Pokračování horolezecké historie…
Horolezectví není jen sport nebo honba za rekordy, je to
koruna života. Je to boj s horami, s přírodou. Je to boj
čestný, plný sebezapření, vytrvalosti, sebeobětování a
porozumění.
Horolezectví spojuje člověka s přírodou, která se mu
jeví v celé své velebnosti a nepoddajné kráse.Horolezectví
je nezlomná touha po něčem vyšším. Je to touha vybojovat
si velebné ticho, nepopsatelný rozhled, poznání úplného
pocitu života, probuzení posvátného vzrušení, prožití
obdivu krás přírody, dosáhnutí spokojenosti a víry v sebe.
Horolezectví je škola ovládání duše a těla. V horách
jsme slunci blíž a dál od lidí. Tam na štítech a hřebenech
mizí nepříjemné a směšné maličkosti boje o lidské mravenčí
stéblo, o které se dole bijeme slovem i skutkem, druhé
nenávidíme nebo milujeme. Tam na vrcholech a ve skalách
poznáváme čistou pravdu a mohutnou velebnost díla matky
přírody.
Hory jsou pramenem síly a krásy, cvičištěm vzorného
charakteru a prubířským kamenem věrnosti a očistou duše.
Na horách poznáme, kdo je náš kamarád, tam poznáme, jak
bije naše srdce v souladu s duší, tam je život jednoho
životem druhého. Hory jsou lékem pro život unavený nebo
zraněný, a proto se tam často vracíme.
P.S.
Ano, vrcholný výkon atleta je doprovázen
mohutnými ovacemi diváků, kdežto vrcholový výkon
horolezce je korunován velebným tichem. To platilo i před
60ti lety a mělo by to platit i dnes. Kam se nám ztrácí ten
dobrý vztah k přírodě? A nezapomínáme tak trochu na
čistotu pravého horolezectví?
Podle K. Rieglera – Petr Zuda

Ladislav Škop – Česák

vydává město Police nad Metují

Jeden z dosud žijících původních zakladatelů
horolezeckého oddílu v Polici. Po mnohaleté pauze, kdy se
věnoval jako trenér II. třídy výchově mladých lyžařů se mu
touha po horolezectví vrátila a v roce 1990 absolvoval ve
svých 62 letech svůj poslední výstup na TŘI ČIMY
v Dolomitech.

*****

Nazdar přátelé,
Ti starší z vás mne nejspíš znají. Narodil jsem se po
válce v Náchodě, víceméně náhodou, protože většina mých
příbuzných z tátovy strany pochází, jak už jméno jenka
napovídá z Police.
Do skal jsem přišel jako patnáctiletý po generaci Véna
Hornych, Vašek Bruckner, Kokša, Tony Rousek, Míra Vacek,
Rudi Zeidler, Standa Lanta, Olda Gult, Bohouš Sýkora, Milan
Doubek, Véna Krb a dalších, 5. 3. 1961, zásluhou Vaška
Brucknera z Adršpachu.
On také stál u mých prvopočátků a zasvěcoval mě do
tajů skalního lezení. Moje první skála s ním a Kokšou byla
Větrná u adršpašského hradu, a v ten samý den jsme objevili
ještě pár nezlezených věží , pozdější „Himaláj“. Od té doby
určovaly skály a lezení další chod mého života. V to samé
jaro se vylíhlo, jakoby ze země, množství podobných
mladých nadšenců. Byli to například Láďa Šolc, Josef Balcar,
Tonda Umlauf, Jarda Poul, Farkašovci, Láďa Arnošt,
Rosenbergové a jiní. Některé z nich je možno vidět ve
skalách ještě dnes, ne všichni se dožili, ale to jsou věci,
které nemůžeme změnit.
Vytvořily se různé party, které nebyly nikde přesně
ohraničeny, většinou jsme se dobře snášeli. Skupiny se různě
prolínaly, takže během času lezl skoro každý s každým. Byly
to doby, kdy jsme se všichni, co se ve skalách pohybovali,
osobně znali. Ve skalách byl kamarádský duch, svoboda,
volnost a člověk se tam mohl dobře schovat před neustálými
vítězstvími dělnické třídy.
Naše nadšení pro lezení bylo veliké, věnovali jsme tomu
každou volnou chvíli. Z počátků jsme jezdili jen vlakem,
takže se naše aktivity omezovaly na Teplice, Adršpach a
Ostaš / ze Žďáru/, méně už do Polických stěn. Ke všemu
ještě nebyly volné soboty, to přišlo až 1968. O co větší
nadšení bylo, o to mizernější to bylo s vybavením. Ještě pár
let po mém začátku byla zčásti v používání konopná lana
kroucená ze tří pramenů nebo „Liezner“, kde bylo vlákno
propleteno celým lanem, tedy ne jádro a oplet, jak to bylo
později u lan syntetických. Když takové lano namoklo, tak
se s ním dalo cvičit jako s kobrou, a to dokonce bez flétny.
Potom přišla lana silikonová, která byla sice lepší, ale
zdaleka ne tak dobrá jako dnešní.
... pokračování na straně 38
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Starostenské radosti a strasti

Dlouhou zimu střídá jaro. Zatím nesměle. Žijeme své
životy osobní i pracovní. Každý vše vnímáme po svém. Díky
uspěchané době mnohdy činíme i unáhlené závěry. Rychleji
mluvíme, než myslíme. Pracujeme s
neověřenými
informacemi a daří se nám spouštět laviny nesmyslných
zpráv a myšlenkových pochodů. Jsme živeni reklamami,
mediálními aférami, cílenými manipulacemi. Zmatená
mládež využívá negativních nabídek, které společnost
nabízí. Je to jako domeček z karet. Vše souvisí se vším a
stačí malé postrčení a rozsype se.
Na konci května nás čekají volby. Všichni cítíme, že
důležité. Kdo jiný než zákonodárci udávají směr naší
společnosti. Nebezpečnost populistické a arogantní politiky
bychom neměli podceňovat.
Osobně vnímám populismus ve všech rovinách za
nebezpečně krátkozraký. Stavět na odiv pomníky, které
mají za cíl zastínit drobný i větší nepořádek, za šlendrián.
Jiné slovo mě nenapadlo. Vlastně si myslím, že dalších slov
není třeba. Vždyť všichni víme, co je dobře a co špatně.
Jen to pozlátko výhod, slávy, protekcí, zviditelnění, moci,
autoritářství je silným magnetem.
Ctím mravenčí, promyšlenou a zodpovědnou práci.
Nedělám rozdílů mezi duševní a fyzickou. Jedna bez druhé
není možná. Raduju se z činností, které mají hlavu a patu.
Úklidem ulic počínaje, realizací projektu Intenzifikace
čističky odpadních vod konče. Neustále mě nadzvedává
povrchnost a nedůslednost. Skutečnost, že jedinou motivací
jsou peníze.
Proto se těším třeba z ochoty kluků devátých tříd
pomoci s kluzištěm, mladých muzikantů, kteří dávají do
života
symfonický
orchestr,
obětavosti
kluků
z automotoklubu, hasičů všech našich pěti sborů, skautů,
nesčetných jednotlivců, kteří jsou kdykoli ochotni a schopni
pro naši Polici dýchat. Udržet typický kolorit, přizpůsobovat
ho dnešní době.
Ale i podnikatelů dávajících práci a nezištně
spolupracujících s městem. Připomeňme si loňský Den
otevřených dveří ve firmě Hauk a syn. Projděme se
Zobalovým zahradnictvím.
Nechci nikoho preferovat, na nikoho zapomenout….
Každý z nám máme nějaký obranný mechanismus proti
bolestem tělesným i duševním. Denně se při práci na
počítači dívám na stěně na citát Václava Havla. „Já si
strašně vážím u lidí síly vůle a dost považuji za trapné, když
se někdo neumí ovládat. Jedna z vůbec nejdůležitějších
věcí v životě je, umět se každý neustále ovládat.“
Řeknu Vám, mnohdy je to pořádná fuška! Pro mě se
poslední dobou z potřebnosti přežití a uchování zdravé
mysli stala potřeba nadhledu. Mám za to, že si ho mohu
uchovat nejen radováním se z příjemných maličkostí, ale i
projevy recese. Milé, neurážející. V komorním prostředí,
ale i s nabídkou Vám všem, kteří jste ochotni přijmout
myšlenku bez hledání podtextu, kteří se umíte povznést
nad zbytečnosti a malichernosti.
Proto letošní Netradiční májka, proto další nápady,
které se mi rodí v hlavě jeden za druhým. V nejbližší době
běh z Police do Police. Ale o tom až příště.
S úctou Ida Seidlmanová

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR ve dnech 28. a 29. května 2010
Možnost hlasovat má každý občan ČR, který dosáhl věku 18
let nejpozději druhý den voleb, tj. 29.5.2010.
1) Pokud se občan v době voleb nebude zdržovat v místě
svého trvalého bydliště (tj.v místě, kde je zapsán ve stálém
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seznamu voličů), např. bude plánovaně na dovolené v ČR,
hospitalizován, za prací apod., může požádat o vydání
voličského průkazu.
O voličský průkaz je možné požádat na městském či
obecním úřadě v místě trvalého bydliště, a to
a) osobně s občanským průkazem (nejpozději do
středy 26.5.2010)
b) písemně
s ověřeným
podpisem
(do
pátku
21.5.2010)
Voličský průkaz bude doporučeně zaslán či předán v době
od 13.5. do 26.5.2010.
2) Při dlouhodobé nepřítomnosti voliče, např. z důvodu
dlouhodobé hospitalizace, pobytu v ústavu sociální péče,
sanatoriu apod., požádá volič správu tohoto zařízení o
zapsání do Zvláštního seznamu voličů, následně volí do
přenosné schránky přímo v tomto zařízení. V místě bydliště
je ze stálého seznamu voličů vyškrtnut.
3) Dojde-li k hospitalizaci či odjezdu náhle po uzavření
stálého seznamu voličů (21.5.2010 po 16-té hodině) a volič
není zapsán ve zvláštním seznamu v zařízení ani nemá
voličský průkaz je tato skutečnost považována za
překážku ve výkonu volebního práva a nebude mu
umožněno hlasovat.
Dagmar Hambálková

Oznámení
o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta města Police nad Metují podle § 15 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje :
1. Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:

v pátek 28. května 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 29. května 2009 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v okrsku č.1
je místnost pro hlasování v Základní umělecké škole, Komenského náměstí 108
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích : Na Sibiři, Ostašská,

Slunečná, Horní, Smetanova, Malá Ledhuje, K Drůbežárně, Pod Klůčkem,
Komenského náměstí,
v okrsku č.2
je místnost pro hlasování ve školní jídelně při základní škole, Na Babí 190
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Soukenická, V Rokli, Žďárská

Malý Rynk, Ke Strážnici, Záměstí, U Lesovny, Pod Jasany, U Opatrovny, Nad
Pekárnou, Masarykovo náměstí, Tomkova, Kostelní, Na Babí, Na Prádle, Hvězdecká,
Zahradní, Žděřina
v okrsku č.3
je místnost pro hlasování v domě s pečovatelskou službou, K Sídlišti 259
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: K Sídlišti, Fučíkova,

Jiráskova, Gagarinova,
v okrsku č.4
je místnost pro hlasování v hasičské zbrojnici, Radimovská 81
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Dvořákova, Dukelská, Mírová,

Na Bělidle, K Vodojemu, Ledhujská, Ke Koupališti, Ochoz, Bělská, U Zahrádek, Příčná,
Radimovská, U Plovárny, Brandejsova,
v okrsku č.5 je místnost pro hlasování na MěÚ Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: 17. listopadu, Na Letné,

Husova, Tyršova, Pod Havlatkou, , Na Struze, U Damiánky, Nádražní, Na Splachově,
Radešovská, Radešov,
v okrsku č.6
je místnost pro hlasování v budově bývalé školy, Pěkov 60
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v katastrálním území : Pěkov, Hony,
v okrsku č.7
je místnost pro hlasování v klubovně – Hlavňov 16
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v katastrálním území : Hlavňov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem)
4. Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Mgr. Ida Seidlmanová
starostka

Mozaika z radnice….
Nově vznikající ulice má své jméno. Wihanova.
Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na svém
dubnovém jednání.
Hanuš Wihan - /1855-1920/, narozen v Polici nad
Metují, profesor pražské konzervatoře, slavný virtuos
na violoncello, člen Českého kvarteta, k jehož založení
dal předtím podnět. Vynikající pedagog komorní hudby.
Na rodném domě čp. 5 v Kostelní ulici má umístěnu
pamětní desku. Tímto chceme splatit dluh našim
významným rodákům. Po Stanislavu Brandejsovi, to je
další osobnost, která z Police vzešla.
Koutky vzhůru nebo…. milá knížečka pana Milana
Vítka. Je v prodeji v našem informačním centru za 45,Kč. Potěšte sebe i své známé.
Polická univerzita volného času pořádá celodenní
výlet do Moravského Krumlova a Ivančic – Po stopách
Alfonse Muchy. Ve čtvrtek 20. května odjezd ve 4
hodiny ráno od radnice s návratem v nočních hodinách.
Jídlo a pití na celý den sebou. Cena zájezdu 450 Kč.
Máme posledních 5 míst. Zájemci se mohou hlásit v IC
v Pellyho domech.

Vážení Poličáci,
vážení příznivci hokeje! Jistě všichni víte, že letošní
titul Mistra ČR v hokeji získali pardubičtí hokejisté. Je
zbytečné o sportovních bojích psát, vždyť již bylo napsáno
dost. Chci se s vámi podělit o radost z poháru, který jsem
já, můj otec a vůbec celá moje rodina mohla doslova
obejmout i potěžkat (to dalo fušku, váží 35 kg). A jak jsme
k takové poctě přišli? Velice jednoduše. Můj prasynovec
(vnuk sestry Jiřiny Klímové – Vackové) pracuje na zimním
stadioně v Pardubicích. Sám se nabídl, že nám a hlavně pak
pradědovi/p. Vackovi/ přiveze pohár až k nám do bytu. Nu
a tady ten dlouho toužebně očekávaný pohár je! Kdo je s
ním na snímku, to jistě poznáváte. Z Pardubic zdraví Marie
Svobodová - Vacková, Karel Vacek (duchem stále Poličáci)

Podzimní semestr PUVČ

22. 9. - Tomáš Magnusek – Pamětnice
6.10. - Tomáš Pilař, Jiří Beneš – Houslaři
13. 10. - Pavel Pecháček – Můj život v exilu
!! 2.11. - Libor Klapal – Belgie – Brusel !!!- úterý - !!!
24.11. - Kamila Moučková, Petra Braunová - Ohlédnutí
1. 12. - Jiří Kopecký – Broumovsko a Policko pod zemí

Přednášková odpoledne se konají většinou ve středu od
14.30 hodin na sále Pellyho domů. Řádně přihlášení
studenti platí 200 Kč na semestr. Výlety jsou placeny
zvlášť. Vstup na jednotlivé přednášky je možný za
jednotný poplatek 50 Kč.
Den Země tradičně proběhl ve spolupráci města se
základní školou a technickými službami. Velké
poděkování těm, kteří se podílejí na úklidu chodníků
a veřejných prostranství. Více str. 14-15.
Ve středu 28. dubna v rámci veřejného jednání
zastupitelstva města proběhly Hovory se zastupiteli.
Děkuji čtyřem občanům, kteří přišli a využili
možnosti přednést své dotazy těm, kterým dali
v posledních volbách důvěru. Pro nás je setkání
s Vámi nutností. Potřeba diskuse, vysvětlení,
obhájení, je každodenní povinností. Jen tak se může
předcházet falešným informacím a fámám. Třeba i
té, že město Police kupuje v okolních obcích objekty
pro sociálně problémové spoluobčany.
Objekt
„škvárovny“
je
prodán.
Jednoduché
konstatování v jednoduché větě. Pro nás kromě
samozřejmé práce především mnoho zbytečných
nepříjemností. Žijeme-li ve světě korupce, neznamená
to, že jsme všichni jejich obětí! Zásadně odmítám
jakákoli bezdůkazná obviňování, která mě urážejí!
Vítězství je vždy příjemné. Je-li bez nesmyslných
obětí na životech a zdraví, tak obzvlášť. Při výletu se
studenty PUVČ do Pardubic jsem se setkala s panem
Karlem Vackem, jeho dcerou a zetěm. S nimi tráví
dny svého požehnaného věku. V radosti a spokojenosti.
Jak zdraví dovolí.
Ráda bych mu i touto cestou poblahopřála k jeho 98.
narozeninám, které oslaví ve středu 26. května. Kéž
by mu ještě dlouho vydržel optimismus, spokojenost
a obdivuhodný zájem o dění kolem sebe. I radost ze
sledování
sportovních
utkání
všeho
druhu.
I z vítězství pardubických hokejistů!
Ida Seidlmanová

65. výročí ukončení II. světové války
Každé jaro, kromě dlouho čekávaného sluníčka a
pozimního úklidu přináší i vzpomínky na časy zdánlivě
vzdálené, ale pro žijící pamětníky stále živé.
Vzpomínky na šestileté běsnění II. světové války, na
úlevu a štěstí těch účastníků, kteří se jejího vítězství dožili.
Letos je to již 65 let, kdy nacistické Německo pod údery
spojeneckých armád bezpodmínečně kapitulovalo a svět
začal bolestně sčítat ztráty, které jen na lidských životech
činily 50 miliónů mrtvých na všech válečných frontách i
v zázemí či v nacistických vyhlazovacích táborech. Jedním
z nejpostiženějších států bylo i tehdejší Československo,
které ztratilo více než 360 tis. svých občanů.
Příběhy známé i ty bezejmenné, spojené se světovým
válečným zápasem dobra a zla musí být neustále
připomínány. Besedami, výstavami, knihami, filmy. Nejen
pro splacení našeho dluhu těm, kteří za nás svobodu
vybojovali, ale i jako memento dnešním projevům
neonacionalismu a rasismu,
Děkuji všem, kteří přišli shlédnout výstavu Policko za
druhé světové války nebo na krátkou vzpomínkovou slavnost
7. května na místním hřbitově.
Ida Seidlmanová

Pozvánka
na 4. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Police nad Metují
v roce 2010,
které se koná 26. 5. 2010 v 17 hodin
na sále Pellyho domů.
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ODPADOVÉ INFORMACE
Pouliční sběr a svoz nebezpečných a
objemných složek komunálního odpadu
z domácností
Připomínáme, že ve 20. kalendářním týdnu, a to ve
středu 19. května 2010, proběhne v Radešově, Hlavňově,
Pěkově a na Honech, pravidelný „pouliční“ sběr a svoz
nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu
z domácností. Sběr proběhne zastávkovým způsobem, podle
známého harmonogramu:
zastávka č. ulice, nároží, místní část

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

čas příjezdu a odjezdu

Radešov
16.00 - 16.10
Hlavňov, u parkoviště pod vlekem
16.20 - 16.30
Hlavňov, u hasičské zbrojnice
16.35 - 16.45
Hlavňov, parkoviště na otočce
16.50 - 17.00
Pěkov, bus zast. u skladu fy. Čáp a syn 17.10 - 17.20
Pěkov, u knihovny
17.25 - 17.30
u odbočky na "malé" Hony
17.35 - 17.45
Hony, náves
17.50 - 18.00
Pěkov, u č.p. 55
18.05 - 18.15
pod Petrovicemi u č.p. 270
18.25 - 18.30

Odpady musí být osobně předány ve stanovený čas na
stanovených zastávkách obsluze svozového vozidla
společnosti Marius Pedersen a.s., která ho uloží do vozidla a
odveze ke zneškodnění. Není přípustné, aby byly odpady na
sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány.
Odebírány budou následující odpady z domácností:
nebezpečný odpad (oleje, barvy,
ředidla, lepidla,
rozpouštědla,
odmašťovací přípravky, fotochemikálie,
léky, zahradní chemie, obaly od výše uvedených odpadů,
baterie,
akumulátory, zářivky apod.), elektroodpad
(televizory, rádia, ledničky, pračky, počítače, telefony a
veškeré další malé i velké elektrospotřebiče) a objemný
odpad (starý nábytek, podlahové krytiny, pneumatiky z
osobních automobilů, odpadní oděvy, rozměrné nepotřebné
předměty apod.). Odebrán nebude stavební odpad a
odpad ze zeleně. Informace k tomuto svozu jsou uvedeny
v brožůrce Průvodce pro nakládání s komunálním
odpadem a také na internetových stránkách města Police
n. M. (www.meu-police.cz).

Kompost u vás doma
V loňském roce jsme Vás informovali, že se ve vašich
poštovních schránkách objeví leták s užitečnými radami a
informacemi o domácím kompostování - Kompost u vás
doma. Jde o materiálek vydaný hnutím Duha, za podpory
Státního fondu životního prostředí a s drobným přispěním
města Police nad Metují. Tímto krůčkem by chtělo město
podpořit a rozšířit domácí kompostování, jako efektivní a
bezodpadový způsob využívání bioodpadů z domácností a
zahrad. Leták máme k dispozici, ale k jeho distribuci
nakonec nedošlo. V letošním roce v květnu bychom to chtěli
napravit.

Třídíme a využíváme odpad s EKOKOMem
Veřejného zasedání zastupitelstva města dne 28. dubna
2010 se na pozvání města zúčastnit regionální zástupce
spol. EKO-KOM, a.s. pro Královéhradecký a Pardubický kraj,
pan Tomáš Pešek. Představil přítomným společnost, kterou
zastupuje a funkci systému EKO-KOM. Spol. EKO-KOM a.s.,
provozující stejnojmenný systém, je obalová společnost,
akreditovaná MŽP ČR. Jedná se o tzv. kolektivní systém,
který umožňuje producentům obalů zajistit jejich povinnost
zpětného odběru a využití obalového odpadu (danou
zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech) prostřednictvím
odpadových systém měst a obcí. Uvedení producenti platí
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spol. EKO-KOM finanční částky podle množství obalů
uvedených na trh a EKO-KOM je rozděluje městům a obcím,
zapojeným do tohoto systému, podle množství jednotlivých
vytříděných odpadů (plasty, nápojové kartony, papír, sklo a
kovy). Do tohoto systému přispívá cca 21000 společností a
je do něho zapojeno cca 5800 měst a obcí. Spol. EKO-KOM
nejen rozděluje poplatky, ale také spolupracuje s městy a
obcemi na vytváření a rozšiřování kontejnerové odpadové
sběrné sítě a na informačních kampaních o třídění odpadů.
Město Police n. M. je do tohoto sytému zapojeno od roku
2001, má bezplatně zapůjčeno 13 kontejnerů a v loňském
roce obdrželo na poplatcích cca 502.000,- Kč. Vzhledem
k tomu, že město nemá zavedený oddělený sběr bílého a
barevného skla a má nedostatečnou kapacitu kontejnerů na
sběr papíru, nabízí společnost EKO-KOM výměnu stávajících
kovových kontejnerů na sklo za dělené kontejnery pro bílé
a barevné sklo a dovybavení kontejnery na papír.
Znamenalo by to sice zvýšení provozních nákladů, ale
přineslo by to městu vyšší příjem od EKO-KOMU za
vícesložkové třídění odpadů a nádobový sběr papíru.
Domnívám se, že trendu odděleného sběru skla by bylo
dobré se přizpůsobit a rovněž tak posílit kontejnerovou
kapacitu pro sběr papíru. Dále jednáme o pomoci při novém
řádném označení všech sběrných nádob, realizaci
informačních cedulí na sběrných místech, informování
občanů a o pomoci při řešení třídění odpadů v ZUŠ. Pokud
to dobře dopadne a dojde k dohodě, mělo by dojít
k realizaci ještě v letošním roce.

Přeplněné modré kontejnery na papír
Z důvodu zvýšení kontejnerové kapacity pro sběr papíru,
jedná město se spol. Marius Pedersen, a.s. o zvýšení
četnosti vývozu kontejnerů, a to ze stávajícího 14-ti
denního intervalu na interval týdenní. Díky tomuto opatření
by už nemělo docházet k přeplňování kontejnerů a na
některých místech dojde k redukci jejich počtu. Vyšetřené
kontejnery, společně s novými, o jejichž zapůjčení jsme
požádali spol. EKO-KOM, budou rozmístěny na sběrná místa,
kde doposud chybějí.

Elektrozařízení není běžný odpad
S vyřazenými domácími elektrospotřebiči, nástroji a
nářadím se dříve nakládalo jako s běžným odpadem. Nový
zákon o odpadech ale umožnil tyto spotřebiče z běžného
odpadového režimu vyjmout a stávají se zpětně odebíraným
elektrozařízením. Občané je mohou zdarma odevzdat
ve sběrných dvorech, při mobilních svozech, ve speciálních
buňkách či kontejnerech nebo přímo v prodejnách při
nákupu nového domácího pomocníka. Zpětně odebraný
výrobek se stává odpadem až ve chvíli předání osobě
oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou
specializované recyklační firmy. Důležitým aspektem, aby
mohlo být elektrozařízení klasifikováno jako zpětně
odebírané elektrozařízení, je to, že musí být kompletní,
jinak se stává pouhým odpadem. Základní návod pro
posouzení, zda elektrozařízení splňuje definici pro zpětný
odběr nebo je pro svou základní nekompletnost pouhým
odpadem, byť se zbytky kovů, plastů a dalších materiálů,
vhodných k následnému využití a zpracování je způsob
využití elektrické energie. Každé elektrozařízení je tvořeno
určitým typem komponentů a nosné konstrukce, to ho
určuje - mechanické, tepelné, zařízení k chlazení, optické,
přenosové … a jejich kombinace a podle toho, je pak při
vyřazení posuzováno. Je tedy potřebné, aby do vyřazených
výrobků nebylo zasahováno a nic z nich vyjímáno a na
sběrných místech byly odevzdány kompletní, se všemi
základními součástmi. Např. lednička bez zásuvek je
stále ledničkou a je bezplatně odebrána, ovšem s
vyjmutým kompresorem se už jedná o odpad, za jehož
likvidaci je potřebné zaplatit. Pamatujte na to při
vyřazování vašeho doslouženého elektrospotřebiče.

Finanční podpora z rozpočtu
Královéhradeckého kraje
Město Police n. M. požádalo Královéhradecký kraj o
poskytnutí finanční podpory na vybudování zpevněných
(vydlážděných) ploch 15-ti stanovišť pro sběr tříděného
využitelného komunálního odpadu na území města.
(V současné době má město 30 těchto stanovišť, ovšem
pouze 15 z nich má odpovídající úroveň, zbývající jsou
nevyhovující - seznam všech sběrných míst je v odpadovém
průvodci a na internetových stránkách města.) Město si
realizací tohoto opatření klade za cíl, vytvoření lepších
podmínek pro třídění odpadů, zlepšení možnosti údržby
jednotlivých sběrných stanovišť, zlepšení vzhledu města a
zvýšení ochoty občanů ke třídění odpadů. Celkové náklady
na realizaci tohoto projektu byly stanoveny na 268.000,Kč. Královéhradecký kraj žádost města schválil a podpoří
tento projekt dotací ve výši 200.000,- Kč. Realizace
proběhne v průběhu roku 2010.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Zvláštní poděkování polické
základní škole
V pátek 23. dubna 2010 se žáci 6.- 9. tříd základní školy
se svými učiteli opět zapojili do akce Den země a vyšli do
okolí města, uklízet odpadky a drobné černé skládky, které
po sobě zanechali někteří naši bezohlední spoluobčané nebo
jiní, městem projíždějící lidé. Žákům byly předány plastové
pytle, které pro tento účel věnovala společnost Marius
Pedersen, a.s. a do nich byly odpadky soustředěny.
Naplněné pytle pak odvezli pracovníci technických služeb.
Město Police nad Metují velmi děkuje všem žákům,
učitelům a vedení základní školy za provedení tohoto
úklidu. Výrazně tak tradičně přispívají ke zlepšení čistoty a
vzhledu našeho města, učí se základním návykům udržování
společného pořádku a dávají tak dobrý příklad všem, kteří
nevědí, jak s odpady řádně nakládat.
Ing. Jan Troutnar a Ida Seidlmanová

Infrastruktura k RD „Pod
Klůčkem“ v k.ú. Velká Ledhuje
Firma František Svoboda z Meziměstí realizuje na
základě smlouvy o dílo výstavbu nové ulice s infrastrukturou
k budoucím dvaceti rodinným domům v lokalitě nad
mateřskou školkou - nově ulice Wihanova. Investorem této
akce je město Police n. M., s dotací Státního fondu rozvoje
bydlení ČR. Jedná se o výstavbu komunikace a chodníků,
veřejné kanalizace, veřejného vodovodu, STL plynovodu a
přípojek, veřejného osvětlení, s následnou úpravou
dotčených ploch a zatravněním. Skrývka půdy byla
provedena již na podzim roku 2009. Dokončena je též
veřejná kanalizace včetně tlakové zkoušky. Nová jednotná
kanalizace pro splaškové i dešťové vody je vybudována
z potrubí PVC o světlosti 300 mm, uloženého do hloubené
rýhy. Jednotlivé novostavby budou odkanalizovány
samostatnými kanalizačními přípojkami. Kanalizace je
napojena na stávající městskou kanalizaci vedenou do
městské centrální ČOV. V současné době firma dokončuje
veřejný vodovod. Vodovodní potrubí se provádí z potrubí
PVC 90, DN 80 v tlakové řadě PN16. Toto nové vodovodní
potrubí bude propojeno se stávajícím vodovodem ve
Slunečné ulici. V místech plánovaných přípojek pro
jednotlivé rodinné domy jsou provedeny odbočky
s domovním šoupětem a zemní soupravou. Do týdne bude
započata výstavba STL plynovodu. Nový STL plynovod PE dn
50 bude napojen na stávající plynovod ve Hvězdecké ul. a
dále bude veden v místě budoucí obslužné komunikace do
křižovatky ul. K Sídlišti a Slunečná, kde bude před domem
č.p. 441 provedeno další napojení na stávající STL

plynovod. Plynovodní přípojky PE dn 32 k jednotlivým
domům budou na plynovod napojeny navrtávacím T kusem
a ukončeny budou přechodem PE/ocel – PE dn 32/DN a
hlavními uzávěry v pilířcích na hranicích jednotlivých
pozemků. Dále by měla navazovat plánovaná přeložka
stávajícího sloupového elektrického vedení vysokého napětí
35 kV, které nahradí nové kabelové vedení a výstavba
nového kabelového vedení nízkého napětí, které bude
zajišťovat firma ČEZ Distribuce. Náklady na přeložení VN
bude hradit město, protože se jedná o vyvolanou investici,
výstavbu nové ulice pro 20 RD.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Město Police nad Metují vyzývá k předkládání
žádostí o poskytnutí příspěvků (grantů) města
pro rok 2010
(žádosti pro 2. pololetí)
Obsah
programu:
Finanční
podpora
sportovních,
kulturních, společenských aj. akcí. Finanční podpora
činnosti spolků a zájmových organizací
Cíl programu: Podpora v oblasti společenských, kulturních,
sportovních, sociálních a jiných aktivit v regionu Police nad
Metují.
Oblasti podpory: kultura, sport, sociální oblast
Oprávnění žadatelé:
právnická osoba neziskového charakteru (spolky,
soubory, občanská sdružení, nadace a další organizace)
fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji
společenského, kulturního, sportovního života v Polici
nad Metují, či se jinak podílí na zlepšování kvality
života občanů v regionu Policka.
Termín výzvy: Ukončení příjmu žádostí 31. 5. 2010
Podání a přijetí žádosti: Vyplněnou žádost o grant žadatel
odevzdá v písemné podobě na podatelně MěÚ nebo zašle
elektronicky
na
adresu
podatelna@meu-police.cz.
Formuláře jsou k dispozici na městském úřadě či
v informačním centrum v Pellyho domech, na webových
stránkách města – www.meu-police.cz (odkaz Polická
radnice – Granty, příspěvky dotace – Granty a příspěvky
města) nebo na www.policko.cz (odkaz Kultura, sport,
volný čas – Místní spolky a organizace).
Helena Ištoková, správa dotací

Další příspěvky města Police nad Metují
pro rok 2010
Příspěvek na práci s mládeží podporovaných organizací
se sportovním zaměřením v Polici nad Metují
Sportovní komise města rozdělí během měsíce června 50
% finančních prostředků, které jsou v rozpočtu města
vyčleněny na práci s mládeží. Celkem se pro rok 2010 jedná
o částku Kč 100 000,-, během června bude tedy rozděleno
Kč 50 000,-. O tento příspěvek můžou zažádat organizace,
které jsou ve schválených Zásadách financování sportu
města Police nad Metují počítány mezi městem garantované
organizace: TJ Spartak Police nad Metují, TJ Sokol Police
nad Metují, TJ Sokol Hlavňov, SK Pěkov, AMK Police nad
Metují, Skaláci – Skaut Police nad Metují. O příspěvek výše
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jmenované organizace žádají prostřednictvím formuláře
Žádost o finanční příspěvek na práci s mládeží, který je
zveřejněn na webových stránkách města, případně bude
k vyzvednutí na městském úřadě u Heleny Ištokové.
Dalších 50 % příspěvku bude rozděleno v měsíci říjnu,
žádosti je možné předkládat na podatelnu městského úřadu
v Polici nad Metují do 30. 9. 2010.

Příspěvky na údržbu a rozvoj sportovních
zařízení města
Ve schváleném rozpočtu města je vyčleněno Kč 40 000,na údržbu a rozvoj sportovních zařízení města. Podpora je
směřována na údržbu městských sportovišť (mimo fotbalové
hřiště), případně úpravy nebo vznik nových ploch a plácků.
Žádosti mohou podávat na podatelnu Městského úřadu
v Polici nad Metují kluby, spolky, neorganizované skupiny či
jednotlivci do 30. 9. 2010. Formulář žádosti je stejný jako u
výzvy o poskytnutí příspěvků, grantů města. Jenom prosíme
o viditelné označení textem „SPORTOVIŠTĚ“.
Helena Ištoková, správa dotací

Ve čtvrtek 1. 4. 2010 bylo předáno staveniště
intenzifikace ČOV zhotoviteli stavby Broumovskému
stavebnímu sdružení s.r.o. Broumov. Technickému dozoru
investora firmě Vladimír Brandejs - EFEKT z Náchoda byla
předána veškerá stavební dokumentace, povolení, vyjádření
a smlouvy. Byl připraven a osazen velkoplošný informační
panel, vyřešeny některé změny v dokumentaci pro
provedení stavby oproti zadávací dokumentaci. Zhotovitel
stavby od pondělí 19. 4. zahájil sanační práce stávajících
betonových konstrukcí. Byl proveden vzorek otryskání
v jímce hrubého předčištění, provedeny odtrhové zkoušky a
následná kontrola, posouzení stavu betonových konstrukcí.
Na základě vyjádření projektanta firmy VIS Hradec Králové,
TDI firmy EFEKT a Státního fondu životního prostředí
odsouhlasí investor technologický postup sanačních prací.
Dne 30.4.2010 předložil projektant VIS, spol. s r.o.
objednateli
realizační
projektovou
dokumentaci
technologické části elektro. Práci koordinátora BOZP ve fázi
realizace stavby v rozsahu stanoveném v zákoně bude
provádět firma S.E.Q. spol. s r.o. Trutnov.

Rozpis lékařů stomatologické
služby květen 2010
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Lékař

Tel. č.
15.5. – 16.5.

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

491 524 334

22.5. – 23.5.

MUDr. Petr Houštěk
Poliklinika Broumov

491 523 607

29.5. - 30.5.

MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291, Police n. M.

491 541 654

5.6. – 6.6.

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

602 304 594

Intenzifikace ČOV Police nad Metují

V dubnu letošního roku zahájilo naše město realizaci
projektu Intenzifikace ČOV Police nad Metují, který je
spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu
pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti) v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Cílem intenzifikace
je doplnění stávajícího zařízení ve stávajícím areálu ČOV
tak, aby ČOV bezpečně plnila po roce 2010 požadované
limity a zpracovala případně i výhledové navýšení produkce
přiváděných odpadních vod. Intenzifikace spočívá zejména
v modernizaci
strojního
zařízení
doplněním
provzdušňovacích elementů, posílením účinnosti biologické
denitrifikace, anaerobní stabilizací přebytečného kalu či
umožněním chemického dosrážení (a monitorování) fosforu
a zejména umístěním mikrosítové filtrace. Zpracovatelem
projektové dokumentace byla firma VIS-Vodohospodářskoinženýrské služby, spol. s. r.o. Manažerem projektu firma
Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo.
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Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Usnesení rady města ze zasedání
č.8, 9, 10/2010 ze dne 19. 4., 3. a 6. 5. 2010
RM schvaluje přidělení bytu v pečovatelském domě panu
Lubomírovi Zinkemu od 1. 5. 2010.
RM bere na vědomí rezignaci Jany Rutarové na funkci
předsedkyně kulturní komise (zůstává členem) a jmenuje
do této funkce starostku Idu Seidlmanovou.
RM mění své usnesení č. 09/06/2010 ze dne 22. 2. 2010
následovně:
RM schvaluje následující kritéria pro přijímání dětí k
předškolnímu vzdělávání.
Přednostně budou přijímány děti:
a) v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky (školský zákon č.561 /2004 § 34 odst. 4)
b) mající trvalý pobyt na území města Police nad Metují
a obce Žďár nad Metují - Ostaš
c) jejichž sourozenec již MŠ navštěvuje
d) starší tří let
RM schvaluje bezplatné použití znaku města Police nad
Metují na plakátech prezentujících závod Mistrovství ČR
Cross Country terénních motocyklů v Radvanicích 15. 16.5.2010.
RM schvaluje podání grantové žádosti na 63. Polické
divadelní hry .
RM doporučuje ZM, aby název nově vznikající ulice nad MŠ
byl vybrán z následujících variant:
a) nová ulice bude pokračováním ulice Slunečné,
b) Wihanova,
c) Pod Cikánkou.
RM schvaluje (v případě úspěšného zhotovení) zařazení
městského znaku Police nad Metují do tvořící se galerie
znaků měst a obcí ČR zhotovených z odpadových materiálů.

RM schvaluje okamžité ukončení nájemní smlouvy s panem
M. F. na pronájem zahrádky na části pozemku p.č. 923/1 o
výměře 500 m2 v k.ú. Police nad Metují. Důvodem ukončení
nájmu jsou stížnosti okolních nájemců na pohyb
nežádoucích osob v zahrádkářské kolonii, ničení společného
majetku a porušování zahradního řádu.
RM neschvaluje přechod nájmu zahrádky na části pozemku
p.č. 923/1 o výměře 500 m2 v k.ú. Police nad Metují po
panu M. F. na pana N. H.
RM souhlasí s rekolaudací nebytového prostoru v přízemí
domu č.p. 407 v ul. Na Babí na byt.
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor o ploše
34 m2 - bývalá učebna v 1. patře budovy č.p. 341 v k.ú.
Police nad Metují.
RM doporučuje ZM schválit rozšíření změny č. 3 Územního
plánu města Police nad Metují o bod č. 12
RM doporučuje ZM ke schválení zřízení věcných břemen
pro oprávněnou společnost VČP Net, s.r.o., která budou
spočívat v právu oprávněného:
1) zřídit a provozovat na pozemcích p.č.769/191,
769/196, 769/204, 1133/1, 1133/2, 1133/6, 1133/7,
1133/10 v k.ú. Velká Ledhuje a p.č. 395/4 a 395/7
v k.ú. Bukovice plynárenská zařízení, a vstupovat a
vjíždět na tyto nemovitosti v souvislosti se zřizováním,
stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné
břemeno bude zřízeno za úplatu a finanční náhrada
bude činit částku 2.000,- Kč.
2) zřídit a provozovat na pozemcích p.č. 990/10, 993/6 a
995/1 v k.ú. Police nad Metují plynárenská zařízení, a
vstupovat a vjíždět na tyto nemovitosti v souvislosti se
zřizováním, stavebními úpravami, opravami a
provozováním distribuční soustavy a plynovodních
přípojek.Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a
finanční náhrada bude činit částku 2.000,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení znění smlouvy o
bezúplatném převodu nemovitostí - pozemků p.č. 167/3 o
výměře 116 m2, p.č. 1021/3 o výměře 313 m2, p.č. 1021/5 o
výměře 903 m2, p.č. 1021/8 o výměře 1006 m2 a p.č.
1021/9 o výměře 128 m2 v k.ú. Velká Ledhuje od vlastníka
České republiky do majetku města.
RM doporučuje ZM ke schválení zřízení věcného břemene
pro oprávněnou společnost Teléfonica O2 Czech Republic,
a.s. Věcné břemeno bude spočívat v právu oprávněného:
zřízení, provozování, údržba a opravy Podzemního
komunikačního vedení na pozemku p.č. 731/55 v k.ú.
Velká Ledhuje.
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a finanční náhrada
bude činit částku 4.186,- Kč
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku st.č. 667
výměře 28 m2 v k.ú. Velká Ledhuje manželům Jiřímu a
Ludmile Jandíkovým. Kupní cena je stanovena ve výši 70,Kč/m2 a celková cena ve výši 1960,- Kč bude uhrazena při
podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 730/1 o
ploše 15 m2 v k.ú. Hlavňov.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p.č. 85/8
o ploše 214 m2 a pozemku p.č. 1245 o ploše 41 m2 v k.ú.
Police nad Metují panu L. F. Kupní cena je stanovena ve
výši 70,- Kč/m2 a celková cena ve výši 17.850,- Kč bude
uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje změnu usnesení č. 05/04/2010 takto:
RM doporučuje ZM ke schválení prodej domu č.p. 69 se
čtyřmi bytovými jednotkami a pozemkem st.č. 206/1 v k.ú.
Police nad Metují. Byty s příslušným podílem na společných
částech budovy budou nabídnuty přednostně nájemcům se
slevou 30% ze znalecké ceny, uhradí-li kupní cenu v
letošním roce, nebo za znaleckou cenu při úhradě podle
rovnoměrného splátkového kalendáře nejdéle na období 4
let od podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje žádost Výkonného výboru TJ Spartak Police
nad Metují, o.s. o umístění bilbordů politických stran ve

vnitřním areálu fotbalového hřiště TJ Spartak Police nad
Metují za následujících podmínek:
- při umísťování bilbordů nebude diskriminována žádná
z politických stran
- bilbordy budou umístěny v souladu s právními předpisy
- k jejich odstranění dojde do 31. 5. 2010
RM schvaluje účast města v evropském projektu „Různé
přístupy k drogové prevenci ve městech střední Evropy“.
RM schvaluje směrnou účtovou osnovu příspěvkové
organizace ZUŠ v Polici nad Metují pro rok 2010.
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Infrastruktura pro 8 RD k.ú. Velká
Ledhuje - splašková kanalizace".
Kritéria:
1. nabídková cena
váha 100%
Obeslané firmy: VAK – Náchod; František Svoboda stavebně mechanizační firma, Meziměstí;; HELLER –
Náchod; MOVIS – Hronov; Klíma - Suchý Důl; STAFIDO Zdeněk Dostál Police nad Metují; Kohl - Suchý Důl
Výběrová komise:
Zdeněk Kadidlo, místostarosta města;
Ivan Škop, TS Police n.M. s.r.o.; Ing. Jan Troutnar, vedoucí
IMŽP, Josef Kašpar člen sdružení; Jiří Škop, odbor výstavby
Náhradník: Igor Barva, Michal Mucha, TS Police n.M. s.r.o.
RM schvaluje navýšení nákladů na akci: "Zástavba RD „Pod
Klůčkem“ k.ú. Velká Ledhuje" v celkové výši 48.636 bez
DPH, tj. 58.363,- Kč včetně DPH.
RM souhlasí se zřízením pracoviště v oboru stavebnictví pro
pana M. C. v městském bytě č. 4 v domě č.p. 314 v ulici 17.
listopadu v Polici nad Metují.
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1163/4 o ploše
580 m2 v k. ú. Police nad Metují firmě HAUK s.r.o. za
účelem zřízení manipulační plochy. Nájem bude uzavřen na
dobu určitou pěti let s možností dalšího prodloužení,
nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m2 ročně.
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 725/11 o ploše
56 m2 v k. ú. Velká Ledhuje panu J. V.. Nájem bude
uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
nájemné je stanoveno ve výši 4,- Kč/m2 ročně.
RM souhlasí s pronájmem části plotu na pozemku st.č.
196/2 o ploše cca 5 m2 od spoluvlastníků D. B. a I. S. za
účelem umístění plakátovací plochy a skříňky na smuteční
oznámení. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, cena dohodou je stanovena ve
výši 1.800,- Kč ročně.
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 1163/3 o ploše
2100 m2 v k.ú. Police nad Metují RC KLUBU POLICE NAD
METUJÍ za účelem vybudování a provozování dráhy pro
rádiem řízené modely.
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor o ploše
cca 250 m2 - bývalý internát v 1. patře budovy č.p. 341 v
k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 730/22 o ploše
388 m2 v k.ú. Hlavňov.
RM doporučuje ZM trvat na usnesení ZM č. 12/06/2009
neprodávat pozemek p.č. 56 v k.ú. Hlavňov, neboť
pozemek není určen k prodeji.
RM doporučuje ZM pověřit starostku Idu Seidlmanovou
zastupováním města Police nad Metují na Valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. konané 11.
6. 2010. Náhradníkem doporučuje stanovit místostarostu
Zdeňka Kadidla.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na stavební práce
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 18
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a dle metodiky zadávání zakázek
financovaných ze zdrojů Evropské unie ve znění změn a
doplňků zpracovaných pro Státní fond životního prostředí
České republiky "Stavební úpravy - dodatečné zateplení MŠ
- Police nad Metují" firmu KOBLA spol. s r.o., Na Koble
1100, 289 11 Pečky, s nejnižší nabídkovou cenou 4
545.448,- Kč s DPH.
Ing. P. Pohner, tajemník
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Usnesení zastupitelstva města ze
zasedání č.3 / 2010 ze dne 28. 4. 2010
ZM schvaluje v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro
rok 2010 poskytnutí příspěvku města Police nad Metují v
celkové výši 5 000,- Kč panu Tomáši Drašnarovi na obnovu
kulturní památky - kovárny č.p. 518, konkrétně na opravu
fasády vstupní a boční části objektu.
ZM schvaluje, aby nově vznikající ulice nad MŠ nesla název
Wihanova.
ZM schvaluje rozšíření změny č. 3 Územního plánu města
Police nad Metují o bod č. 12.
ZM schvaluje znění smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitostí a přijetí pozemků p.č. 167/3 o výměře 116 m2,
p.č. 1021/3 o výměře 313 m2, p.č. 1021/5 o výměře 903 m2,
p.č. 1021/8 o výměře 1006 m2 a p.č. 1021/9 o výměře 128
m2 v k.ú. Velká Ledhuje od vlastníka České republiky do
majetku města.
ZM ruší usnesení č. 14/04/2009 neboť nedošlo k realizaci
prodeje domu č.p. 204 s pozemkem st.č. 272/2 v k.ú.
Police nad Metují manželům Petrovi a Pavlíně
Sulzbacherovým.
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM o
kontrole postupu Rady města Police nad Metují při otvírání
obálek s nabídkami ve výběrovém řízení na prodej
„Škvárovny“ uskutečněné na základě námitky a stížnosti
pana Josefa Koubka. ZM souhlasí se závěry kontrolního
výboru ZM a konstatuje, že výběrové řízení proběhlo
v souladu s platnými právními předpisy a nebyly na něm
shledány závady, které by měly vliv na jeho výsledek.
ZM schvaluje na základě výsledku výběrového řízení prodej
objektu bývalé „škvárovny“ s pozemky st.č. 47/2 a p.č.
85/9 v k.ú. Police nad Metují panu Ing. Petru Soukupovi,
Jiráskova 66, 549 31 Hronov, IČO 42903262 za nabídnutou
kupní cena 4 113 000,- Kč.
ZM schvaluje prodej pozemku st.č. 667 výměře 28 m2 v
k.ú. Velká Ledhuje manželům Jiřímu a Ludmile Jandíkovým.
Kupní cena je stanovena ve výši 70,-Kč/m2 a celková cena
ve výši 1960,- Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 85/8 o ploše 214 m2 a
pozemku p.č. 1245 o ploše 41 m2 v k.ú. Police nad Metují
panu Liboru Fridrichovi. Kupní cena je stanovena ve výši
70,- Kč/m2 a celková cena ve výši 17.850,- Kč bude
uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje prodej domu č.p. 69 se čtyřmi bytovými
jednotkami a pozemkem st.č. 206/1 v k.ú. Police nad
Metují. Byty s příslušným podílem na společných částech
budovy budou nabídnuty přednostně nájemcům se slevou
30% ze znalecké ceny uhradí-li kupní cenu v letošním roce,
nebo za znaleckou cenu při úhradě podle rovnoměrného
splátkového kalendáře nejdéle na období 4 let od podpisu
kupní smlouvy.
ZM schvaluje zřízení věcného břemene pro oprávněnou
společnost Teléfonica O2 Czech Republic, a.s. Věcné
břemeno bude spočívat v právu oprávněného:
a) zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního
komunikačního vedení na pozemcích p.č. 1049/1 a
1210 v k.ú. Police nad Metují. Věcné břemeno bude
zřízeno za úplatu a finanční náhrada bude činit částku
706,- Kč
b) zřízení, provozování, údržba a opravy Podzemního
komunikačního vedení na pozemku p.č. 731/55 v k.ú.
Velká Ledhuje. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu
a finanční náhrada bude činit částku 4.186,- Kč
ZM schvaluje zřízení věcných břemen pro oprávněnou
společnost VČP Net, s.r.o., která budou spočívat v právu
oprávněného:
1) zřídit a provozovat na pozemcích p.č.769/191,
769/196, 769/204, 1133/1, 1133/2, 1133/6, 1133/7,
1133/10 v k.ú. Velká Ledhuje a p.č. 395/4 a 395/7
v k.ú. Bukovice plynárenská zařízení, a vstupovat a
vjíždět na tyto nemovitosti v souvislosti se zřizováním,
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stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné
břemeno bude zřízeno za úplatu a finanční náhrada
bude činit částku 2.000,- Kč.
2) zřídit a provozovat na pozemcích p.č. 990/10, 993/6 a
995/1 v k.ú. Police nad Metují plynárenská zařízení, a
vstupovat a vjíždět na tyto nemovitosti v souvislosti se
zřizováním, stavebními úpravami, opravami a
provozováním distribuční soustavy a plynovodních
přípojek.Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a
finanční náhrada bude činit částku 2.000,- Kč.
ZM podporuje petici za zachování stávajícího rozsahu
zdravotní péče v nemocnici v Broumově.
Ing. P. Pohner, tajemník

Polické koupaliště
Otevřeno od 1. června 2010!

Více informací na tel. číslech:
491 541 146, 777 912 890 (Petr Kocián)

Ceník pro rok 2010
Děti do 6 let
Děti od 6 let a senioři
Osoby nad 15 let
Klíček ke skříňce
Osobní šatna
Slunečník

Děti od 6 let do 15 let
Osoby nad 15 let
SLEVY ZP, ZTP,
ZTP  U
Děti do 6 let
Děti od 6 let a senioři
Osoby nad 15 let

Děti od 6 let do 15 let
Osoby nad 15 let

Jednorázové
Sleva od
vstupné
17 hod
zdarma
zdarma
30 Kč
20 Kč
50 Kč
30 Kč
10 Kč
25 Kč
35 Kč
Předplatní vstupenka
10  denní
celosezónní
200 Kč
460 Kč
300 Kč
750 Kč
Sleva od
Jednorázové
vstupné
17 hod
zdarma
zdarma
20 Kč
15 Kč
30 Kč
20 Kč
Předplatní vstupenka
10  denní
140 Kč
200 Kč

Otevírací doba:
Od 1. 6. 2010 otevřeno v pondělí – pátek od 13.00 do 19.00
hod, sobota – neděle od 8.00 do 19.00 hod
- pro školy i školky možno od 1. 6. 2010 i v pracovní dny
otevřít dopoledne po dohodě na tel.: 777 912 890
- 1. 6. 2010 vstup zdarma pro děti 6 -15 let k svátku dětí
- 30. 6. 2010 vstup zdarma pro děti s vysvědčením samé
jedničky
- Od 1. 7. 2010 otevřeno každý den od 8.00 hod (každý pátek
otevřeno do 20.00 hod)
- Kdo v době 1. 6. až 31. 8. oslaví narozeniny (po předložení
dokladu) v den návštěvy koupaliště má vstup zdarma, děti i
dospělí.
Aktivity na koupališti:
- stolní tenis, kuželky, pískoviště, aqvazorbing, plavecké
pomůcky
Občerstvení:
- teplá jídla, cukrová vata, pivo+ nealko nápoje, zmrzlina
několik druhů, ledová tříšť

Sobota 17. 7. 2010 - Polická plachta
Soutěže seskoků parašutistů, ukázky výcviku psů policie ČR.
Hudební doprovod: skupina Potence z Náchoda
Nabízíme umístění reklamy na polickém koupališti.
Jednotná cena 500,- Kč od 1. 6. 2010 do 31. 8. 2010.
Petr Kocián

Změny v dani z nemovitostí

Od 1.1.2010 vstoupila v platnost novela zákona č.
338/1992 Sb. o dani z nemovitostí v platném znění (dále
jen „zákon“), která sebou přinesla navýšení sazeb daně
z nemovitostí u staveb (u všech druhů staveb s výjimkou
staveb určených pro ostatní podnikatelskou činnost) a u
pozemků druh G-ostatní plocha a druh E-zastavěná plocha
a nádvoří. Město Police nad Metují se zároveň rozhodlo,
s ohledem na zákonné navýšení sazeb daně z nemovitostí,
zrušit obecně závaznou vyhláškou č. 3/2009 místní
koeficient dle § 12 „zákona“, stanovený pro všechna
katastrální území města Police nad Metují obecně závaznou
vyhláškou č. 2/2008. Vzhledem k tomu, že se jedná o
změny tzv. zákonné, nezakládala tato změna povinnost
podávat nová daňová přiznání k dani z nemovitostí na rok
2010. Správce daně (Finanční úřad v Náchodě) vyměřil
novou daňovou povinnost pro rok 2010 všem fyzickým
osobám z moci úřední a to formou hromadného předpisného
seznamu. Tento seznam je od 16.4.2010 do 17.5.2010
vyložen k nahlédnutí na Finančním úřadě v Náchodě. Na
nahlédnutí do tohoto seznamu má každý dotčený poplatník
právo, nahlédnutí do seznamu však není povinností.
Upozorňujeme,
že
složenky
na
úhradu
daně
z nemovitostí budou rozesílány na počátku května t.r.
(opět firmou Optys Opava, která celostátní tisk složenek
zajišťuje) a zde již bude vyčíslena nová daňová povinnost
a to na připojené horní alonži, ze které je třeba částku
daně na složenku přepsat. Složenky jsou letos opět daňové,
lze je tedy uhradit na kterékoliv poště a to bez poplatku. I
pro letošek budou poplatníkům, jejichž daňová povinnost
přesáhla 5.000 Kč, zasílány složenky 2 (první splátka splatná
do 31.5.2010 a druhá splátka splatná do 30.11.2010). Všem
ostatním, jejichž daňová povinnost nepřesáhne 5.000 Kč,
přijde jedna složenka, splatnost vyčíslené daně z
nemovitosti je do 31.5.2010.
Jestliže zjistíte na daňové složence diametrální rozdíly
ve vyčíslené dani oproti Vámi uvažované dani z nemovitostí
ve Vašem vlastnictví, které nejsou způsobeny zákonnými
změnami nebo pokud daňovou složenku neobdržíte
v uvedeném termínu vůbec, kontaktujte přímo správce
daně - Finanční úřad v Náchodě-oddělení majetkových daní,
který bude tyto problémy řešit v přímé součinnosti s Vámi.
Ing. Jolana Doubková, vedoucí odd. majetkových daní a
ostatních agend, FÚ v Náchodě.

 KNIHOVNA
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Proč nečteme si rádi? Protože nevíme co! V době
Internetu, zrychlené práce i zábavy nemáme čas - a často
ani trpělivost - hledat "ji" v záplavě nových titulů. Nemáme
KDY, nevíme JAK. Pak už se lehce vytratí PROČ.
ČTE_SY_RÁD je neustále aktualizovaná databáze k
doporučování čtivých knih. Ať jste bloudící čtenář (prostě
nevíte, co číst), znuděný čtenář (prostě jste už přečetli
"vše") či přesvědčený nečtenář (prostě nečtete) - ČTEnářův
SYmpatický RÁDce Vám najde "ty pravé"!
Odkaz na tyto webové stránky najdete také na
webových stránkách naší knihovny.
V rámci rozvoje portálu ČTESYRÁD (www.ctesyrad.cz)
autoři připravují sady knih s regionální tematikou vztahující
se k jednotlivým městům naší země (limit pro výběr města
byl stanoven na cca 3 500 obyvatel).
Naše knihovna byla, tak jako jiné knihovny, požádána o
spolupráci a vybrala z bohatého fondu regionální literatury:

Tomek, Václav Vladivoj: Příběhy kláštera a města
Police nad Metují
Brandejs, Stanislav: Kniha o Polici nad Metují a Policku
Pichl, Miroslav: Police nad Metují v datech
Krtička-Polický, Antonín: Báje a pověsti z kraje
Jiráskova
Šmíd, Miroslav: Cesty a návraty
Koudelková, Eva: Police nad Metují a okolí v lidových
vyprávěních
Policko. Turistický průvodce.

Pozvánka na besedu
65 let od konce 2. světové války - je to málo nebo moc.
Nevím. Těší mě, že se snažíme nezapomenout. Nevím, zda
je 65 let dost dlouhá doba na přijetí objektivní pravdy
z obou stran.
Historici spolu s pamětníky připomínají všechny události
těch let, křivdy a neštěstí, které se staly na obou stranách
barikád. Dokladem jsou i nové knihy, které byly
představeny v polickém muzeu a které se věnují obětem
této strašné války: Alena Čtvrtečková – Osudy židovských
rodin z Náchodska 1938-1945 a kniha Václava Sádla – Aby
se nezapomnělo … Příběhy obětí nacistické perzekuce
z Náchodska, Policka a Českoskalicka.
Další knihou vzpomínek je Hansi od Marie Anne
Hirschmannové. Ovšem její autorka stála na straně
uchvatitelů a později poražených. Narodila se nedaleko na
Honech. Vyrůstala v pěstounské rodině a v roce 1940
„Hutberg“ navždy opustila. Fanatický obdiv k Hitlerovi ji
přivedl do nacistické školy. Jenže konec války znamenal i
útěk a odchod do Ameriky. Zde našla cestu k Bohu – také
jeden ze způsobů, jak žít dál s vědomím válečných hrůz.
Nyní máme jedinečnou možnost setkat se s autorkou
knihy osobně. Ještě se chce ve svém věku podívat do
rodných míst a při té příležitosti přijde pobesedovat se
zájemci do knihovny.
Sejdeme se v úterý 1. června 2010 v 17 hodin v sále
Pellyho domů.
Věra Plachtová

Pozvánka na výstavu
Potulná pohádková země je projekt Klubu dětských
knihoven SKIP podpořený finančními prostředky z
grantového programu ČR Knihovna 21. století.Jedná se o
výstavu loutek spisovatelky a kreslířky Vítězslavy Klimtové,
vytvořených na základě ilustrací z jejích dětských knížek.Do
projektu je zapojeno více než 120 knihoven z celé ČR.
V naší knihovně jsme měli loutky zapůjčené po celý
duben.Výstava měla velký ohlas. Pro děti z MŠ a základních
škol jsme připravili besedu o paní Klimtové a jejích
skřítcích, vílách a elfech. Loutky se vypravily také za dětmi
do Pěkova, Machova, do Suchého Dolu i na Petrovice. Všude
se děti aktivně zapojily a vymýšlely své vlastní skřítky a
strašidýlka. Mladší děti je kreslily, starší vyráběly z různých
materiálů a popisovaly. Jejich výtvory si můžete
prohlédnout na malé výstavce v knihovně.
Hana Jenková

Nabídka knih:

Pokorná, Magdaléna: Josef Němec.
Neobyčejný muž neobyčejné ženy - Boženy Němcové.
Šiklová, Jiřina: Matky po e-mailu.
Fiktivní korespondence z rodinných vztahů.
Marquez, Gabriel García: Pohřeb Velké matky.
Výběr z povídek kolumbijského spisovatele.
MacLeanová, Natalie: Červené, bílé, pije se všude.
Cesta za poznáním vína.
Atkinson, Patricia: Tekuté slunce.
O víně, lásce a smrti.
Autobiografický příběh z francouzského venkova.
Nazer, Mende: Slzy ticha.
Pokračování pravdivého příběhu Byla jsem otrokyní.
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Koudelková, Eva: Broumovsko v pověstech.
Nové broumovské pověsti.
Klostermann, Karel: Ze šumavského Podlesí.
Povídky ze Šumavy.
Starling, Boris: Mesiáš.
Napínavá detektivka.
Whitton, Hana: Eliška Přemyslovna.
Právo milovat, povinnost vládnout.
Český historický román.
Bauer, Jan: Ve službách Svatoplukových.
Historický román z počátku českých dějin.
Dáša Ducháčová

INFOCENTRUM
POLICE NAD METUJÍ

KOUTKY VZHŮRU NEBO…..
„…v Polici dělat humor je snadné, protože
tady má k tomu člověk kolem sebe lidi.“ To
jsou slova autora humorné publikace
Koutky vzhůru nebo….. Milana Vítka.
Autor velmi vtipně servíruje (mimo jiné)
Humorové jednohubky, Držkovou a Chléb.
Dále se také můžete dočíst novinky Ze světa
pohádek nebo se dozvědět něco málo
Z oblasti vědy.
Kniha je v prodeji v Informačním centru v Pellyho domech
(Police nad Metují).
Cena: 45, Kč

ATLAS PÍSKOVCOVÝCH SKALNÍCH
MĚST ČESKÉ A SLOVENSKÉ
REPUBLIKY
Publikace
poskytuje
úplný
přehled
geologických a geomorfologických jevů,
s nimiž se lze setkat v českých a slovenských
pískovcových krajinách, a podává jejich
vysvětlení,
založené
na nejnovějších
vědeckých poznatcích. Zahrnuje i různé
formy lidských zásahů do pískovce.
Kniha je určena pro všechny zájemce
o pískovcové skály, ale také pro cestovatele
a milovníky přírody vůbec.

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

KOPÍROVÁNÍ a TISK
Město Police nad Metují

kopie A4 černá
kopie A3 černá
kopie A4 barva
kopie A3 barva
tisk A4 černě
tisk A3 černě
tisk A4 barva
tisk A3 barva

3,00 Kč
6,00 Kč
20,00 Kč
40,00 Kč
3,00 Kč
6,00 Kč
20,00 Kč
40,00 Kč

KINO
Kolárovo divadlo
Úterý 18. 5. 2010 v 17 hodin

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou (Mia Wasikowska)
čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji na
viktoriánské zahradní slavnosti požádá o ruku Hamish,
bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere
se a uteče pryč. Vydá se za Bílým králíkem ve vestě a
s kapesními hodinkami, kterého uvidí pospíchat po louce.
Bílý králík (kterého namluvil Michael Sheen) záhy zmizí do
králičí nory. Alenka pocítí zvláštní nutkání následovat ho,
do nory spadne a po pádu, který působí skoro jako podivný
sen, se ocitne v kruhové místnosti s celou řadou dveří.
Poté, co okusí z lahvičky s nápisem „Vypij mě“, jejíž obsah
způsobí, že se zmenší, a zakousne koláč, na kterém je
zdobeně napsáno „Sněz mě“ a po kterém se zase zvětší, se
jí nakonec podaří jedněmi z dveří projít a ocitá se
v ohromující a fantastické Říši divů, které jeho obyvatelé
říkají Podzemní říše.
Tam se setkává s celou škálou pozoruhodných postav, od
vychloubačné Plšice až po potrhlého Kloboučníka (Johnny
Depp), od ušklebeného kocoura Šklíby (namluvil Stephen
Fry) až po houseňáka Absaloma, kouřícího vodní dýmku (a
promlouvajícího hlasem Alana Rickmana), od podivné Bílé
královny (Anne Hathaway) až po její záštiplnou starší sestru
Srdcovou královnu (Helena Bonham Carter), krutou vládkyni
Podzemní říše

Více informací a možnost elektronické objednávky na
www.academia.cz

OTVÍRACÍ DOBA
OD 1. 5. 2010!
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
PELLYHO DOMY, POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
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9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 12:00

Režie: Tim Burton
Hrají: Johny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter,
Anne Hathaway
Přístupnost: mládeži přístupný
Vstupné: 40 Kč

Úterý 8. 6. 2010 v 19 hodin

NINE

Úterý 3. 8. 2010 v 19 hodin

Muzikál, který si nemůžete nechat ujít!
Po úspěšném oscarovém muzikálu Chicago, se režisér
Rob Marshall pouští do další velkolepé podívané.
Excelentní taneční čísla a superhvězdná herecká sestava
dominují této filmové verzi proslulého brodwayského
muzikálu Nine.
Film nás zavede do italských Benátek, kde se režisér
Guido Contini (Daniel Day Lewis) snaží dokončit svůj film.
Čerstvému čtyřicátníkovi ale kazí radost nastupující krize
středního věku a hlavně nedostatek inspirace. Navíc
podléhá vlivu mnoha žen, které ho obklopují. Matky (Sophie
Loren), manželky (Marion Cotillard), milenky (Penélope
Cruz), celoživotní múzy (Nicole Kidman), kostýmní
výtvarnice (Judy Dench), módní redaktorky (Kate Hudson).
„Bude to velmi vzrušující zkušenost, protože v muzikálu
jsem si nezahrála od Neapolského kolotoče“, prohlásila
legenda stříbrného plátna Sophia Loren.

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

KOLÁROVO DIVADLO
Středa 2. 6. 2010 od 18 hod

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ

Vstupné: 40 / 30 / 20 Kč
Předprodej vstupenek na Informačním centru v Pellyho domech.

Čtvrtek 10. 6.
2010 od 9 hod

Režie: Rob Marshall
Hrají: Daniel Day Lewis, Sophia Loren, Nicole Kidman, Marion
Cotillard, Penélope Cruz, Kate Hudson, Judy Dench, Stacy
Ferguson a další.
Přístupnost: přístupný. Muzikál USA 2008 (120 min)
Vstupné: 50 Kč

Úterý 15. 6. 2010 od 19 hodin

MAMAS & PAPAS

Čtyři příběhy filmu tvoří mozaiku osudů několika
manželských či partnerských dvojic, které v určitém
zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného,
vytouženého nebo zmařeného rodičovství. Záměrem
scenáristky a režisérky Alice Nellis je ukázat pomocí
souběžného vyprávění několika příběhů, že problém
moderního rodičovství je širší a hlubší než konkrétní situace
kterékoliv jednotlivé postavy.
Domácí režisérka číslo jedna opět přichází s příběhem,
který se může dotknout diváků bez ohledu na věk či
postavení. Každý z vyprávěných příběhů o touze o dítěti,
osudovém rozhodnutí, zda dítě mít či nemít nebo snaze
vyrovnat se nástrahami, které před nás život postavil, může
být právě ten váš.

Pohádka o
Balynce

Karlovarské hudební
divadlo
Balynka, zatoulané
pohádkové
štěně,
zabloudí do Květinové ulice. Zde bydlí parta veselých
kamarádů. Ti společně s Balynkou objeví zapomenutou
zahradu, ve které čaruje kocour Robert. Vše by bylo
pohádkově krásné, kdyby se kouzla nepřestala dařit,
protože v zahradě se opět a opět objevuje nepořádek.
Balynka se stane detektivem a záhadu vyřeší...
Představení je hráno čtyřmi herci, je provázeno hudbou a
písničkami, je určeno předškolním dětem a dětem 1. stupně
základních škol.
Vstupné: 30 Kč

Pátek 18. 6. 2010 od 17 hod

ODPOLEDNE S VŮNÍ ORIENTU
v rytmu orientu Vám zatančí taneční
skupina ZÁHIR pod vedením Pavlíny
Noskové
Vstupné: dobrovolné

PELLYHO DOMY
Režie: Alice Nellis
Hrají: Zuzana Bydžovská, Martha Issová, Filip Čapka, Zuzana
Čapková, Michal Čapka, Václav Jiráček, Zuzana Krónerová
Přístupnost: mládeži do 12 let nevhodný.
Drama ČR 2010 (110 min)
Vstupné: 50 Kč

ART KINO  PELLYHO DOMY
Úterý 20. 7. 2010 v 19 hodin

KATKA

Sobota 19. 6. 2010 od 19
hod, sále Pellyho domů

Projekce filmu
VÝKLAD HORY NA
KŘÍŽOVOU
KRÁLOVNU

Dokumentární sonda do osudu
lidí žijících v české pohraniční
oblasti pod horou Hejšovinou.
Nynější povaha česko-polského
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pomezí je nazírána prostřednictvím obyvatelky německé
národnosti, která nebyla odsunuta, byť její vesnice zcela
zanikla a Poláků, kteří místo pod horou po II. světové válce
osídlili.
(24 min., DVCAM, námět: T. Martinec, kamera: M. Vlček,
střih: H. Šípek, mix zvuku: Ivo Broum)
Vstupné: 40 Kč

Taneční kurzy pro mládež

nabízíme poslední volná místa!
začínají v sobotu 4. září v 18 hodin na sále Pellyho domů.
Vstupné na jednotlivé lekce bude 40 Kč, zájemci si od 23.
8. mohou v IC zakoupit gardenku (350 Kč), která je
přenosná a platí na všechny lekce mimo závěrečný věneček.

Kurzy společenského tance pro
dospělé
ZAČÁTEČNÍCI

Zahájení: čtvrtek 16. 9. 2010 v 19,00 hod
Kurz zahrnuje 7 lekcí a bude probíhat 1 x za dva týdny, vždy ve
čtvrtek od 19,00 hod
(16.9., 30.9., 14.10., 4.11., 18.11., 2.12., závěrečný věneček v pátek
10.12.2010)

POKROČILÍ

Zahájení: čtvrtek 23. 9. 2010 v 19,00 hod
Kurz zahrnuje 7 lekcí a bude probíhat 1 x za dva týdny, vždy ve
čtvrtek od 19,00 hod
(23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 25.11., 9.12.,
závěrečný věneček v pátek 10.12.2010)
Určeno pouze pro páry, které již kurz
společenského tance absolvovaly.
Oba kurzy se konají na sále Pellyho
domů a vedou je manželé Poznarovi
z Červeného Kostelce.
Podmínkou otevření kurzu je
minimálně 20 párů na jeden kurz.
Závazné přihlášky od 17. 5. do 30. 6.
2010. Kurzovné Kč 1 000, / pár se platí zároveň s
přihlášením do kurzu. Přihlášky budou k dispozici na
www.policko.cz nebo v Informačním centru.

DALŠÍ AKCE
sobota 22. 5. 2010 v 10 hod a 13 hod, zastávka na
Českou Metuji naproti polické poště

Toulavý autobus

vypravuje CDS s.r.o. Náchod ve spolupráci s městem Police nad
Metují
Pro letošní rok je připravena opět nová
trasa.
Symbolické jízdné 20, Kč
bude věnováno na
opravu kapličky Na
Struze.

Sobota 29. 5. 2009, Ostašská ulice

Ukázková jízda historických
vozidel
pořádá KHV Metuje
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Co s načatou nedělí ?

Terénní domácí služby a pohostinství
Žďár nad Metují
Vás srdečně zvou do kulturního sálu

16.května 2010 od 13 hodin na

Gramofonový dýchánek
Přijďte si zavzpomínat na staré dobré časy s LP.
Vychutnat si „poobědní“ kávičku, groček či vínko
a ochutnat řezy tvarohové nebo s ovocem polité želatinou a
domácí
chlebíčky s vajíčkem od pana Kukala.
Vstupné:
bez LP
40 Kč
s LP
30 Kč
Těšíme se na vás

NÁCHODSKÝ SWING UVÁDÍ

KONCERT JIŘÍHO STIVÍNA

RŮZNÉ

pátek 14. 5. 2010 od 19 hodin
(Zámek Nové Město nad Metují)
Pokud jsem na začátku uvedl, že koncert Marty Kubišové
je „solidním“ úvodem projektu, pak stejné slovo musím
použít i u posledního námi pořádaného koncertu ročníku
2009/2010. Jedná se o koncert Jiřího Stivína, který zahraje
na zámku v Novém Městě nad Metují, nikoliv ale v
klasickém koncertním sále, ale v tamní krásné zahradě.
Koncert přinese jazzovou, lidovou i vlastní tvorbu z
programu Sám se svým stínem. Doufáme, že vás i tato akce
potěší a že nám zůstanete věrni do dalšího ročníku.
Vstupné: 260 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru v Pellyho domech.

Kulturní přehled KVĚTEN  SRPEN 2010

Na konci dubna vyšel nový kulturní přehled, v němž
získáte informace o připravovaných akcích a je součástí
květnového zpravodaje. Získáte v něm bližší informace o
termínech, předprodeji, vstupném.
O dalších akcích, neuvedených v přehledu, získáte
informace na měsíčních plakátech, v dalších číslech
měsíčníku nebo na webových stránkách www.policko.cz
Změna programu vyhrazena!!

Polická „Kvíčerovská“ pouť 2010 
výzva pořadatelům akcí

Letošní Polická pouť se koná o víkendu 14. – 15. 8. 2010.
Program bude zahájen ve čtvrtek 12.
srpna Recitálem barokních houslí v Kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují.
Doprovodným program budou dvě výstavy ve
Staré škole „Dřevěnce“ a jedna výstava ve
výstavní síni v klášteře. Do Pellyho parku je
na sobotu a neděli domluven opět
adrenalinový program spojený s programem pro děti. Další
akce na víkend jsou v jednání a přípravách.
Samozřejmě proběhnou všechny tradiční každoroční
akce a výstavy, které obohacují program Polické pouti.
Dovolujeme si proto požádat všechny organizátory,
spolky i jednotlivce, kteří připravují nějakou akci v rámci
poutě a chtějí, aby tato akce byla zveřejněna na
souhrnném plakátu a v letáčcích: kontaktujte CKV Pellyho
domy – osobně nebo prostřednictvím e-mailové pošty na
kultura@policko.cz.
Předem děkujeme, CKV Pellyho domy

ŠEST TANEČNÍCH HODIN
V ŠESTI TÝDNECH
pátek 4. 6. 2010 od 19 hod
(Kolárovo divadlo, Police nad Metují)
Richard Alfieri
Lili Harrison Chantal Poullain
Michael Minetti Oldřich Kaiser
Alfieriho
hra
Šest
tanečních hodin v šesti
týdnech, strhující herecký
duet o lidské opuštěnosti a
nikdy neumírající naději,
je dle mého divadelní
skvost. K jeho režii jsem
pozval citlivého Zdeňka
Duška.
Hra se točí okolo dvou
postarších postav, které
jsou
skálopevně
přesvědčené, že nikdo už do jejich života nemůže nic
přinést, jsou na první pohled povahově zcela odlišné, mají
rozdílné hodnotové zázemí… ale i přesto se nakonec dokáží
otevřít a navázat opravdu hluboký vztah. Šest tanečních
hodin v šesti týdnech je hrou mladou, byla napsána v r.
2001 a proslavil ji hlavně broadwayský výkon Marka
Hamilla, představitele Luka Skywalkera v Hvězdných
válkách, který si pro svůj návrat vybral právě tuto hru. Od
té doby se hraje po celém světě.
Vstupné: 380 / 360 / 340 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru v Pellyho domech.
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míře. A že si s jídelníčkem naše paní kuchařka opravdu
vyhrála, to určitě nejvíce prozradily nadšené tváře dětí. ☺

Ze života bezděkovské školy >>>
Návštěva kouzelníka
V pátek 9.4.2010 nás na Bezděkově navštívil pan Wald,
kouzelník ze slavného rodu Waldini.
Během svého vystoupení převedl manipulaci s předměty
a triky za pomocí dětí.

Muzikantská pohádka
Ve středu 28.4.2010 nás ve škole opět navštívilo divadlo
Úsměv, tentokrát s Muzikantskou pohádkou.
Ta byla o čarodějnici, která se chtěla naučit hrát na
různé hudební nástroje a založit si svoji hudební skupinu.

Den Země
V pátek 23.4.2010 proběhl i na Bezděkově Den Země.
Nejprve jsme si s děti ve škole povídali o jeho vzniku a
významu, vysvětlili si význam třídění odpadů a zkusili si
třídit jej "teoreticky". Pak jsme v 10 hodin navlékli gumové
rukavice, vzali si igelitové pytle a vyrazili do terénu. Děti
byly natěšené. Všechny papírky, sáčky a další odpadky
sbíraly s nadšením a samy se nestačily divit jejich množství.
Doufáme, že po této zkušenosti, již samy (alespoň
chvíli) papírek vhodí jen do koše.

Mikroprojekt "Můj domov je blízko Tvého"
- Čarodějnice + návštěva muzea Merkur

Barevný týden v mateřské škole
v Bezděkově
I letos jsme do programu naší MŠ zařadili BAREVNÝ
TÝDEN.
Hlavním tématem tohoto projektu jsou barvy. Stávají
se součástí všech činností po dobu jednoho týdne. Každý
den se oblékáme do jedné barvy, tvoříme a pracujeme
s jednobarevným materiálem - papírem, temperou,
plastelínou. Stejnou barvu má i výzdoba třídy a pomůcky na
cvičení. Pohádky, písničky a básničky se týkají také
určených barev. V jídelně barevně ladí ubrousky i květinová
výzdoba. Paní kuchařka sestaví takový jídelníček, aby se
daná barva vyskytovala ve svačinkách i obědě v co největší
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V pátek 30.4 a v sobotu 1.5.2010 proběhla na Bezděkově
první akce ze schváleného Mikroprojektu "Můj domov je blízko
Tvého" spolufinancovaného z prostředků Euroregionu Glacensis.
Již dva týdny předem děti zdobily školu a chystaly vše, aby
akce mohla vypuknout a pak se dočkaly.
Pátek byl zaměřen na "Čarodějnice". V 10.40 hodin přijeli
polské děti 1.-3. třídy ze Základní školy Ze Sredne Scinawky.
Uvítali jsme je na zahradě, zazpívali jim píseň o čarodějnici
(nejprve česky, pak "polsky") a provedli je po budově školy. Pak
se naši hosté odešli posilnit řízkem s bramborem do místního
pohostinství.
Po návratu z oběda, než začala výtvarná dílna, předvedla
děvčata navštěvující ŠD chvilku aerobiku a předala dárky, které
přichystaly děti v ŠD. I my jsme dostali dárky od našich hostů.
A pak se již začalo pracovat. Nejprve byla vysvětlena tradice
čarodějnic u nás a hned si každé dítě vyrábělo podle pokynů
svou čarodějnici.
Po dílně následovala malá svačinka - buchta Rafaelo
upečená našimi žáky. A pak hurá na čarodějnické hry a závody,
které se vzhledem k pěknému počasí mohly konat na zahradě.
První soutěž - let na koštěti probíhal ve třech družstvech.
Druhá hra byla těžká - bez mluvení se rozdělit do skupin
podle značek nalepených na čele.

Třetí úkol - ve vzniklých skupinách postavit ohniště z
přichystaných polínek (zde na děti čekal chyták, děti na
ohniště nesměly přidat nic, co do ohně nepatří. A nachystány
jako chytačky byly gumovky, boty, dráty, zubní kartáčky, víčka
od lahví, provázky, papíry a pod.)
Čtvrtý úkol - najít po zahradě schované sáčky s obrázky
bylinek, bylinky pojmenovat česky, polsky + uvařit z nich
lektvar přátelství. I zde byly chytáky v podobě sušených
muchomůrek, hadích ocásků a pod. Lektvar se mimochodem
moc povedl a byl velmi chutný.
Posledním pátým úkolem byla pavoučí stezka. Zde všichni
museli prokázat velkou zručnost.
Následovala lehká večeře v podobě guláše s chlebem a
zhodnocení odpoledních činností a výkonů všech dětí. Dětem
byly rozdány diplomy za jednotlivé soutěže a předány dárky za
soutěže.
Po 18. hodině jsme společně odešli na hřiště na program,
který pořádali místní hasiči. Zajímalo nás, jak se staví máj. Při
této příležitosti si děti mohly opéci párek nebo vuřt. Pak každý
dostal hůlku a lampión a šli jsme společně s ostatními dětmi a
obyvateli obce v lampiónovém průvodu ke hranici. V čele
průvodu byla nesena čarodějnice, kterou připravily školní děti.
Polské děti byly lampióny i průvodem nadšeny, neboť toto
neznaly. Zruční hasiči umístili čarodějnici na hranici a oheň byl
zapálen. Pohled byl nádherný. Když čarodějnice shořela, byly
velké ovace. Na zpáteční cestu ke hřišti jsme dětem opět
rozsvítili lampióny. Na hřišti jsme si posbírali věci a pak jsme
se vrátili do školy. Polské děti byly po tak náročném dni hodně
unavené, takže ve 21.30 byla vyhlášena večerka.
Program pak pokračoval i v sobotu 1.5.2010.
Budíček byl naplánován na 8 hodin, děti však vstávaly již od
5.45 - tak se těšily, co je zase čeká. Bezděkovské děti pomohly
nachystat snídani a po ní jsme zařadili výtvarnou chvilku malování obrázků s motivem z předešlého dne. Pak jsme se
všichni ustrojili do triček speciálně vyrobených pro tuto
příležitost a zahráli hru se jmény, abychom si zkusili, zda si
nové kamarády alespoň trochu pamatujeme.
V 9.30 jsme se vydali k autobusu. Čekání nám zpříjemnil
průjezd historických vozidel. Veřejnou autobusovou dopravou
jsme dojeli do Police nad Metují a navštívili muzeum Merkur.
Nejvíce všechny zaujalo "ocelové město" a vlastní skládání. Po
prohlídce nám zbyla chvilka na prohlídku náměstí. Zde jsme se
náhodou potkali i s paní starostkou Seidlmanovou. Pak jsme se
vrátili opět autobusem na Bezděkov, kde všechny zúčastněné
čekal oběd - svíčková na smetaně.
Po dobrém obědě jsme se přesunuli zpět do školy. Provedli
celkové zhodnocení obou dní, rozdali odměny, dárky a poslední
diplomy. Na rozloučenou nám polské děti zazpívaly jejich
oblíbenou písničku, pak jsme společně zazpívali ještě
Čarodějnici a rozloučili se. Rozloučit se přišel i pan starosta
Bezděkova.

Den Země
Je čtvrtek 22.4.2010 a my, žáci druhého stupně, kteří
navštěvujeme předmět Přírodovědná praktika, máme před
sebou
velkou
zkoušku. Uspořádat
Den Země pro třetí a
čtvrté třídy naší
základní
školy.
Pečlivě
jsme
se
připravovali
a
vymýšleli víc jak
měsíc, abychom své
mladší
spolužáky
pobavili, ale zároveň
poučili.

Ráno před osmou hodinou jsme v tělocvičně a
připravujeme vše tak, aby se to dětem líbilo. Uvítací
plakáty o vzniku a vývoji Země, o zvířatech, rostlinách a o
lidech, kteří společně na planetě žijí. A také jednotlivé
soutěžní disciplíny:
- poznávání hub
- království odpadů
- poznávání rostlin a živočichů
- hod na cíl
- vzhůru na odpady, aj.
Aby se však děti k nám do tělocvičny dostaly, musely
odevzdat vlastnoručně vyrobené vstupenky na téma
ochrana přírody.
Pak už to začalo. Boj o soutěžní disciplíny, body a co
nejlepší umístění. Po tříhodinovém klání bylo dobojováno.
Všechny děti byly odměněny omalovánkou na téma příroda
a ti nejlepší sladkým pamlskem. A tak skončil náš první a
podle všeho vydařený Den Země.
Přípravný a realizační tým: Andrea Holesčáková,
Kristýna Poulová, Marek Stryhal, Jiří Ferenc, František
Parady, Daniel Hepnar, Michal Rak, Lucie Zemanová, Lukáš
Vernar, Jakub Jiránek, Anežka Hubková, Lenka
Johnová,Jirka Vacek a Petr Vacek .

Program pro žáky ZŠ v CHKO
Kolem 13.45 naše návštěva odjela zpět do Polska.
Celá akce byla zaměřena na sblížení kultur obou zemí,
poznání české tradice čarodějnic + stavění máje a poznání
zajímavostí blízkého okolí Bezděkova nad Metují.

Dne 20.4.2010 se žáci 6. a 7. ročníků naší ZŠ zúčastnili
programu v CHKO - "Den Země". Že se program dětem líbil,
dokazují úryvky jejich prací, kterými tento program
hodnotily:
... Celá ta akce se mi líbila, protože byla udělaná jako
hra. Planeta Země je v ohrožení, protože je zaplavená
odpadky. A my jsme měli za úkol postavit loď, na které
bychom odpluli do čistého světa. Prošli jsme několik
stanovišť s různými úkoly, které byly bodovány. Čím více
bodů jsme získali, tím lépe jsme se o naši Zemi postarali ...
(Jan Pavel)

Marie Vaisarová a učitelky MŠ
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... Dostali jsme kytky v květináči. Museli jsme si je
hlídat a pamatovat jejich názvy. Stavěli jsme z kamenů zeď
pro ještěrky, jeden pán nám vyprávěl o stromech a my
museli poznávat jejich dřevo... (Tereza Meisnerová)
... Když jsme tam přišli, moc se mi tam nelíbilo. Ale pak
nás přijali příjemní lidé. Řekli nám, kvůli čemu jsme přišli,
vysvětlili plán a začala hra, která mě nakonec moc bavila
... (Radek Petříček)
... V soutěži bylo 5 stanovišť. Mě se nejvíce líbilo
stanoviště se zvířaty, protože jsem se dozvěděla mnoho
nových věcí. Myslím si, že se tato akce velmi povedla a
chtěla bych zaměstnancům CHKO velmi poděkovat...
(Lucka Maryšková)
... Členové CHKO to měli skvěle připravené a zaslouží si
pochvalu, protože jsem se toho od nich spoustu naučil...
(Martin Šolc)
... Já osobně si myslím, že akce v CHKO byla velice
vydařená. Při zábavných úkolech jsme se nasmáli a zároveň
jsme si uvědomili, jak je důležité chránit naši planetu a
zbytečně ji neznečišťovat... (Bára Beranová)
... Hráli jsme různé hry zaměřené na ochranu planety,
při kterých se ukázalo, že většina naší skupiny bohužel Zemi
moc nechrání. Myslím si, že akce byla dobře zorganizovaná
a zajímavá. Podobné akce by se mohly konat častěji ...
(Dominik Ansorge)
... Líbilo se mi to moc. A to hlavně kvůli tomu, že to
nebyly jen výklady přečtené z předtištěného papíru. Moc
jsem si to užila... (Michala Kosová)
... Akce v CHKO byla dost povedená. Protože vysvětlit
pro nás nudné téma - "Světový problém znečištění" tak, jak
to udělali v CHKO (formou her a soutěží) - bylo zajímavé a
byli jsme do toho zapáleni. Občas ve škole vidím, jak
někteří koukají z okna a nedávají pozor. V CHKO však
poslouchali všichni a snažili se vyhrát ... (Petr Danita)
Líbilo se mi tam, protože přírodu by měl chránit každý.
Ukázali nám, že to jde i jinak, než jen všechno vyhodit do
odpadkového koše. Přitom nám to nenutili. Prostě nám
ukázali, že máme i jinou, lepší možnost...
(Petra
Prouzová)
Z příspěvků je vidět, že "škola hrou" je to, co děti stále
baví.
(příspěvky vybrala Renata Teichmanová)

Den Země – ZŠ Police nad Metují
Naše škola oslavila svátek "Den Země" již tradičním
úklidem města a okolí. Nabízíme vám ohlasy a postřehy
některých žáků 7.tříd:
... Vyrazili jsme směrem na Radešov, abychom poklidili
v přírodě. Našli jsme mnohé kuriozity, jako například
ocelové dráty a kusy oblečení...
... Myslím si, že by měli uklízet i dospělí lidé. A ne, že
oni to vyhodí a děti to po nich uklidí...
... Den Země jsem si užil, protože jsem byl celý den na
čerstvém vzduchu a ještě pomohl přírodě. Ale asi by se
mělo uklízet častěji nebo by lidé neměli být taková
čuňata...
... Tento "Den Země" by ani nemusel vzniknout,
kdybychom si včas uvědomili, jak se máme k přírodě
chovat...
... Je dobré uklízet okolí, ale myslím si, že to tam za
pár dnů bude znovu. Taky mi vadí, že my uklízíme město a
okolí a někteří dospělí se nám smějí...
... Naše třída měla naplánovanou trasu od školy kolem
fotbalového hřiště na Nebíčko. První dojem - tady bude
čisto. Nakonec z toho bylo 12 pytlů odpadků - různé dráty,
kusy plotu, běžky, skříňka, kbelíky...
... Myslím si, že by se každý člověk měl podílet na
úklidu města, ve kterém žije...
... Podle mě je to celkem rozumná akce. Málokdo si ale
uvědomí, že často neuklízí po ostatních, ale hlavně po
sobě...

15

I my učitelé doufáme, že jsme touto akcí přispěli k větší
čistotě města a stejně jako děti si myslíme, že začít
bychom měli každý u sebe. Výsledkem pak bude město, ve
kterém bude radost žít.
Ranata Teichmanová

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Ve středu 7. dubna se posluchači PUVČ
sešli naposledy při přednášce jarního
semestru a do úplného naplnění
programu tohoto semestru zbývá již
pouze absolvování dvou výletů. Úvod
přednáškového odpoledne obstarali
opět žáci polické ZUŠ, tentokrát to byly
dva soubory žáků oddělení žesťových
nástrojů – Brass duo bratrů Jana a Tomáše Pavlových a
Junior Brass Band v obsazení Monika Němcová, Jaroslav
Kollert a Lukáš Kubeček. Jejich vystoupení se jistě líbilo,
vždyť jsou to také vítězové nedávného krajského kola
soutěže, které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy pro Základní umělecké školy.

Následující přednáška Dr. Jiřího Grygara s názvem Velký
třesk a Bible byla očekávána s velkým zájmem. RNDr. Jiří
Grygar, CSc. je pracovníkem Fyzikálního ústavu Akademie
věd České republiky a jeho práce jsou zaměřeny především
na astronomii a fyziku elementárních částic. Veřejnosti je
znám jako popularizátor astronomie a fyziky, z televizních
vystoupení (seriál Okna vesmíru dokořán), přednášek nebo
jako autor knih či článků v různých časopisech. V přednášce
pro PUVČ připomněl posluchačům některá známá, ale
časem možná již z hlavy odvátá jména a fakta z historie
zkoumání vesmíru, od těch nejstarších příkladů jako byl
řecký filosof Demokritos, přes Mikoláše Koperníka a jeho
heliocentrickou hypotézu, přes dramatické příběhy
spojované se jmény Galileo Galilei či Giordano Bruno, přes
autora gravitačního zákona Isaaca Newtona a dalších
učenců až k velkým postavám moderní vědy v čele
s Albertem Einsteinem, Maxem Planckem a mnoha dalšími.
Zmínil úlohu ruského meteorologa a matematika
Alexandera Fridmana (mimochodem po matce českého
původu), který jako první dokázal vyřešit Einsteinovy
rovnice pro celý vesmír a položil tak základ pro další objevy
týkající se vesmírného prostoru. Na základě jeho prací bylo
prokázáno rozpínání vesmíru a odtud pak už byl jen krůček
k teorii o vzniku vesmíru, k teorii velkého třesku, kterou
zveřejnil v roce 1948 fyzik George Gamow (původem Rus,
který před 2. světovou válkou emigroval do USA). Zajímavé
bylo i porovnávání těchto objevů, teorií a hypotéz
s náboženstvím, s biblickým podáním vzniku světa podle
knihy Genezis, tedy podle Starého zákona. Již název
přednášky dával tušit, že pro posluchače to bude přednáška
dosti náročná. Náročná především na alespoň elementární
znalosti z oboru matematiky a fyziky, ale také na schopnost

abstraktního myšlení a představivost. Ovšem stěžovat si na
náročnost by nebylo na místě, jsme přece posluchači
univerzity, i když jen univerzity volného času. Přes tuto
náročnost dokázal Dr. Grygar svým osobitým způsobem, tak
jak jej známe třeba i z televize, podat posluchačům celkem
srozumitelný výklad složitých problémů souvisejících se
vznikem vesmíru ve světle nejnovějších poznatků.
V pátek 23. dubna absolvovali posluchači PUVČ další
výlet za poznáním. V poměrně krátké době již podruhé se
staly cílem výletu Pardubice. Náplň výletu byla veskrze
kulturní – výstava Josefa Čapka a návštěva divadelního
představení v Městském divadle. Josef Čapek, patří k našim
předním modernistickým malířům, ale věnoval se i
fotografii, literatuře či ilustraci knih. Jeho výtvarná díla,
ovlivněná především kubismem a expresionismem, jsou
ozdobou každé galerie či soukromé sbírky. V době
nastupujícího nacismu neskrýval své názory a proto po
obsazení Československa Hitlerem patřil mezi první, kteří
byli zatčeni a posláni do koncentračního tábora. A tak
smutnou ironií osudu se stalo, že místo toho, aby jeho
ostatky spočinuly vedle jeho bratra Karla na vyšehradském
Slavíně, kam svým významem jistě patří, neznáme dnes ani
místo jeho posledního odpočinku, ani den jeho úmrtí. Víme
jen, že jeho životní pouť skončila v při tyfové epidemii
v koncentračním táboře Bergen – Belsen v dubnu 1945,
několik dnů před skončením války. Výstava Josefa Čapka
podává komplexní pohled na tohoto umělce, představuje
jeho osobnost a ukazuje šíři jeho aktivit. Vystaveny jsou
zde nejen velké obrazy, ale i jeho drobná díla a knižní
ilustrace. Citace jeho myšlenek na vystavených panelech
pak umožňují poznat Josefa Čapka jako člověka, jako
spisovatele, humanistu a myslitele. Celá výstava je
rozdělena do dvou částí. První část je umístěna ve
Východočeské galerii v Domě u Jonáše na historickém
Pernštýnském náměstí a jsou v ní zahrnuta převážně jeho
ranná díla. Druhá část se nalézá v prostorách pardubického
zámku a jsou zde k vidění obrazy Josefa Čapka z pozdějšího
období. Jsou zde umístěny rovněž některé dokumenty
z jeho života, kresby vzniklé v koncentračním táboře,
ukázky z korespondence aj. Výstava obsahující na tisíc
obrazů autora, je skutečně vynikající přehlídkou jeho prací
a za návštěvu určitě stojí.
Večer pak patřil Thálii, tedy múze divadelního umění.
Na programu Městského divadla byla činoherní adaptace
slavné operety Johanna Strausse Netopýr. Provedení této
vtipné hry, založené na zápletce svého času dosti
používané, totiž záměně identity osob, bylo skutečně velmi
pěkné a myslím, že většina návštěvníků odcházela
s pocitem příjemně stráveného večera. Následující cesta
domů proběhla klidně a každý měl možnost si v hlavě
srovnat hezké zážitky uplynulého dne. A jestli se
účastníkům představy o výletě splnily k jejich spokojenosti,
pak nezbývá než za to poděkovat organizátorkám této akce,
paní starostce Idě Seidlmanové a paní Vlastě Klapalové a
samozřejmě i řidiči autobusu, panu Vrbičanovi za příjemnou
a bezpečnou jízdu a těšit se na další podobné akce.
K výletu bych si dovolil malou, spíše osobní poznámku.
Před zámkem se mi naskytla možnost pozdravit se s panem
Karlem Vackem, v minulosti občanem města Police nad
Metují, který nyní žije v Pardubicích a přes svůj úctyhodný
věk sleduje stále život ve svém bývalém domově, a to i
prostřednictvím tohoto časopisu. Rád bych tedy panu
Vackovi popřál hodně zdraví a ještě mnoho a mnoho
hezkých, pohodových chvilek třeba právě ve společnosti
Polického měsíčníku.
Na úplný závěr mi zbývá, bohužel, jedna smutná zpráva.
Dne 30. dubna nás navždy opustil dlouholetý posluchač
PUVČ, náš kolega, spolužák a kamarád pan Ladislav Rudolf.
Znali jsme ho jako pohodového, přátelského a otevřeného
člověka, který měl rád tento kraj a lidi v něm žijící, jak o
tom svědčí i jeho příspěvky do Polického měsíčníku.
Poslední léta svého života trávil, a jistě rád, mezi svými

vrstevníky, ať už v Polické univerzitě volného času nebo v
Senior klubu Ostaš. Sbohem, Láďo, sbohem, příteli, budeš
nám chybět.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Rozloučení
Jedni přicházejí, druzí odcházejí. A takový běh života
skončil nečekaně dne 30.dubna léta Páně 2010 náhlým
odchodem pana Ladislava Rudolfa, našeho dlouholetého
člena a přítele Senior klubu Ostaš.
Ano, bylo to pro nás, kteří jsme ho znali, nečekané.
Vždy usměvavý, milý a především hodný člověk, který nikdy
nikoho nezarmoutil. Svým vystupováním vždy navodil
veselou náladu a radost ze života. Tak si ho pamatujeme
z jeho přítomnosti na setkáních „Klubu“, tak si ho budeme
pamatovat i nadále. Bude stále mezi námi a jeho
přítomnost nás neopustí. Čest jeho památce.
Za Senior klub Ostaš sestry B. a J. Seidelovy
Při slavnostním ukončení jarního semestru letošního
roku jsem s potěšením oznámila, že řádně zapsaných
studentů bylo 78. Úctyhodné číslo dokazující zájem.
Bohužel s námi do podzimního semestru nenastoupí paní
….. Jansová z Velkých Petrovic a pan Ladislav Rudolf
z Police.
Čest jejich památce!
Ida Seidlmanová

Motivovat k výběru povolání

Zabývat se úvahami o budoucím zaměstnání je pro žáky
druhého stupně základní školy celkem nezajímavé, zdá se
jim to zbytečné. Proč také, když na střední školu se
dostanou určitě a mají kolem sebe tolik možností, jak se
bavit mnohem příjemnějším způsobem. Častým důsledkem
bohužel je výběr nevhodné školy, malý zájem o učení a tím
i nedostatečné znalosti a dovednosti potřebné pro dobré
uplatnění. Tomuto se snaží svými aktivitami čelit projekt
„Motivace žáků základních škol pro volbu budoucího
povolání“ realizovaný Podnikatelským klubem Broumovska a
spolufinancovaný z prostředků Evropských sociálních fondů
a rozpočtu České republiky. Zapojeno do projektu je šest
škol z našeho území CHKO Broumovsko.
Mezi aktivity projektu patří nejen besedy ve školách,
týkající se podmínek práce různých povolání a požadavků
kladených na zaměstnance, ale žáci jsou seznamováni i s
tím, co to je kvalita práce, spolehlivost zaměstnance, za
jakých podmínek si lze v jakém povolání kolik vydělat a co
se pro to musí umět. Využívány jsou aktivní formy
s praktickými ukázkami činností, ať už se jedná o výrobu
drobných předmětů přímo při vyučování, nebo ukázek
řemeslné práce s možností vyzkoušet si některé činnosti
vlastníma rukama, jako tomu bylo nedávno při Řemeslném
dni v polickém klášteře. Do škol se dostalo i větší množství
stavebnic Merkur, ze kterých malé týmy žáků staví modely
podle zadání a mimo jiné se učí vzájemné spolupráci.
Zároveň mají možnost ověřit svoji manuální zručnost,
procvičit svoji představivost a technické myšlení.
Podstatnou částí projektu jsou exkurze do okolních
podniků. Zajímavá byla třeba návštěva v Cedimě
v Meziměstí, ve společnosti Dřevoterm Březová, nebo Hobra
Školník v Broumově. Ale navštěvovány jsou i podniky mimo
region. Například Ammann a Elton v Novém Městě, Mesa na
Vysokově či Farmet v České Skalici. Při exkurzích je dbáno
nejen na to, aby žáci viděli samotnou výrobu, ale měli
možnost seznámit se i s činnostmi, které nejsou vidět na
první pohled. Třeba s prací konstruktérů, technologů a
dalších technickohospodářských pracovníků, bez jejichž
práce by firmy nemohly uspět.
Cílem všech těchto činností je poskytnout dětem co
nejvíce informací o světě práce, do kterého jednou zcela
jistě vstoupí a motivovat je tak k odpovědnějšímu
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rozhodování o přípravě na své budoucí zaměstnání. Dnes už
neplatí ono známé „Uč se, abys nemusel dělat.“, ale
mnohem více platí „Uč se, abys jednou měl možnost něco
plnohodnotně dělat.“
Josef Hejnyš, manažer projektu

V sobotu tento maratón zakončilo naše saxofonové
kvarteto ziskem třetího místa v neuvěřitelně nabité
kategorii saxofonových kvartet.
Celkové výsledky v republikovém finále:
Bicí soubor Straggadooga
- 2. místo

(K. Šrámková, L. Vyčichlová, J. Vyčichlo, J. Soukup, D.
Faifer)

Základní umělecká škola
informuje ...

Žesťové duo Mini Brass

- 1. místo

(Tomáš a Daniel Kubečkovi)

Žesťové duo Brass Duo

- 2. místo

Žesťové trio Junior Brass Band

- 1. místo

Saxofonové kvarteto

- 3. místo

(Tomáš a Jan Pavlovi)

(M. Němcová, J. Kollert, L. Kubeček)

(B. Pátková, M. Pátek, T. Máchová, O. Rokoš)

Zvláštní ceny poroty:
Monika Němcová (lesní roh) - za mimořádný interpretační
výkon
Lenka Němcová - zvl. ocenění za pedagogickou práci
Mini brass - zvl. cena nejmladším účastníkům soutěže
•

I v tomto čísle pokračujeme informacemi ze soutěžních
klání, kterých se účastní naši žáci:
•
Krajská soutěž v komorní hře smyčcových nástrojů
proběhla v úterý 13. dubna 2010 v ZUŠ Habrmanova v
Hradci Králové a pro naši výpravu znamenala jednoznačný
úspěch. Vždyť všechny naše soubory získaly 1. místa a tři
z nich byly vybrány pro postup do celostátního kola, kde
budou reprezentovat náš kraj.
Zde jsou výsledky:
Smyčcové okteto
- 1. místo s postupem
Klavírní trio
- 1. místo s postupem
Smyčcové kvinteto - 1. místo s postupem
Kvarteto s klavírem - 1. místo
Kontrabasové duo - 1. místo
•

Ústřední kolo soutěže v Liberci
Od čtvrtka 15. dubna do neděle 18. dubna 2010
probíhalo v ZUŠ Liberec ústřední kolo soutěže ZUŠ v
komorní hře bicích a dechových nástrojů. Ve čtvrtek
zahajovaly bicí soubory, kde jsme měli také svoje želízko soubor bicích nástrojů STRAGGADOOGA. Ten svým výkonem
vybojoval ve veliké konkurenci 2. místo v republice!
Další den pokračovaly soubory žesťových nástrojů a tam
jsme také dosáhli skvělých úspěchů: dvě první a jedno
druhé místo!
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Úspěch našich klavíristek na soutěži Karlovarská
růžička 2010
Ve dnech 23. - 24. dubna 2010 proběhl v Karlových
Varech již XIV. ročník soutěže pro klavíristy do 12ti let s
názvem "Karlovarská růžička".
Tuto soutěž pořádá ZUŠ A. Dvořáka v Karlových
Varech. Předsedou poroty je od začátku soutěže prof. Anna
Černá z plzeňské konzervatoře.
Naše škola byla zastoupena dvěma klavíristkami ze třídy
Reginy Goslinské, které se sešly v nejvyšší, třetí kategorii,
kde dosáhly skvělého úspěchu:
Lucie Johnová získala třetí místo a Sára Suchánková
první místo spolu s Karlovarskou růžičkou!
Děvčatům i paní učitelce gratulujeme k úspěchu!
Lucie Johnová:

Sára Suchánková:

•

Concerto Bohemia 2010
Již jsme vás informovali, že oba naše smyčcové
orchestry, mladší ORCHESTRA PICCOLA MA GIOCOSA i starší
ARCHI PICCOLI postoupily do finále rozhlasové soutěže
Concerto Bohemia 2010. Ve středu 12. května přijede do
Kolárova divadla opět štáb techniků Českého rozhlasu Praha
pod vedením pana režiséra Tomáše Stavěla natočit
profesionální rozhlasové snímky s našimi orchestry, které
bude anonymně posuzovat odborná porota. A pak už bude
třeba jen čekat, jestli se opět podaří proniknout některému
z našich orchestrů do té nejvyšší orchestrální špičky v naší
zemi a zda tak budeme mít možnost sledovat na podzim
opět naše děti v televizním přenosu z Koncertu vítězů…
•

Koncert maminkám
Každoročně pořádáme v květnu koncert ke svátku matek
– Koncert maminkám.
Letos vás zveme do Kolárova divadla ve čtvrtek 13.
května, kde se od 18 hodin představí se svým programem
žáci ze tříd paní učitelky Miriam Blažkové, Lenky Němcové
a pana učitele Josefa Fialy.

K čemu nám byla chobotnice? Tak to už vám
neprozradíme, abychom vás nepřipravili o chuť se na film
podívat. Najdete ho na našich školních internetových
stránkách.
Celý projekt jsme s dokumentací poslali na 13.
přehlídku dětských výtvarných prací do Písku, kde získal
cenu od kurátora Matěje Smetany.
Během přípravy, natáčení i dokončování filmu jsme se
všichni docela pobavili, a tak doufáme, že se pobavíte i vy.
Ukončím jednou odpovědí na otázku "co mi film vzal a co
mi dal" z anonymní ankety, kterou po dokončení filmu žáci
vyplnili: "Film mi vzal čas a dal mi slávu!"
Obrázek z obalu DVD

Snímky z natáčení:
(ZUŠ)

Nová verze Robinsona Crusoe

Známý příběh Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku,
podrobně připomínat nemusíme. Určitě jej všichni znáte.
Téměř náhodou se nám dostala do rukou zajímavá inspirace
v podobě soutěže "Palace kamera", kterou každoročně
vyhlašuje multikino v Praze Hostivaři - a letošní téma je
"Robinson Crusoe naruby". To byla výzva, která nás zaujala,
ale co s tím, když s hraným filmem nemáme žádné
zkušenosti?
Před nedávnem jsme byli seznámeni se zajímavým
experimentem ve "švédování" filmů. Tento podivný termín
je filmařská metoda, která je hlavní zápletkou filmu
Michela Gondryho "Prosíme přetočte!" a my ji úspěšně
aplikovali na náš příběh. Jenom krátce uvedu o co jde.
Hrdinové Gondryho filmu mají na starosti videopůjčovnu.
Jeden z nich se při sabotáži v elektrárně zmagnetizuje a
vymaže tak všechny kazety. Aby se vyhnuli průšvihu, začnou
sami natáčet smazané filmy metodou "točíme na co si
vzpomeneme a s rekvizitami, které jsou zrovna po ruce" - a
nazvali to "švédování".
My jsme se po projekci motivačního filmu rozhodli, že si
Robinsona také "našvédujeme", ale šli jsme na to
radikálněji a celý příběh si vymysleli, vždyť to měla být
parodie. Takže náš Robinson letí v letadle, Pátek je černý
pasažér a na severním pólu je sestřelí Mafián. Nabídne jim
perník, všichni se spřátelí s lidožrouty, Robinson tam chce
zůstat, ale nakonec ho unesou astronauti z Apolla. Výborně
se nám při tom hodily starší rekvizity "kosmické výbavy" z
Měsíčního koncertu a letadlo dodal Honza Steiner. Takže
jsme jen museli vyrobit Mafiánovu zbraň a chobotnici.
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den uzávěrky příspěvků měsíčníku jsme pak v Opočně
filmovali s kamarádem a spolužákem paní Olgy CastiellovéHostovské, hercem divadla Járy Cimrmana, panem Miloňem
Čepelkou.
O tom všem přineseme podrobnější zprávy později.
Informace o soutěži je možné opět čerpat na stránkách
www.bojovniciprotitotalite.cz
Vladimír Beran
Obrázky z vysílání pořadu Dobré ráno:

NAŠA ve vysílání České televize
Naši přátelé z ostravského studia ČT nás pozvali na
pátek 23. dubna do vysílání pořadu "Dobré ráno".
Pochopitelně se nejednalo jen o zdvořilostní návštěvu, ale o
představení nového projektu. V uplynulých dvou letech
jsme se zúčastnili soutěže "Bojovníci proti totalitě
pohledem dětí" vyhlášené Ministerstvem obrany ČR ve
spolupráci s ČT. První ročník jsme obeslali filmem "Grizzly"
a druhý ročník filmem "Vůle Žít". V průběhu druhého
ročníku ale padla vláda, došlo k výměně na postu ministra a
přišla ekonomická krize. Tím se osud soutěže stal nejistý.
Ministerstvo nechalo doběhnout druhý ročník v původních
propozicích, ale další pokračování již nevyhlásilo.
Nakonec se celého projektu ujala Česká televize, která
vyhlásila nové pokračování s názvem "Děti točí hrdiny". A
právě za účelem krátkého zhodnocení minulého ročníku a
představení nové koncepce soutěže jsme byli do vysílání
pozváni.
Nová soutěž si drží svůj původní rámec, tedy vytvoření
příběhu člověka, který se ve svém životě střetl s totalitou,
ale nově přibírá i témata hrdinství ze současnosti. Má však
výrazně přísnější parametry na dodané snímky. Předně je to
požadavek na přesné dodržení stopáže, a pak také na
technickou kvalitu a formáty.
Celkem se letos přihlásilo 26 škol a z toho 16 příspěvků
půjde do vysílání ČT, které bude zahájeno v září a poběží
až do prosince podle schématu, že čím lepší hodnocení
příspěvku, tím pozdější datum vysílání.
My připravujeme film o hronovském rodáku, spisovateli
Egonu Hostovském ve vyprávění jeho dcery Olgy a dalších
pamětníků. Zatím prozradíme jen tolik, že jsme již natáčeli
se spisovatelem Arnoštem Lustigem, v Rádiu Svobodná
Evropa s Pavlem Pecháčkem a Olgou Kopeckou-Valeskou. V
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Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Schované palačinky
200 g polohrubé mouky, 2 vejce, špetka soli, 350 ml
mléka, olej na pečení, 400 g tučného tvarohu, 200 ml
zakysané smetany, 3 polévkové lžíce cukru, 1 žloutek, 1
polévková lžíce rumu, 50 g rozinek, 1 vanilkový cukr, 250
ml mléka, 2 vejce, 60 g mandlových lupínků.
Z mléka, vajec, mouky, soli a cukru vyšleháme
palačinkové těsto. Běžným způsobem z něho připravíme asi
8 palačinek. Z tvarohu, zakysané smetany, cukru, žloutku a
rumu vymícháme náplň. Přidáme do ní omyté a osušené
rozinky. Palačinky naplníme a srolované klademe do
vymazané zapékací mísy. V míse je zalijeme mlékem s
rozšlehanými vejci a posypeme lupínky. Zapékáme v troubě
vyhřáté na 180 – 200 °C asi 20 minut. Podáváme ozdobené
čerstvým ovocem, šlehačkou a vaječným likérem.

75 let

paní Růžena
paní Milena
pan Miroslav
pan Jaromír
paní Pavlína
paní Marcela
paní Věroslava
paní Irena
paní Jiřina
pan Stanislav

80 let

85 let
90 let

Boháčková
Kovaříková
Ansorge
Paštika
Kubečková
Hornychová
Zítková
Martincová
Švorčíková
Ducháč

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Dobrou chuť přejí v měsíci lásky všem čtenářům žáci a
pracovníci
Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD,
Hronov, s. r. o. , www.hshronov.cz

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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

STATISTIKA
K 30.4.2010 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4237 obyvatel.

ZLATÁ SVATBA

V sobotu 10.4.2010
občánky:
Laura Klepalová
František Fikejz
Lukáš Kaufman
William Kříž
Lenka Jansová

jsme v obřadní síni přivítali nové
Nela Čermáková
Šimon Krtička
Patrik Sirko
Radek Bayer
Dominik Hejnyš

Nela Osobová
Marie Pavlínková
Barbora Kudličková
Jaroslav Rieger

=======

Sobota 24.4.2010 byla významným dnem pro manžele
Václava a Jaroslavu Jakoubkovi – společně se svou rodinou a
přáteli oslavili v obřadní síni krásné jubileum – ZLATOU
SVATBU.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme i nadále partnerské
štěstí a pevné zdraví.

Laura

Šimon

Barbora

Nela

Nela

Marie

Lukáš

William

Radek

Lenka

Dominik

František

Patrik

Jaroslav

SVATBY
Pomalu se začíná oddávat, i když loňských počtů letos
nejspíš nedosáhneme…
24.4. - Miroslav Drašnar a Štěpánka Vítková
- Jan Šmíd a Veronika Vlčková (na fotografii)

JUBILEA

=========

V dubnu 2010 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Milena
Teimerová
paní Marie
Dudková
paní Hana
Tremčinská
pan
Karel
Klimeš
pan Jiří
Němeček
pan Josef
Janek
pan Jindřich Bek
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Obě manželství byla uzavřena na Hvězdě (naštěstí nám
letošní vrtkavé počasí přálo a oba obřady byly moc pěkné a
slavnostní)
Dagmar Hambálková

Na Jitřence
O
posledním
dubnovém víkendu
jsme
s polickými
skautkami vyrazily
na zajímavý a velmi
užitečný
výlet.
Měly
jsme
propůjčenu chatu
Jitřenka.
Krásný
srub uprostřed skal.
Už cestou tam jsme
šplhaly po žebřících
kolem
vodopádu,
se
pokochaly
krásným výhledem
na
broumovskou
kotlinu
ze
Slavenské vyhlídky.
K cíli jsme dorazily
až
k večeru.
V sobotu nás čekala
náročná
práce.
Vzaly jsme na sebe
úkol
prořezat
zarůstající turistickou cestu kolem Kamenné brány a dál ke
Koruně. Chodí tu hodně lidí, a cesta v některých místech
hodně zarůstá, takže jste se místy prodírali slušným
mlázím, klopýtali přes větve a různé roští. Ale to už je
minulostí, protože naše pilné ruce zarůstající náletové
stromky vyřezaly, nebo alespoň ořezaly větve, které bránily
průchodu, roští odklidily. Práci podpořila finančně Agentura
pro rozvoj Broumovska. A to se nám bude hodit, protože si
chceme do klubovny koupit nový koberec, na který si tímto
způsobem vyděláme něco penízků. Byla to pro nás dobrá
motivace, která podpořila naši pracovní morálku.
Po namáhavé práci jsme sobotní večer strávily
příjemným posezením u ohně. A v neděli jsme si nechtěly
nechat ujít východ slunce a tak jsme si přivstaly a
pozorovaly z opuštěné vyhlídky ve skalách, jak se rodí nový
den. Pak už zbývalo jen sbalit své batohy, přidělat na ně
pily a sekerky a vyrazit zpět k domovu přes Korunu,
Junáckou vyhlídku a její skalní bludiště do Bělého a Police
nad Metují.
Hana Mazancová

Josef Hejnyš

Seniorské aktuality >>>>>>>>>

Čas neúprosně běží a v kalendáři už je 21. 4. 2010 a to
je den „D“. Setkání Senior klubu Ostaš v Pellyho domech.
Již před začátkem to tu vře, korunky šustí v rukou naší
hospodářky pí J. Němečkové a boj o přední místa
v zájezdovém autobusu, jde do tuhého. Nejen to
v kuloárech, ale i v obchodních domech Kvíčerova koluje
„zaručená“ informace, že zde bude pí Pavlína Filipovská.
Máme smůlu, Pavlínka seč nerada, ale zrovna dnes má
představení. Tak doufejme, že náhradní termín se najde a
my ji mezi sebou rádi přivítáme. O program se postaraly
Hronovské bábinky a za svoje vystoupení se stydět
nemusely. Jako rekvizita jim stačil smetáček tzv.
PRACHOŽROUT a tak bylo veselo. Rytmiku mají v těle a při
povzbuzujícím rytmu to šlo velice dobře. Paní starostka
byla rovněž přítomna a tak naše předsedkyně H. Pivoňková
poděkovala za finanční podporu 8.000,- Kč, kterou jsme
obdrželi od města. Děkujeme. Z výstavky, kterou
uspořádala MaMiNa, přišla pí Dvořáková nejen, že
poděkovala za seniorskou pomoc, ale darovala rovněž
polovičku ze vstupného. Potěšila, a protože přivede ty malé
caparty mezi nás a předvedou, co už umí, máme se opět
nač těšit. A že vypomůžeme svým, altem, sopránem i
brumendem už teď slibujeme. Paní Steinerová a
Gramofonové dýchánky se stávají pravidelné a tak se
můžete s LP deskami setkat ve Žďáře nad Metují. 16. 5. t.r.
místopředsedkyně pí I. Richterová pozvala na premiérové
filmy a kulturní akce a po ní jsme se díky milovníku přírody,
cestovateli, turistovi a hlavně kameramanovi podívali do
Chorvatska. Pan Grűnwald je tím, komu za postřehy a
komentář děkujeme, Mostar Gradač, Split, azurové moře i
známé tváře z našich řad, ale i bolestné záběry, tragické,
kudy prošla nesmyslná válka, to vše bylo k vidění. A další
host, který již podruhé mezi nás přivedl Chrámový sbor.
Pan Jaroslav Kasal, známý to hudebník, který v tyto dny
slaví narozeniny. A že jim to ladí, nelze přeslechnout.
Dobře sestaveno slovní propojení s pásmem krásných
melodií. Paní K. Vídeňová nás tak provázela cestou! Cestou
zrození, křtu, dětstvím, rovnou i křivolakou, až do cíle, tou
poslední, se světlem na konci. Tak jde život. Není to jen
procházka růžovou zahradou i přesto je vzácný a velký dar.
Vinšovali jsme zdravicí! Živijó, mnoga lieta“ A ty Vám
upřímně přejeme, ať rozdáváte svým kumštem radost
hodně dlouho v plném zdraví!

Pozvánka na Den řemesel
Po loňské premiéře bude i letos v prostorách kláštera
v Polici nad Metují probíhat Den řemesel. Je to další akce
občanského sdružení JULINKA, která má za cíl přiblížit
návštěvníkům výkon různých zajímavých řemesel, případně
dát i možnost něco si z předváděných činností vyzkoušet.
K vidění budou různá řemesla – truhlařina, kovařina, práce
na hrnčířském kruhu, šlapacím soustruhu, práce kameníka,
pletení z provazů, kování koní, stříhání ovcí a mnohá další
řemesla. Pamatováno je i na občerstvení – pečené selátko,
domácí koláče nebo třeba domácí chleba se sádlem. Kdo si
chce užít pohodovou atmosféru ve společnosti šikovných
řemeslníků, bude vítán poslední květnovou sobotu, tedy 29.
května v klášteře v Polici. Akce bude probíhat od 9.00 hod.
do 17.00 hod.
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Apríl se povedl, máme ho úspěšně za sebou a přivítali
jsme máj, měsíc lásky, šeříků, ale i vzpomínku, mnozí na
ten r. 1945, který přinesl svobodu nejen naší zemi.
Zamysleme se nad vším hezkým a zapomeňme na věci
neradostné, co nám květen do paměti vepsal a mějte se
májově!!! Příští setkání bude s jubilanty!
Kde nás najdete? www.meu-police.cz, záložka sport a
volný čas, Senior klub Ostaš.
Hana Krejčová

Astronomický klub
Police nad Metují
NLC
S příchodem letních měsíců můžeme na noční obloze
občas pozorovat zajímavý úkaz – svítící oblaka – NLC
(noctilucent cloud). Svítící oblaka se objevují po západu
Slunce vysoko nad severním obzorem a mají podobu
modrých vláken či složitých sítí. V našich zeměpisných
šířkách jsou NLC nejčastěji pozorovatelné v období letního
slunovratu. Oblaka jsou tvořena drobnými krystaly vodního
ledu a pohybují se ve výškách mezi 50 – 85 kilometry nad
zemským povrchem v tzv. mezosféře. Jsou tedy
atmosférickým úkazem. Přízračné světlo dodává oblakům
Slunce, které je více než 6° pod obzorem. Galerie fotografií
tohoto krásného úkazu i různé animace vývoje NLC najdeme
v hojné míře na internetu.

ČEKÁNÍ NA KOMETU
Koncem října 2010 projde přísluním krátkoperiodická
kometa 103P/Hartley. (Nezaměňovat s kometou Halley!)
Letošní návrat komety je v celé historii pozorování
nejpříznivější. Největší jasnosti (5. mag) dosáhne kometa
v polovině října 2010. V tomto období se bude pohybovat
souhvězdími Persea, Vozky a Blíženců. Pokud nám to podzimní
počasí dovolí, uvidíme ji dokonce i volným okem – bez použití
dalekohledu!
Po dramatických změnách dráhy způsobených gravitačním
působením Jupitera je nyní kometa 103P/Hartley na stabilní
dráze a bude pozorovatelná pravděpodobně až do května roku
2011.
Společnost pro meziplanetární hmotu (SMPH), která je
součástí České astronomické společnosti, vyhlásila rozsáhlý
pozorovací program komety 103P/Hartley. Na své si tak přijde
široká amatérská veřejnost od vizuelních pozorovatelů až po
zkušené uživatele CCD techniky.
O možnosti pozorování komety 103P/Hartley z klubové
pozorovatelny na Havlatce budeme veřejnost včas informovat.
Zbývá dodat, že kometu bude zkoumat také kosmická sonda
Deep Impact.

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

21. května v 5 hodin a 33minut SELČ vstupuje do
znamení Blíženců,
v květnu se den prodlouží o 1 hodinu a 22 min.
6. v poslední čtvrti, 14 v novu, 21. v první čtvrti,
28. v úplňku,
není pozorovatelný,
večer nad severozápadním obzorem, 20. května
dosáhne největší výšky (17°),
13. května přechází ze souhvězdí Raka do
souhvězdí Lva,
na ranní obloze v souhvězdí Ryb,
pozorovatelný po celou noc v souhvězdí Panny,
na ranní obloze,
na ranní obloze
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Filatelistické noviny >>>>>>>>>

Novinky filatelie

Námět známky:
Na
známce
je
panorama Karlova
mostu s Pražským
hradem z pohledu
od
Novotného
lávky. Pražský hrad
je největším hradním komplexem na světě, který byl
častým námětem pro mnohá zahraniční i domácí díla.

Zároveň vždy byl a zůstal bohatou studnicí motivů pro
poštovní známky. Toto místo bylo proto zvoleno pro
reprezentativní výstavu určenou široké veřejnosti, kde bude
představena více než devadesátiletá tradice české
známkové tvorby ve spojení s předměty sbírek Pražského
hradu. Návštěvníci se budou moci seznámit s historií
poštovních známek i s jejich tvorbou. Budou zde k vidění
originální návrhy známek, liniové rozkresby či rytecké a
tiskové desky. Ze slavných umělců, kterým byl Pražský hrad
inspirací, můžeme jmenovat Alfonse Muchu, tvůrce první
poštovní známky Československa z roku 1918, dále Maxe
Švabinského, Cyrila Boudu, Jaroslava Lukavského, Jířího A.
Švengsbíra či Oldřicha Kulhánka. Výstava bude probíhat od
12. května 2010 - do 1. srpna 2010.
Způsob tisku: archový ocelotisk v barvě hnědočervené.
Námět známky: PostEurop
asociace
veřejných
evropských
poštovních
operátorů
vyhlásil
společným tématem známky
EUROPA pro letošní rok
dětskou
knihu.
Mezi
nejznámější dětské knihy u
nás bezesporu patří Dášeňka
čili
život
štěněte
od
spisovatele Karla Čapka. Jeho
bratrem byl Josef Čapek,
známý spisovatel, malíř a fotograf. Bratři spolu velmi často
spolupracovali, např. již na zmíněné Dášeňce. Dášeňka je
štěně, které se narodilo drsnosrsté teriérce Iris, o kterou se
staral Karel Čapek. Knížku o jejím životě štěňátka
doprovází fotografie, které pořídil Karlův bratr Josef.
Příběh končí tím, že si ji odvedou noví majitelé. Knížka ale
obsahuje i další příběhy, např. O psích zvycích nebo
Pohádky pro Dášeňku.
Způsob tisku: ofset v barvách a odstínech červené,
modré a černé.
Stanislav Plachta

Zahrádkáři informují >>>>
Český zahrádkářský svaz základní organizace
v Polici nad Metují

Nabídka zájezdu na prodejní výstavu

Dům a zahrada v Liberci
Zájezd se uskuteční v sobotu 22. května 2010.
Odjezd z náměstí v Polici nad Metují v 6.30 hodin.
Navštívíme zámeček a Harrachovskou hrobku sv. Kříže
v Horní Branné, zahradnictví v Kruhu u Jilemnice a VI.
ročník prodejní a kontraktační výstavy Dům a zahrada,
zaměřené na úpravu a zařízení interiéru, exteriéru obydlí a
potřeby pro zahrádkáře v Liberci.
Stravování si zajistí každý sám, předpokládáme, že na
výstavišti bude dostatek stánků s občerstvením. Vstupné
není v ceně zájezdu (Horní Branná 20,- Kč; výstava asi 50,Kč).
Přihlášky v knihovně v Pellyho domech v pondělí a v
pátek od 12 do 17 hodin; v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17
hodin. Závazně budou přijímány přihlášky od členů naší ZO
od 3. do 14. května, od ostatních od 10. do 14. května
2010.
Člen naší ZO a jeden člen jeho rodiny zaplatí za
jednomísto 250,- Kč, nečlen naší ZO zaplatí 300,- Kč.
V případě neúčasti na zájezdu si musí přihlášený sám
zajistit náhradníka, peníze se vracet nebudou.!!!
Všem účastníkům zájezdu přejeme dobrou pohodu a
pěkné počasí.
Výbor ZO ČZS v Polici nad Metují

22

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

(Maminky, Miminka a Nápady)
14. dubna 2010 se v bukovické Fialce (Lucky Luck)
uskutečnilo setkání přátel. A o co vlastně šlo, to už objasní
příspěvek p. Marie Hájkové: Míla Pfeifer a Jiřina Panenková
navrhli setkání s několika přáteli, se kterými by si rádi
popovídali. Tak jsme probrali asi tu generaci, jejich
sousedy a nakonec nám z toho vyšlo na 40 pozvánek, které
jsme rozdali také v Bukovici a v Polici a hlavně také
účastníkům bývalé besedy u Gennertů. Nakonec se nás sešlo
asi 35, všichni si rádi popovídali a slíbili jsme si, že tuto
akci budeme opakovat také proto, že jsme na všechny
nevzpomněli – těm se pak musíme omluvit. Bylo to moc
příjemné odpoledne a na další takové se už těšíme.

Program na duben
v mateřském centru MaMiNa
Dopolední programy ve školním roce
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. Na tento program je nutné se
přihlásit a to na tel.: 724935522 pí. Vítková nebo přímo
v MC, a to každé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 20,- za dítě a dopoledne.
Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.

Ve dnech 19.4.2010 – 22.4.2010 proběhla v pěkovské
knihovně výstava loutek malířky a spisovatelky Vítězslavy
Klimtové. Většina návštěvníků se shodla v tom, že skoro v
každé domácnosti se nějaký ten skřítek nezbeda, který byl
v knihovně k vidění, přece jen zabydlil. Na plné čáře to
vyhrál Zášupšák (jinak také Schovávač nebo Uklízeč) a na
druhé příčce se umístil Pidizub Mlsal (zvaný též Dopíječ).
Co přesně tito skřítkové vyvádějí, napovídá jejich další
jméno, které je uvedeno v závorce.
Jako již každý
rok, tak i letos se
v poslední dubnový
den na hřišti pod
Obšárem
pálily
čarodějnice. Hasiči
postavili hranici i
májku,
Pěkovské
ženy
zajistily
občerstvení – pro
děti zdarma. Změna
byla v tom, že se po
mnoha
letech
obnovil lampiónový
průvod, který se
vydal na „dlouhou
cestu“, a to od
bývalé
školy
na
hřiště
pořádal
osadní výbor. A že
v Pěkově žijí „pěkné čarodějnice“, dokládá
přiložený
snímek.
Díky dobrému počasí se začal na hřišti scházet sportovní
oddíl na nohejbal. Přijďte si také zahrát, a to vždy ve
středu a v pátek v 18 hodin, i když nejste třeba zrovna
členem oddílu.
Poslední hodina zdravotního cvičení proběhne 12.
května a potom zase až v září t.r..
Šárka Pokorná
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Zveme Vás na kroužek Keramiky spojený s dalším
tvořením pod vedením Simony Pohlové. Jedná se o tvořivý
kroužek, kde děti poznávají keramickou hlínu a tvoří z ní
výrobky. Další náplní programu je tvoření z jiných a
netradičních materiálů. Vaše přihlášky přijímáme na mailu
i.monka@seznam.cz nebo v MC, bližší info Vám poskytneme
i na tel.: 728 334 087. Kroužek probíhá každé úterý od 16
hodin, cena je 30,- .
Nabídce MC je také výuka německého jazyka pro mírně
pokročilé. Lekce probíhají 1x týdně (60 minut), v ceně 85,za lekci, malá skupina osob. Přihlášky na telefonu:
777 903 029,
pí.
Hlávková
nebo
na
mailu
katahlavkova@seznam.cz nebo přímo v MC. Výuka je
vhodná pro „věčné začátečníky“ a také pro osoby, které si
opět chtějí oprášit své znalosti.

Doplňkový program v mateřském centru
Canisterapie - čtvrtek 13. a 27. května
Šikovné ruce – (původně Babinec ☺) - 13. května od
16.hodin – tvořivé odpoledne pro dospělé - budeme vyrábět
z Fimo hmoty. Přineste si celo-kovovou lžičku (ne hliník
nebo plast). Vstupné 30,-.
Den pro těhotné a kojící maminky - úterý 18. května zveme Vás na čtvrtý ročník našeho zapojení do kampaně
k Světovému týdnu respektu k porodu
Program:
Od 9.30 - Miminkování – seznamování miminek a maminek
Od 14.00 - Břišní tance před i po porodu- Pavlína Nosková
Od 15.00 - Laktační poradna – Radka Kaufmanová
Od 16.00 – Beseda s porodní asistentkou – Ivana
Kratochvílová z Náchodské porodnice
Od 17.00 – Beseda s certifikovanou dulou
– Mgr. Petra Fettersová
Od 18.00 – Cvičení na míčích pro těhotné a ženy po
porodu (nutno přinést vlastní míč)
– Mgr. Karolina Havlíčková
Na tyto besedy a akce není nutné se přihlašovat, ani
absolvovat celé odpoledne.

V případě břišních tanců a cvičení na míčích si přineste
pohodlné oblečení. Vstupné je dobrovolné.
Tento den je pořádán v rámci Světového týdne
respektu k porodu, který v tomto roce připadá na 17. – 23.
května. Na webu www.respektkporodu.cz najdete veškeré
informace, které se kampaně týkají a také akce, které
proběhnout v jiných městech a organizacích.
Za spolupráci děkujeme Hnutí za aktivní mateřství.
Děkujeme také všem lektorům, kteří se na Dni pro
těhotné a kojící maminky podíleli.
Červená Karkulka – čtvrtek 20. května od 16 hodin –
hrané představení klasické pohádky, kterou děti milují, si
pro nás připravilo Divadlo Kočky. Vstupné je 30,- za dítě.
Představení probíhá v prostorách mateřského centra
MaMiNa, na 1.stupni ZŠ v Polici nad Metují.
Májové vaření s dětmi – čtvrtek 27. května od 15 hodin –
pro děti a jejich rodiče jsme si připravily jednoduché
recepty, které si mohou sami vyzkoušet nebo pomoci při
jejich přípravě. Upečeme si zvířátka z kynutého těsta a
další dobroty. Na děti čeká i zajímavé překvapení ve forma
vyrábění. Odpoledne není určeno pouze pro maminky
s dětmi - rádi přivítáme i tatínky nebo prarodiče ☺ Vstupné
je dobrovolné.
Májové vaření s dětmi je podpořeno z rozpočtu
Královehradeckého kraje.
Den dětí – neděle 30. května – Start mezi 9. a 11.
hodinou za Hasičárnou v Polici nad Metují. Přijďte si
projít cestu se stanovišti, úkoly a zvířátky. Těší se na Vás
kapři, včelky, veverky, zajíci a další havěť.Vstupné 10,/dítě.Účast pokud možno s rodiči-věk omezen do 9 let.
Dětský den je pořádán ve spolupráci s Junákem – svaz
skautů a skautek ČR, středisko „Skaláci“ Police n. Met.
Akci podpořilo Město Police nad Metují, Obec přátelská
rodině a z rozpočtu Královehradeckého kraje.
Táta dneska frčí – sobota 5. června – zveme Vás na další
ročník prorodinné akce, která se koná v rámci kapaně Sítě
MC ČR a LOM – Ligy otevřených mužů. Odpoledne je plné
soutěží pro děti i rodiče, dárečků a překvapení. Za hezkého
počasí budeme opékat buřtíky a masíčko. Akce je pouze na
přihlášení – tel.: 777 903 029 nebo katahlavkova@seznam.cz
nebo v MC do 31.května. Těšíme se na Vás.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Pytlíky od čajů pro MaMiNu
Mateřské centrum žádá občany, aby nám pomohly
s přípravou materiálu na naše Jarmarky. Prosíme, sbírejte
nám různé papírové obaly od čajů (např.: od fi. Pickwick,
Grešík či Leros aj.) – ne krabičky od čajů, ani pytlíky
s vylouhovaným čajem! ☺
Sběrná místa jsou samozřejmě v MC a také v Infocentru
Police n. Metují. Bližší info na katahlavkova@mcmamina.cz
nebo na 777 903 029. Velmi děkujeme!!!
Generální úklid MC
Dne 16. dubna a 14. května proběhl v mateřském centru
veliký úklid. Maminky myly okna, hračky a další vybavení
centra, praly se textilie i plyšáčci ☺ Rádi bychom touto
cestou poděkovali všem, kteří se na úklidu podíleli. Jsou to
tyto obětavé matky: Dvořáková, Hlávková,Vítková,
Úlehlová, Pohlová, Švorčíková, Šotolová, Středová,
Macounová, Schulzová, Kultová, Mitterwaldová, Vacková,
Němečková, Jirásková, Štanclová, Liskovská a Nosková.
Proměny v MaMiNě
Dne 17. dubna jsme opět zažili proměnlivé odpoledne.
Na příchozí maminky čekaly obvyklé i netradiční procedury.
Designu vlasů se profesionálně ujal Vojta Drobek. O
kosmetické služby se postarala paní Drahomíra Večeřová,
která má provozovnu v Tomkově ulici č. 62, případně jí
můžete zavolat a objednat se na tel.: 775 393 608. Kouzla
s lakem nám na našich nehtech předvedla paní Eva

Švorčíková. Jako hosta jsme pozvali paní Naďu Hlávkovou
ze Studia Naďa, která se specializuje na poradenství
v oblasti vnitřní a vnější výživy, také pořádá kurzy hubnutí
a zdravé výživy. Bližší informace najdete na webu
http://javete.sweb.cz , objednat se můžete na tel.:
737 430 523.
Všichni tito šikovní odborníci, kteří Proměny pro
mateřské centrum připravovali, pracovali zdarma, tímto jim
velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Oznámení – granty a dotace
Mateřské centrum MaMiNa oznamuje, že se nám
podařilo obhájit dotaci od Ministerstva práce a sociálních
věcí, odboru prorodinné politiky. Díky této dotaci můžeme
opět částečně zafinancovat rodiče na RD, kteří se starají o
chod centra – hlavního a grantového manažera, provozní a
lektory dopoledních a doplňkových programů.
Dále jsme získali dotaci z rozpočtu Královehradeckého
kraje, v oblasti Školství a volnočasových aktivit na naše 4
speciální akce.
Za úspěch ve výše zmíněných programech velmi
děkujeme naší grantové manažerce Mgr. Naděždě
Dvořákové.
Posledním naším oznámením je obdržení příspěvku
z rozpočtu Města Police nad Metují na zafinancování lekcí
canisterapie. Tato možnost podpory vznikla na základě
pravděpodobné úspory rozpočtových prostředků města
plynoucích z vítězství v projektu Obec přátelská rodině.
V současné době navštěvuje canisterapeutické lekce
v mateřském centru 8 rodin s dětmi se speciálními
potřebami z celého Policka. Jsme velmi rádi, že se nám
díky Městu Police nad Metují podařilo v tomto roce
nabídnou klientům lekce canisterapie, které u nás probíhají
již od roku 2006. Z příspěvku budou financovány i další
speciální terapie, které jsou určeny i široké veřejnosti. O
termínech těchto terapií Vás budeme předem informovat.
Děkujeme Městu Police nad Metují za celoroční podporu
a pomoc.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

KLADSKÉ POMEZÍ – KRAJINA PŘÍBĚHŮ…

Pomozte nám najít maskota Kladského
pomezí
Kde jinde bychom
měli hledat krajinu plnou
tajemných
příběhů,
pohádek a veselých i
smutných románů, než
v kraji, kde se narodily
nebo působily takové
osobnosti naší literatury jako Alois Jirásek, Božena
Němcová, Karel a Josef Čapkovi, Egon Hostovský a také
Josef Škvorecký?
Kladskému pomezí ale chybí postavička – maskot, která
by návštěvníky, propagační materiály atd. našeho krásného
regionu provázela právě „krajinou příběhů“ a vyjadřovala
vztah ke Kladskému pomezí.
Branka, obecně prospěšná společnost pro rozvoj
cestovního ruchu, Vás prosí o pomoc při hledání nového
maskota Kladského pomezí.
Maskotem může být postava, figurka, věc, která by měla
mít souvislost s územím Kladského pomezí. Maskot bude
používán na tištěných materiálech, webových stránkách, při
realizaci projektů Branky, o.p.s. a podobně.
Návrhy na maskota graficky ztvárněte (nejlépe
v elektronické podobě) nebo podrobně popište a grafik je
podle Vašeho návrhu zpracuje. Maskot by měl být spíše
jednodušší, snadno zapamatovatelný a měl by barevně i
ztvárněním ladit s logem a grafickým zpracováním
propagačních materiálů Kladského pomezí.
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Nejzajímavější návrhy budou zveřejněny na webových
stránkách www.kladskepomezi.cz a otisknuty v zimním
vydání turistických novin Kladského pomezí. Autor
vítězného návrhu bude odměněn hodnotnými věcnými
cenami (podle věku vítěze).
Autor návrhu maskota zašle zároveň se svým návrhem na
níže uvedenou adresu také písemné prohlášení, že
v případě výběru jeho maskota poskytuje Brance, o. p. s.
autorská práva k trvalému a bezplatnému používání
maskota pro potřeby propagace Kladského pomezí.
Své
návrhy
posílejte
na
e-mailovou
adresu:
info@kladskepomezi.cz nebo poštou na adresu: Branka,
o.p.s., Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod nejpozději do
31. 8. 2010.
Martina Tauchmanová

Výměna vozového parku SDH Pěkov
Životní etapa autobusu Ikarus 553 užívaného více jak 10
let pro účely SDH Pěkov i města Police n. M. končí. Byl
zakoupen 17.1.1997 v bazaru Chotěvice u Pilníkova, okr.
Trutnov za 45 000,- Kč. Po rozsáhlé opravě začal sloužit
v roce 2000 a najezdil zhruba 35 000 km. Ve středu 5. 5.
2010 byl tento malý autobus s motorem i podvozkem Avia
vyřazen ze silničního provozu a nabídnut k prodeji.

Staročeská přísloví ledacos vám napoví
... pokračování

NEŽ ZASEDNEŠ KE STOLU
Kdo naložil do břicha, rád se jazykem potýká.
Víno neříká jdi, ale seď!
Syta-li myš, hořka jí mouka.
Když jí psy bohatý, řekne se, že to dělá pro své zdraví;
když jí psy chudý, tvrdí se, že je mrchožrout.
Čím oko napaseš, tím břicho nenaplníš.
Kdo chce spáti sladce, ať večeří krátce.
Najíš-li se ráno slaniny, nemůžeš být už večer tlustší.
Máslo před obědem zlato, po obědě stříbro, po večeři
olovo.
Snídej sám, o oběd se rozděl s přítelem a večeři nech
svému nepříteli.
Hladové břicho nestyda a syté ještě větší.
Vybral František Janeček

Víkendové
autobusové
spoje
poznáním Broumovských stěn

za

Od 15. května do 26. září opět jezdí o sobotách,
nedělích a svátcích výhodné autobusové spoje z Police nad
Metují na Hvězdu a na Slavný. Pro informaci uvádíme jejich
přehled:
Police n. Met. aut. st.
odj. 10:00 13:00
Hlavňov, točna
10.08 13.08
Chata Hvězda
10:11 13:11
Slavný
10.20 13.20
Police n. Met. aut.st.
příj. 10:30 13:30
Nahradil jej autobus SOR 7,5 zakoupený 19. října 2009
od pana Pernici z Blanska. Autobus prošel od počátku
letošního roku rozsáhlou rekonstrukcí a byl uveden do
provozu 5. 5. 2010.

15.55

18:55 (jen v sobotu)

16.03

19.03

16:06

19:06

16.15

19.15

16:25

19:25

Využívejte těchto spojů k poznávání přírodních
zajímavostí krásných koutů našeho regionu. Možnost
dobrého občerstvení (jídla i nápojů) je u východisek pěších
vycházek Broumovskými stěnami v Hlavňově v hospůdce Na
hrázi, v restauraci a v bufetu na Hvězdě a na Slavném.
František Janeček

Matematické rekreace
– úloha o rozmnožování králíků
Italský matematik Leonardo Pisano (Leonardo z Pisy),
známý také jako Fibonacci (cca 1175 – 1250),napsal roku
1202 slavnou knihu "Liber abacci", v níž shrnul všechny
tehdejší znalosti o aritmetice a algebře. Byla to v Evropě
jedna z prvních knih, která učila používat desítkové
soustavy.V kapitole XII této knihy je popsán tzv. „králičí
problém“ - úloha o růstu populace králíků, která byla
uvedena v minulém čísle Polického měsíčníku:
Kolik párů králíků se během jednoho roku narodí z
jednoho páru, jestliže každý pár dá měsíčně přírůstek
jeden pár, jenž bude schopen plodit po dvou měsících,
když přitom žádný pár nezahyne?
Zdeněk Pohl, SDH Pěkov
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Řešení úlohy za poněkud idealizovaných podmínek je
vcelku jednoduché..
Předpokládáme tedy, že
•
První měsíc se narodí jediný pár.
•
Nově narozené páry jsou produktivní od druhého
měsíce svého života.

•
•

Každý měsíc zplodí každý produktivní pár jeden další
pár.
Králíci nikdy neumírají, nejsou nemocní atd.
První měsíc se narodí původnímu páru druhý pár, jsou
tedy dva páry. Po druhém měsíci zplodí dospělí králíci
nový pár a první mladý pár dospěje, máme tedy nyní tři
páry. Po třetím měsíci bude mít každý ze dvou
dospělých párů další pár, a zároveň dospěje dětský pár,
takže máme celkem již pět párů. Teď je již vidět, jak
postupovat, abychom pro každý následující měsíc
zjistili příslušný počet dospělých párů, mladých párů a
celkový počet párů.Počet párů si můžeme znázornit do
následujícího grafu:

Na začátku roku máme tedy jeden pár králíků, za měsíc
jich budou dva páry, za tři měsíce pět, potom po každém
měsíci bude počet párů po řadě roven 8, 13, 21, 34, 55, 89,
144, 233 a nakonec 377 párů. Každý měsíc je počet párů
roven součtu počtu párů v předminulém měsíci (ty nyní již
zplodili nový pár) a počtu párů v minulém měsíci (žádný pár
nezahynul). Z původního páru se tedy během jednoho roku
králičí populace rozmnoží o 376 párů.
Řešení úlohy nás přivedlo k zajímavé číselné
posloupnosti

1,1, 2,3,5,8,13, 21,34,55,89,144, 233, ⋅⋅⋅.

Snadno zjistíte,že každý její člen (počínaje třetím) je
součtem dvou předcházejících členů. Francouzský
matematik Édouard Lucas (1842 - 1891) nazval tuto
posloupnost Fibonacciho posloupnost a její členy této
Fibonacciho čísla.
S Fibonacciho
posloupností
se
setkáváme
v neuvěřitelném množství zdánlivě nesouvisejících jevů.
Její členy patří mezi nejslavnější a nejčastěji používaná
čísla v celé matematice. O některých jejich vlastnostech
se zmíníme opět příště.
František Janeček

Moudré verše o hledání smyslu
lidského života
František Kožík
„Nemá být člověk jako strom?
Růst v hlubokém zamyšlení,
košatět v přívalech bolesti,
napínat síly jako větve
do nejzazších možností,
růst nad sebe, měnit se,
krásnět – a pak dát všem kolem,
co hledají a co jim prospívá:
svěžest, stín, radost, plody?“
Z učebnice občanské výchovy pro ZŠ
vybral František Janeček

Žijí mezi námi…
VIKTOR VLACH – architekt

Je v Polici pro Vás něco, o čem byste mohl říci: „Je to
moje srdeční záležitost?“
Jednu věc říct neumím, je to hromada detailů tvořící
celek, spíš obraz kraje než samotného města. Bez udání
důležitosti následující: Bor a Hejšovina na obzoru, silueta
Ostaše, roubenky bez plastových oken, zděné statky v
původních proporcích, skalní hřiby, rokle, hospoda u
Lidmanů, hlavně rád vzpomínám na dobu, kdy tam byl pan
Kaválek, louky nad Hlavňovem, stará polická škola a
podchod k ní, údolí Metuje mezi Maršovem a Petrovicemi,
kříže a křížky v polích, výhledy ze Slavného, Petroviček,
Hvězdy a vlastně skoro z každého kopce, interiér u Doležalů
včetně té plazmy, bodrý lid a jeho pospolitost. A zážitky
spojené s tím vším.
Koupil jste chalupu v Hlavňově. Kdy se budete stěhovat?
A proč zrovna sem na Policko?
Až zprovozním koupelnu a nebudeme muset na velkou
do hospody. Už už to vypadalo, že poteče voda, ale přes
zimu něco ruplo v čerpadle. Teď musím postupně a opatrně
přemlouvat ženu k trvalejšímu přesunu, aby z nás nebyli
jen lufťáci a sousedi si z nás nedělali srandu. To je nejtěžší
úkol. Ta chalupa si zaslouží neustálou péči, ne jen takové
to víkendové řádění. Koupili jsme ji oficiálně kvůli dětem,
aby se měly kde umazat, aby neznaly přírodu jen z
internetu. Ale ve skutečnosti je to spíš pro mě na hraní.
Někdo leští motorky, já budu zvelebovat dům. Původně
jsem chtěl stavět něco nového, což je taková praštěná
ambice všech architektů. Pak jsem si říkal, že nových domů
je už moc, a že asi nemám energii kolem toho tři roky
běhat, taky se mi nechtělo zadlužit do sedmdesáti. Zdálo se
mi lepší najít co nejzachovalejší starý dům a udržet ho při
životě. Teď to mám skoro obráceně, zadlužil jsem se na tři
roky a budu kolem toho lítat do sedmdesáti. Hledal jsem
intenzivně docela dlouho a dost toho objel, časem se pro
hledání nadchla i má žena. Proseděli jsme spoustu večerů
nad spoustou chalup. Mám z té doby skvělou databanku.
Hodně jsme brouzdali i po Broumovsku, ale taková ta
vrozená německá akurátnost nás něčím dráždila. K Orlickým
horám nebo Podkrkonoší jsme nenašli tu správnou citovou
vazbu, byly to pro nás „jen“ domy. Pak jsme našli tuhle
chalupu v Hlavňově. Brali jsme se na Hvězdě, byl to pro nás
vlastně návrat na místo činu. Ještě během prohlídky bylo
rozhodnuto, za hodinu jsme skládali zálohu. Byli jsme tam i
s tchánem, ten potom týden skoro nemluvil.
Asi největším architektonickým tématem poslední doby
v Čechách je návrh Národní knihovny pana Kaplického. A
momentálně má velkou výstavu v Centru současného
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umění DOX. Jak se Vám osobně líbil návrh pana
Kaplického?
Neumím hodnotit architekturu způsobem líbí/nelíbí.
Vždycky existuje mnoho faktorů, které ovlivňují návrh i
následné nazírání na něj. Tohle hodnocení nechávám
laikům, kteří nevidí kolik práce a rozhodování za tím vším
je. Když pominu nejasnosti kolem soutěže jakoby šité
Kaplickému na míru, a to jak složením poroty, tak legalizací
jím překročených podmínek, následného výsledku soutěže
jako nástroje politické moci, Kaplického dětinskou
ukřivděnost a trucovitost, přihlouplé tanečky kolem hledání
nového místa, tahanice o peníze, prostě všechen ten
mediální humbuk, dostávám se k samotnému domu. Líbí se
mi jako umělecký artefakt, líbí se mi jako nová dominanta,
jeho zvědavé vykouknutí nad koruny stromů, ale tím to asi
končí. Pro mě spíš pomník než dům, převládající pocit duta.
Asi nechápu, proč má schránka na hranatou knihu vypadat
jako děrovaná rouška. Knížky v té roušce mi připadají jako
nepodstatné, jakoby o ně vůbec nešlo. Všechno tu musí být
„sexy“. Kdo chce vidět našlapanou a zábavnou knihovnu z
posledních let, měl by se vypravit do té technické v
Dejvicích.
Setkal jste se někdy s tím, že by se Vám do práce
"montovala" politika?
Stává se to při práci pro obce. Často se setkáte s
protichůdnými názory koalice a opozice. Musíte sáhnout do
svědomí, jestli je to zadání natolik potřebné a jestli bude
výsledek přínosem. Ne pro konto, ale pro tu vesnici nebo
město. Jednou se nám stalo, že obě partaje hlasovaly
shodně pro návrh, to je obrovské povzbuzení. Při častých
změnách ve vedení samospráv se vedle osazenstva mění i
priority, spousta věcí asi půjde na další volební období k
ledu. Pro plynulou a smysluplnou práci na rozvoji města
nebo obce je myslím lepší určitá stabilita poměrů na
radnicích, věci se nemusí dělat několikrát nebo
přerušovaně. Samozřejmě tam ale musí sedět osvícenci.
Vlastně ne sedět, ale kmitat.
V letech 2004 a 2005 jste získal ocenění v soutěži O
cenu Petra Parléře... Bude z těch dvou projektů
(náměstí v Nepomuku a Nové Pace) něco realizovat?
Nebude, a teď jen plynule navazuju na předchozí
otázku. V Nepomuku byli nejdřív nadšení, vypadalo to
nadějně. My dva bažanti (s kolegou Vladimírem Vašutem)
jsme s nimi objeli i nějaké blízké zahraniční realizace
podobného rozsahu a tak. Pak jsme pochopili, že zatímco se
radní vozí po výletech, my do toho zbytečně investujeme
peníze i čas. Po volbách a návratu prapůvodního vedení
města jsme se dozvěděli, že chceme zbořit všechno to, co
tu po léta budovali. Byl to takový ten škaredý porevoluční
stavební balast. V Nové Pace jsme v návrhu mimo jiné
kritizovali neuvážený krok - přesun provozu radnice z
náměstí kamsi stranou. Měli jsme a pořád máme pocit, že
radnice na náměstí patří, snažili jsme se tu chybu napravit
a navrhli novou důstojnou budovu v čele náměstí.
Poukazování na chyby aktivních regionálních politiků nejde
pod vousy nikomu, takže to tím skončilo. Ale poukazovat
chceme dál.
Realizoval jste dva dřevodomky v Polici. Jak se na
ně díváte dnes, s odstupem času?
Kreslil jsem je během stěhování zpátky do Náchoda.
Jsou to moje první samostatné realizace, domky pro
kamarády. Pro mě bylo důležité, že se oba vracejí do
rodného kraje podobně jako já, chtějí zapustit kořeny tam,
kde to mají rádi, že to myslí celé vážně. Žádné spekulování
s nemovitostmi, jak tomu bývalo v Praze. A do dneška
obdivuju, že mi to svěřili a ustáli to s bravurou. Chtěl jsem
udělat jednoduché normální domy, nic křiklavého nebo
ukřičeného. Prostě novou formou navázat na tradici. Oba
domy mají sedlovou střechu, dřevěný obklad, nic
nenormálního. Použití stejných materiálů vycházelo z
množstevních slev pro odběratele, poezie je v nenávratnu,
ale i tak je to docela inspirativní. Vidím spoustu chyb a
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chybiček, ale celek je myslím dobře v obou případech.
Navrhnul jsem jen schránku k bydlení, vybavil ji nezbytným
a pak už nechal řádit investory. Zvládli to se vší
důstojností. Trochu mě mrzí předčasné nastěhování, už
nezbyla energie a ani peníze na dotažení detailů. Z domů se
na určitou dobu stala skladiště. Jeden stavebník si odpočal
a celé to dotáhnul do konce, druhý snad zregeneruje síly co
nevidět. Pořád doufám, že až domy pořádně oprší, poklidí
se před prahem a stromy povyrostou, bude dobře. A baví
mě, že oba domky vyvolávají diskuzi a nutí k přemýšlení.
Jsme na Broumovsku, které je neodmyslitelně spjato se
jmény Kiliána Ignáce a Kryštofa Dientzenhofera. Jak se
Vám líbí to, co tady stavěli oni?
No jasně, otec i syn, omylem mi vypadli z úvodního
výčtu srdečních záležitostí. Možná si je víc spojuju s
Broumovskem než s Policí; Hvězda je hraniční kámen a
Bezděkov sem jakoby překápnul. Podle mě měli trochu
smůlu, že žili ve stejné době jako Santini. Vlastně to byli
„jen“ obratní stavební podnikavci, ale kéž by i současná
produkce byla na jejich kvalitativní úrovni. Mě ta
broumovská skupina udivuje spíš jako celek. Tím, jak je
každý kostel úplně jinačí. Nechci ověřovat, jestli je z jedné
věže vidět na druhou, jestli je z každé z nich vidět i na
klášter, ale chci tomu věřit. Pro mě to jsou magnety, které
celou krajinu scvaknou dohromady a dávají jí smysl. Škoda,
že už jsou to často jen památky a ne fungující domy.
Jaký máte vůbec vztah k historické architektuře?
Čím dál kladnější. Kdysi jsem tomu moc neholdoval,
listoval jsem v těch barevných moderních časopisech a
rozplýval se nad fotkama, kterým jsem ani moc
nerozumněl. Možná jsem jen natáhl do paměti určitou
knihovnu a škálu materiálů a konstrukčních možností. Teď
ale vidím tu svoji omezenost, z té současné architektury už
si dnes hrozně vybírám. Baví mě třeba jedna věc ze sta
publikovaných. Historická architektura mě kupodivu baví
celá. Vidíte smysl domů a prostorů, víte, co bylo proč
uděláno. Když to nepochopíte hned, přemýšlíte o tom a k
něčemu smysluplnému dojdete, to u té současné tak často
nebývá. Časem ověřené hodnoty, žádné rychlokvašky,
přetrvalo jen to kvalitní. Třeba italské náměstí je natolik
samozřejmé, že na něm sedí lidé od rána do večera. Nejsou
tam žádné stromečky, keříky, květináče, infocedule,
parkoviště ani stánky, jen nějaká slavnost jednou dvakrát
do roka. Možná proto to šlape. Taková chalupa se svým
tehdejším způsobem fungování, materiály, proporcemi,
usazením do terénu i organismu vesnice, to je přeci
geniální počin. Přitom nebylo žádných architektů potřeba,
je to jen dokonalá množina obyčejných a funkčních věcí a
vztahů mezi nimi. Někdy mám pocit, že my architekti jen
vymýšlíme lidem naschvály, děláme všechno zbytečně
složitě. Proto se snažím na všechny návrhy koukat i touhle
zpětnou optikou. Třeba nějaký dnešní teenager řekne, že
historie je mrtě inspirativní.
Čechy měly velice silnou meziválečnou generaci
architektů, z nich někteří realizovali svoje projekty i na
Náchodsku. Myslíte si, že je ještě dnes něco z toho cítit
v současné architektuře?
To je spíš otázka na kunshistoriky nebo teoretiky
architektury. Ano, meziváleční architekti měli tah na
branku. Dodnes se z toho hodně čerpá hlavně v rovině
tvarosloví. Když je něco hodně hranaté, betonové,
prosklené, řekne se s hlasem lidu, že je to taková
funkcionalistická vila. No nevím. Já jsem u vytržení z toho,
když mám před sebou jeden jediný starý výkres, podle
kterého postavili skvělý dům. Dnešní dokumentace je tlustá
deset centimetrů a postaví se blbej dům. Neumí to ani
architekti, ani řemeslníci, spoustu nesmyslů si přidá úřad.
Ve srovnání s funkcionalismem nebo dalšími meziválečnými
„ismy“ tihle mladší bratříčkové vypadají většinou přitrouble
a zbytečně namachrovaně. Ta noblesa je ta tam, doba už je
jiná. Skvělým příkladem je Novotného Bartoňův dům v

Náchodě a jeho nový soused, siamské dvojče. To je reálný
obraz současného neofunkcionalismu.
Současná „architektura“ je vidět hlavně v nových
čvrtích, pro které se vžilo pojmenování „Podnikatelské
baroko“. Takže: podnikatelský baroko - líbí? (Nám z něj
naskakuje husí kůže)
Doufám, že z předchozích odpovědí je to jasné. Z
mnoha důvodů ne a ten pseudobarokní výraz je až ten
poslední. Hromada lidí bez vztahu k místu, na stísněném
prostoru, většinou někde na poli, bez jakéhokoliv
občanského vybavení, všichni závislí na autech, jeden vidí
do talíře druhému. Zmrzačení odvěké touhy po
individuálním bydlení. Kdyby každý z nás takhle nehorázně
ukrojil a sobě osvojil kus krajiny, není za chvíli kam chodit
na houby. V tom je to hlavní nebezpečí. Historický kabátek
je jen nepochopením, odrazem podivné touhy po jakési
tradici, snahou nijak negativně nešokovat. Ale jezdil by
některý z těchto milovníků tradic v replice Božkova
parovozu, svítil doma loučí a jedl sedmkrát týdně kyselo?
Asi ne…
ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Jména ulic v Polici (nad Metují)
v letu let.
deváté pokračování - dokončení.
Roku 1987 došlo k dalšímu pojmenování veřejného
prostranství. Tohoto roku byla díky iniciativě místní
organizace Svazu československo-sovětského přátelství (MO
SČSP) a Občanského výboru č. 5 na prostranství,
vymezeném ulicí K Sídlišti, jeslemi n. p. Veba a domem čp.
288 provedena jakási parková úprava. Po předchozích
závazných projednáních v Městském výboru KSČ a Městském
výboru Národní fronty byl přijat požadavek MO SČSP,
adresovaný radě Národního výboru, totiž aby některá část
města
byla
pojmenována
příhodným
názvem,
charakterizujícím naše věrné a nerozborné přátelství se
Sovětským svazem. Rozhodnuto, jak jinak, aby byl tento
park na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické
revoluce
pojmenován
čestným
názvem
„PARK
ČESKOSLOVENSKO – SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ“. Zasedání
poslanců NV, konané dne 22. 10. 1987 v kulturním domě
JZD Bor v Bezděkově to, opět jak jinak, bez jediné
připomínky a jednohlasně schválilo. Zároveň bylo
rozhodnuto, aby se slavnostní pojmenování tohoto parčíku
uskutečnilo dne 8. listopadu 1987. V rámci těchto
obskurních oslav vystoupil i mládežnický dechový orchestr
Lidové školy umění v Polici n. Met., současně byl uspořádán
8. ročník Běhu sídlištěm. Již bez břeskných melodií byla
v září roku 1990 deska s nápisem „Park československosovětského přátelství“ z pískovcového balvanu, umístěného
v parčíku zase odstraněna. Je jen dobře, že zmizela jedna
z hmotných připomínek nechutné servility některých
polických občanů k sovětským okupantům.
K poslednímu velkému přejmenovávacímu aktu došlo
(doufejme, že již skutečně naposledy) po tzv. „sametové
revoluci“, která vedla k pádu komunistického režimu a
přeměně politického zřízení na demokratické principy.
Stalo se tak na sále hostince v Bezděkově, kde se dne 15.
února roku 1990 konala mimořádná schůze pléna Národního
výboru. Kromě personálních změn ve složení rady a pléna
Národního výboru došlo i ke změnám v názvech ulic.
Plénum NV tenkrát na základě návrhu místního Občanského
fóra schválilo tyto změny názvů ulic: ulici Lokvencově byl
navrácen původní název „KOSTELNÍ“ (a opět maličko
statistiky: Kostelních ulic je v ČR je celkem 183). Ulice
Klementa Gottwalda byla přejmenována na ulici
„17. LISTOPADU“
(v
České
republice
je
ulic,

připomínajících události 17. listopadu 1989, nebo také 17.
listopadu 1939, takto pojmenovaných celkem 102). Ulici
Pionýrů se vrátil historický název, jediný v ČR: „NA BABÍ“;
zato ulic Pionýrů zůstalo v Česku i po pádu komunismu
ještě 55.
Název ulice Školské byl z ryze administrativních důvodů
zrušen; stály tam již pouhé dva domy, o které byla
prodloužena ulice „ŽĎÁRSKÁ“ (je těch Žďárských ulic
v ČR ještě šest). Ulici Rudé armády (původním názvem
Ostašská) byl navrácen název pocházející z roku 1968,
přičemž se uvažovalo i o názvu ulice Bukovická: ulice „NA
SIBIŘI“ (což je téměř unikátní pojmenování, protože ulici
Na Sibiři mají ještě pouze v Ledči nad Sázavou). Náměstí
9. května se opět stalo náměstím „MASARYKOVÝM“
(Masarykových náměstí je v ČR ještě 96, náměstích T. G.
Masaryka existuje 49). Názory ke změně názvů byly mezi
obyvateli těchto dotčených ulic zjišťovány anketou –
převážná většina občanů se změnami souhlasila. Správnímu
odboru NV bylo uloženo provést příslušné změny u občanů
do 30. 4. 1990.
A to je o názvech ulic v Polici nad Metují téměř
všechno. Pokud někdo měl trpělivost a vydržel dočíst až
k tomuto konci a navíc četl pozorně, možná zjistil, že
z těch 54 pojmenování polických ulic, které jsem v tomto
seriálu zmínil, přece jen jeden název ulice chybí. Je to
název uličky „NA LETNÉ“, postranní odnož dnešní ulice 17.
listopadu se svými pěti domky. Kronikář Josef Brandejs
název parcely „Letná“ zmiňuje již roku 1912, v souvislosti
se zahájením výstavby zmíněných domků, kterou zde
prováděl polický stavitel Josef Erber – cituji: „na tak zvané
Letné v Manžůrsku nazvaném, na Nové čtvrti…“. Co však ta
„Letná“ vlastně znamenala? Název však nepochází od
slovesa létat, třebas zde bydlíval jeden z průkopníků
bezmotorového létání na Policku Jiří Hubka. Říkávalo se tak
dobře sluněnému místu, výslunné stráni, mohlo jít i o horu
s úbočím přivráceným na tzv. letnou, tj. slunnou stranu.
Nevím však, kdy se tento název stal oficiálním, žádný zápis
ze zasedání zastupitelstva města to nikde nikdy nezmiňuje.
Nejpravděpodobněji se tak mohlo stát již roku 1922.
V České republice je ulic s názvem „Na Letné“ ještě sedm,
nejblíže je v Náchodě. Mnohem frekventovanější je ale
název ulice „Letná“, kterých je v ČR celkem 25,
nejznámější je však asi pražský pomístní název kopce
Letná, stojícího u Vltavy, proslulého svým tunelem, sady a
především Letenskou plání, proslavenou zvláště Stalinovým
pomníkem a v poslední době spory o stavbu nové budovy
Národní knihovny.
Ani další pojmenovaná lokalita, nacházející se vedle
Soukenické ulice (a prakticky k ní náležející), nebyla
zřejmě nikdy sborem zastupitelů města úředně potvrzena,
přesto kdysi existovala i na seznamu ulic. Dřevěné stavení
čp. 160 (bylo zbouráno roku 1964) a dům čp. 161 (poslední
majitel Pavel Čižinský, stavení bylo zbouráno roku 2007
včetně bývalého pivovarského sklepa z roku 1766
v souvislosti s budovaným obchvatem města) měly označení
své územní příslušnosti názvem „NA KOPEČKU“ – což bylo
v dávné minulosti místo zvané „na kopci hrnčířově“, podle
majitele chalupy čp. 160 jménem Šimon, hrnčíř, který zde
své hliněné nádobí vyráběl již roku 1568. Ovšem ten
„kopeček“ je již nenávratně pryč…
A abychom nezapomněli: ještě by tu byla jedna „ulice“
(doopravdy v uvozovkách) – i když se dnes již v seznamu
ulic města také nevyskytuje (ale v různých evidencích a
databázích se dosud nachází!). Je to komunikace kdysi
zvaná „K OBRÁZKU“. Zahrnovala řadu záměstských stodol,
vedla podél zahrádek ke Žděřině a kupodivu se na ní dodnes
vyskytuje i jedna budova s popisným číslem. Je to „stavení“
čp. 281, stojící u bývalé „křižovatky“ s polní cestou, kterou
se dalo dojít k „Obrázku“ v obecním lese Žděřině. Dlouhá
léta objekt sloužil a ještě dnes občas slouží k výkupu
jatečného dobytka a kdysi patřil Zemědělskému nákupnímu
a zásobovacímu závodu. Dnes tato vstupní brána do
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Žděřiny, zbytek barabizny, poskládané z trubek a vlnitého
plechu, náleží firmě Pejskar & spol. Nedaleko také stávala
klubovna polických skautů, ale to je již pouze vzpomínka na
minulost, jejíž počátek se datuje k roku 1957, kdy tento
srub podlehl demolici. Málem bychom při této nostalgii
zapomněli ještě jeden místní název – „ŽDĚŘINA“. Název
obecního lesa je prastarý, poprvé se objevil již v listině
opata Matěje z roku 1546, když les Žděřinu daroval polické
obci. Dnes má samota Žděřina pouze jedno popisné číslo:
čp. 262 – stavení někdejší obecní hájovny. A znovu
připomínám správné znění jména: Žděřina, nikoli Zděřina!
Název pochází od slova žďářit, tj. vypalovat les (podobně
jako název mnoha obcí či jejich částí v celé ČR: Žďár, nebo
jediný: Žďárky).
V nedávné minulosti vznikly a byly pojmenovány ještě
další dvě ulice. Dne 21. června roku 2001 zastupitelstvo
města schválilo, aby se nová ulice, která se počala rodit
nad ulicí Horní napříště nazývala ulicí „SLUNEČNOU“ (což
je významový ekvivalent ulice Na Letné a také velmi
graciézní název; asi proto si jej také za název ulice vybralo
121 obcí v Česku). Konečně dne 3. listopadu roku 2005
schválilo zastupitelstvo města název další nové ulice,
vznikající v polích nad ulicí Mírovou. Ulice byla
pojmenována ulicí „BRANDEJSOVOU“, když další navržené
názvy „Měsíční“ a „Wihanova“ rada města neakceptovala.
Nejvýznamnější polický rodák v oblasti umění Hanuš Wihan
prý již má pamětní desku na domě čp. 5 v Kostelní ulici –
nevadí, možná se na něj dostane někdy příště, jako třeba
v Brandýse n. O., kde na svého dlouholetého věrného
příznivce nezapomněli. Jen tak pro pořádek bych ovšem rád
věděl, a snad i mnozí jiní, kterou osobnost má ta ulice
s názvem „Brandejsova“ vlastně připomínat – zda Josefa
Brandejse, polického lidového kronikáře, nebo PhDr.
Stanislava Brandejse, autora knihy „O Polici nad Metují a
Policku.“ Ale koneckonců je to vlastně jedno, oba si to
zaslouží stejnou měrou.
Některé čtenáře bude možná ještě zajímat, jak se při
pojmenovávání ulic postupuje a co s tím je všechno
spojeno. Již dne 9. ledna 1925 pražská městská rada
schválila šest zásad pro pojmenovávání ulic: preference
tradičních původních názvů, preference názvů podle povahy
místa, pro nové ulice vzniklé po roce 1918 bylo možno
použít vlastenecky zaměřené názvy, respektování ucelených
místních názvoslovných soustav, výjimečně bylo možno
pojmenovat ulici podle osoby, která v místě žila, avšak
zásadně ne podle dosud žijící osoby. V ostatních případech
se měly volit názvy podle zemí, krajů, míst, řek, hor atd.,
pokud možno v části města ležící ve směru skutečného
umístění této lokality. Od roku 1991 přibyla například
zásada nepojmenovávat ulice podle politických stran, hnutí
a pojmů a podle institucí, organizací, spolků či firem,
pokud působily po roce 1945 nebo působí dosud (což je
např. náš případ ulice „K Drůbežárně“). Obdobná pravidla
jsou vesměs uznávána i v jiných městech. Kromě místních
soustav inspirovaných geograficky, vlastenecky apod. stojí
za zmínku soustava ulic pojmenovaných podle rostlin a
květin na pražském Zahradním městě (1934) a „racionální“
systém na Spořilově (1928-1931, např. Jižní I–XVII,
Severozápadní I–VI atd.).
O názvech ulic a dalších veřejných prostranství
rozhoduje obec v samostatné působnosti. V téže obci se
nemá tentýž název vyskytovat vícekrát. Od roku 1961 je
zakázáno pojmenovávat ulice a veřejná prostranství podle
dosud žijících osobností. Náklady na označení ulic a jeho
údržbu rovněž nese obec v samostatné působnosti. Vlastníci
nemovitostí jsou ze zákona povinni bezplatně strpět
umístění uličního označení na své nemovitosti a nesmějí
toto označení zakrýt, ani v blízkosti tabulky umisťovat jiné
nápisy. Podle vyhlášky č. 326/2000 Sb. se tabulka s názvem
ulice v obci umístí vždy na začátku a na konci každé ulice a
před a za křižovatkou s jinou ulicí. V málokteré obci je však
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tento požadavek důsledně uplatňován; v předchozí vyhlášce
č. 97/1961 Sb. takto náročný požadavek specifikován nebyl.
Miroslav Pichl

Městská policie informuje
V měsíci dubnu městská policie :

- Provedla MP celou řadu kontrol zaměřených na
dodržování veřejného pořádku.
Zejména na
sportovištích hřištích a parcích.
- Opětovně spolupracovala s prodavačkami a ostrahou
prodejny Penny při záchytech zlodějů.
- v útulku jsou nyní tři pejsci a jeden je stále umístěn
v útulku v Náchodě. Během měsíce našli domov dva
pejskové jeden ve Zbečníku a druhý až v Hradci
Králové.
- Městská policie asistovala u zásahů státních orgánů a
policejních složek.
- Podařilo se zachytit podomní prodejce, kteří nabízeli
pochybné zboží.
- připomínáme všem, že každý má možnost si zakoupit
parkovací kartu pro krátkodobé parkování na náměstí.
Pro ty, kteří mají trvalý pobyt v Polici nad Metují stojí
karta 150 korun na rok. Pro ty, kteří mají trvalý pobyt
v obcích s vlastní samosprávou a tyto obce jsou členy
Dobrovolného svazku, stojí karta 300 korun na rok.
Karty jsou vydávány v úřadovně MP každé pondělí a
středu v úředních hodinách tedy, od 8-9 a 14-15, po
předchozí domluvě není problém zvolit i jiný čas a den.
- děkujeme všem, kteří reagují na vzniklé situace
smysluplnými připomínkami a pomocí tam, kde je
třeba.
- Městská policie v pomáhala v celé řadě věcí několika
seniorům, kteří se obrátili s žádostí o pomoc.
- Vypracovala zprávy na osoby pro orgány policie a
justice.
Kolektiv městské policie

Informace ze psího útulku

Hledáte svého psa? Nebo prostě chcete jen psa z „útulku“?
Možná je právě v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku máme k 7.5.2010 tyto psy :

Kříženec černé barvy
– pes střední velikosti,
kterého někdo uvázal
u silnice směrem na Lachov,
již na začátku listopadu 2009.

Další kříženec černé barvy
– fenka s bílou náprsenkou,
menší velkosti, odchycena
v Pěkově o posledním
únorovém víkendu 2010.

V měsíci květnu budou bohoslužby podle obvyklého
pořadu:

Kříženec hnědočerné barvy –
fenka malé velikosti,
odchycena poslední den
březnu 2010 na Honech.
Bílo-rezatá fenka, která pobývala v útulku od začátku
února 2010 našla svůj nový domov u Hradce Králové.
Pro psa-světlého křížence, kterého jsme představovali
v minulém čísle, si přijela nová majitelka, paní od Hronova.
Tyto nalezené psy 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.

5
5
5

v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod,
ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
v sobotu od 17.30 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností

Každou květnovou neděli (2., 9., 16., 23. a 30.) od
18.00 hod., bude v kapli P. Marie Sněžné na Hvězdě Májová
pobožnost.
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 17.00, St 9.15 - 10.00 hod
Dne 15. května 2010 se koná v Hradci Králové
Diecézní setkání dětí s biskupem. Jedná se tradiční
setkání dětí ve věku 5 - 15 let. Program bude věnován
poznávání křesťanství v době renesance a reformace.
Dopolední část programu (9 - 12 hod.) je volitelná a probíhá
na různých místech ve skupinách; v odpolední části se
všechny děti shromáždí v kostele Panny Marie na Velkém
náměstí, kde program vyvrcholí společným slavením mše
svaté s biskupem Josefem Kajnkem (od 14 do 15 hod.).
Podrobnosti najdete na stránkách kc.diecezehk.cz.
Přejeme všem krásné májové dny.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Jana Hlaváčková, FSO

SSK Pedro Police nad Metují
pořádá na atletické dráze pod sídlištěm sportovně společenskou akci určenou
veškerému obyvatelstvu bez rozdílu věku a výkonnosti

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Doba velikonoční
Chladné počasí na počátku května nás přimělo zůstat ještě
chvíli u teplejšího oblečení, ale velikonoční radost, jarní
náladu a atmosféru májových dnů, nám to snad nepokazilo.
V církvi prožíváme dobu velikonoční a v nedělních evangeliích
se postupně setkáváme s živým Ježíšem, abychom si znovu
uvědomili základní křesťanské velikonoční poselství a Boží péči
o každého z nás. Velikonoční doba potrvá do 23. května, kdy ji
zakončíme Slavností Seslání Ducha svatého. Při této slavnosti si
připomeneme vznik církve, její prostoupení Duchem svatým a
počátky jejího působení ve světě. Velikonoční dobu pak
vystřídá období liturgického mezidobí.
Měsíc květen je jistě nejkrásnějším měsícem roku. Proto je
také tento měsíc v církvi symbolicky zaměřen na Pannu Marii.
Po celý měsíc květen budou proto večerní bohoslužby
obohaceny o májovou pobožnost a každou neděli budou májové
pobožnosti také na Hvězdě, v kapli P. Marie Sněžné. V květnu
také prožijeme několik významných církevních slavností.

13. ročník
jedná se otevřené veřejné klání v běhu na 100 metrů určené všem věkovým
kategoriím mužů i žen, od drobotiny až po zkušené pamětníky
… nejlepší výkon získává putovní pohár…

úterý 25. května 2010
od 16:00 do 18:30 hodin
atletická dráha pod sídlištěm
v této době bude připraven tým rozhodčích změřit vaše úsilí na sto metrech a
dosažený výkon zařadit do výsledků v jedné z 11 věkových kategorií, ti nejmenší
mohou běžet s doprovodem. Přijďte si zkusit za kolik „ uděláte stovku „, vezměte
své rodiče i děti, příbuzné, kamarády, spolužáky, spolupracovníky a třeba i partu od
piva a udělejte si své malé mistrovství na 100 metrů…
přijďte si zaběhnout jen tak ze zvědavosti nebo pro radost, přijďte pobejt …
rekord dráhy : 12,4 s Miroslav Holub, Josef Kalenda
v případě nepříznivého počasí se akce odkládá …
kategorie mládeže končí v 17:30

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
9. května 13. května 14. května 15. května 16. května 20.
23.
24.
30.

května května května května -

1. června 3. června-

6. neděle velikonoční, Den matek
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Svátek sv. Matěje, apoštola
Den rodin
7. neděle velikonoční, Svátek sv. Jana
Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního
patrona Čech
sv. Klement Maria Hofbauer
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Slavnost PANNY MARIE, POMOCNICE KŘESŤANU
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, Památka sv.
Zdislavy
Den dětí
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

5. ročník
také letos máte šanci na start v atletickém trojboji – běhu na 100 metrů, skoku dalekém
a vrhu koulí … výsledky budou obodovány a součet bodů určí letošního vítěze
- přihlášení na technické disciplíny pouze do 18:00, v čase závodu nelze trénovat
- dálka – max. 5 pokusů, koule Ž 3kg, M 4kg – 3 vrhy, stovka – jeden pokus

Proč ?

A proč ne …

Přijďte pobejt …

.
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RADEŠOVSKÁ OSMA

V sobotu 24. dubna 2010 se konala na Radešově
hasičská soutěž. Počasí přálo a tak na 9. ročník někteří
soutěžící přijeli na svém velocipedu, na vleku za traktorem
anebo v hasičském autě. V 9 hodin vše začalo. 12
soutěžních družstev bylo připraveno na všechno……až na
družstvo Radešov A . Při útoku se jeden nejmenovaný
hasič dostal do kontaktu s mokrou klouzavou podlážkou
……Vy, co jste tam byli, víte o čem píšu a vy, co jste byli
doma, si můžete jenom domýšlet. A proto příště přijďte
také, protože na každé soutěži je nejen sranda, ale hlavně
úžasná atmosféra.
Výsledky:
1 Bezděkov M čas 35:50
2 Radešov G
42:47
3 Bukovice
43:34
4 Velká Ledhuje
45:65
5 Hlavňov
47:97
6 Suchý Důl
48:28
7 Machov Lhota
48:43
8 Radešov A
49:41
9 Žďár nad Metují
50:12
10 Bělý
54:60
11 Nízká Srbská
1:19:72
12 Bezděkov Ž
2:01:16
Hasičům z Bezděkova blahopřeji k prvnímu místu a
k poháru.
Dále bych poděkovala těmto sponzorům: město Police
nad Metují, Pivovar Náchod, Kvíčerovská pekárna, General
Bottlers, Zelenina Ouško. Velký dík patří také okolním
sborům a kuchařkám v domově důchodců za vynikající
dršťkovou polévku.
PS: Každý se mě ptá, kdo je ten nejmenovaný hasič?
Honzo, můžu to říci? Dostanu-li jeho souhlas, vše se
dozvíte v příštím čísle Polického měsíčníku
Za SDH Radešov Renata Steinerová

První Máj s císařem Vilémem
Sešel se rok s rokem a tak jako roku loňského naše garda
ostrostřelecká se vypravila v první den májový ku
staroslavnému městu Benešovu.
V rozespalosti, za nočního chladu, úplné tmy a
nepříjemného deště byla zaplněna všechna místa jakéhosi
autobusku menších rozměrů, s kterým přijel od Pěkova
usměvavý a kamarádský pan Kozár.
Ranní rozbřesk, který nás zastihl již v rovinách
královéhradeckých, nám teprve umožnil se seznámiti
s tímto dopravním prostředkem, vzdálené svým tvarem a
barvou připomínajícím akvárium na čtyřech kolech.
Rychlost nebyla též závratná, což nám některá předjíždějící
vozidla dávala znáti troubením, hrozením a posunky, které
neznáme. Náš pan šofér se nedal vyprovokovat. Řídil klidně,
rozvážně a vše těmto nevychovancům vracel úsměvem a
přátelským zamáváním.
Vzhledem k tomu, že z důvodů strategických byla volena
trasa mimo hlavní silnice, zbylo dostatečně času
obzvláště jízdou do kopce - kochati se krajinou okolní a
sledovati přírodu v jarním rozpuku. Jak podotkl jeden
z ostrostřelců, který se do tohoto vozidla zamiloval a
dobrovolně prováděl měření času a rychlosti, vzdálenost
z Police do Benešova se rovná třem chlebům se salámem a
pěti lahváčům.
Tou dobou ale již náš ikarusek bravurně vjížděl do bran
benešovského pivovaru Ferdinand, kde byla naše základna.
V tomto
areálu
mimo
shromážděných
sborů
ostrostřeleckých a vojenských byla též výstava historických
vozidel, od kterých však návštěvníci se začaly odvraceti
v domnění, že náš bus je další přijíždějící exponát na tuto
výstavu.
Hlavní ceremonie byla však na velkém náměstí, kde
mimo sbor vojenské historie z období první světové války,
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nastoupili Ostrostřelci Koruny České, což je sdružení všech
ostrostřeleckých spolků Čech, Moravy a Slezska. Do této
slavnostní nálady přijely od Konopiště dva dobové osobní
automobily s vojenským doprovodem na koních. Toť
samotné veličenstvo Vilém II. Hohenzollern s chotí Augustou
Šlesvicko-Holštýnskou, dlící na politicko - přátelské
návštěvě u Františka Ferdinanda d΄Este na sídle
konopišťském tak, jako před 96 lety.
Po vojenské přehlídce, krátkých proslovech, salvách a
dekorování praporů došlo již k očekávanému posvěcení
terče a ke slavnostnímu slibu ohledně dodržování
střeleckých pravidel a řádů.
Po obědě následoval slavnostní pochod na střelnici, při
kterém pořádající spolek nesl v čele slavnostní malovaný
terč zpodobňující zámek Konopiště a znak města Benešova.
Pro velké množství zúčastněných byly z každé korporace
vybráni pouze tři nejlepší střelci, z nichž nejlepší zápolili
v kole finálním na malovaném terči, kde kružidlem byl
měřen nejbližší průstřel ke středu.
Ostrostřeleckou
gardu
polickou
reprezentovali
podmyslivec František Pohl, závodčí Václav Fulka a
ostrostřelec Jan Pohl. Do kola rozhodujícího se prostřílel
posledně
jmenovaný,
načež
veškeré
mentální
znervózňování celého našeho spolku se soustředilo na
střelce ostatní.
To se provádí tak, že si všichni začnete představovat,
jak se soupeři klepe flinta, potí ruce, jde na kýchnutí,
poskakuje terč nebo jej v myšlenkách lechtáte. Po
konečném odstřílení se v úplné nevědomosti pochodovalo
zpět na náměstí, kde již na vyhlášení výsledků čekalo
množství obyvatel benešovských, jakož i ostrostřelců
s vojáky i jízdní kurýr k podání zprávy na Konopiště.
Radost neznala mezí, když naše přání se stalo skutkem a
králem střelců pro rok 2010 se stal náš ostrostřelec Jan
Solferino Pohl z Radešova. Po gratulaci již k druhému
vítězství byl pan měsťanosta a konšel benešovský
upozorněn, že v loni to byl bratr František a letos Jan.
Načež byl od něho vznesen dotaz, zda má-li ještě více
pánů bratrů. Po seznání, že ještě Antonína, bylo
z protáhlých ksichtů benešovských patrno, že každoroční
účast není nutná.
Po srdečném rozloučení s kamarády a s vědomím, že
možná setkání Ostrostřelců Koruny České s velkou
střeleckou soutěží proběhne u nás v Polici nad Metují, jsme
nastoupili zpáteční cestu domů. S dvanácti údery na polické
radnici byla tato prvomájová cesta ukončena.
Za Ostrostřeleckou gardu spolku vojenských vysloužilců
Václava hraběte Radeckého šikovatel Čtvrtečka

Úspěch na poháru silničních motocyklů
Miloš Thér, jezdec polického AMK se zúčastnil 23. – 25.
dubna prvního závodu Německého poháru silničních
motocyklů kategorie klasik na krásném přírodním okruhu ve
Schleizu. V silné konkurenci továrních strojů se podařilo
uhájit pěkné 5. místo. Závod byl přípravou na první závod
českého mistrovství ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

Motokros Ostrov nad Ohří a
příprava MČR Radvanice 2010
V sobotu 17.4.2010 se v Ostrově nad Ohří jel 1. závod
Východočeského poháru 2010 v tzv. Hobby motokrosu. Naši
členové AMK Police nad Metují se tohoto závodu, potažmo
celého podniku, zúčastňují pravidelně každý rok. Celkem se ve
Východočeském poháru jede 7 závodů. Závodníci jsou rozděleni
do různých kategorií a to podle věku. Na start se za AMK Police
nad Metují postavili Petr Matěna, Pavel Plachta, Václav Kohl,
Petr Teiner, Tomáš Podstata, Pavel Morochovič a Aleš Plecháč,
tedy celkem 7 jezdců, což je úctyhodné číslo. Bohužel však do
uzávěrky tohoto čísla nebyly doposud zjištěny kompletní
výsledky, které zveřejníme v dalším čísle Polického měsíčníku.

startuje v 08:00 hod. a končí okolo 17. hodiny. V 08:00 hod. už
musí být všichni maršálové na svých místech, tj. předpoklad v
07:00 hod. bude v Radvanicích každý den školení pro maršály.
Odvoz každý den z Police a do Police zajištěn - možno
dohodnout i další místa v okolí Police.
Kdo by mohl vypomoci, nechť napíše na náš mail
amkpolice@email.cz s uvedením svého jména, příjmení, tel.
kontaktu, a sdělením který den by mohl vypomoci, tj. buď
sobota, neděle nebo oba dny. Možné je také tyto údaje napsat
SMSkou na číslo 603837253 - Petr Dostál – předseda AMK.
AMK Police nabídne maršálům tyto výhody: v sobotu i v
neděli snídaně, svačinový balíček na trať včetně pití, jedno
teplé jídlo denně (zpravidla po závodu), 2-3 sudy piva pro
všechny maršály, které bude možné vypít dle libosti a
samozřejmě úžasný zážitek ze závodu. V sobotu se navíc koná
v areálu zábava – vstup zdarma.
Na případné další informace se můžete dotazovat na našich
stránkách www.amkpolice.cz v sekci "Pokec" nebo na náš mail
amkpolice@email.cz .
za AMK Police – Petr Dostál

TJ SPARTAK
lyžařský oddíl, 549 54 Police nad Metují
Maratonstav Český pohár v bězích do vrchu 2010
Velká cena východních Čech v bězích 2010

BĚH NA HVĚZDU
24.ročník pod záštitou města Police nad Metují,
poslankyně Mgr. Zdeňky Horníkové,
Nadále pokračujeme s výstavbou trati pro závod terénních
motocyklů Mistrovství České republiky v Cross Country
v Radvanicích v Čechách u Trutnova, který se koná ve dnech
15.-16.5.2010 a který pořádá Automotoklub Police nad Metují
za podpory města Police nad Metují, obce Radvanice a klubu
Jestřábích jezdců. Od začátku dubna každý víkend jezdíme do
Radvanic a trať připravujeme.

díky pochopení CHKO Broumovsko, Lesů ČR a soukromých
vlastníků pozemků a pod heslem Míry Alexy „Dnes už každý
Čech zná na Hvězdu běh“
Datum, čas a místo: sobota 10.7.2010 na náměstí v Polici nad
Metují, od 13.00 hod. dětské kategorie, od 14.30 hod. hlavní
závod
Přihlášky a šatny: Městský úřad v Polici nad Metují od 12.00
hod.
Kategorie:
děti:

do 6 let - nar. 2004 a později - cca 80 m
7 - 10 let - nar. 2003 - 2000 cca 400 m
11 - 14 let - nar. 1999 - 1996 cca 800 m
dorost:
15 - 18 let - nar. 1995 - 1992 cca 1.200 m
hlavní závod: junioři do 19 let, ženy 20-34, 35-44, 45-54,
nad 55 let, muži 20-39,
40-49, 50-59, 60-69 let - trať 8,9 km
POZOR ZMĚNA – juniorky do19 let,
muži 70-79, nad 80 let, ženy nad 55 let
– trať 5 km
60,- Kč v hlavním závodě (8,9 km a 5 km)
Startovné:
Trasa závodů: dětské a dorostenecké kategorie okruhy na
náměstí a poblíž, hlavní závod převážně terén,
částečně asfaltové a kostkové silnice a cesty
Ceny: finanční nebo věcné pro první tři v kategorii, finanční
pro prvních pět v absolutním pořadí mužů i žen,
tombola
Vyhlášení výsledků: hlavní závod v cíli na Hvězdě, kategorie
dětí po doběhu jejich závodů na náměstí
Převoz zavazadel: ze startu do cíle zajistí pořadatel
Informace o závodu a ubytování:
Jaroslav Mazač, Masarykovo náměstí 77, 549 54
Police nad Metují, mobil 605-901133
Upozornění: Nádraží ČD je od města vzdáleno 3,5 km! Možno
využít železniční zastávku Žďár nad Metují /2,5 km/ nebo
autobusovou linku Náchod-Hronov-Police nad Metují-Broumov.
Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí,
doporučujeme lékařskou prohlídku. Za odložené cenné věci se
neručí, je možno je uschovat u organizátorů.
Touto cestou prosíme členy i nečleny o výpomoc při
pořádání závodu MČR Cross Country 2010, který pořádá AMK
Police ve dne 15.-16.5.2010 v Radvanicích v Čechách, okr.
Trutnov a to na pozici komisař tratě - tzv. maršál. Na závody
bude potřeba cca 40 maršálů po oba dny. Závod po oba dny
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Vandr se pomalu blíží
Loňský ročník Mezinárodního polického vandru ovlivnila
nepřízeň počasí. A tak doufáme, že letošnímu jubilejníu
35. ročníku bude svítit sluníčko.
Dne 15.5. 2010 se bude mezi sedmou až devátou hodinou
ranní opět vycházet z Vražedného pobřeží. Ten den bude na
vandrovníky čekat parta nadšenců, kteří vysvětlí trasu, předají
propozice, itinerář a po absolvování jedné ze dvou tras ocení
výkony diplomy a hřejivým slovem. Náš Vandr je známý svou
rozmanitostí, především délkami tras. A proto na délkách 15
km a 25 km nic měnit nebudeme, i když se ozvaly hlasy, že by
byla dobrá ještě jedna kratší trasa pro rodiny s kočárky. Podle
našeho názoru je trasa 15 km pro rodiny s malými vandrovníky
ideální. I z důvodu, že Mezinárodní polický vandr je turistický
pochod a podle toho jsou trasy takové, jaké jsou.
Nevíme přesně, zda se podaří realizovat všechny nápady,
které by oživily letošní jubilejní ročník, ale věřte, že vás rádi
přivítáme v sobotu 15. 5. 2010 na fotbalovém hřišti, kde sídlí
Vražedné pobřeží.
Za klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují o.s. Petr Scholz
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DRAŽBA NEMOVITOSTÍ
PODNIKATELSKÁ
A INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST
Dne 17.6.2010 se koná u Exekutorského úřadu v Náchodě
dražba restaurace „U Berků“ v Bukovici u Police nad
Metují. Budova restaurace má ubytovací část se 7 pokoji s
vlastním sociálním zařízením a služební 2 pokojový byt.
Dále se zde nachází sál s tanečním parketem, salonek,
kuchyně, venkovní terasy, rozlehlé parkoviště a garáž.
Půdní prostory umožňují rozsáhlou vestavbu. K restauraci
náleží pozemky o celkové výměře 2.084 m2. Restaurace je
umístěna u hlavní cesty nedaleko Adršpašsko-teplických
skal a Broumovských stěn.
Obvyklá cena
5.760.000,- Kč
Vyvolávací cena
3.840.000,- Kč

pro Vás připravilo
- největší výběr pokojových a balkonových květin, okrasných rostlina
trvalek v oblasti Broumovského výběžku (macešky, primulky, chudobky;
thuje na živé ploty; řízky převislých muškátů; sadbu salátu, kedluben,
květáku a jahod; ovocné stromky a růže; velký výběr semen a cibulovin)
- široký sortiment ostatního zboží (keramiky, substrátů, hnojiv, postřiků ...)
- akční ceny vybraného sortimentu
Protože většinu rostlin vyrábíme, můžete u nás nakupovat
za velmi zajímavé ceny.
Vlastní sortiment je doplněn rostlinami od renomovaných
českých zahradnictví, ale také zbožím ze zahraničí.

Dále nabízíme tyto služby
-

doručujeme kytice až do domu v oblasti Broumovska a Náchodska
vážeme svatební kytice, zdobíme svatební tabule, auta a obřadní prostory
zhotovujeme smuteční vazby a udržujeme hrobová místa
osazujeme truhlíky, mísy a květníky
navrhujeme, zakládáme, udržujeme zahrady; sečeme trávníky

V ZAHRADNICKÉM CENTRU V POLICI NAD METUJÍ
MÁME OD DUBNA OTEVŘENO KAŽDÝ DEN
Kde nás všude najdete?

Bližší informace na tel. č. 491 422 020.

V Hronově naproti spořitelně.
Tel.: 491 483 245
V Polici nad Metují naproti Penny Marketu
Tel.: 491 420 507
V Teplicích nad Metují vedle spořitelny
Tel.: 491 581 463
V Broumově naproti hřbitovu
Tel.: 491 521 253
V Jívce vedle mateřské školy
( po předchozí domluvě)
Tel.: 776 105 974
Web: www.zahradnictvi-zobal.cz
Email: zahradnictvi.zobal@tiscali.cz
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin řidičského
oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D

Broumov
Šalounova 87
Datum:
25. květen 2010
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
27. květen 2010
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

Kosmetika
Masáže

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

Jana Burešová
Pro Váš dobrý pocit nabízím tyto služby:
Kosmetika:
• ošetření všech typů pleti přírodní kosmetikou
• depilace obličeje i těla
• barvení obočí a řas
Masáže:
• klasická, relaxační nebo sportovní
• kosmetická masáž
• medová masáž (detoxikační)
• masáž baňkou
• přístrojová lymfatická masáž:
mírní otoky a pocit těžkých nohou, odstraňuje
celulitidu a únavu nohou,
zpevňuje obvod stehen,
zlepšuje tok krve a lymfy,
podporuje detoxikaci,
prevence vzniku křečových žil …
Ostatní nabízené služby:
dárkové poukázky na všechny nabízené služby
prodej kosmetiky firmy ATOK a Nobilis Tilia
Podrobnější nabídku naleznete na www.kosmetika-masaze.eu

Dopřejte si chvíli jen pro sebe a přijďte si odpočinout.
Objednat se můžete na telefonním čísle 604
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799 189

ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA
na klíč - bytovky, penziony; opravy
a montáže na rodinné domy
SLOUČÍME,
ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a
Vašich přání YAGIEX ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop

Chatová osada
a kemp Ostaš
•
•
•
•
•
•

Ubytování v chatičkách či ve vlastních stanech
Nekuřácká hospůdka
Kiosek s letní terasou
Teplá jídla každý den
Točená piva Primátor a Plzeňský Prazdroj
Bezdrátové připojení k internetu zdarma

Provozní doba:
Stánek s občerstvením:
pondělí – neděle
Hospůdka o víkendech:
pátek, sobota, neděle,
o prázdninách pondělí – neděle
Aktuality o provozní době a akcích je možné sledovat
na webových stránkách Chatové osady Ostaš
www.ostas.adrspach.cz

Ubytování tel.:
Hospůdka tel.:

603 781 832
604 371 576

Sobota 29. 5. 2010 testování
horských kol zn. YETI a NINER.
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PŘEVLÉKÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
NA MÁJKU

Štěpána Horáka

▲ Hned z rána byl vánoční strom „oholen“

▲ Voilà – „vánoční“ májka v celé své kráse

▲ Pak odstraněna kůra… zůstal jen „naháč“

▲ Na Slavném stavěli májku klasicky
▲ Děti ozdobily věnec barevnými pentlemi

▲ Na vrcholek májky vyzvedla „zdobiče“ plošina
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▲ V Suchém Dole stojí májka tradičně u hřiště

STAVEBNINY BUSPOL
Červený Kostelec – Lhota (u vlakového nádraží)
nabízí:
1) BETONOVÉ DLAŽBY – BEST, DITON
(certifikovaná prodejna)
2) OSTATNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL
3) KERAMICKÉ ZBOŽÍ – Dům koupelen
4) DOPRAVU - auta s rukou
Tel. 491 461 461, 491 462 630
e-mail: buspol@seznam.cz

Rychlá půjčka pro každého
3.000 až 50.000,- Kč, bez registrů a poplatků
VOLEJTE: 777 316 575

Restaurace a Penzion
„Pod Jasanem“
Vás srdečně zve k příjemnému posezení ve stylovém prostředí.
Nabízíme studenou a minutkovou kuchyni z vepřového, kuřecího
a hovězího masa. Objednaným akcím (1 – 2 dny předem) možno
po dohodě uvařit dle vlastního přání kačenu, husu
a jiné speciality.

Provozní doba:
Po – Pá od 13.00 – 22.00 hod.
So – Ne od 11.00 – 24.00 hod.

Zároveň nabízíme ubytování ve 2 dvoulůžkových pokojích
s možností přistýlky, k dispozici je společenská místnost
s kuchyňkou se satelitním TV příjmem a možnost použití
internetu.

Tel. 728 088 556, 491 543 908 – pan Jiří Pavlík
www. podjasanem.eu;
e-mail: penzion@podjasanem.eu

Prodej bytu 3 + 1 s garáží
Byt prošel celkovou rekonstrukcí v roce 2005, vše je nové:
voda, elek., podlahy, záchod, koupelna, topení je ústřední
radiátorové připojené k elektrickému kotli. Je možnost
zabudovat krb, nebo kamna. K bytu jsou dva sklepy, které
jsou také dosti velké na uskladnění potravin, kol atd. Garáž
je nově postavená v roce 2008, která je přímo u bytu a je
atypická svou velikostí – 6 x 4m výjezd je hned u hlavní
cesty. Byt je nutno vidět.

Cena: 1 300 000,- Kč

Kontakt: Luděk Friml, mbt. 776 372 478,
54954, Police nad Metují
Email: l.friml@seznam.cz

RENO – TEXTIL Police nad Metují
nabízí od 17. 5. 2010 veškeré
zboží se slevou 50%.

Pronajmu pěkný byt na sídlišti
v Polici nad Metují. Volný IHNED!
Cena je 2.500,- Kč + inkaso.
Telefon: 602 669 136

... pokračování z titulní strany
Na smyčky se používaly části vyřazených lan, které
vizuálně vypadaly lépe, že to co oko vidí jako dobré, tak
není , tak není, ví dnes každé dítě. Vyber smyci podle síly,
na jistící uzle, nebyl žádný, karabiny, v mnohém případě
hasičské hrušky, boty na lezení neexistovaly, tak se
používaly kecky. Místo osmy se na stehno připevnil kus
hasičské hadice, kterou se vedlo lano, kvůli spálení nohy
apod. Jistilo se přes rameno.
Říkalo se, že prvolezec nesmí spadnou, jak víme, je to
mnohdy jenom přání. Tak to bylo, ale nám nic jiného
nezbývalo. Když se přece jen něco takového stalo, tak se to
muselo večer řádně prodiskutovat. U toho se většinou pilo
co hrdlo ráčilo, a zpravidla ráčilo dost. Samozřejmě, že
každý také věděl, jak se to bývalo mělo udělat, aby
k takové věci nedošlo.
Výkonnost nebyl srovnatelná s dnešní dobou, i
klasifikace vypadala jinak a během času se několikrát
předělávala, protože už nedržela krok s vývojem lezení. Po
roce 61 začalo do Adrspachu jezdit větší množství lezců ze
Saska, což způsobilo urychlení vývoje. Oni měli v té době už
asi 80ti letou tradici, byli dál ve vývoji a i vybavení měli,
proti nám docela záviděníhodné.
Následovně začala nová epocha ve vytváření prvovýstupů
místními lezci. Počalo se lézt daleko odvážněji, než
doposud a hranice nemožného se posouvala. K tomu se
přiradili ještě další prvovýstupci, kteří pocházeli odjinud a
s našimi oblastmi doslova srostli. Byli to Krecbachové,
Cikán, Polda Páleniček, Petr Mocek, Meierovi, Dvořáci atd.
V té době bylo ještě z čeho vybírat a také se vytvořilo
spousta hodnotných prvovýstupů, z nichž mnohé jsou ještě
dnes vážnou lezeckou záležitostí. Začalo se i chodit do
oblasti, kam dříve nikdo nevkročil, nezasáhl, hledali jsem
vlastně jenom krásu a radost z pohybu. Do dnešního vývoje
nemám co mluvit, protože už to nemohu psoudit, přesto ty
mladé obdivuji, držím jim palce a věřím, že povedou vývoj
dalších událostí správným směrem.
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V roce 1980 jsem přestal lézt v našich skalách, lezu ale
dodnes v jiných terénech a samozřejmě s menší intensitou.
Na naše skály a kamarády jsem si zachoval ty nejlepší
vzpomínky.
Ze Švýcarska Váš Franta Jenka

Motto: Horolezec, který jde do hor ověšený množstvím
technických pomůcek, je podobný rytíři, který zrovna tak
obtěžkaný středověkým brněním vleze do postele k pěkné
ženě. Protože jedno i druhé je láska. Když si chceme tento
vztah k horolezectví zachovat, musíme lézt jemně ba až
něžně.
Domenico Rudatis
Roky ubíhaly a Horolezecký oddíl TJ Spartak Police nad
Metují stále žil. Z někdejších učedníků se stávali cvičitelé
horolezectví, členové oddílu stáli jako iniciátoři i u zrodu
jiných oddílů….

Horolezci: Ski-Club Police nad Metují
Začátky naší horolezecké činnosti sahají do roku 1964.
Toulali jsme se po Ostaši a sledovali skály, kde jsou
vrcholové schránky a slaňovací kruhy.Tak jsme poznávali,
kde by se dalo lézt. Horolezecká literatura ani průvodce
lezeckých cest v té době k dispozici nebyl Od samého
začátku jsme byli ve všem samouci, ve skalách moc lezců
vidět nebylo. Nebyl jistící materiál. První naše lano byl
konopný lycner, z téhož lana pár smyc a hasičské karabiny.
Naše první lezecké krůčky začaly na trojkových cestách
Sluje českých bratří a Budíku. Dali jsme si úkol, že postupně
zdoláme všechny stupně obtížnosti až po ty nejtěžší, VII.
Lezení byl pro nás především doplňkový sport, kterému jsme
v létě úplně podlehli. Toto nadšení ještě podpořilo přečtení
knihy Kamarád ze skal, která pojednávala o lezcích z
Českého ráje, a kterou jsme si vzájemně půjčovali a
několikrát přečetli.
Počátkem letní sezony 1965 jsme sehnali první, sice
starší, ale již silonové lano, několik smyc a dvě karabiny
ledviny. To už na tu dobu bylo převratné vybavení a mohli
jsme si ledacos dovolit. V té době jsme z vrcholových knížek
zjistili, že na Ostaši působí parta, která se nazývá Funebráci.
Také my jsme se chtěli nějak jmenovat, a protože jsme byli
všichni lyžaři, rozhodli jsme se pro, na tu dobu netradiční,
název Ski-Club. Zakládajícími členy byli Jiří Černý, Antonín
Pohl a František Pohl. V průběhu sezony se přidali Míra Šmíd
a Tomáš Gross, později oba známí a vynikající horolezci.
Jako spolulezci s námi působila řada lyžařů polického
Spartaku.
Jak jsem již jednou uvedl, nadšení pro tento sport bylo
obrovské, ve skalách jsme trávili téměř každý den. Na velké
čtvrtce papíru jsme měli zakresleny všechny věže Dolního a
Horního labyrintu Ostaše, jednotlivé cesty, jejich obtížnost,
četnost přelezení a detaily. .Můžeme říci, že během dvou
sezon již na Ostaši nebylo cesty, kterou jsme neznali a
nepřelezli. Lezli jsme již většinu cest obtížnosti VII, v té
době dost hodnocených. Příkladem jsou údolní cesty na
Vyhlídku, Červencová na Sluj, Sokol, Rukavice nebo stěnové
lezení jako Beranova cesta na Budík (v té době vůbec dost
hodnocená), Pavouk, Hladká atd. Některé cesty jako na
Rukavici nebyly před námi prostoupeny několik let.
Několikrát jsme navštívili skály na Hvězdě a na Slavném,
které v té době nebyly ještě tak atraktivní a lezecky se
začínaly teprve objevovat.
V této době si nás všiml nestor polického horolezectví
Véna Hornych a několikrát nás zlákal na některé hodnotné
cesty v Adršpachu.
Tím už začalo další období lezců polického Ski-Clubu a
jejich působení mimo domovský Ostaš. To už je ale jiná
kapitola. Tolik ze vzpomínek na horolezecké začátky v
polickém Ski-Clubu.
Jiří Černý, zakládající člen
Poskládat se snažila Ida Seidlmanová
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t e l : 49 1 54 1 1 1 3
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