Další ohlédnutí po době nedávné…
První sedmitisícovka
Začátkem roku 1976 se mi dostala do rukou pozvánka k
účasti v horolezecké expedici do Himaláje. Kdo z horolezců
by se tam nechtěl alespoň jednou podívat.
Byla to první východočeská expedice do Indického
Himaláje. Cílem byl 7 135 m vysoký Nun. Do té doby byl
zdolán pouze dvakrát a to vždy jihozápadním hřebenem. Tak
jsme se pustili do příprav. To jsme ale netušili, co obnáší
dát takovou expedici dohromady. Po několikaměsíčním
shánění, hlavně peněz, a přelezení “papírového převisu“
jsme konečně 1. září 1976 vyjeli. Naše vrchovatě naložená
Liazka opouští území republiky.

Po běžných potížích a problémech na hranicích, pro nás
exotických zemí, jsme se konečně dostali do vysněné Indie.
Tam jsme zamířili na sever do Kašmíru. Hned za Srinagarem
se silnice začaly zužovat a byly čím dál strmější. Naše auto
se dostalo do vesničky Kargilu. Tam jsme náklad museli
přeložit na dva menší vozy a pokračovat ještě asi 80 km.
Konečně třicátý den po našem odjezdu jsme spatřili v
závěru doliny vysokou bílou horu. Byl to tolik očekávaný a
vyhlížený Nun. Do večera jsme dojeli do Tangolu, poslední
vesničky na naší cestě, kde začalo velké přebalování.
A již druhý den odcházíme se stovkou nosičů k úpatí naši
hory. Když jsme ale viděli, jak nosiči běží bosi po kamení
s 30 kg zátěží na zádech, tak nám bylo se svými 10 kg až
hanba. Ovšem výška přes 4 000 m a měsíční zahálení udělalo
své. Během dvou dnů jsme dorazili na místo, kde jsme
postavili náš základní tábor. Základní tábor byl postaven ve
výšce skoro 5 000 m. Bylo to několik stanů a jeden větší
“hangár“ na skalní moréně. Z tábora ale stále ještě nebylo
vidět na náš kopec. Ve výhledu nám bránil asi 350 m vysoký
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ledopád. Byla to taková příkrá sněhová stráň s velmi
hlubokými trhlinami. Po krátké aklimatizaci, kterou jsme
strávili budováním tábora, jsme vylezli nad ledopád a tam
jsme zůstali překvapením stát. Před námi se tyčila do výše
téměř 2km překrásná západní stěna Nunu. Tam jsme se
rozhodli, že se pokusíme o prvovýstup severozápadním
hřebenem. Než jsme ale mohli začít s lezením, bylo nutno
přejít téměř 4km vodorovné plato. Vyšlapaná pěšinka nám
dala dost dřiny. Po týdnu však stál na úpatí stěny ve výšce
5 300 m první výškový tábor, ve kterém byly postupně
postaveny 3 stany. Tábor byl dostatečně zásoben jak
potravinami, tak lezeckým materiálem.
Od tábora se stěna zvedala nejprve pozvolna, a po
několika stech metrech se zlomila na sklon zhruba 45°. V
této stěně bylo pak nataženo víc než 300 m fixních lan. Ve
výšce 6 170 m, na vysekané plošince jsme postavili nejprve
jeden stan. Pak následovalo zase několik dnů, dolů jsme
sestupovali bez zátěže, nahoru přes 20 kg na zádech. Aby
nebylo vše tak jednoduché, vždy po několika dnech napadlo
půl metru sněhu. Výsledkem toho bylo vždy zpoždění,
musela se prošlapat nová stopa a tábory zprovoznit. I
příprava jídla v těchto podmínkách, při -20°C až
-25°C,
zabere spoustu času. Všechno je na kost zmrzlé a vařiče
mizerně hoří. Zatím jsme alespoň ve dvojce vysekali
plošinku pro další stan. A pak se připravila další cesta až do
výšky 6 700 m, kde se postavil první stan tábora číslo tři.
Obtížnost lezení nebyla příliš velká. Problémy nám
dělala spíš nedostatečná aklimatizace. Když se člověk
poprvé dostává do výšky nad 5 000 – 6 000 m nemá problémy
s dýcháním, ale hrozně brzo se cítí unavený a apatický vůči
okolí. To může být při lezení velmi nebezpečné. Když byl
poslední tábor zásoben vším potřebným, začalo se pomýšlet
na vrcholový útok. Zrovna první pokus dopadl dost mizerně.
24. října se připravilo první útočné družstvo. Po špatné noci,
kdy jsme spali čtyři v jednom malém stanu, přišel ještě
horší den. Ráno byl stan napůl zavalen sněhem. Ve vichřici
jsme ho jakž takž vyhrabali, ale celý den bylo tak špatné
počasí, že se nedalo ani sestoupit. Museli jsme tam přetrpět
celý den a ještě jednu noc. Teplota v noci klesla na -30°C a
na nás celý den padalo jíní, které se usazovalo na vnitřní
stěně stanu z vlhkosti a z dýchání a při sebemenším dotyku
se uvolňovalo. To je jedna z radostí pobytu ve velkých
výškách. Následující den jsme utekli dolů a bylo po
vrcholovém útoku.
Až za pěkného počasí nás vystřídala další parta. Dvěma z
nich se podařilo 27. října 1976 dosáhnout vrcholového
hřebene, a po nás vystoupit na vrchol. Den na to sestoupily
k dalšímu útoku dvě skupiny. Trojice, která spala v táboře
číslo tři a my, kteří jsme vycházeli z tábora číslo dvě.
... pokračování na straně 38
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Starostenské radosti a strasti
V našich klimatických podmínkách jsme venkovními
pracemi značně limitováni. Protože je to i čas prázdnin a
dovolených, musíme počítat i s nepřítomností mnohých
pracovníků. Především v technických službách je to
samozřejmý problém.
Probíhá letní údržba, sečení trávy, opravy místních
komunikací, oprava bytového a nebytového fondu. Zprovoznění
koupaliště každoročně stojí úsilí a peníze. Letos jsme se
s přípravou vypořádali dobře a naopak počasí bylo brzdou
v rozjezdu sezóny. Již třetí rok naše koupaliště provozuje pan
Petr Kocián. Obdivuji jeho pracovní elán a nasazení, především
však optimismus. Návštěvnost je podmíněna hlavně počasím. U
našeho koupaliště ještě mnoha okolnostmi, které těžko
změníme. Čistá, ale studená voda nevadí rozšiřujícím se
skalním plavcům, tedy především plavkyním. Rodiny s dětmi
mají problém se vzdáleností parkoviště, s prostorem, který
neumožňuje aktivní vyžití. V dnešní době lidé vyžadují i
tradiční atrakce. Tobogán, skluzavky, hříbky, trysky…
V sousedním Meziměstí se v tomto směru vyžít můžete.
Přeji jim a jejich návštěvníkům využívání areálu, který je
financován z projektu česko-polské spolupráce v celkové
hodnotě 83 mil. korun. Zároveň však věřím, že na naše
koupaliště nezanevřeme. Další zastupitelstvo bude postaveno
před rozhodnutí, co s ním dál. Především kvůli velmi špatnému
technickému stavu. Duté a popraskané obklady a dlažba jsou
časovanou bombou, které se již několik let snažíme opravit
tak, aby nedocházelo k nepříjemným zraněním.
Naší nezbytnou a finančně nákladnou akcí, která byla
v pondělí 28. června slavnostně zahájena, je Intenzifikace
čističky odpadních vod. Bezmála 70 mil. korun, se kterými jsme
na začátku tohoto volebního období nepočítali. Čistička byla
vybudována velmi kvalitně. Jen díky změně zákona a zpřísnění
podmínek vlivu na životní prostředí, abychom předešli
problémům s pokutováním, jsme byli nuceni vstoupit do
projektu Intenzifikace. Zpočátku jsme byli ubezpečováni
v podpoře vysoké finanční spoluúčasti. Ze slibovaných 90% jsme
získali 72,4%. Spočítejte si výši dofinancování. Při našich
finančních možnostech velký zásah do rozpočtu a revolvingu.
Podle informací z nedávných televizních Událostí je
zadluženost na jednoho občana ve státě cca 6 tis. korun.
V Polici byla zadluženost při počtu obyvatel 4 228 k 1. lednu
letošního roku 3 766 korun. Předpokládáme, že při všech
transakcích, které letos díky investicím – především čističce –
uskutečníme, stoupne dluh na jednoho občana na cca 7 tis.
korun.
Vedoucí finančně správního odboru paní Jindra Kosinková
ve spolupráci s radními ekonomy Ing. Jiřím Vlčkem a Ing.
Vladimírem Seidlem bedlivě sledují finance města a nedovolí
zbytečnou zadluženost, která by našim nástupcům, potažmo i
všem občanům, způsobila existenční problémy. Ohrozila chod
města v jeho základních potřebách.
V roce 2006 jsme věděli, že jsme se dostali do situaci, kdy
po „žních“ – obchvatu, Pellyho domě – bude období půstu. Je
velmi obtížné rozhodovat o využití „volných“ peněz. Zažili
jsme i rok, kdy jsme měli na investice pouhý milion korun.
Jsem si vědoma různonázorovosti každého z Vás. Pro
každého je prioritou něco jiného.
Většinou bez zodpovědnosti v souvislostech. Volební období
pomalu končí. Bilancujeme. Další kandidáti a zvolení
zastupitelé budou mít možnost převzít štafetu a snažit se ve
společný prospěch.
Letních prázdnin využíváme i k velké rekonstrukci mateřské
školy. Výměna oken, zateplení, nové osvětlení, malování,
venkovní izolace. Pěkná porce práce na šest týdnů. Vím, že
mnohým rodičům a prarodičům jsme zkomplikovali život, ale
nedovolím, aby plánované práce komplikovali život dětem a
učitelkám. Prostě tyto práce se za provozu konat nemohou.
Další neplánovanou letní práci jsme si přivodili díky převisu
přihlášených dětí do předškolního zařízení. Za zřizovatele
s velkým pochopením pana ředitele se budeme snažit do září
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vybudovat jednu třídu pro naše předškoláky. Že s tím jdou ruku
v ruce další peníze, je nabíledni.
Za radnicí se staví dvě garáže pro městská auta. Prodáváme
„škvárovnu“, nemáme kde parkovat. Stávající garáž drží jen
silou vůle.
Ještě krátká zmínka k objektu zmiňované „škvárovny“. Nyní
probíhají dlouhá a náročná jednání s památkáři. Snažíme se za
město pomoci panu Soukupovi v rozumné prosazení
podnikatelského záměru. Jestliže se nedomluvíme, bude tato
transakce ohrožena.
Hodně energie mi vzalo jednání se Státním fondem
životního prostředí připomínající pohádku O kohoutkovi a
slepičce. I tato jednání měla pohádkový konec.
Další úsilí bude třeba na zrušení zástavy domu kvůli dotaci
cca 48 tis. Kč. Pro tentokrát se cílem stane Ministerstvo pro
místní rozvoj.
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury v Praze přišla
potěšující informace o přidělení dotace na 2. etapu chodníků
do Pěkova. Zbožné přání by se do konce roku mělo stát
skutečností.
O dalších investičních akcích jste informováni investičním
technikem nebo na veřejných zastupitelstvech. Děkuju všem
občanům, kteří na jejich jednání najdou cestu a nechají si
mnohé záležitosti vysvětlit.
Regionální rozvoj. Povinnost a zároveň noční můra. I zde se
snažím o mnohá jednání ve prospěch potřebné zaměstnanosti.
Víme, že i rozumný cestovní ruch je průmyslem a pracovní
příležitostí. Branka o. p. s. od 1. 7. přijala administrativní
pracovnici, která by měla umožnit řediteli společnosti větší
časový prostor k vytváření vizí a čerpání dotací.
I my máme několik projektů, kterými se snažíme
návštěvníkům Policka celoročně zpříjemnit pobyt. Bez zázemí
kvalitních stravovadel, především o víkendech a svátcích, je to
velký problém.
Spolupracujeme s polským Radkowem, kde nyní dokončují
revitalizaci Zálivu. Krásná vodní plocha ke koupání a vodním
sportům i turistice. Od Božanova je nová asfaltka pro kolo
ideální, průjezd aut je zakázán.
Naše polské příhraničí je zdrojem zajímavých míst. Znáte u
Nové Rudy Horu všech svatých, Horu sv. Anny? Byli jste na
Kalenici? Nebo v Karpaczi či v Muzeu miniatur památek Dolního
Slezska v Kowarech?
Slyšeli jste poslední červnový den tu velikou „ránu“? Nic
vážného se nestalo. Jen mladší části naší populace „spadl ze
srdce kámen“ každodenního vyučování a může se rozběhnout
směrem k období volna. Době, kterou očekáváme i my ostatní,
protože je spojena s dovolenou. Děláme vědu ze známek?
Pokud jsme ji nedělali na začátku a v průběhu školního roku,
teď už to nezachráníme.
Jedná se totiž také o „svým
způsobem“ naše známky. Tak je tak berme. Hodinový kravál,
nadávání na učitele a agresivita nic nespraví. Vzpomeňme na
svá školní léta! Klasik praví: „Jen hodně velký vůl zapomněl, že
byl kdysi teletem.“ Jiný mu kontruje, že „sova prý papouška
nevysedí!“
To však neznamená, že nebudeme nároční. K druhým i sami
k sobě. I čas prázdnin a dovolených je vhodný, především díky
větší volnosti, k plnění restů a k práci, na kterou
v každodenním shonu není čas. Především však k odpočinku,
užívání si, užívání se!
Využijme toho ve zdraví, spokojenosti a radosti.
Ida Seidlmanová

Finanční příspěvky (granty) města
Police nad Metují pro 2. pololetí
roku 2010
Do 31. 5. 2010 bylo možné podávat žádosti o finanční
příspěvky města pro různé společenské, kulturní, sportovní
a sociální aktivity v regionu Policka. Bylo přijato 25 žádostí
ve výši 639 760,- Kč. O podpoře jednotlivých projektů
rozhodovaly příslušné komise. Na základě jejich doporučení
byly vybrány projekty, o kterých jednala rada města a
zastupitelstvo města. Celkem budou podpořeny projekty ve
výši 422 445,- Kč.

Sportovní komise navíc rozdělovala částku 50 tis. Kč,
která je určena na práci s mládeží. Při rozdělování této
částky se vycházelo z členské základny. Dalších 50 tis. Kč
bude rozděleno na základě činností s dětmi (účast na
akcích, soutěže, reprezentace města) v říjnu 2010.
Výsledky grantů jsou zveřejněny na webových stránkách
města www.meu-police.cz odkaz Polická radnice – Granty,
příspěvky, dotace – Granty a příspěvky města - pro rok
2010.
Upozorňujeme úspěšné žadatele, že je nutné uzavřít
s městem smlouvu o poskytnutí finanční podpory. Návrh
smlouvy je zveřejněn také na webových stránkách města.
Smlouvy budou uzavírány na městském úřadě v kanceláři
č. 25 na finančně správním odboru (správa dotací), u
Heleny Ištokové. Prosíme úspěšné žadatele, aby se do této
kanceláře dostavili, případně se telefonicky nebo e-mailem
domluvili na dalším postupu.
Získané finanční prostředky je třeba vyúčtovat do
30.11.2010. Pro vyúčtování je připraven formulář, který je
k dispozici také na webových stránkách města či v kanceláři
u Heleny Ištokové.
Do konce září je možné ještě žádat o příspěvky 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. Ve schváleném rozpočtu je vyčleněno na
tyto projekty 40 000,- Kč.
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, Tel. 491 509 996

Schválené granty města - 2. pololetí 2010
GRANT
Žadatel

Akce

Schválená
částka
[Kč]

SPORT (doporučuje sportovní komise)
TJ Sokol
TJ Spartak - lyžařský
oddíl
TJ Spartak - lyžařský
oddíl
TJ Spartak - lyžařský
oddíl
TJ Spartak

Činnost

50 000

Zimní výcvikový tábor

15 000

Letní výcvikový tábor

Finanční příspěvky města Police nad
Metují z mimořádného odvodu výtěžku
z provozování loterií a jiných
podobných her od firmy GAPA Group
1. Náklady na opravu autobusu SDH Pěkov využívaného pro
přepravu spolků ...................................... 50 tis.Kč
2. Příspěvek MC MaMiNa na canisterapii .............. 50 tis.Kč
3. Příspěvek o.s. Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů organizace oslav 450 let Honů....................... 10 tis.Kč
4. Úhrada pronájmu Pellyho domů ke zkouškám
symfonického orchestru mladých ................... 20 tis.Kč
5. Příspěvek ZUŠ na tvorbu deskového interaktivního
betlému instalovaného na náměstí ................. 10 tis.Kč
6. Náklady na rekonstrukci veřejného sportoviště za
sokolovnou - odbíjená, tenis, nohejbal, dětský koutek
........................................................... 60 tis.Kč
7. Příspěvek SK Fagone na materiální zajištění závodu
koňských spřežení ..................................... 23 tis.Kč
8. Náklady na oslavy 20 let založení ZUŠ s předáváním
sportovních a kulturních cen města ................ 10 tis.Kč
9. Výroba a instalace zrcadlové stěny v malé tělocvičně ZŠ
pro orientální tance, zdravotní cvičení a ASPV....17 tis.Kč
Celkem
.......................................... .. 250 tis. Kč
Ing. P. Pohner

SBÍRKA

na obnovu dřevěné kapličky
v Ticháčkově lese
Dřevená kaplička v Ticháčkově lese byla postavena z darů poutníků
v r. 1897 jako připomínka 23 Mariánských zjevení v letech 1892 – 1895,
které údajně měla tehdy čtrnáctiletá Kristina Ringlová.
Suchý Důl se tak stal nakrátko poutním místem.

Zelená kaplička shořela dne 8. července 2010.

2 500

Činnost oddílu - mater.zabezpeč.

15 000

Činnost

217 500

300 000

celkem SPORT

KULTURA (doporučuje kulturní komise)
MARE NOSTRUM o.s.

MARGARON GLACENSIS Kladská perla

1 000

Klub Rodným krajem

vydání sborníku

5 000

Společnost pro rozvoj
Pěkova a honů, o.s.

Výročí 450 let obce Hony

Dobročinný fond pro
pozůstalé
NF Gymnázia v
Broumově

10 000

Mikulášská zábava

1 000

Sportovní a kulturní aktivity
žáků Gymnázia Broumov

3 000

TJ Spartak - kopaná

Almanach 90 let Spartak Police oddíl kopaná

Junák

Letní tábor střediska skautů

14 000
5 000

ZUŠ v Polici nad Metují

Školní filmová dokumentaristika

20 000

PoKuS o.s.

Rozloučení s prázdninami

10 000

Renata Steinerová

Divadlo Kočky

OGP Police nad Met.

Celoroční činnost

AMK - Besip

Na výuku dopravní výchovy dětí
ZŠ

5 000
15 000
5 445

Celkem KULTURA

94 445

SOCIÁLNÍ OBLAST
(doporučuje zdravotně - sociální komise)
Společné cesty o.s.

zajištění sociální služby osobní
asistence

Skalní záchranná služba

záchranné vybavení

MaMiNa o.s.

Činnost MC ve 2. pololetí

Senior klub Ostaš

Činnost ve 2.pololetí

Celkem SOCIÁLNÍ OBLAST
Celkem

4 000

Již večer téhož dne občané a zastupitelé obce Suchého Dolu rozhodli
o znovupostavení kopie původní kapličky. Další osud stavby je nyní
závislý na finančních možnostech, proto byla schválena sbírka na
obnovu zelené kapličky v Ticháčkově lese.
Rádi bychom upozornili na možnost finančního příspěvku na
obnovu kapličky na č.ú. 1118220329/0800 (Česká spořitelna), dále
je možné přispět v hotovosti do pokladniček, které jsou zřízeny
v místním obchodě v Suchém Dole, v knihkupectví na náměstí
v Polici nad Metují, na Městském úřadě v Polici nad Metují
a na Obecním úřadě v Suchém Dole.
Za příspěvky předem děkujeme.
Vítězslav Vítek - starosta obce Suchý Důl
zastupitelé obce
O historii kapličky se můžete více dozvědět na webových stránkách obce:
www.suchydul.cz

12 000
7 000
5 000

28 000
422 445

Město Police nad Metují vyjadřuje podporu rodině
Ticháčkových a obci Suchý Důl v souvislosti s požárem
kapličky a připojuje se k vyhlášení sbírky za její obnovu
Ida Seidlmanová, starostka
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Daň z nemovitostí v roce 2011

Zateplení MŠ Police nad Metují

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, dává
obcím možnost dvěma typy koeficientů a osvobozením orné
půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travnatých
porostů ovlivňovat výši daně z nemovitostí vybrané na
jejich území. Jelikož se jedná o daň, která je ze sta
procent příjmem rozpočtů obcí, má její výše zásadní vliv na
objem finančních prostředků se kterými obce v příslušném
roce hospodaří. Zastupitelstvo města Police nad Metují
s přihlédnutím k současnému úvěrovému zatížení města a k
dalším nezbytným investicím, které město čekají, využilo
své zákonné možnosti a vydalo novou vyhlášku (viz. níže)
upravující výši místního koeficientu na hodnotu 2.
Osvobození pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných
sadů a trvalých travních porostů zůstalo zachováno.
V praxi to znamená, že v příštím roce dojde k nárůstu
daně z nemovitostí na území města Police nad Metují na
dvojnásobek. Město tak získá navíc do svého rozpočtu tolik
potřebných 2,2 mil. Kč.
Při této úpravě není třeba podávat nová daňová
přiznání, daňová povinnost bude automaticky násobena
dvěmi.
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ

Město Police nad Metují
obdrželo dotaci na realizaci
projektu „Stavební úpravy –
dodatečné
zateplení
MŠ
Police
nad
Metují“
z Operačního
programu
Životní prostředí ČR, prioritní
osa 3. Udržitelné využívání
zdrojů energie a oblasti
podpory
3.2.1.
Realizace
úspor energie. Jak je z názvu
dotačního programu patrné,
jde o opatření, které by mělo
do budoucna přinést městu
finanční úsporu v podobě ušetřené tepelné energie.
Stavební provedení objektů je poplatné době výstavby tj. r.
1978, tzn., že žádná obvodová konstrukce nevyhoví
dnešním požadavkům na obvodový plášť a ani další
konstrukce nevyhovují požadavkům ČSN, z hlediska průkazu
obálky budovy je objekt
hodnocený
jako
nehospodárný. Po tepelnětechnické
stránce
je
v nejhorším stavu JZ fasáda
z boletických
panelů
a
zdvojená okna z AL profilů,
dále střecha a vstupní
prosklená stěna a dveře.
Z hlediska fysického stavu
jsou nejhorší dřevěná okna,
která
jsou
na
konci
životnosti.
Výběrové
řízení
na
zhotovitele stavby vyhrála firma KOBLA, spol. s r.o. Pečky,
která již v červnu zahájila stavební práce. Součástí
stavebních úprav je odizolování severovýchodní strany
objektu od zemní vlhkosti a od tlakové zemní vody, které se
v současné
době
dokončuje.
Svislá
izolace
byla
nahrazena
novou,
zdivo se opatřilo
tepelným pancířem
s nopovou folií 12
mm. Na dno výkopu
byla
umístěna
drenážní
plastová
perforovaná hadice
DN 150 mm zaústěná
do stávající dešťové
kanalizace.
Firma KOBLA, spol. s r.o. nyní demontuje stávající
dřevěná okna a osazuje nová, plastová, bílá okna
(pětikomorový
systém,
obvodové
těsnění,
izolační
dvojsklo tl. 24 mm s u=1,1).
Stávající
boletické
stěnové
panely
se
z vnější
strany
objektu demontují a budou
nahrazeny izolačním stěnovým
panelem tl.120 mm.
Pro zateplení stěn bude
použit pěnový polystyren tl. 140
mm, s povrchovou silikonovou
úpravou,
sokl
z mozaikové
omítky (marmolit). Na stávající
střešní konstrukci bude položen
stabilizovaný pěnový polystyrén kašírovaný. Na tuto vrstvu
se mechanicky ukotví vrchní vrstva hydroizolace.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 1/2010

o stanovení koeficientu daně z nemovitostí
Zastupitelstvo města Police nad Metují se usneslo dne
23. 6. 2010 vydat podle § 4 odst. 1 písm. v), § 6 odst. 4
písm. b), § 11 odst. 3 a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
U stavebních pozemků se koeficient pro výpočet daně
z pozemků:
a) v katastrálním území Police nad Metují, Velká
Ledhuje zvyšuje na 1,6
b) v katastrálním území Hlavňov, Hony, Pěkov a
Radešov nad Metují snižuje na 1.
Článek 2
U obytných domů, u ostatních staveb tvořících
příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních
samostatných nebytových prostorů se koeficient pro
výpočet sazby daně ze staveb:
a) v katastrálním území Police nad Metují, Velká
Ledhuje zvyšuje na 1,6
b) v katastrálním území Hlavňov, Hony, Pěkov, Radešov
nad Metují snižuje na 1.
Článek 3
U všech nemovitostí na území města Police nad Metují
se stanoví místní koeficient ve výši 2.
Článek 4
Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky orné
půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních
porostů.
Článek 5
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška
č. 3/2009, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí.
Článek 6
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2011.
Ida Seidlmanová
Zdeněk Kadidlo
starostka
místostarosta
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Nový dopravní systém v kraji má
svou informační linku
Změny jízdních řádů, navýšení
autobusových spojů, start nového
systému veřejné dopravy v kraji,
tarify, jízdenky – na všechny tyto
otázky spojené se změnami
v krajské organizaci dopravy se mohou lidé ptát na speciální
informační lince. Podrobné informace včetně výpočtů cen
jízdného najdou také na internetových stránkách
společnosti Oredo, která v regionu změny ve veřejné
dopravě připravila.
„Nový systém integrované dopravy, který se v celém
kraji spustí od 13. června, přinese cestujícím více spojů,
které na sebe budou lépe navazovat. Lidé také budou moci
po celém regionu cestovat na jednu jízdenku vlakem i
autobusem. O všech změnách v dopravě se cestující mohou
informovat u odborníků ze společnosti Oredo na speciální
informační lince 495 538 802, která bude fungovat každý
den v pracovní době,“ řekl Josef Ješina, krajský radní
zodpovědný za oblast dopravy.
Kromě toho lidé najdou mnoho informací na
internetových stránkách www.oredo.cz. Od začátku příštího
týdne zde bude k dispozici například kalkulátor, který jim
vypočte cenu jízdného dle zadaných parametrů. Dále budou
na webu přehledně zobrazeny tarifní mapy pro jednotlivé
zóny. Mimo jiné právě díky přechodu na zóny by měli
cestující ušetřit za jízdné, stejně tak pro ně budou
znamenat úsporu slevy na sedmidenní a třicetidenní
přenosné časové jízdenky.
Cestující si budou moci zakoupit nové jízdní řády na
nádražích, v informačních centrech měst a obcí, u řidičů
autobusů či ve stáncích s prodejem denního tisku. Nové
jízdní řády jsou připraveny pro Hradecko, Jičínsko,
Trutnovsko i Náchodsko. V sešitových jízdních řádech jsou
také uvedeny odjezdníky z vybraných obcí. Všechny změny
budou rovněž dostupné na internetovém portálu
www.idos.cz.
Nový systém integrované dopravy přinese úspory
cestujícím i Královéhradeckému kraji, který každoročně
dotuje autobusové a vlakové spoje stovkami milionů korun.
Dopravní systém dopravu zpřehlední, zjednoduší, a přinese
tak větší komfort cestujícím. Jeho největším přínosem bude
mimo jiné navýšení autobusových spojů, cestování na jednu
jízdenku, lepší návaznost spojů, odjezdy v pravidelně se
opakujících intervalech.
Jiří Hošna, tiskové oddělení
odbor kanceláře hejtmana KHK

Rozbor vody z vrtu Julinka na
polickém náměstí
Léto je v plném proudu a chladná pramenitá voda jistě
osvěží. No a kam pro ni? Třeba k Jůlince, která nám
nezištně dává značné množství prozatím stále kvalitní pitné
vody. Vycházím z výsledků pravidelného odběru a rozboru
této vody, který v květnu letošního roku opět provedla
Hydrogeologická společnost, s.r.o. Praha, ve spolupráci s
akreditovanou laboratoří společnosti VIS, a.s. Praha
(protokol o zkoušce č. 2010/1777). Výsledky rozboru byly
porovnány s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její
kontroly, v platném znění. Provedená analýza potvrdila, že
voda z Jůlinky stále vyhovuje limitům pro pitnou vodu
bez úpravy, a to jak po stránce chemické, tak i po stránce
bakteriologicko-biologické. Vzhledem k obsahu dusičnanů,
ale není tato voda použitelná pro přípravu umělé výživy
kojenců. Z hlediska charakteristiky vody se jedná o vodu
hydrogenuhličitano-vápenato-síranovou (60% - 25% - 15%),
s poměrem vápníku a hořčíku 90% - 10%. Tentokrát má

poněkud nižší obsah hořčíku (optimální obsah je 20 - 30
mg/l) a poněkud vyšší obsah vápníku (optimum je 40 – 80
mg/l) a jde o vodu tvrdou, s optimální tvrdostí (optimum je
2 - 3,5 mmol/l). Protokol o provedeném rozboru se všemi
analyzovanými ukazateli je k nahlédnutí na MěÚ. Další
rozbor bude proveden na podzim.
Hodnoty vybraných ukazatelů:
ukazatel

reakce vody
tvrdost (Ca+Mg)
hořčík
vápník
sodík
draslík
železo
chrom
stříbro
sírany
chloridy
fluoridy
dusičnany
dusitany
křemičitany
hydrogenuhličitany
NEL
arsen
rtuť
bakterie a pod.
mikrobiální obraz

jednotka

pH
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ug/l
ug/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ug/l
ug/l
KTJ/100 ml
jedinci/ ml

skutečnost

7,6
2,9
11
98
2,1
8,3
< 0,05
< 5,0
< 5,0
59
9,2
< 0,2
33
< 0,01
6,1
230
0,026
< 5,0
0,32
0
0

limit

6,5 - 9,5
2 - 3,5
20 - 30
40 - 80
200
0,20
50
50
250
100
1,5
50
0,50

10
1
50

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Informace z psího útulku
Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“.
Možná je právě v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku máme k 9.7.2010 jediného psa :

Kříženec černé barvy –
pes střední velikosti,
kterého někdo uvázal
u silnice směrem na
Lachov, již na začátku
listopadu 2009.
Hnědočerné fenky,
která byla v útulku od března 2010 se ujali lidé přímo
z Police a stejně tak i malé černé fenky, která byla
odchycena v únoru 2010 v Pěkově.
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.
Jana Hlaváčková, FSO
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Rozpis lékařů stomatologické
služby červenec 2010
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
17.7. – 18.7.

Lékař

Tel. č.

MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

491 582 381

24.7. – 25.7.

MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov 119

491 547 139

31.7. – 01.8.

MUDr. Ladislav Růžička ml.,
Masarykova 30, Broumov

603 479 132

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

491 524 334

07.8. – 08.8.

Usnesení rady města ze zasedání
č.13 a 14 /2010 ze dne 14. 6. a 28.6. 2010
RM
(do
RM
-

schvaluje plán zasedání RM na část II. pololetí roku 2010
komunálních voleb).
doporučuje ZM ke schválení:
Závěrečný účet města za rok 2009 s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením s výhradami,
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Police
nad Metují za rok 2009
- Opatření k odstranění nedostatků zjištěných ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření města Police nad
Metují za rok 2009
RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce pro rok 2010, číslo RR/2010/024SDH/MV/1-2
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Policka
za rok 2009.
RM bere na vědomí zprávu o nakládání s komunálním odpadem
a výběru odpadového poplatku
RM bere na vědomí zprávu o činnosti v oblasti pohřebnictví a
ukládá:
a) do 31.8.2010 zpracovat návrh na úpravu výše nájemného
za pronájem hrobových míst vycházející z maximální výše
věcně usměrněné ceny dané cenovým věstníkem 13/2009
a výší skutečných nákladů na správu a údržbu hřbitova
b) zpracovat návrh na stanovení podílu okolních obcí, které
nemají vlastní hřbitov, na úhradu nákladů na provoz
hřbitova v Polici nad Metují
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na stavební práce
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb. na akci: "Infrastruktura pro 8 RD k.ú. Velká
Ledhuje - splašková kanalizace" firmu František Svoboda Meziměstí s nabídkovou cenou 699.868,- Kč bez DPH,
tj. 839.841,- Kč s DPH.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Malování po provedené rekonstrukci
zateplení mateřské školky v Polici nad Metují" firmu Marek
Klíma Žďár nad Metují s nabídkovou cenou 55.620,- Kč s DPH.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce osvětlení mateřské
školky v Polici nad Metují" firmu Grim a synové Bukovice s.r.o.
s nabídkovou cenou 87.726,- Kč s DPH.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p.č. 730/22 o
ploše 388 m2 v k.ú. Hlavňov panu Martinu Vanišovi. Kupní cena
je stanovena ve výši 25,- Kč/m2. Celková kupní cena 9.700,- Kč
bude uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
RM ukládá zpracovat návrh ceníku prodeje a pronájmu
pozemků se stanovením základních cen podle typu a charakteru
pozemku.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemků p.č. 489 o
ploše 320 m2, p.č. 490 o ploše 212 m2 a p.č. 491 o ploše 633 m2
v k.ú. Hlavňov panu Rostislavu Pavlíkovi. Kupní cena je
stanovena ve výši 20,- Kč/m2, celková kupní cena 23.300,- Kč
bude uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
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RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor o ploše cca
200 m2 v přízemí budovy č.p. 377 v k.ú. Police nad Metují bankovní prostory.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku st.č. 881
o výměře 17 m2 v k.ú. Velká Ledhuje paní Růženě Řezníčkové.
Kupní cena je stanovena ve výši 70,- Kč/m2 a celková kupní
cena 1190,- Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 966/42 o výměře
1150 m2, 966/45 o výměře 888 m2 a 966/46 o výměře 660 m2
v k.ú. Velká Ledhuje.
RM neschvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 966/42, 966/45
a 966/46 v k.ú. Velká Ledhuje pronajatých na základě nájemní
smlouvy ze dne 18. 1. 1995 firmě CDS s.r.o. Vzhledem
k dvouleté výpovědní lhůtě RM ukládá akceptovat výpověď
firmy CDS s.r.o. ke dni uzavření nové nájemní smlouvy na
uvedené pozemky s novým vlastníkem areálu, firmou KŠK s.r.o.
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 220/2 a celého
pozemku p.č. 220/5 o celkové ploše 6.000 m2 v k. ú. Velká
Ledhuje obč. sdružení SK FAGONE. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
nájemné je stanoveno ve výši 2.000,- Kč ročně.
RM schvaluje pronájem zahrádek v zahrádkářské kolonii pod
Havlatkou na pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Police nad Metují
takto:
1) zahrádku č. 11 paní Lucii Simkové
2) zahrádku č. 3 paní Editě Bukovanové.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, nájemné je stanoveno ve výši 500,- Kč ročně
za jednu zahrádku.
RM schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 222/1 a p.č. 222/3
o celkové ploše 57 m2 v k. ú. Velká Ledhuje panu Jiřímu
Hubkovi za účelem zřízení zahrádky. Nájemné je stanoveno ve
výši 4,- Kč/m2 ročně.
RM schvaluje podmínky převodu pozemku st.č. 372 v k.ú.
Velká Ledhuje pod domem č.p. 267 v Ostašské ulici
ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Náchod takto:
Prodej pozemku st.č. 372 v k.ú. Velká Ledhuje bude
uskutečněn až po prodeji všech bytů v domě č.p. 267
uživatelům bytů. Pozemek bude prodán novým vlastníkům dle
příslušných spoluvlastnických podílů, kupní cena je stanovena
ve výši 70,- Kč/m2.
RM doporučuje ZM ke schválení odkup 1/2 pozemku p.č. 932/7
v k.ú. Police nad Metují od spoluvlastníka Ing. Jana Knittela do
majetku města za sjednanou kupní cenu 100,- Kč/m2.
Město uhradí náklady řízení včetně daně z převodu
nemovitosti.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2010 o stanovení koeficientu daně z nemovitostí.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej bytů v domě č.p. 69
s příslušným podílem na společných prostorech a pozemku st.č.
206/1 v k.ú. Police nad Metují takto:
bytovou jednotku č. 2 - 2+1 v II. NP paní Miladě
Melicharové za kupní cenu 166.649,- Kč
bytovou jednotku č. 3 - 3+1 v II. NP manželům Josefu
a Erice Scholzovým za kupní cenu 425.684,- Kč
bytovou jednotku č. 4 - 2+1 v II. NP paní Marii Scholzové
a panu Lubomíru Balcarovi za kupní cenu 274.323,-Kč.
Prodeje bytů s úhradou kupní ceny proběhnou nejpozději do
31.12.2010.
RM schvaluje přidělení městských bytů:
1) byt č. 4 - 1+1 v domě č.p. 377 v Nádražní ulici v Polici nad
Metují sl. Martině Golové. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení,
bude-li nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající z nájmu
bytu. Případnou rekonstrukci koupelny v bytě provede
nájemce na své náklady.
2) byt č. 16 - 1+1 v domě č.p. 407 v ulici Na Babí p. Zdeňku
Buchtovi a pí Marcele Kumprechtové. Byt bude přidělen
až po jeho rekolaudaci, nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení,
budou-li nájemci řádně plnit povinnosti vyplývající
z nájmu bytu.
RM doporučuje ZM ke schválení rozdělení příspěvků - grantů
města na II. pololetí roku 2010 a použití mimořádného odvodu
části výtěžku z provozování loterií odvedeného společnosti
GAPA GROUP.

RM schvaluje doplnit do seznamu ZM doporučených grantů
města na II. pololetí roku 2010 příspěvek AMK Besip na výuku
dopravní výchovy dětí ZŠ ve výši 5 445,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení zřízení věcného břemene pro
oprávněnou společnost ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno
bude spočívat v právu oprávněného:
Strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy na pozemcích p.č. 769/204, 1133/6, 1133/10, 1133/2,
769/191, 769/196 v k.ú. Velká Ledhuje a p.č. 395/7 v k.ú.
Bukovice. Zařízením distribuční soustavy se konkrétně rozumí
zemní kabelové vedení AYKY 3x120+70 pro akci "Police nad
Metují, ul. Na Sibiři, kNN pro 8 RD, ing. Barva." Věcné břemeno
bude zřízeno za úplatu 9,- Kč/bm a finanční náhrada bude za
předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene
činit částku 2.160,- Kč bez DPH.
RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 14 až
23, která představují zvýšení rozpočtu výdajů o 1 702 645,Kč, zvýšení rozpočtu příjmů o 2 767 895,- Kč a změnu v
čerpání revolvingového úvěru - jeho snížení o 1 065 250,- Kč.
RM pověřuje členy ZM Jana Antla, Jiřího Trnovského a Lenku
Fulkovou k přijímání prohlášení o uzavření manželství. Zároveň
schvaluje, aby při této příležitosti užívali závěsný odznak se
státním znakem.
RM schvaluje smlouvu číslo Z S24 12 8120020793 o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie.
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelkou službou
paní Marii Jansové od 1.7.2010.
RM schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují pro rok 2010,
spočívající v zařazení univerzálního hnětacího stroje ALBA RE22
v hodnotě 76 688 Kč do majetku organizace.
RM schvaluje odložit rozhodnutí o přesunu částky 20 tis. Kč
v rozpočtu Mateřské školy Police nad Metují z kapitoly údržba
do kapitoly DHIM a její použití na nákup sněžné frézy do doby
ukončení prací na zateplení budovy MŠ a do vyjasnění nákladů
na rekonstrukci nové třídy MŠ v polytechnickém pavilonu ZŠ.
RM schvaluje rozpočtová opatření č. 23 - 25, zvýšení rozpočtu
výdajů i příjmů o částku 5 900,-Kč.
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Energetický audit podle zákona č.
406/2000 Sb. a projektová dokumentace zateplení budov
základní školy v Polici nad Metují".
Kritéria:
Výše nabídkové ceny - váha 70 %, termín
zpracování - váha 30 %
Obeslané firmy: DABONA s.r.o. - Rychnov nad Kněžnou
IR INSPECTIONS s.r.o. - Police nad Metují
Ing. Frinta - Náchod
Výběrová komise: Zdeněk Kadidlo - místostarosta města
Bc. Jiří Škop - odbor výstavby
Ing. Scholz Pavel - investiční technik
Mgr. Karel Nývlt - ředitel ZŠ
Ing. Pavel Pohner - tajemník
Náhradník:
Rita Pohlová - vedoucí odboru OV
RM bere na vědomí změnou sídla Bytového družstva Zbrojnoš
z adresy Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
na adresu Fučíkova 443, 549 54 Police nad Metují
RM schvaluje dle „Smlouvy o sdružení“ uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 5 v domě Fučíkova 443 s panem Josefem
Steinerem.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1048/11
o ploše 180 m2 v k. ú. Police nad Metují.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 963/15 o výměře
685 m2 v k. ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 171/3 o výměře
497 m2 v k. ú. Hony.
RM schvaluje záměr prodeje domu č.p. 342 s pozemkem st.č.
386/3 o výměře 146 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje, aby organizaci zadávacího řízení na výběr
dodavatele stavebních prací investiční akce „Chodníky Pěkov
2. etapa – větev 2“ zajišťovala firma Ingeniring Krkonoše a.s.,
Pražská 135, 541 01 TRUTNOV za cenu 30 000,- Kč s DPH.
RM projednala návrh Královéhradeckého kraje, aby v případě,
že dojde k úplatnému převodu nemovitostí č.p 341
s pozemkem p.č. 413/1 obdržel Královéhradecký kraj, který
původně nemovitosti městu daroval, 50% z kupní ceny.

RM konstatuje:
a) uvedený návrh je v této chvíli bezpředmětný, neboť
uvedené nemovitosti byly na příštích 10 let použity
k zajištění úvěru na intenzifikaci ČOV, který městu
poskytl SFŽP ČR.
b) návrh by bylo možné akceptovat pouze za podmínky,
že se Královéhradecký kraj bude stejným poměrem
podílet na nutných opravách a rekonstrukcích
provedených městem na uvedených nemovitostech.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města ze
zasedání č.5 /2010 ze dne 23.6.2010
ZM schvaluje:
Závěrečný účet města za rok 2009 s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením s výhradami,
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Police
nad Metují za rok 2009
Opatření k odstranění nedostatků zjištěných ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření města Police nad
Metují za rok 2009
ZM bere na vědomí Závěrečný účet DSO Policka za rok 2009.
ZM schvaluje rozdělení příspěvků - grantů města na II. pololetí
roku 2010 a použití mimořádného odvodu části výtěžku
z provozování loterií odvedeného společností GAPA GROUP.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 14 až 23, která
představují zvýšení rozpočtu výdajů o 1 702 645,- Kč, zvýšení
rozpočtu
příjmů o 2 767 895,- Kč a změnu v čerpání
revolvingového úvěru - jeho snížení o 1 065 250,- Kč.
ZM schvaluje Smlouvu č. 08018381 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí České republiky, a to dotace
ve výši 2 251 141,47 Kč a půjčky ve výši 4 502 282,95,- Kč,
úročenou roční úrokovou sazbou 1 %. Dále schvaluje Zástavní
smlouvu č. 08018381 – Z, kterou město zastavuje k zajištění
uvedené půjčky budovu č. p 341. s pozemkem parc. č. st.
413/1 v k. ú. Police nad Metují.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o stanovení
koeficientu daně z nemovitostí.
ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce pro rok 2010, číslo RR/2010/024-SDH/MV/1-2
ZM schvaluje stažení návrhu o odmítnutí prodeje pozemku
st.č. 18 v k.ú. Police nad Metují z programu jednání ZM a
ukládá žádost o prodej výše uvedeného pozemku znovu
důkladně prověřit, včetně získání vyjádření majitelů
sousedních nemovitostí.
ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 966/42 v k.ú. Velká
Ledhuje.
ZM neschvaluje prodej spoluvlastnického ½ podílu k pozemku
p.č. 932/7 v k.ú. Police nad Metují.
ZM schvaluje odkup 1/2 pozemku p.č. 932/7 v k.ú. Police nad
Metují od spoluvlastníka Ing. Jana Knittela do majetku města
za sjednanou kupní cenu 100,- Kč/m2. Město uhradí náklady
řízení včetně daně z převodu nemovitosti.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 730/22 o ploše 388 m2
v k.ú. Hlavňov panu Martinu Vanišovi. Kupní cena je stanovena
ve výši 25,- Kč/m2. Celková kupní cena 9.700,- Kč bude
uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 489 o ploše 320 m2, p.č.
490 o ploše 212 m2 a p.č. 491 o ploše 633 m2 v k.ú. Hlavňov
panu Rostislavu Pavlíkovi. Kupní cena je stanovena ve výši 20,Kč/m2, celková kupní cena 23.300,- Kč bude uhrazena do 15
dnů od podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje prodej pozemku st.č. 881 o výměře 17 m2 v k.ú.
Velká Ledhuje paní Růženě Řezníčkové. Kupní cena je
stanovena ve výši 70,- Kč/m2 a celková kupní cena 1190,- Kč
bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje prodej bytů v domě č.p. 69 s příslušným podílem
na společných prostorech a pozemku st.č. 206/1 v k.ú. Police
nad Metují takto:
bytovou jednotku č. 2 - 2+1 v II. NP paní Miladě
Melicharové za kupní cenu 166.649,- Kč
bytovou jednotku č. 3 - 3+1 v II. NP manželům Josefu
a Erice Scholzovým za kupní cenu 425.684,- Kč
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bytovou jednotku č. 4 - 2+1 v II. NP paní Marii Scholzové a
panu Lubomíru Balcarovi za kupní cenu 274.323,-Kč.
Prodeje bytů s úhradou kupní ceny proběhnou nejpozději
do 31.12.2010.
ZM schvaluje zřízení věcného břemene pro oprávněnou
společnost ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno bude spočívat v
právu oprávněného:
Strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy na pozemcích p.č. 769/204, 1133/6, 1133/10, 1133/2,
769/191, 769/196 v k.ú. Velká Ledhuje a p.č. 395/7 v k.ú.
Bukovice. Zařízením distribuční soustavy se konkrétně rozumí
zemní kabelové vedení AYKY 3x120+70 pro akci "Police nad
Metují, ul. Na Sibiři, kNN pro 8 RD, Ing. Barva." Věcné břemeno
bude zřízeno za úplatu 9,- Kč/bm a finanční náhrada bude za
předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene
činit částku 2.160,- Kč bez DPH.
ZM schvaluje zřízení věcných břemen mezi městem Police nad
Metují a firmou A+R s.r.o. takto:
1)Město Police nad Metují jako vlastník pozemku p.č.
1184/3 v k.ú. Police nad Metují zřizuje pro oprávněnou firmu
A+R s.r.o. věcné břemeno vedení, užívání a vstupu za účelem
oprav a údržby vodovodní přípojky na pozemku p.č. 1184/3 dle
geometrického plánu č. 399-449/2009. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč
bez DPH.
2)A+R s.r.o. jako vlastník pozemku p.č. 1184/6 v k.ú.
Police nad Metují zřizuje pro oprávněné Město Police nad
Metují věcné břemeno vedení kanalizačních přípojek po
pozemku p.č. 1184/6, včetně práva vstupu za účelem údržby a
opravy těchto inženýrských sítí dle geometrických plánů č. 407140/2010 a č. 409-140/2010. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
-

Okénko do Rodného kraje
Čtyřicáté číslo sborníku Rodným krajem, které právě
vyšlo, přináší opět zajímavé zprávy o našem regionu. Tak
např. v úvodním článku připomíná PhDr. Ladislav Hladký
650. výročí první písemné zprávy o Hronově a průběh
hronovských oslav tohoto výročí. V dalších příspěvcích
PhDr. Jan Meier vzpomíná na dvě loňské výstavy našeho
významného malíře a ilustrátora Josefa Čapka, JUDr. Milan
Žďárský píše o ne příliš utěšené současnosti zámku v Dolním
Adršpachu a o osudu souboru obrazů z tohoto zámku, Milan
Záliš popisuje historii sídel Kateřiny Zaháňské v Náchodě a
Ratibořicích a hudební tradice a muzikantské osobnosti
Velkých Svatoňovic přibližuje Karel Nývlt. Architekta Pavla
Janáka a podle jeho návrhu postavenou administrativní
budovu firmy Josef Bartoň a synové v Náchodě představuje
Alexandr Skalický st., život české menšiny v první polovině
minulého století ve Stárkově líčí Ondřej Vašata a zájemce o
historii jistě zaujme článek PhDr. Ladislava Hladkého a
Prof. PhDr. Vladimíra Wolfa - 550 let od vzniku kladského
hrabství. Milovníky skalek, skalniček a přírody vůbec může
potěšit vyprávění Josefa Pinkavy o panu Jaromíru
Grulichovi, i ve světě proslaveném odborníkovi na skalničky
a o jeho „skalkovém ráji“ v Sedloňově, na který si možná
vzpomínají i účastníci zájezdu Senior klubu Ostaš z roku
2007. My, Poličáci, bychom neměli nechat bez povšimnutí
barevnou přílohu, kde dvojice Věra Plachtová, ředitelka
naší knihovny a Mgr. Alena Křivská popisují velice hezkou
akci Městské knihovny v Polici nad Metují a všech malých
knihoven v okolí, nazvanou Za pověstmi Policka aneb
Poznáváme svůj domov, při které se děti seznamovaly
s místními lidovými pověstmi a tyto pak ztvárnily
v roztomilých kresbičkách. Zajímavého čtení je na zhruba
60 stránkách samozřejmě mnohem více a teď už záleží jen
na každém z nás, zda si k hezkému počtení časopis zakoupí
nebo využije služeb Městské knihovny.
Václav Eichler
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 KNIHOVNA
Burza vyřazených knih a časopisů
Co dělají knihovníci, když je čas prázdnin a dovolených.
Dovolí si zavřít v pátek knihovnu a vrhnou se do práce na
údržbě knihovního fondu (abeceda ožívá a špatně zařazené
knížky se vracejí na svá místa na regálech, jsou opraveny,
přebaleny do čistých obalů, ty málo půjčované putují do
skladu knih a ty zastaralé, poničené se bohužel musí
vyřadit. Podle Knihovního zákona je nabídneme jiným
knihovnám, a pak je můžeme nabídnout dalším zájemcům.
Proto vás chceme pozvat na Burzu vyřazených knih a
časopisů, která proběhne 20. a 21. července 2010
v přísálí Pellyho domů od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Regionální fond knihovny
„…a čas běží (druhé setkání bukovických rodáků
červen 2010)“
Brožura, vydaná Obecním úřadem v Bukovici nákladem
400 kusů navazuje na brožuru „Jak plynul čas…“, která
vyšla při příležitosti 1. setkání rodáků před deseti lety.
V úvodním odstavci se můžete dočíst, že: „…Vám
přiblíží, co se v obci udělalo za uplynulých 10 let, seznámí
vás s historií nejstarších selských rodů, hospody „U Berků“ a
kovárny. Jistě vás zaujme i historie školy, školky,
hasičského sboru a tělovýchovné jednoty Sokol.“
V soboru 26. června 2010 se bukovičtí rodáci setkali.
Jejich setkání předcházela práce redakčního týmu, v němž
se sešla šestice Bukovičáků, a nad stránkami kronik obce a
místních spolků vybírali, sestavovali a psali… Věřím, že ku
prospěchu obyvatel obce – těch minulých i těch současných.
Obě brožury obohatí fond regionální literatury polické
knihovny.
Věra Plachtová

Nabídka knih, tentokrát pro dětské čtenáře:
Čtvrtník, Pavel: Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku.
Dějiny poštovnictví, historie pošt.
Rybář, Petr: Přírodou z Polabí k hraničním horám.
Vybrané kapitoly o přírodě, krajině a životním prostředí
Královéhradeckého kraje.
Böckl, Harald: S hausbótem po Irsku.
Turistické tipy a plavební cesty po Irsku.
Fučík, Ivan: Francie s ozvěnou domova.
Putování po stopách českých osobností.
Holendová, Radka: Album starých pohlednic – Orlické hory
a Podorlicko.
Luštinec, Jan: Krkonoše pohledem Jana Buchara a Josefa
Vojnara.
Historické fotografie.
Kaplický, Jan: Album.
Fotografie, myšlenky, eseje, inspirace známého architekta.
Frank, Niklas: Můj otec.
Vzpomínky plné nenávisti na Hanse Franka (1900-1946),
téměř neomezeného vládce okupovaného Polska v době 2.
světové války.
Frank, Niklas: Moje německá matka.
Vzpomínky syna na Brigitte Frankovou, manželku Hanse
Franka, „polskou královnu“.
Cibulka, Aleš: O češtině 3.
Další díl rozhovorů o češtině, o zajímavostech českého
jazyka.
Mandžuková, Jarmila: Jméno jako osud.
Původ osobních jmen, vztah jména a čísel.
Lepka, František: Český uran 1945-2002.
Neznámé politické a hospodářské souvislosti těžby uranu u
nás.
Dáša Ducháčová

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

INFOCENTRUM

POKRAČOVÁNÍ

POLICE NAD METUJÍ

CYKLOBUSY
Poznejte krásy Kladského pomezí ze sedla vašeho
jízdního
kola
nebo
během
pěšího
výletu!
V červenci a srpnu vyjíždějí cyklobusy každý den, včetně
víkendů a svátků!!!
Nechte auto doma a využijte přepravy cyklobusů, které
vás dovezou do Adršpašských skal, Jestřebích hor a
Stolových hor v Polsku. Přijměte pozvání do sousedních
regionů a cyklobus vás zaveze do Krkonoš a Orlickýcho hor.
Více informací na www.kladskepomezi.cz
Jízdní řády k dostání v Informačním centru
Police nad Metují.

OTVÍRACÍ DOBA INFORMAČNÍHO
CENTRA

TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM
PELLYHO DOMY, POLICE NAD METUJÍ

Otevírací doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00

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

Kožní ambulance
MUDr. Černohorská Hana
491 814 705
Ordinační doba:
ČT 16:00 – 18:00
ORL
MUDr. Prouzová Helena
491 523 607
Ordinační doba:
PO 8:15-12:30, 13:00-15:00 (prevence)
ÚT 8:15-12:30, 13:00-15:00 (prevence)
ST 8:15-12:30, 13:00-15:00 (prevence)
ČT kožní
PÁ 8:15-12:30, 13:00-15:00 (prevence)

ARTKINO
Pellyho domy
Úterý 20. 7. 2010 v 19 hod

KATKA

Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným
dokumentem, mapujícím čtrnáct let v životě mladé
narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí. Proč
začala brát drogy? Jak sama říká - chtěla se lišit. Píše se rok
1996 a tehdy devatenáctiletá Katka žije v terapeutické
komunitě Sananim v Němčicích s nadějí na obyčejný život touží mít přítele, jednou i rodinu. Happy end se však
nekoná. Režisérka zaznamenává ve svém filmu rok za
rokem Katčin sestup níž a níž na spirále krádeží, prostituce,
fyzického i psychického chátrání, na spirále, přerušované
jen občasným vzepětím naděje a odhodlání s drogou
skoncovat...

LETNÍ TYPY
KOUPALIŠTĚ POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba:
Od 1. 7. 2010 otevřeno každý den od 8.00 hod (každý pátek
otevřeno do 20.00 hod)
Aktivity na koupališti:
‐
stolní tenis
‐
kuželky
‐
pískoviště
‐
aqvazorbing
‐
plavecké
pomůcky
Občerstvení:
‐
teplá jídla
‐
cukrová vata
‐
pivo+ nealko nápoje
‐
zmrzlina několik druhů
‐
ledová tříšť
Více informací na tel. číslech: 491 541 146, 777 912 890
(Petr Kocián)

***********
BEACH VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ

zahájilo svoji letní sezónu!
V areálu fotbalového hřiště (u hokejového hřiště)
Rezervace na tel.: 721 264 990 (správce hřiště)
Cena: 60Kč/hodina
500Kč/den
Budeme rádi, když si přijdete zahrát!

Námět, scénář, režie: Helena Třeštíková
Přístupnost: přístupný od 12 let, časosběrný dokument ČR
2010 (90 min)
Vstupné: 50 Kč

Úterý 3. 8. 2010 v 19 hodin

NA SEVER

Po nervovém zhroucení se lyžař Jomar uchyluje do
samoty coby hlídač lyžařského areálu. Když se dozví, že
někde na severu se
narodilo jeho dítě,
vydá se na podivnou
a poetickou cestu
Norskem na sněhové
rolbě. S sebou si
nevezme
jiné
zásoby, než 5 litrů
alkoholu.
Během putování úchvatnou ledovou krajinou se zdá, že
Jomar udělá všechno pro to, aby do svého cíle nakonec

8

nedojel. Setkává se s dalšími citlivými a zmatenými dušemi,
které přispějí k tomu, aby Jomar i přes zřejmou neochotu a
zdráhavost svou pouť dokončil a došel ke světlejšímu
zítřku.
Režie: Rune Denstad Kanylo
Přístupnost: přístupný od 12 let, tragikomedie Norsko 2009
(norská verze s českými titulky, 78 min)
Vstupné: 50 Kč

KONCERT V KOSTELE
čtvrtek 12. 8. 2010 v 18 hodin,
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Recitál barokních houslí
Sólový
recitál
významného českého
virtuosa na barokní a
klasicistní
housle
Václava Návrata. Je
to koncert sestavený
z
nejkrásnějších
virtuózních skladeb a
sonát
významných
světových i českých
skladatelů XVII. a
XVIII
století
pro
akordickým nástrojem

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

PELLYHO DOMY
12. 7. – 30. 7. 2010, výstavní prostory Pellyho domů

Výstava panenek a magnetů
Panenky z porcelánu, rebornu, vynilu.
Nejstarší panence je 100 roků!
Otevřeno: po – pá 9 – 17, so 9 -12
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 15. 7. 2010 od 19 hod, Pellyho domy

Turecko a Severní Kypr - beseda o
cestě napříč zemí půlměsíce
Daniel Denygr

Brána orientu Istanbul, centrum
Chetitské říše, Kappadokie, návštěva
Kyperské turecké republiky,
Pamukkale, antické památky Side,
Apednos, Thermessos, Efes, Troja,
zajímavá města Alanya, Antalya,
Edirne a mnoho dalších zajímavostí
přírodních a kulturních pokladů
Vstupné: 40 Kč, děti 20 Kč

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.
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sólový nástroj s doprovodným
hrajícím basso continuo.
Václav Návrat (nar. 1962) je absolventem Akademie
múzických umění v Praze a uměleckým vedoucím několika
souborů staré hudby: Antiquarius Consort, Musica divina
Praga, Beethoven trio Praga. Je také zakladatelem a
sólistou Vivaldi orchestra Praga a Beethoven orchestra
Praga, s nimiž provedl široký repertoár sólových koncertů
(všechny koncerty J.Bacha, desítky Vivaldiho koncertů,
koncerty Telemana, Händela, ale i Mozarta, Haydna,
Beethovena a dal.). Václav Návrat se svými soubory natočil
více než 20 CD - jedním z čerstvých počinů je nahrávka
Bachových houslových sonát s významným českým
varhaníkem Alešem Bártou.
Václav Návrat při
svém
houslovém
recitálu spolupracuje
s
theorbistou
a
hráčem
na
různé
druhy
louten
Přemyslem Vackem.
Program je provázen
zasvěceným
a
zábavným průvodním
slovem. V programu
jsou také prezentovány některé vlastní skladby Václava
Návrata, který je také schopným skladatelem (majitelem
studia Rituart).
Vstupné: 60 Kč

VÝSTAVY NEJEN O POTUTI
3. – 31. 8. 2010
Výstavní prostory Pellyho domů

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „POLICKO
A GÓRY STOLOWE“
Snímky od amatérských fotografů z Čech i Polska.
Otevřeno v otvírací době infocentra
po - pá 9 - 17, so - ne 9 - 12
O pouti so-ne 9-17

9. – 28. 8. 2010
Stará škola „Dřevěnka“ – přízemí

DŘEVĚNÉ POHLEDNICE
Otevřeno po - ne 10 - 12 a 13 - 16 hod

11. – 27. 8. 2010
stará škola „Dřevěnka“-1. patro

JAROSLAV SOUMAR – KRESBA MALBA,
GRAFIKA
Vernisáž výstavy 10. 8. od 17 hodin
Otevřeno po - ne 10 - 12 a 13 - 16 hod

Vstupné 20Kč, děti 10Kč (zahrnuje návštěvu obou výstav ve
Staré škole)

13. – 29. 8. 2010
Výstavní síň v klášteře

VÝSTAVA 1M
Výstava obrazů polického rodáka a patriota Mirka Šimka,
člena výtvarné skupiny 3M
Vernisáž výstavy 12. 8. v 16 hodin
Otevřeno so - ne 9 - 12 a 13 - 17 hod; ostatní dny 13 - 17 hod

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ POŘÁDANÝCH
REGIONÁLNÍM MUZEEM V NÁCHODĚ
V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2010
Dva pohledy na realitu Hany Koblížkové-Šálové
Ve dnech 9. července až 1. srpna 2010 mohou
návštěvníci v přednáškovém salonku a chodbě budovy stálé
expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě
zhlédnout výstavu obrazů Hany Koblížkové-Šálové. Otevřeno
bude denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.

Slavné vily Královéhradeckého kraje
Od 4. do 29. srpna 2010 si mohou návštěvníci v
přednáškovém salonku a chodbě budovy stálé expozice
muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě prohlédnout
výstavu
fotografií
představujících
slavné
vily
v Královéhradeckém kraji. Vernisáž se uskuteční v úterý 3.
srpna 2010 v 16 hodin. Otevřeno bude denně mimo pondělí
9-12, 13-17 hod.

Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od
nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až
po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18,
otevřeno denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.
Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle
491 433 722,
příp.
elektronicky
na
adrese
muzeumna.expozice@seznam.cz.

Police nad Metují - Lidová architektura na Policku
Regionální muzeum v Náchodě připravuje na srpen a
září výstavu věnovanou lidové architektuře na Policku tak,
jak byla zachycena na starých fotografiích, obrazech a
kresbách ze sbírek muzea. Vedle dodnes stojících staveb
budou na výstavě k vidění i dnes již zaniklé budovy a
zákoutí. Historické dokumenty budou doplněny fotografiemi
zachycujícími současnou podobu zobrazených míst. Výstavu
bude možné navštívit denně mimo pondělí od 9-12 a 1316,30
hod.
na
chodbě
stálé
expozice
muzea
v benediktinském klášteře v Polici nad Metují. Přesné
datum konání bude uvedeno později.

RŮZNÉ
Pozvání na malou, ale zajímavou
výstavku
Základní organizace České speleologické společnosti
v Broumově ( ZO ČSS 5-03 Broumov) ve spolupráci
s Agenturou pro rozvoj Broumovska na dobu prázdninových
měsíců připravují instalaci výstavky k připomenutí již třiceti
let speleologické činnosti na Broumovsku. Ve výstavní
místnosti na přízemí domu v klášterní zahradě v Broumově
bude od. 1. července do 31. srpna ( v době otevření
zahrady) přístupná expozice, která textovou, grafickou i
fotografickou formou návštěvníka stručně, ale přehledně
seznámí s průběhem i výsledky jeskyňářských výzkumů,
evidence a dokumentace jeskyní i studia dalších přírodních
úkazů a procesů v pseudokrasových terénech na
Broumovsku.
Broumovské jeskyňáře potěší zájem jak nejrůznějších
letních návštěvníků našeho města, tak především zájem
místních obyvatel, pro které bude výstavka instalována
přednostně. V rámci připomenutí 30 let speleologických
aktivit na Broumovsku proběhnou i další akce jako
přednášky a besedy pro dospělé i školní mládež, nebo
odborné exkurze do blízkých pseudokrasových terénů a
podobně. Plánované akce budou realizovány i s částečnou
finanční podporou z grantu města Broumova.
J.K

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná
dělostřelecká
tvrz,
součást
čs.
pohraničního opevnění z let 1935-1938 s prohlídkou
rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda
1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve
výstavní síni provozního areálu před pevností. Otevřeno je
denně mimo pondělí 10.00-12.00, 13.30-18.00 hod.
Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047,
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum,
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky

muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Hronov - Antonín Fuchs – fotograf Hronova
Ve dnech 29. července až 7. srpna 2010 si mohou
návštěvníci v Jiráskově divadle v Hronově prohlédnout
výstavu věnovanou osobnosti dvorního fotografa spisovatele
Aloise Jiráska, hronovského rodáka Antonína Fuchse. Z jeho
tvorby jsou zastoupeny především fotografie dokumentující
podobu města Hronova a jeho okolí na přelomu 19. a 20.
století a fotoportréty.
Výstava je pořádána Regionálním muzeem v Náchodě ve
spolupráci
s Kulturním
a
informačním
střediskem
(KIS) Hronov. Otevřeno bude po dobu konání divadelního
festivalu Jiráskův Hronov.
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Městys Machov s laskavým svolením
Římskokatolické farnosti Machov uvádí

BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Umělecký vedoucí Josef Krečmer

Anna Skálová – housle
Helena Matyášová - violoncelo
Jiří Kabát - viola
Na programu skladby P. Locatelliho,
J. S. Bacha, A. Vivaldiho

Kostel sv. Václava v Machově
v pátek dne 30.7. 2010 v 19:00 hodin
Srdečně zveme všechny příznivce barokní hudby
na tento koncert.
Vstupné dobrovolné.

Komorní soubor Barocco sempre giovane
Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní soubor složený ze
špičkových mladých profesionálních hudebníků. Specializuje se na interpretaci
skladeb vrcholného baroka, nevyhýbá se však ani jiným slohovým obdobím. Soubor
byl založen v roce 2004. Má za sebou řadu významných koncertů, je zván na domácí
i zahraniční hudební festivaly (Pražské jaro, Mezinárodní hudební festival Brno,
Mladé pódium, Svátky hudby v Praze, Nitrianska hudobna jar, Le Quattro Stagioni,
IMusicFest of George Lobkowicz, Podblanický podzim, Theatrum Kuks, Čarovné tóny
Macochy, Klášterní hudební slavnosti atd.), jeho koncerty vysílala v přímém přenosu
Česká televize, Televize Noe, Český rozhlas, nahrává na CD a pořádá vlastní
abonentní cykly koncertů.
Barocco sempre giovane spolupracuje s významnými sólisty i s celou řadou
vynikajících mladých interpretů - zpravidla vítězů významných mezinárodních
interpretačních soutěží. V současné době se připravuje na koncertní turné po
západní Evropě.
Anička Skálová – rodačka z Machova – momentálně studuje hru na housle na
hudební universitě ve městě Ann Arbor ve státě Michigan v USA u prof. Stevena
Shipse. Tomuto studijnímu pobytu v USA předcházelo studium na Státní
konzervatoři v Praze u prof. Foltýna. K jejím dosavadním největším úspěchům patří
opakovaná prvenství v celostátních soutěžích mladých interpretů – žáků ZUŠ a také
přední umístění na mezinárodní houslové soutěži Kociánovo Ústí.

NOTA 2010

18. folk-country-bluegrass festival
sobota 7. srpna 2010 od 16:00 hodin
Rtyně v Podkrkonoší, nádvoří rychty
vystoupí: Kaluže, Bossorky, Slávek Janoušek,
Pěna a další
Na závěr country zábava, moderuje Dušan Krejdl
občerstvení zajišťují rtyňští dobrovolní hasiči

Přijďte podepsat petice ...
Obě petice lze podepsat na Informačním centru v Pellyho
domech v Polici nad Metují.

Náchodský
SWING
podporuje
Vražedné promile (do 30. 7. 2010)

petici

Časopis Náchodský SWING se rozhodl podpořit petici
Vražedné promile. Ta vyjadřuje nespokojenost s nízkými
tresty (max. pět let vězení) za jízdu v podnapilém stavu.
V dalším čísle časopisu se tak objeví výzva k podepsání
petice.
Časopis Náchodský SWING podpoří petici Vražedné
promile, jejíž iniciátorkou je paní Marlen Zachariášová.
Petice bojuje za změnu legislativy určující výši trestů za
opakované ohrožení života pod vlivem návykové látky,
řízení bez řidičského oprávnění a těžkého ublížení na zdraví
z nedbalosti.
Do dnešního dne řidičům hrozí za výše uvedené
prohřešky max. pět let vězení. Redakce Náchodského
SWINGU je toho názoru, že jde o výsměch lidskému životu,
a se současným stavem kategoricky nesouhlasí.
V prázdninovém dvojčísle Náchodském SWINGU se proto
objeví propagace této petice s odkazem na místa, kde je ji
možné podepsat. Týká se to i dalšího vydání reklamního
čtvrtletníku X-PRESS.
Dříve byla nejbližším kontaktním místem firma
Prodvan.CZ v Pardubicích. V současnosti se jimi stalo i naše
místní IC v Pellyho domech.
Znění
petice
zatím
najdete
na
www.vrazednepromile.cz. Pokud se rozhodnete petici
podpořit, předem velmi děkujeme.
Tomáš Kábrt

Petice za změnu legislativy týkající se
změny postavení zvířat v právním řádu ČR
z věcí na živé tvory (do 26. 9. 2010)
Především na podporu vládního návrhu občanského
zákoníku (sněmovní tisk č. 835/0) § 466 ve znění: „Živé
zvíře není věc. Ustanovení o věcech se na zvíře použijí
přiměřeně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho
povaze živého tvora.“, nebo jiného návrhu zákona, pokud
vládní návrh nebude projednáván, kde by postavení zvířat
v právním řádu ČR měnilo z věci na živou bytost.
Znění obou petic si můžete přečíst na www.policko.cz
nebo přímo v Informačním centru.
CKV

V polické mateřince…
…bychom se dnes rádi vyjádřili k tématu, které se týká
přijímání dětí do naší MŠ. Toto téma totiž v posledních týdnech
hýbe řadou diskuzí nejen mezi rodiči předškolních dětí, ale i
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mezi veřejností a mezi všemi, kterých se každoroční Zápis do
Mateřské školy nějakým způsobem týká.
Přijímání dětí do Mateřské školy totiž musí mít určitá
pravidla (kritéria), podle kterých je z celkového počtu
podaných přihlášek vybráno tolik dětí, kolik lze do MŠ přijmout
dle kapacity. Podaných přihlášek je totiž o hodně víc, než
volných míst v MŠ. Děti jsou vybírány podle takových kritérií,
která mohou rodiče doložit písemně, tyto údaje jsou neměnné
a ředitelka si je může obratem v případě pochybností ověřit.
Tato kritéria jsou následující:
1) Přednostně se přijímají děti v posledním roce před
zahájením školní docházky (Školský zákon č. 561/2004
§ 34 odst. 4). Jinými slovy, dle zákona mají v přijímání do
MŠ absolutní přednost předškoláci poslední rok před
vstupem do 1. třídy.
2) Trvalý pobyt dítěte v Polici nad Metují. Logické
kritérium, podle něhož mají přednost v přijímání do
polické MŠ děti z Police nad Metují. Zřizovatelem naší MŠ
je Město Police nad Metují, proto je logické přijímat
především děti, trvale přihlášené v Polici nad Metují.
3) V MŠ se vzdělává již starší sourozenec. Toto kritérium je
mezi maminkami velmi diskutované, maminky 2 a více dětí
je přijímají s povděkem, zatímco maminky 1 dítěte jsou
mnohdy rozzlobené. Ale podstata je jednoduchá: maminky
2 a více dětí přece nebudou vodit své děti každé do jiné
MŠ. Dovedete si představit ranní cestu do školky, kdy má
maminka 4 děti a každé by měla dovést do jiné MŠ? A
odpoledne zase děti z různých MŠ posbírat? Autem by se to
snad dalo, ale pěšky nebo dokonce s kočárkem…?!
4) Věk dítěte. Jasné a neměnné kritérium, které maminka
doloží rodným listem dítěte nebo vlastním Občanským
průkazem, v němž má dítě zapsané. Vzdělávání v MŠ je
určené pro děti 3leté a starší, děti mladší 3 let jsou ke
vzdělávání přijímány, pokud má MŠ volná místa.
Podle těchto kritérií je organizován Zápis do MŠ a jsou to
jediná kritéria, která jsou doložitelná písemným dokladem, je
předpoklad, že se hned tak nezmění a ředitelka si je může
zpětně úředně ověřit, aniž by tím porušovala Zákon na ochranu
osobních údajů. Tato kritéria jsou zároveň i podstatnými údaji,
podle kterých se vede třídní dokumentace o jednotlivých
dětech, které přesně vymezuje školský zákon §28. V propadlišti
dějin již dávno skončily dotazníky, týkající se věku rodičů,
jména prarodičů, politické příslušnosti strýčka z matčiny strany
a barvy očí pradědečka nevlastní tety. Dnešní dotazníky o
dětech jsou na údaje strohé, protože na zjišťování některých
informací nemá MŠ nárok a záleží na libovůli rodičů, zda nám
je sdělí či nikoli. Konkrétně se jedná o zaměstnání rodičů, věk
rodičů, adresa zaměstnavatele a jména a věk sourozenců.
Zjednodušeně řečeno, MŠ musí stačit základní údaje o dítěti
a potvrzení o zdravotním stavu, po ostatních údajích nám
nesmí nic být. Tolik současná legislativa.
Řada rodičů se ale domnívá, že tato výše uvedená kritéria
nejsou ta nejlepší, a navrhují nám kritéria jiná a další, která
jim pro výběr dětí do MŠ připadají spravedlivější a zásadnější.
Pojďte s námi posoudit, jak dalece jsou reálná či nikoli:
1) Maminky na rodičovské dovolené pobírají rodičovský
příspěvek na celodenní péči o dítě, proto by se mohly o své
děti starat samy a uvolnit místo v MŠ dětem, jejichž rodiče
školku potřebují víc.
Maminky na rodičovské dovolené, které pobírají rodičovský
příspěvek na dítě, mohou dítě do MŠ umístit na 4 hodiny
denně. Pokud mají ještě další mladší dítě a na první, starší, už
příspěvek nepobírají, mohou dát toto starší dítě do MŠ na celý
den. A pokud mají ještě další, 3. , nejmladší dítě a na 2 starší
děti přestanou pobírat příspěvek, mají nárok na celodenní
zařazení těchto 2 starších dětí do MŠ. Pokud bychom trvali na
tom, aby se maminky na rodičovské dovolené staraly o své děti
doma, pak by děti, jejichž maminka má 3 děti v rozpětí 10ti
let, neměly šanci na vzdělání v MŠ a to jenom proto, že
maminka je zastáncem obrovské rodiny. Toto je nepřijatelné,
protože podle Listiny dětských práv a svobod musí mít všechny
děti svobodný přístup ke vzdělání a nesmí být diskriminovány –
v tomto případě ani tím, že mají doma pořád nové a další
a další miminko. A my jsme vzdělávací školské zařízení. Navíc
je potřeba vzít v úvahu, že řada dětí k nám nastupuje v době,

kdy maminka další miminko ještě nemá a momentálně o něm
neuvažuje, ale po čase na druhou nebo další mateřskou
nastoupí a co teď? Máme vyloučit už zaběhlé a zvyklé dítě
z dětského kolektivu jen proto, že maminka je doma? A za 3
roky toto dítě znovu přijmout? A když maminka bude mít další
mateřskou, tak ho zase vyloučíme? A na základě jakého
dokladu? Že bychom začali vyžadovat potvrzení od gynekologa,
jak na tom maminka vlastně je? A jak máme řešit situaci
s maminkami, které vědí o svém těhotenství i o brzkém
nástupu na mateřskou, ale úmyslně nám toto nesdělí, protože
chtějí své současné dítě umístit do MŠ za každou cenu? Jediný
způsob, jak by maminky na rodičovské dovolené mohly uvolnit
místa v MŠ je ten, že by se samy vzdaly umístění svého dítěte
ve prospěch jiného. Bohužel, tato solidárnost a soudržnost
mezi maminkami není, protože k tomuto hrdinskému činu se
dosud odhodlala pouze 1 jediná maminka. Takže toto kritérium
asi nebude to pravé.
2) Přijímat do MŠ by se měly děti hlavně zaměstnaných
rodičů. Souhlasíme, ale ani toto kriterium není v praxi
použitelné. Řada maminek je v době zápisu řádně zaměstnaná
anebo nám samozřejmě sdělí, že si práci hledá, ale v průběhu
roku může z nejrůznějších důvodů o práci přijít a zůstat
nezaměstnaná. Co teď? Vyloučit její dítě z MŠ? Nelze – je to
diskriminační a hlavně protizákonné (odkazuji na §35 šk.
zákona). A co vychytralé maminky, které si při zápisu seženou
„jakoby“ práci s tím, že až bude dítě v MŠ, přinesou potvrzení,
že pro ně práce jaksi není? A jak máme postupovat
s maminkami, které jsou sice papírově nezaměstnané a
evidované na úřadu práce, ale ve skutečnosti práci mají, jen
jaksi „načerno“? Takových maminek se radši ani neptejte,
protože údaj o práci je dobrovolný a nic nám po tom není. A že
na tyto nekalé praktiky doplatí jen a jen děti? To víme my, ale
nedá se s tím nic dělat. Takže toto kritérium je také „out“.
3) Maminka AA: Mám s přítelem 2 děti. Trvalé bydliště máme
každý na jiném konci republiky, nejsme ani manželé, takže
nemáme společnou domácnost, ale ve skutečnosti spolu
bydlíme v půjčeném bytě v Polici nad Metují. Byt nám půjčil
strýček, na kterého je byt psaný, svým jménem také byt
platí, naše jména nikde nefigurují. Podle zákona jsem
samoživitelka, protože nikdo neví, že s přítelem žijeme
spolu, a díky sociálním dávkám a příspěvkům se máme dost
dobře. Vezmete mi dítě přednostně do školky, když jsem ta
samoživitelka?
Maminka BB: Mám 2 děti a
žiji sama v malém
pronajatém bytě v Polici nad Metují. Ráda bych si tady
zařídila trvalé bydliště, abych splňovala kritéria přijímání
dětí do MŠ, ale majitel bytu s tím nesouhlasí. Pracuji
v jednom hypermarketu jako pokladní, musím za touto prací
dojíždět a s hlídáním dětí mi pomáhá kamarádka. Ráda bych
dala děti do MŠ, abych mohla v práci nastoupit na plný
úvazek, protože finančně si coby samoživitelka nemohu
zrovna vyskakovat. Přijmete mi je?
Spousta rodičů by navrhovala, aby sociální potřebnost byla
na 1. místě v pravidlech výběru dětí do MŠ. Sociální cítění
ředitelky i všech učitelek je obrovské, ale schválně, která
z výše uvedených maminek podle Vás potřebuje školku víc? A
jak to máme poznat, do které skupiny maminek patří? Neměl
by takovému zneužívání peněz, jako je v případě maminky AA,
zabránit nějaký postih z oblasti sociálních zákonů? A jak se dá
poznat, že maminka AA a maminka BB není jedna a ta samá,
jen s dvěma „pohádkami“ pro ostatní? Proto odmítáme
nařčení, že kvůli MŠ musí chudáci maminky odčerpávat sociální
dávky ze systému sociálního zabezpečení. Takže toto
navrhované kritérium sociální potřebnosti je také dost
nepodchytitelné a sporné.
4) Z MŠ by měly být i během roku vyloučeny děti, které mají
nezaměstnané rodiče nebo rodiče na rodičovské dovolené a
uvolnit tak místo dětem, jejichž rodiče sehnali práci a
školku nutně potřebují.
Nepřijmout dítě do MŠ nebo ho vyloučit z důvodu, že rodiče
nemají práci nebo se starají o další děti, nelze, protože podle
platných zákonů se jedná o diskriminaci dítěte ( opět odkazuji
na § 35 šk.zákona). Dítě má právo na vzdělání bez ohledu na
to, jestli rodiče pracují, nepracují, pečují o děti, pečují o
prarodiče, apod. Nic z toho není důvodem pro neumožnění
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vzdělání a docházky dítěte do MŠ. Po ukončení Zápisu do MŠ
rozhodne ředitelka o tom, které děti podle výše uvedených a
platných kritérií přijme do MŠ a vystaví rodičům ROZHODNUTÍ
O PŘIJETÍ k předškolnímu vzdělávání. Toto Rozhodnutí je
závazný dokument a doklad o tom, že rodiče mají dítě
přijaté do MŠ. V tomto Rozhodnutí nelze uvádět žádné
omezení např.doba od – do. To znamená, že dítě je jednou
přijato k předškolnímu vzdělávání a vyloučit jej ze školky a tím
pádem z předškolního vzdělávání je lze jen v případě hrubého
porušení organizace předškolního vzdělávání (§ 35 Školského
zákona) Z jiných důvodů vyloučit dítě ze školky nelze. Pouze u
dětí zdravotně postižených lze stanovit zkušební lhůtu 3
měsíce.. Dle zákona nemůže ředitelka toto Rozhodnutí změnit
ani na žádost zřizovatele, protože ředitelka se zpovídá ze
svého rozhodnutí o přijímaní dětí do MŠ Krajskému úřadu,
nikoli Městu Police nad Metují. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ má
platnost jen tehdy, když je v něm uvedeno buď přijato nebo
nepřijato – žádná jiná možnost neexistuje. Žádná podmínka
týkající se těhotné maminky nebo nezaměstnaných rodičů nebo
maminek – samoživitelek není možná. Celý Zápis do mateřské
školy je organizován v souladu s platnými zákony a to podle §
34 Školského zákona.
Jak sami vidíte, zodpovědnost ředitelky při výběru dětí do
MŠ je obrovská a nezáviděníhodná. Rozhodnout na základě
několika málo údajů, které má ředitelka k dispozici a
odhadnout, pro které rodiče je školka spásou a pomocí, je
velmi náročné. Bohužel, dokud bude počet dětí větší než počet
míst ve školce, výběru tímto způsobem se nevyhneme. A
vždycky se budou negativně ozývat ti, kteří, bohužel, nemohli
být přijati. Navíc pokud se některá z maminek odvolá proti
rozhodnutí ředitelky ke KÚ, následuje důkladná kontrola jejího
rozhodnutí a věřte, že tato kontrola sleduje pouze to, zda je
rozhodnutí vydáno v souladu s platnou legislativou, nikoliv dle
toho, jaké je její sociální cítění. Tuto kontrolu jsme zažili na
vlastní kůži již v loni, kdy se odvolávaly 4 maminky.
Na závěr trocha srovnání: V době socialismu se také konal
Zápis dětí do MŠ, ale protože se neplatilo školné, rodiče mohli
o umístění dítěte požádat prakticky kdykoli. Když měla školka
místo, dítě bylo ihned přijato. Muselo ale splňovat podmínky,
právě ty podmínky, po kterých dnes někteří volají, a to
hlavně zaměstnání matky. Maminky na rodičovské dovolené se
ani nesnažily o umístění dětí do MŠ, protože nebylo morální být
doma a ještě mít dítě ve školce. Taková maminka by se
společenský znemožnila a byla by podezírána z toho, že chce
své dítě pro vlastní pohodlí odložit – sami vidíte, jak se doba za
20 let změnila a jak se uvolnila konzervativní měřítka. Těžko
říct, kdy je to dobře a kdy ne…
Baláková Dana, ředitelka MŠ

Vzpomínání na „JEDENÁCTILETKU“
V roce 1957 vznikly v některých menších městech střední
školy gymnazijního typu. Jmenovaly se Jedenáctileté střední
školy. Mezi ně patřila i nová „Jedenáctiletka“ v Polici nad
Metují. Našemu ročníku bylo 14 let a myslím, že jsme většinou
nevnímali důvody, proč nemáme studovat na tradičních školách
v Náchodě či v Broumově. Jediné, co nás zajímalo, zda budeme
navštěvovat školu v Polici či v Hronově. Rozhodnutí padlo na
Polici. Jedenáctiletka tak vznikla jako rozšíření Základní
osmileté školy. Tím, že přibyla jedna třída se ve škole nic
dramatického nezměnilo. Třída byla umístěna v budově staré
školy pod kostelem. Když se v roce 1958 přidala další třída,
přestěhovali jsme se Pod Havlatku.
Od začátku jsme měli třídní paní profesorku Novákovou,
která o nás opravdu pečovala a dovedla nás až k maturitě.
S přestěhováním do samostatného objektu přišli další noví
kantoři. Musím ale připomenout, že někteří kantoři z Osmiletky
byli velmi dobří a osvícení. Rád bych připomenul především
Baudyše a Valentu. Z nových vynikal především Šedivý, který
měl nejen vynikající znalosti, ale i řadu koníčků. Jako řadě
mladých lidí mu v té době chyběl širší nadhled. Když jsme došli
do 11. třídy přibyl mezi kantory další nadšenec – Janeček. Oba
zmínění se v životě uplatnili ve středoškolském vzdělávání na
národní úrovni.
S námi však nadšení pro větší počet středních škol
v tehdejším Československu ochablo a Jedenáctiletka v Polici
byla zrušena. Byli jsme tedy jedinými polickými maturanty.
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Letos tomu bylo právě 50 let, kdy jsme složili v Polici
zkoušku dospělosti. Tuto událost jsme oslavili společným
setkáním. Moc nás potěšilo, že nás velmi vlídně přijala na
radnici příjemná paní starostka. Z kantorů přijeli Valenta,
Šedivý, Janeček a džentlmen Dostál, který nás učil chemii.
Sešlo se nás poměrně hodně. Většina z nás již není v aktivním
zaměstnání. S některými jsme se sešli po mnoha a mnoha
letech prvně.
A dnešní pohled z hlediska člověka, který se 13 let
v porevoluční době podílel či řídil největší fakultu v Česku
musím říci, že jsme v Polici získali velmi dobré vzdělání i
celkovou průpravu do života. K tomuto tvrzení mě opravňuje
pohled na to, jak jsme se uplatnili v životě. Ze setkání jsem si
odnesl dojem, že většina je spokojena s prožitými 50 lety. Dvě
třetiny z nás dokončily vysokou školu. Toto číslo není špatné
ani dnes. Jsou mezi námi tací, kteří měli jasno o tom co chtějí
dělat už ve 14 letech. Většina z našeho ročníku nebyla před
rokem 1989 příliš politicky angažovaná. Proto se pro mnohé i
ve 46 letech otevřely nové možnosti. A dokázali je využít. Pro
mne osobně bylo studium v Polici velmi přínosné a na tato léta
moc rád vzpomínám. Maturovali jsme v 17 letech (některým ani
17 nebylo).
Tento experiment nevydržel, byl ale určitě prospěšnější
než dnešní situace, kdy mladí lidé maturují v 19 letech.
Závěrem poděkování všem kantorům, kteří nás připravovali
na cestu do života, a paní starostce, která nám umožnila
důstojně oslavit 5O let po maturitě.

Prof. Ing, Zdeněk Bittnar, Dr.Sc.

Z bezděkovské školy
Nonstop družina
V pátek 4. června probíhal ve školní družině program
NONSTOP ŠD.
Nejdříve jsme odjeli do Broumova, kde jsme si prohlédli
tamější klášter. Pak jsme zašli do zrenovovaného parku
Alejka, poskytujícího dětem dostatek sportovního vyžití a
legrace.

Dále jsme navštívili penzion Barbora, kde jsme nejprve
zhlédli ukázku základů stolování. Poté následovalo bohaté a
chutné občerstvení.
Po návratu do Bezděkova následovala diskotéka a stezka
odvahy.
Druhý den po snídani děti odcházely domů.
Jana Mohelníková

Ajax + výcvik psů
Ve středu 9.6. proběhlo druhé setkání druhých tříd s
POLICIÍ ČR.
Děti nejprve pobesedovaly s policisty, ukázaly jim
pracovní sešity Ajax, které dostaly na začátku školního
roku.

Potom se celý první stupeň přesunul za budovu školy,
kde již na ně čekala další návštěva - policejní cvičení psi se
svými psovody. Ti nejprve vyprávěli, na jaké zaměření
mohou psa vycvičit např. na hledání drog, hledání osob,
hledání výbušných látek. A pak byly na řadě ukázky práce s
jejich svěřenci.

Nonstop školka
Pro školkové děti byla ze čtvrtka 10.6. na pátek 11.6.
připravena NONSTOP školka. Byl pro ně přichystán zajímavý
odpolední program, který byl zakončen přespáním ve škole.
Nejprve se děti pěkně prospaly, pak se nasvačily a
osvěžily mlžítkem na zahradě. Hned potom se vydaly na
dalekou cestu, kterou jim na začátku zpestřila šipkovaná.
Sladkou tečku za dalekou cestou si na Mýtě zasloužili
všichni. V další fázi se děti musely zase vrátit zpět na
Bezděkov. Po krátkém odpočinku si opekly k večeři vuřty.
Na večerní stezku odvahy byli všichni dobře vyzbrojeni
baterkou. K snídani měly buchtu, kterou si děti opět samy
upekly.

Přespání se všem moc líbilo, a protože všichni byli velmi
hodní, zasloužili si i malou odměnu.

1. a 2.C na Boru
V pátek 11. 6. jsme se navzdory parnému počasí vydali
na Bor hledat zkamenělou princeznu Jelenu. Pátrání po
princezně bylo neúspěšné, zato jsme si náramně užili jak
skalní bludiště, tak další program završený úžasným
koupáním v zurčícím potůčku v Dolečku. Horko nám
nevadilo - výlet byl super!
P.S. Dík za účast na zahraniční výpravě a bohatý
sponzoring patří mamince Pavle Vítové.

Výlet MŠ
Ve
čtvrtek
17.6.2010 se vydala
naše školka na svůj
výlet. Po zkušenosti
z loňského roku, kdy se
nám
potvrdilo,
že
dlouhé
cestování
autobusem není pro
malé děti to pravé,
padlo rozhodnutí, že
výlet bude po našem
okolí.
Děti se nejprve
přesunuly autobusem
do
Suchého
Dolu.
Odtud se vydaly pěšky
k Čertově skále, kde na
ně čekala pohádka a
hledání pokladu. Také
si
zde
všichni
odpočinuli,
zahráli
různé hry a pak pokračovali ke kapličce. Další cesta vedla
kolem polického koupaliště do Police nad Metují.
Marie Vaisarová

Základní umělecká škola
informuje ...
Finále Concerto Bohemia 2010 Bomba!!
Dne 9. června 2010 zasedla porota XIX. ročníku
rozhlasové a televizní soutěže mladých orchestrů,
vyhlášené Českým rozhlasem a Českou televizí, CONCERTO
BOHEMIA 2010. Porota anonymně vyslechla rozhlasové
nahrávky orchestrů, které postoupily do finále této
soutěže, a určila konečná pořadí v jednotlivých kategoriích.
Výsledky tohoto ročníku soutěže znamenají pro naši školu
neuvěřitelný úspěch, neboť oba naše smyčcové orchestry
získaly první místo ve svých kategoriích a nechaly za sebou
nejen královéhradeckou Primaveru, ale i orchestr takového
jména, jako je "Giovanni Archi di Praga" z Hudební školy
hlavního města Prahy!
Výsledky:
Vítěz kategorie orchestrů ZUŠ do 16 let:
Orchestra Piccola ma Giocosa - Police nad Metují
Vítěz kategorie orchestrů ZUŠ nad 16 let:
Archi piccoli - Police nad Metují
Oba naše orchestry tak zahrají na Koncertu vítězů, který
se bude konat v sobotu 13. listopadu 2010 ve Velkém sále
Paláce Žofín, a který bude opět přenášet Český rozhlas i
Česká televize.
Gratulujeme dětem i dirigentce orchestrů paní učitelce
Michaele Michalové!
ZUŠ
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Prázdninové povídání o filmovém
školním roce
Uplynulý školní rok byl v NAŠA TV plný aktivity a nyní je
konečně čas se za nimi ohlédnout, srovnat si, co je už za
námi a připravit se na to, co teprve přijde.
Tak nejdříve k tomu uplynulému.

Vůle ŽÍT
Tento film buď znáte, nebo jste o něm alespoň slyšeli.
Natočili jsme ho do soutěže Bojovníci proti totalitě, kde
získal první místo. To je již popsaná historie. Cesta filmu
světem ale pokračuje. V rámci festivalu Mene Tekel se v
Praze v Městské knihovně uskutečnila dne 16. března 2010
projekce filmu pro pražské školy. Byli jsme sem pozváni na
besedu, která se v rámci promítání uskutečnila a toto
setkání pro nás bylo cenné.

Na základě této projekce také byly navázány nové
kontakty, které výrazně ovlivnily další možnosti distribuce
filmu. Při české pobočce ICEJ
fungují Centra vzdělávání a dialogu,
která ve spolupráci se vzdělávacím
centrem Židovského muzea v Praze
pořádají semináře ve školách po celé
ČR zaměřené na výchovu proti
antisemitismu
a
na
dějiny
holocaustu. Tato centra zařadila Vůli
Žít do svých vzdělávacích pořadů a v
jejich rámci ji distribuují celoplošně po školách v republice.
Další příležitostí je zájem o zařazení filmu do projektu
Holocaust Study Tour, který je v ČR pořádán pro americké
studenty, ale k tomu bude nutné film přeložit do angličtiny.
Organizátoři projektu se pak také pokusí využít svých
kontaktů v USA a nabídnout film do sbírky jedné z
nejprestižnějších světových organizací zabývajících se
dějinami holocaustu - US Holocaust Memorial Museum ve
Washingtonu.
Rozjezd Vůle Žít na dalších soutěžích neprofesionálních
filmů byl rozpačitý. Z Mladé kamery v Uničově se vrátil s
tím, že neprošel výběrem. Těžko se dohadovat nad tím,
proč se tak stalo, ale vzhledem k jeho délce, která
dvojnásobně přesahuje doporučenou (a často i striktně
vyžadovanou) maximální délku dvaceti minut, jsme potíže
očekávali. Letošní ročník Juniorfilmu ve Dvoře Králové, kde
jsme rok předtím zabodovali s filmem Grizzly, byl kvůli
havárii vody zrušen. První „vavřínek“ přišel až z náchodské
Prima sezóny, kde jsme dostali čestné uznání. Krajská
soutěž neprofesionální filmové tvorby v Hradci Králové v
květnu letošního roku přinesla překvapení. Vůle Žít v
kategorii filmového dokumentu v konkurenci dospělých
autorů obsadila první místo a ještě dostala cenu firmy
ElviaPro. Tím se otevřela cesta na celostátní soutěž Český
Videosalon v Ústí nad Orlicí, kde 19. 6. 2010 přišel šok! V
kategorii dokument jsme obsadili první místo - připomínám
že v „dospělácké“ soutěži a dostali se tak před „mazáky“
českého neprofesionálního filmu. Na závěr těchto
příjemných zpráv je vhodné znovu poděkovat i těm, kteří
tvorbu filmu finančně podpořili - Městu Polici nad Metují,
Královéhradeckému kraji a firmě Hobra Školník Broumov.

Jak se dělá film

Předně jsme zažili, že pražské děti film zaujal a také
jsme zde mohli slyšet reakce pamětnic z Terezínské
iniciativy, které prohlásily, že se jim tento film líbil více,
než podobně koncipovaný dokument Sedm světel od Olgy
Sommerové.
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Pořad pro žáky základních škol regionu vznikl na základě
filmu Robinsonův výlet, o kterém jsme již psali v
květnovém čísle. Smyslem pořadu bylo představit dětem
zábavným a srozumitelným způsobem tvorbu filmu ve
školních podmínkách. Filmů o filmu je sice v televizi
vysíláno poměrně hodně, ale to je pohled do světa
profesionálů, který je laikům přece jen trochu vzdálený.
Nám šlo o to, představit filmovou tvorbu takovým
způsobem, aby se v dětech probudil zájem o natočení
vlastního filmu když uvidí, že je to i v domácích
podmínkách možné a dozvědí se, jak na to.

V průběhu jednoho měsíce se podařilo uskutečnit na
deseti školách regionu dvacet repríz pořadu, kterých se
celkem zúčastnilo neskutečných 488 žáků! Dětem se pořad
velmi líbil, dá se říci, že byl nejpovedenější ze všech, které
již byly v minulosti realizovány.

který vypráví o společném dětství s Olgou stráveném v
rodišti její maminky v Opočně, ale i o dalších setkáních. Na
působení Egona Hostovského v Rádiu Svobodná Evropa v
New Yorku zavzpomíná Slávka Peroutková, o režírování
Hostovského hry Osvoboditel se vrací v Rádiu Svobodná
Evropa promluví dlouholetý ředitel československé redakce
Luboš Pecháček a o setkání s Hostovským v Americe nám
řekne spisovatel Arnošt Lustig, který celý příběh také
krásně uzavře.

Zaujal ale i přítomné vyučující, kteří v mnoha případech
přicházeli s náměty na další spolupráci. Cílem této aktivity
je ukotvení výtvarného oboru ZUŠ a její NAŠA TV v pozici
regionálního centra filmové a multimediální výchovy.
Letošní ročník této „spanilé jízdy“ k naplnění záměru zcela
určitě přispěl a na některých školách se v příštím roce
pokusíme o realizaci společného „filmečku“. Projekt
finančně
podpořil
Královéhradecký
kraj.

Otec NEZVĚSTNÝ
Tento, zatím poslední film, který jsme dokončili v den
uzávěrky tohoto čísla Měsíčníku, je uzavřením cyklu Tři
osudy, kde jsme se chtěli dokumentaristicky vypořádat s
obdobím holocaustu. Původní záměr předpokládal, že
všechny tři příběhy spojíme do jednoho filmu, ale nakonec
jsme je rozdělili do dvou. O prvním již bylo napsáno v
úvodu článku - a nyní je tedy před námi druhý film se
„třetím osudem“ - a tím je hronovský rodák, spisovatel
Egon Hostovský. Před časem jsme se seznámili s jeho
dcerou, paní Olgou Castiellovou a domluvili se, že nám
bude příběh svého tatínka i komplikovaného vztahu s ním
vyprávět.

Egon Hostovský byl již před válkou uznávaným
spisovatelem. Vzhledem ke svému židovskému původu
využil příležitosti a v roce 1939 emigroval do USA. Ještě
předtím, než opustil Evropu, se v Belgii rozvedl se svou
manželkou, aby nevystavil rodinu nebezpečí nacistického
pronásledování. Po válce se do vlasti nakrátko vrátil, ale již
s novou rodinou, kterou během svého exilu založil. Po
komunistickém převratu v roce 1948 emigroval podruhé a
do Československa se již nepodíval. Ve filmu nám paní
Castiellová odhaluje vývoj velmi komplikovaného vztahu se
svým tatínkem, kterého vlastně poznala až ve svých
osmadvaceti letech během dvou setkání v Dánsku. Ve filmu
se krátce mihne i hlas Egona Hostovského a hvězdná
plejáda dalších lidí, kteří přispějí svými vzpomínkami.
Prvním je herec divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka,

Toto filmování opět potvrdilo jednu ze zásad, o kterou
ve škole usilujeme. Že samotnou filmovou výukou se
neučíme jenom filmové tvorbě, ale zároveň si tím žáci až
neskutečným způsobem rozšiřují svůj kulturní i lidský
obzor, protože se při takovémto filmování dostanou do
míst, kam by se nikdy nedostali a setkají se s lidmi, které
by asi jinak neměli šanci potkat.
Kdo může říci, že si prošel budovu Rádia Svobodná
Evropa v Praze od přízemí po půdu a setkal se s osobnostmi,
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které stály u počátku jeho vysílání? Možná si to mnozí z
členů našeho filmového štábu ještě neuvědomují, ale zde
měli možnost setkání s osobnostmi, v jejichž životě měly
pojmy jako „pravda, kultura, čest, slušnost“ ještě původní
význam, který se již z dnešního života vytrácí.
Při natáčení polohraných scén do filmu nám pomohli
poličtí ochotníci manželé Vídeňovi a o náklady na realizaci
se částečně podělil Královéhradecký kraj, firma Hobra
Školník Broumov a Kulturní a sportovní nadace města
Náchoda.
Nový film dlouhý třináct minut je tedy dokončen. O jeho
veřejnou projekci už během prázdnin projevuje velký
zájem město Opočno, o jeho uvedení v Polici budeme
jednat. Jedna z možností je v rámci výstavy Grafického
studia, která by měla být na podzim.
V úvodním odstavci článku je také věta „...připravit se
na to, co přijde“. Tak co nás čeká po prázdninách?
Především to bude vstup do již jedenadvacátého školního
roku samostatné ZUŠ v Polici nad Metují. Bude to také rok,
kdy zúročíme léta přípravy reformy základního uměleckého
vzdělávání a začneme učit podle vlastního Školního
vzdělávacího programu. Výtvarný obor ve spolupráci s
tanečním oborem a s podporou našich hudebníků začne
práci na přípravách multimediálního představení, kterým
bychom částečně navázali na již historický Měsíční koncert,
i když nové téma bude „čistě polické“.
A do NAŠA TV by nám měla příští týden dorazit nová
stovka kamerových kazet, abychom zase měli na co dělat.
Takže po prázdninách nashledanou.
Vladimír Beran

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy

hospodyně nevěděla. Zahrabal sáček do hrnce s popelem.
Ten býval ceněn jako hnojivo, nebo ho vykupovali výrobci
mýdla. Jednou muž odešel s plátnem na trh a žena prodala
hrnec s popelem podomnímu obchodníkovi. Když tkadlec
zjistil, co provedla, velmi ji, chuděru, vyhuboval. Zase žili
z ruky do úst.
Po roce se Krakonoš vypravil do Suchého Dolu, aby
zjistil, jak tkadlec s penězi naložil. Nakonec ale rodinu opět
obdaroval, ale situace se opakovala. Lakota muže omámila
natolik, že peníze zase ukryl. Nešťastnou náhodou o ně brzy
přišli. Do třetice už Krakonoš rodině nedal peníze, ale
několik drátů. Po čase je chalupník daroval známému, který
právě takové potřeboval. Krátce nato přinesl chudičké
rodině z vděčnosti velikou rybu. Z darovaného drátu totiž
vytvořil háček a ten přitahoval kořist jako magnet, jako by
byl očarovaný. Žena se chystala rybu upéci, ale když ji
vyvrhla, s úžasem v jejích vnitřnostech objevila třpytivé
kamínky. Byly to drahokamy. Bohatě je prodali a od té doby
se měli dobře. Tkadlec opravil rozedranou chalupu, koupil
dětem nové šaty a boty, naučil se rozumně hospodařit a o
jídlo už nikdy neměli nouzi.
Ani naši čtenáři jistě o jídlo nouzi nemají, zvláště pokud
rádi vyzkoušejí moderní lákavé pokrmy z tradičních surovin.

Kuřecí plátek s cuketou
2 plátky kuřecího masa, 1
malá
cuketa,
špetka
grilovacího koření, 1
lžička kari koření, 4 lžíce
oleje, 1 lžíce másla.
Omyté
maso
nakrájíme na plátky a
naklepeme. Okořeníme a
opečeme
dozlatova.
Cuketu
omyjeme,
nakrájíme na plátky, okořeníme kari kořením a osmahneme
na másle dozlatova. Plátky masa obložíme cuketou.

Masové placičky s nivou

Nabízíme pro uchazeče s výučním listem jakéhokoli oboru:

Podnikání
tříleté nástavbové studium při zaměstnání s maturitní zkouškou

Kuchař – číšník

600 g mletého vepřového masa, 100 g nivy, 1 vejce , 2 lžíce
strouhanky, 4 lžíce oleje,
1 lžíce másla, špetka
mletého pepře a soli.
Maso promícháme s
vejcem,
pepřem,
strouhankou
a
hrubě
nastrouhanou
nivou.
Mokrýma rukama s této
směsi vytvoříme kuličky,
ty
zformujeme
do
placiček a na oleji je opečeme ze všech stran. Výpek
zaprášíme moukou, promícháme, přidáme máslo a necháme
rozpustit. Placičky podáváme s bylinkovými těstovinami. Do
uvařených těstovin vmícháme najemno nakrájenou bazalku.

jednoleté zkrácené rekvalifikační studium s výučním listem (denní)

Tvarohové lívanečky

www.hshronov.cz, skola@hshronov.cz, 602 163 890

1 kostka měkkého tvarohu, 1 hrnek hladké mouky, 2 vejce,
1 vanilkový cukr, 1 bílý nízkotučný jogurt, špetka soli, olej
na smažení, třešňový
džem a ovoce na ozdobu.
Všechny
suroviny
smícháme v jemné těsto
a pečeme na rozpáleném
oleji. Hotové ozdobíme
ochuceným tvarohem a
různým ovocem.
Dobrou chuť přejí
čtenářům o prázdninách
žáci a pracovníci Střední
školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.,
www.hshronov.cz

D N Y O T E V Ř E N Ý C H D V E Ř Í S T Ř E D A 13 - 17 h.

Pověsti našeho kraje a gastronomie
V Suchém Dole na Policku žil kdysi chudý tkadlec
Barták, a přestože byl šikovný a pilný, nedařilo se mu
početnou rodinu uživit tak, jak by si přál. Jednou prý se o
jeho bídě doslechl Krakonoš a rozhodl se, že mu pomůže.
Přestrojil se za tkalcovského tovaryše a při odchodu tkalce
obdaroval sáčkem se stovkou dukátů. Muž se velmi
zaradoval, ale jak to tak bývá, peníze člověka změní.
Probudila se v něm hamižná dušička. Dva dukáty dal ženě
na domácnost a zbytek se rozhodl schovat tak, aby o tom
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STATISTIKA
K 30.6.2010 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4227 obyvatel.

JUBILEA

=========

V červnu 2010 oslavili životní jubilea:
70 let
pan Jan Obršál
75 let
paní Brigita Drechselová
pan Jaroslav Reimann
80 let
pan Jiří Rokytenský
paní Liduška Rutarová
paní Drahoslava Vaňkátová
pan Ladislav Kohl
pan Tibor Vrbičan
85 let
pan Zdislav Košťál
pan Miroslav Plachta
pan Ladislav Rotter
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SVATBY
Souhlasné ANO zaznělo 8x:
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

5.6. Otto Tauchman a Jana Dráfiová – před kaplí na Hvězdě
11.6. Martin Čech a Veronika Antlová – Kovářova rokle
Petr Šnábl a Ladislava Pozděnová – na Hvězdě
12.6. Voktěch Kučera a Lucie Málková – na fotbalovém hřišti
18.6. Vojtěch Hofman a Andrea Kábrtová – obřadní síň
19.6. Jindřich Pejskar a Jana Frühaufová – obřadní síň
25.6. ve 12 na Hvězdě – pár si nepřeje být jmenován
ve 14 na Hvězdě - Aleš Trojtl a Barbora Šolcová

Vojtěch Kučera a Lucie Málková

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKA = = = =
V úterý 22.června 2010 se malí předškoláčci symbolicky
loučili se svou školkou. Paní ředitelka Dana Baláková je
společně s jejich učitelkami „pasovala na školáka“.
Pozdravit a přivítat je do stavu „školního“ přišly i jejich
budoucí třídní učitelky. Za město byla přítomna paní
starostka s předsedkyní komise pro obřady a slavnosti a
„velkým mrňouskům“ předaly malou pozornost.

PŘEDÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH
VYSVĚDČENÍ
Týden po předškoláčcích se konala v Pellyho domech
další sláva – předávání posledních, závěrečných vysvědčení
žákům Základní školy v Polici nad Metují, letošním
deváťákům. Třídy byly 3, po dvaceti absolventech.
Promluvila paní starostka Ida Seidlmanová, ředitel školy
Karel Nývlt, za komisi pro obřady a slavnosti paní Jana
Ťoková.
Nostalgický a dojemný nádech závěru slavnosti dodal
fakt, že se nejen se svou třídou, ale i s učitelským posláním
loučila paní učitelka Věra Klusáčková. Poděkoval jí pan
ředitel i paní starostka. Ta navíc přidala pár milých
vzpomínek z dob svého učitelování.
Paní učitelko Klusáčková - děkujeme – co víc dodat! A
přejeme zdraví a pohodu do další etapy Vašeho života.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Divadelní smutná zpráva…
Navždy nás opustil

Jiří Hrodek
(*1926 - †2010)

nestor polického
Kolárova divadla

Martin Čech a Veronika Antlová

Nezmar polického divadla
poprvé do onoho kouzelného
prostředí Kolárova divadla
vstoupil v padesátých letech
minulého století, když v našem
městě založil rodinu. Jako
velice kvalifikovaný elektrotechnik byl zaměstnán v n.p.
Kovopol. Tento podnik měl na starosti technické zařízení
Kolárova divadla a šťastným řízením osudu se právě Jiří
Hrodek stal hlavním divadelním osvětlovačem.
Objevil se na jevišti a to v roce 1959 jako švarný chasník
v operetce Slovácká princezna. Téměř po celou etapu svého
života však zůstal věrný divadelnímu svícení. Počty jeho
„odsvícených“ představení během let rostly jako houby po
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dešti. Jenom samotným polickým ochotníkům nasvítil na
sedmdesát premiér. Počet dalších nasvícených akcí, za jeho
téměř padesátileté působení v Kolárově divadle se snad ani
nedá vyčíslit. A byl to samozřejmě on, kdo poctivě vedl
kroniku a archiv souboru a divadelní budovy. Vždy se snažil,
aby při zkouškách i při představeních probíhalo všechno na
jevišti i v zákulisí hladce, s úsměvem a bez problémů.
Zůstává nám na něj vzpomínka jako na člověka velmi
přátelského, který i v důchodovém věku dokázal poradit a
pomoci, zůstává nám i „Hrodkova bedna nářaďovka“,
kterou pro nás vlastnoručně nedávno vyrobil.
Reflektory zhasly – Čest jeho památce
Za DS Kolár Ivana Richterová

pneumatické odpružení zadní nápravy pro lepší komfort
jízdy.
Tyto autobusy budou od 13.6.2010 převážně nasazeny
na linkách Hronov - Žďárky, Hronov - Malá Čermná, Police
n.M .- Teplice n. M.
Věříme, že tyto autobusy zpříjemní a zkvalitní cestování
všem občanům.

Poděkování
Děkujeme všem za projevené soustrasti a osobní
rozloučení s mým otcem p. Jiřím Hrodkem.
Marie Hrodková s rodinou
*****
Touto cestou, bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
přišli rozloučit s naším drahým zesnulým tatínkem,
manželem panem Otou Plným, hlavní dík patří manželům
Fridrichovým za přívětivý přístup a květinou výzdobu,
p. Kasalovi a p. Středovi za hudební doprovod a největší dík
patří panu Lichterovi za citlivá a hřejivá slova, kterými
všem pozůstalým připomněl Otovu lásku k životu, k přírodě,
k lidem a hlavně ke sportu.
Rodina Plných

ZA JAROSLAVEM VANCLEM
Jen na připomenutí čtenářům
Polického měsíčníku: dne 31.
července tohoto roku uplyne 120 let
od narození proslaveného polického
občana pana Jaroslava Vancla,
zakladatele výroby kovových hraček
v Polici nad Metují a tvůrce, směle
se dá říci světoznámé, stavebnice
„Merkur“. A jen stručně: Jaroslav
Vancl se narodil 31. 7. 1890 v rodině
Filipa Vancla, zámečníka v Nových
Benátkách. Do Police přišel roku 1910, oženil se zde
s Vilemínou Teichmannovou, pracoval u fy Katschner. Po 1.
sv. válce založil vlastní podnik, nejprve firmu „Artesii“ na
vrtání artéských studní, ale zanedlouho vzniká firma
„Inventor“, zabývající se převážně výrobou kovových
hraček. (Vyráběl i jiný sortiment – starší se dozajista
pamatují na populární úsporná kamna zvaná „Vanclovky“.)
Po přechodném háčkovém typu je roku 1925 na světě první,
ještě jednoduchá stavebnice se šroubky, označená jako
„Merkur“. Postupným vývojem nabyla dokonalosti, její
pověst po celém světě se udržela až do dneška. Pan Vancl
(g22. 3. 1980) by měl z toho určitě velkou radost, stejně
jako z muzea, které na jeho počest a oslavu jeho geniálního
nápadu v Polici n. M. vzniklo. A také z toho, jak dodnes
mladí i staří návštěvníci muzea jeho dílo obdivují.
mp

Minibusy Rošero v provozu
Společnost CDS s.r.o. od pátku 5. 6. 2010 nasadila do
provozu dva minibusy Rošero vybavené vzadu sníženou
podlahou pro bezproblémový nástup s kočárkem nebo
přepravu invalidního vozíku.
Oba autobusy jsou vybaveny ekologickým motorem
Euro 4. Vylepšením oproti současným minibusům je
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S linkou Police n.M. - Suchý Důl - Police n.M. Vás taky
potěším. Zde bude od 13.6.2010 nasazen minibus, který byl
provozován na Stárkovsku, ve kterém je přeprava kočárků
rovněž bez problémů.
Ing. Robert Patzelt

CENTRED, o. s.
PAMĚTNÍCI, KRONIKÁŘI, SENIOŘI:

POSÍLEJTE PŘÍBĚHY NA KTERÉ BY SE
NEMĚLO ZAPOMENOUT!
Komunitní web českých seniorů www.sedesatka.cz
realizuje ve spolupráci s Královéhradeckým krajem rozsáhlý
projekt sběru, archivace a zveřejnění zapomenutých osudů,
jmen a životních příběhů. Cílem projektu je uchovat paměť
současných generací pro budoucnost.
„Za sto let budou lidé, kteří se budou ptát po naší
době, odkázáni na archívy, protože z nás, pamětníků, už
nikdo žít nebude. Uchová se přitom jen zlomek historie,
statisíce osudů a zajímavých, poučných příběhů zmizí spolu
s námi. Proto jsme se rozhodli připravit projekt Živá paměť
krajů České republiky, abychom v každém regionu vytvořili
miniarchív příběhů nevýznamných pro historiky, ale
vypovídajících o současné a nedávno minulé době“,
vysvětluje Jan Vojvodík z občanského sdružení CENTRED,
které web pro seniory www.sedesatka.cz provozuje.
Příběhy je možné zasílat poštou na adresu: CENTRED
o.s., Labský palouk 495, 530 09 Pardubice, nebo
elektronicky na e-mailovou adresu: redakce@sedesatka.cz.
Královéhradecký kraj je jedním z prvních českých krajů,
které se k projektu připojily. Projekt se bude postupně
věnovat celému území České republiky.
„Zajímá nás především období mezi koncem II. světové
války a dneškem. V každém z těch poválečných desetiletí
prožívali obyvatelé východních Čech společenské i
hospodářské změny, bylo to velmi neklidné půlstoletí. O to
více zajímavých příběhů, na které by se nemělo
zapomenout, by se mohlo od pamětníků, obecních
kronikářů, seniorů a dalších přispěvatelů sejít“ dokončil
Vojvodík.
Projekt Živá paměť Královéhradeckého kraje potrvá až
do podzimu 2012. Více na www.sedesatka.cz
Na území Královéhradeckého kraje se projekt koná pod
záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra
France.
Kontakt: Mgr. Jan Vojvodík, předseda CENTRED o. s.,
tel.: 774 765 880, mail: info@cetred.cz

AKADEMICKÉ TÝDNY
20. ročník Akademických týdnů 30. 7. – 6. 8. 2010,
Nové Město nad Metují, Pavlátova louka.
Cyklus přednášek, debat a koncertů v přírodním prostředí.¨
Našimi hosty budou mimo jiné RNDr. J. Grygar, Prof. J.
Sokol, PhDr. J. Klimeš, P. Šustrová.
Bližší podrobnosti viz. www.akademicketydny.info

Poradna při finanční tísni, obecně
prospěšná společnost
Pobočky poradny poskytují dluhové poradenství. Služby
poskytují fyzickým osobám/nepodnikatelům, které se dostaly
do finanční tísně v důsledku neschopnosti splácet své závazky
(zejména ze smluv o úvěru, půjčce, leasingu apod.).
Poradna poskytuje bezplatně následující služby
rady, jak postupovat v případě hrozící platební
neschopnosti
rady, jak postupovat v situaci, kdy platební
neschopnost již nastala
konzultace k oddlužení podle insolventního zákona
pomoc při vyplňování a podávání návrhu na povolení
oddlužení(osobní bankrot)
konzultace k průběhu soudního a exekučního řízení
Služby Poradny jsou poskytovány
bezplatně – a to za všech okolností
nestranně – neupřednostňují zájmy žádného
účastníka, snahou poradny je nejít nejlepší řešení pro
všechny
diskrétně – s osobními údaji nakládají plně v souladu
se zákonem č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů
nezávisle – základě jiných institucích
KONTAKT: Bezplatná zelená linka: 800 722 722
Poradenské linky v Praze
222 922 240
Ostravě
595 532 740
Ústí nad Labem 411 135 200
e-mail: poradna@financnitisen.cz
www.financnitisen.cz
Kartičky s kontakty a stručným návodem jsou v případě
potřeby na sociálním odboru Měˇu Police nad Metují.

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
„Je nebe jako smolka
a země hezká holka“,
zřejmě nejvystižněji definován den „D“ 23. června
2010. Půlroční klání Senior klubu Ostaš zakončeno, jako dva
roky nazpět, na stolové hoře v HOSPŮDCE U MALÍKŮ
s výbornou kuchyní i obsluhou...
Neuvěřitelné, čas prchá, naše roky, bohužel, s ním.
Jsem přesvědčená, že i v dalších letech zůstaneme hoře,
kterou jsme vzali za své LOGO, věrni.
Cvrkot v autobusu s milým řidičem panem Kozárem, ale
pěšáci táhnoucí se pastvinami za KRAVÍNEM připomínali
CHUDÉ POCESTNÉ, či KRAJÁNKY, kolaři potem tlačili
MONSTRA do vrchu, aby později sjížděli dolů. Jak? To ukáží
dny příští. Pokud neměl andělíček – strážníček náhradní
volno, bude je zdobit „BEBÍČKO – AU, AU, AU!“.

U Malíků na terase, krom nádherné viditelnosti, i
v hospůdce, bylo nejen veselo, ale mnozí jsme vzpomínali
na rok minulý, na ty, kteří mezi námi byli. Už jenom
fotografie a humorné vyprávění zůstávají svědky, tou milou
historií, ke které se budeme vracet jako k pomníčku
horolezce pana Míry Šmída, kam pozorná paní Švorčíková
nikdy nezapomene položit kytičku a rozžehnout světlo
zemřelých, svíčku...
Hospodářka, paní J. Němečková, se vycajchnovala a
přihodila 30,-Kč bonus na zaplacení „outraty“. Milé,
netřeba ohrnovat nos, „remcat“ s ústy do podkovy, to už je
náš národní zvyk. My se přišli bavit, smát a na kyselé
obličeje jsme alergičtí...
Pivoňkovi a Ivana Richterová vyhlásili veřejnou soutěž o
vtipný text na písničku o našem městě, aranžmá jen na
panu J. Kasalovi.
Senioři veršujte, skládejte, čiňte se! Jsou před námi dva
měsíce volna. O talenty není v Kvíčerově nouze a určitě ten
nej vstoupí do dějin města, které si to zaslouží.
Co přát? Ať Vás múza políbí, ale neuondá, Vaše mysl
zůstane svěží, každý den si prožijte v radosti, žádný se
neopakuje, a pokud bude počasí příznivé, sluníčko hřát,
zajděte na KOUPALIŠTĚ! Za svoje těla, sportem
zdecimovaná, se nestyďte, každý jste originál a něčím
zaujmete. Přehlédne se ledacos, neodpouští se pouze
úspěch! Tomuto nešvaru se moc dobře daří a je to bledá
závist...
Těšte se na září, to se opět setkáme v Pellyho domech a
já přidávám odposlechnutý bonmot z ČR – Praha, jako malý
bonbonek: „Mějte se líp, než si zasloužíte!“
Kde nás najdete?
http://www.meupolice.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=55
5&Itemid=358
Hana Krejčová
V srdci svém každý kout má,
na domov rád si zavzpomíná,
pro mnohé to možná je Police,
kolem ní ty malebné vesnice.
Nádraží tu sice je daleko,
trénuj a najdeš ho i naslepo,
a když snad autobus ujede,
nic moc se zase tak neděje.
Proběhneš PARKEM či ZDĚŘINOU,
možná se střetneš se zvěřinou.
ZASTÁVKA – ŽĎÁR není daleko,
tak nebuď z toho hned naměkko.
Vyhlášky nové prý hlásají,
žádný vlak snad tady nestaví!
To pak jsme v pěkném maléru,
konečnou dožijem v PLENÉRU.
Pryč časy jsou, co supěl krajinou,
„HOCHSTAPLERY“ vozil za jinou.
Nedej Bůh v tunelu zaspati,
to potom nestačíš zírati.
Nekoukej, jak zajíc v jeteli,
vyjde to snad příští neděli.
Pěšourem lauter nic nezkazíš,
na krásnou krajinu narazíš.
Hvězda, Bor, Ostaš i Bučina,
už nejseš čiloučkej klučina.
Vyhledej útulnou hospůdku,
ulev si, dej krmi žaludku,
spláchni svůj velký žal kořalkou,
s kuráží vydej se za holkou!
Jestli zas potká Tě zklamání,
najdeš nás na našem SETKÁNÍ.
Pellyho domy jsou na náměstí,
v „Senior klubu“ pak najdeš štěstí“!
Hana Krejčová
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Astronomický klub
Police nad Metují
NA PRÁZDNINOVÉ OBLOZE
Po letním slunovratu, který nastal 21. června se začínají
dny pozvolna zkracovat. Mezi 2. červnem a 12. červencem
trvá na naší 50. rovnoběžce po celou noc astronomický
soumrak. Skutečná astronomická noc tedy vůbec
nenastává. Krásu letní oblohy si ale můžeme vychutnat již
nyní v červenci, kdy občas můžeme nad severním obzorem
spatřit i tajemná svítící oblaka NLC ( viz PM květen 2010).
V červenci uvidíme nad západním obzorem po setmění
planetu Venuši. 15. července bude blízko Venuše Měsíc.
Později – za tmy – uvidíme nalevo od Venuše další dvě
planety: načervenalý Mars a Saturn. Hned další den (16.)
uvidíme poblíž Marsu a Saturnu Měsíc (2 dny před první
čtvrtí). Planetární přehlídku ukončí Jupiter, který se
v polovině července objeví nad východním obzorem před
půlnocí. 31. července bude poblíž Jupitera Měsíc.
V připojené mapce vidíme všechna charakteristická
souhvězdí letní oblohy. Základem orientace je tzv. Letní
trojúhelník, pomyslné spojení jasných hvězd: Vega v Lyře,
Deneb v Labuti a Altair v Orlu.

komety zastavilo a proti předpovědi ji nebylo možné
pozorovat bez dalekohledu. Z tohoto pohledu tedy C/2009
zklamala...

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

23. července v 0 hodin 21 minut vstupuje do
znamení Lva,
6. července je Země nejdále od Slunce
(152,1 miliónu kilometrů),
v červenci se den zkrátí o 1 hodinu,
4. v poslední čtvrti, 11. v novu, 18. v první
čtvrti, 26. v úplňku,
není pozorovatelný,
večer nad západním obzorem. Jasnost planety se
pozvolna zvětšuje a v dalekohledu je
pozorovatelná jako ubývající srpek,
na večerní obloze v souhvězdí Lva, dne
19. července přechází Mars do souhvězdí Panny,
na noční obloze v souhvězdí Ryb,
na večerní obloze v souhvězdí Panny,
na noční obloze v souhvězdí Ryb,
na noční obloze v souhvězdí Ryb,
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky filatelie – výběr
A nyní si povíme o dvou známkách, které vyšly
16. června a které Vás mohou inspirovat jako zajímavý cíl
letní dovolené.

KLATOVY

Souhvězdí Labuť s bíle zářící hvězdou Deneb najdeme v
polovině července o půlnoci v zenitu - přímo nad našimi
hlavami. Poblíž zenitu lehce vyhledáme i jasnou modrou
hvězdu Vega ze souhvězdí Lyry. Zbývající třetí vrchol
Letního trojúhelníku tvořený hvězdou Altair ze souhvězdí
Orla najdeme jižně od hvězd Deneb a Vega.
Za tmavých letních nocí upoutá naši pozornost „závoj
Mléčné dráhy“, táhnoucí se od souhvězdí Labutě přes Orla
a Štít až do Střelce.
Souhvězdí Střelce prochází nízko nad jižním obzorem.
Pro pozorovatele v našich zeměpisných šířkách je jižní část
Střelce trvale pod obzorem.
Malé souhvězdí Štít patří mezi nevýrazná letní
souhvězdí. Jeho úplný název zní Štít Sobieského. Bylo
pojmenováno až v 17. století na počest polského krále
Sobieského, který ochránil Evropu před Turky.
V uvedených
letních
souhvězdích
můžeme
astronomickým dalekohledem pozorovat velké množství
mlhovin a hvězdokup. Podmínkou pro jejich pozorování je
jasná noc bez Měsíce a dostatečná vzdálenost od umělého
osvětlení.
Na letní obloze je možné pozorovat také přelety
jasných satelitů. Předpovědi přeletů pro dané pozorovací
stanoviště získáte na internetu. Lze doporučit známou
stránku www.heavens-above.com
Kometa C/2009 R1 McNaught o které jsme informovali
v minulém PM není již z naší zeměpisné polohy
pozorovatelná. Ve druhé polovině června se zjasňování
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Námět: Na známce jsou
vyobrazeny věže, které patří k
dominantám města Klatov.
Jedná se o čtyři věže - Bílou a
Černou věž, věž Jezuitského
kostela Neposkvrněného početí
Panny
Marie
a
kostela
sv. Ignáce. Na známce je také
vyobrazen
karafiát
(tzv.
klatovská
odrůda).
Klatovy jsou vstupní branou
západní Šumavy. Město založil v
letech 1262 - 1273 král Přemysl
Otakar II. Symbolem města je renesanční radnice s pozdně
gotickou Černou věží. V Klatovech se nachází jezuitská
barokní lékárna U bílého jednorožce, která je zapsána na
soupisu vědeckotechnických památek UNESCO. Pod
jezuitským kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a
sv. Ignáce se nachází katakomby s mumiemi. Město proslulo
také díky "klatovským karafiátům", které jsou zde šlechtěny
již od roku 1813.
Způsob tisku - čtyřbarevný ocelotisk z plochých desek v
barvách žluté, zelené, červené, modré a černé.
ŠTRAMBERK
Námět: Na známce je
stylizovaný
pohled
na
Štramberské
náměstí,
v
pozadí s dominantou hradu
Štramberk - válcovou věží
zvanou
Trúba.
Město je mnohem mladší, než
hrad s gotickou věží Trúba,
která sahá do výše 40 metrů a
její průměr činí 10 m. Od roku
1903 slouží jako rozhledna. Po
celá staletí
bylo město
Štramberk
malé,
největší
rozvoj zaznamenalo až na
konci 19. století, kdy se zde začal ve velkém těžit a

zpracovávat vápenec. Od roku 1886 zde byla zavedena
pošta, později telegraf, a v roce 1921 i elektřina. Od roku
1951 je Štramberk městskou památkovou rezervací. Na hoře
Kotouč se nachází městský park Národní sad (Národní
přírodní památka Šipka) s galerií soch a památníků
osobností české historie. Také zde sídlí muzeum Zdeňka
Buriana.
Způsob tisku - pětibarevný ocelotisk z plochých desek v
barvách okrové, červené, modré, zelené a černé.
Stanislav Plachta

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

Následující fotografií se vracíme k výletu, který
uspořádaly Pěkovské ženy pro děti k jejich svátku, a to 5.6.
t.r. do jaroměřského Železničního muzea, poté následovala
jízda historickým parním vláčkem a na závěr návštěva
Městského
muzea
v Novém
Městě
nad
Metují
(společenskovědní a přírodovědní expozice). Účast: 40
turistů – dětí i dospělých (pěkovských i z okolí).

(Maminky, Miminka a Nápady)
Prázdninový program – červenec, srpen
středa 30.6. a 7.7. – prázdninový program v MC,
21.7. – zavřeno – v MC bude probíhat Příměstský tábor
od 28.7. každou prázdninovou středu.
O prázdninách bude v MC speciální program:
Pouze každou středu – od 9.30 – 11.30 – pravidelný
dopolední program, který je plný písniček, říkadel, tanečků
a pohádek, poté následuje volná herna.
Každý pátek od srpna– Malý Zvídálek – dopolední program
pro děti bez účasti rodičů, jako příprava na vstup do MŠ
poběží i o prázdninách. Na tento program je nutné se
přihlásit a to na tel.: 724935522 pí. Vítková nebo přímo
v MC, a to každé dopoledne.
V červenci Zvídálek nebude.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Dětský den v Hlavňově
V pondělí 7.6.2010 uspořádaly Hlavňovské ženy Dětský
den.
Nejprve jsme měly připravené hry a soutěže v klubovně,
jako např. skládání puzzlí, navlékání korálků, stavění
kostek aj. Děti musely zapojit zručnost, trpělivost,
pozornost a soustředěnost. Mnohdy se nejednalo ani o
soutěžení, ale o kolektivní dílo, protože si děti navzájem
pomáhaly, což svědčilo o tom, že si to řádně užívají. No
schválně si zkuste postavit věž ze třiceti kostek. Protože
nám počasí přálo, mohli jsme se přesunout na hřiště, kde si
děti zasportovaly. Předvedly jak rychle umí jezdit slalom na
kole, běhat, skákat do dálky aj. A nebyly skoro ani k
zastavení. Není divu, že po takových výkonech měly děti
hlad a žízeň, ale i s tím jsme počítaly. Prostě jsme vyhlásily
poslední disciplínu (nesoutěžní, ale měla skoro největší
úspěch) – baštění párků. Na závěr jsme vyhlásily výsledky a
předaly odměny, které si právem zasloužili všichni
soutěžící. A protože děti byly nadšené, už přemýšlíme
jakou další akci pro ně připravíme.

Hlavňovské ženy

I když prázdniny teprve začaly, plánují Pěkovské ženy ve
spolupráci s místní knihovnou pro děti (a vlastně nejen pro
děti, ale pro celé rodiny) na sobotu 4. září 2010
„Rozloučení s prázdninami“ – na hřišti pod Obšárem. Tak si
prázdniny pořádně užijte a nezapomeňte si poznamenat do
kalendáře termín akce.
Šárka Pokorná

ČINNOST NADAČNÍHO FONDU
HOSPITAL V ROCE 2009
ZM
Broumova
bylo
na
červnovém jednání informováno
o činnosti nadačního fondu za
rok 2009.
V březnu roku 2009 byla
předáno do výpůjčky 22 ks
nových lůžek a nočních stolů pro
dlouhodobě nemocné pacienty
Oddělení lůžek následné péče
broumovské
nemocnice
v hodnotě 725 tis. Kč.
Správní rada fondu rozhodla v průběhu roku rovněž o
koupi kompletního vybavení pokoje s charakterem LDN a
s dostupností JIP v hodnotě 160 tis.Kč, pro pacienty, kteří
vyžadují trvalou, intenzivní ošetřovatelskou péči. Pokoj
v současné době již slouží klientům nemocnice, je vybaven
4 lůžky s nočními stolky, infuzními stojany, držáky na
močové lahve a 2 kardiackými křesly.
Na podzimním jednání správní rady bylo rozhodnuto o
pokračování (2. etapě) obnovy lůžek pro dlouhodobě
nemocné pacienty Oddělení lůžek následné péče
broumovské nemocnice. Z tohoto důvodu aktivity nadačního
fondu v současné době směřují k získání co nejvíce
finančních prostředků na tuto akci. V nemocnici je ještě
řada nevyhovujících lůžek stávajícího Oddělení lůžek
následné péče, na kterých leží dlouhodobě nemocní
pacienti ….
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Činnost správní rady je kontrolována dozorčí radou
fondu, která neměla k hospodaření fondu za rok 2009 žádné
připomínky.
Nadační fond HOSPITAL se v současné době snaží zvýšit
publicitu své činnosti, v nemocnici má umístěn roll up, má
i své webové stránky www.nf-hospitalbroumov.cz, kde
můžete získat
základní informace o fondu, jeho
podporovatelích, aktivitách, apod. O stránky se nadačnímu
fondu zcela bezúplatně stará Jan Záliš, PINstudio.
Činnost nadačního fondu je závislá na podporovatelích.
Chtěla bych tímto vyjádřit velký dík těm, kteří jakoukoliv
formou podporují nadační fond.
Ing. Eva Blažková, předsedkyně správní rady NF

Letní pelmel

Ano, léto je všehochuť odpočinku , nicnedělání a při
slunečném počasí, které nás teď provází, i vnímání krás
přírody.
Jaro bylo těžké, deštivé a těhotné vším možným a
přinášelo napětí a také očekávání voleb. Ze všech stran
jsme slyšeli o pravici či levici a když si to jeden promítl do
mluvy srozumitelné, nakonec dospěl k názoru, že o tomto
dělení moc nevíme. Ti, co jsou napravo, sjíždějí nalevo a
kdo by se v tom měl vyznat. Nejbezpečnější bude, když se
nebudeme hašteřit ve jménu idejí, které se nakonec
vzájemně proplétají a ti, co si myslí, že jsou leví, nakonec
přizvukují pravému.
A tak snad bude dobře, když zůstaneme nohama rovnou
na zemi a při selském rozumu. A zdá se, že mezi těmi,
které jsme zvolili, tací jsou, a tak jim držme palce a
nezapomínejme, že my občané nejsme vně, ale uvnitř dění.
Ale pro odlehčení není filozofování, ale když, tak o
lidském hemžení, o láskách a všelijakých příjemných
věcech.
A tak se nám do myšlenek vloudilo poslední divadelní
představení v Koláru „Šest tanečních hodin v šesti
týdnech“, které nám předvedla dvojice herců z Prahy
z divadla Ungelt- Chantal Poullain a Oldřich Kaiser. Jako by
sami předznamenávali, že opuštěnost může být zdánlivá,
protože vždy máme naději, otevřít se a navázat hluboký
vztah. Ale jakým způsobem to ti dva předvedli, to nemá
obdoby. Byl to koncert dvou znamenitých herců. Je to hra
mladá, jak je psáno v Kulturním přehledu, napsaná v r.2001
Richardem Alfierim, který se narodil na Floridě v roce 1952.
Hra putuje světem křížem krážem a hraje se po celém
světě. Je známá nejen v USA, ale vydobyla si
mezinárodního uznání v Evropě, Izraeli a Japonsku. Na naší
scéně v Koláru měla obrovský úspěch a ačkoliv už uplynula
nějaká chvíle od odehrání u nás, zachovala se v našich
srdcích, nás sester a máme ještě raději herce, kteří v duetu
předvedli úžasný výkon. A ještě něco pro odlehčení. O.
Kaiser, jak pravil, si chtěl zahrát se Chantal, protože
většinou hraje s Lábusem, a ten prská.
Ještě před tímto pěkným představením navštívila Polici
a Pellák dne 1.6. paní Maria Anne Hirschmann. Jako
sudetská Němka, žijící krátce na Honech, tehdy Hutberg,
vzpomínala na válečné období II. světové války. Její životní
cesta od výměny hákového kříže za kříž Kristův byla sice
zajímavá, ale značně rozporuplná. Po přečtení jejích
vzpomínek v knížce Hansi jsme si uvědomily některé
nesrovnalosti se skutečností, které s ohledem na naše
dětské válečné zkušenosti se nám opětně vrátily.
Připusťme, že každá zkušenost vychází ze subjektivního
hodnocení. Pro objektivnost je důležité uvědomit si, co
bylo příčinou hrůz II. světové války a událostí na jejím
konci. Od samého počátku si každý jednotlivec musí zvolit
cestu, kterou se dá, stojí-li na křižovatce.
A toto je obecné pravidlo, platící pro všechny události,
ve kterých se nacházíme.
Za tuto volbu si musí nést odpovědnost každý sám.
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A protože je léto v plném proudu, zapomeňme na
nehezké zážitky, nechme prozatím filosofování a těšme se
ze sluníčka a všeho hezkého, co nás ještě bude očekávat.
Na shledanou po prázdninách.
Sestry B. a J.Seidelovy

8. sraz Veteránů celní služby na
stolové skalní hoře Ostaš u Police
nad Metují dne 10. 6. 2010.
Podařeného srazu na stolové hoře Ostaš se zúčastnilo 24
bývalých kolegů z práce, nyní důchodců, kteří si říkají
Veteráni celní služby bývalé Celnice Náchod. Celnice
Náchod kdysi obstarávala celní služby pro dva okresy a to
Náchod a Trutnov. Od 11:00 do 18:00 se živě diskutovalo,
konzumovalo a za velikého tepla a modrého nebe i
doplňovaly tekutiny v Občerstvení pana Malíka na Ostaši.
Příjemné byly i procházky lesními cestami mezi skalami.
Organizátor srazu zajistil pro zpestření srazu v lesním
prostředí i výstavku hub s popiskami a přednáškou. To vše
zajistili manželé Fatkovi z České mykologické společnosti
PRAHA – pobočky Broumov. Někteří členové srazu tak získali
i houby domů pro zpestření jídelníčku. Protože počasí bylo
nádherné (trochu až moc teplo), les okolo, byla spokojenost
viditelně dobrá a všichni se těší zase na příští sraz, aby
mohli informovat kolegy z bývalého společného zaměstnání
o novinkách v osobním životě i třeba předat zprávy o
dalších kolezích, kteří se z různých důvodů nemohou srazu
zúčastnit, ale přeci jen někdo z jejich okolí může předat
pozdrav nebo zprávu. Ještě před rozchodem se všichni
shodli, že musí pochválit pana Malíka, majitele Občerstvení
na Ostaši za jeho milý a profesionální přístup k účastníkům
srazu a vůbec všem hostům, vzornou obsluhu a kuchyni.
Všem velice chutnalo a budou doporučovat svým známým.

Antonín Kohl, foto zajistil Otto Mach.

Květinová výzdoba ve městě
„Nebuďme lhostejní ke vzhledu našeho města a
ochraňme si společně květinovou výzdobu“ nabádal
v červnovém čísle polického měsíčníku ing. Troutnar. Chtěl
bych navázat na jeho slova a podělit se s Vámi o své
zkušenosti.
Před šesti lety Město Police n. M. postavilo nad kotelnou
na sídlišti dvě devítibytovky a umožnilo tak získat mladým
rodinám dostupné bydlení - jsem jedním z tamních
obyvatel. Krátce po nastěhování jsme se začali zamýšlet
nad vzhledem přilehlých městských pozemků. Koupili jsme

si sekačku a travnaté plochy pravidelně sečeme. Z vlastní
iniciativy jsem potom založil na okraji pozemku květinový
záhon, ze kterého se postupem času stala pěkná, od jara do
podzimu kvetoucí skalka. Nebyla to práce snadná, neboť je
zde jílovitá půda plná kamenů, ale stála za to. Kolemjdoucí
se zde rádi zastavují a těší se pohledem na různobarevné
rostliny. Květiny i potřebné substráty jsem platil ze svého a
vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostranství, další
nezbytnou investicí byla koupě ochranného plůtku proti
volně pobíhajícím psům. Bohužel i za doprovodu svých
páníčků běhali někteří psi po skalce, lámali květiny a
vykonávali zde svoji potřebu. Pletí bez ochranných rukavic
tak bylo naprosto nemyslitelné. Před kým však ani plůtek
skalku ochránit nedokáže, to jsou vandalové a zloději!
Například na podzim si neznámý pachatel vykopal dvě
Azalky, které loni poprvé po několika letech krásně
vykvetly. Po této zkušenosti zde již žádné hodnotnější
rostliny vysazovat nebudu.

A zase jsme lepší!

Srdce Meziměšťáka se musí plnit hrdákem, jak říkával
starý pan Zástěra, který kdysi v dávnověku (do roku 1966)
dělal vedoucího celnice v Meziměstí. No, když si
prohlédneme právě otevřené zrekonstruované koupaliště
v Meziměstí, musím mu dát za pravdu. Po kabelové televizi
s místním infokanálem je i nyní koupaliště takové, jaké
nemá v regionu a dost daleko i za ním – n i k d o !
Rekreační možnosti a trávení volného času v létě dostalo
v Meziměstí výraznou možnost a prostor. A nejen na

povrchu jsou oči uchváceny, ale pokud máme zájem si
prohlédnout techniku, která na úrovni zajišťuje provoz a
udržuje čistotu a nezávadnost vody – no paráda a chce se
říci zázrak. Jak v kosmické lodi prohlásil někdo v mé
blízkosti. A tak si toho považujme a děkujme zejména
představitelům města, že dokázali projekt prosadit a
sehnat na něj dotace. Věřte, že to není hračka. A kdo by
prohlásil, že se „nadřeli na židlích“ , tak neví o čem mluví.
Chtěl bych jej vidět. Odcházel by jak spráskaný vlk
z kresleného seriálu „Jen počkej zajíci“. Takže koupaliště
je zde. A přátelé – nedejme jej! Aktivně bojujme s vandaly.
Ono jim v jejich pitomoučkých hlavičkách určitě zasvitne
nápad, jak něco poškodit, pomalovat, zničit. Je na nás,
jestli jim to projde. Systém nevidím, neslyším, mne se to
netýká, vede do pekel! Věřte tomu. Na režný pytel, režná
záplata, říkávala babička a měla pravdu, protože hedvábí
se na takovém místě nehodí a dokonce vypadá blbě!
Antonín Kohl
Autorovi fotek se omlouvám, ale dostal jsem foto anonymně na
internetu bez autora. Snad se nebude zlobit.

Žijí mezi námi…
Ing. PETR ŠRÁMEK – předseda Družstva
vlastníků v Polici nad Metují

Nejvíce poničená je však skalka vždy po zimě. Ne snad
kvůli klimatickým podmínkám, ale spíše z důvodu odklízení
sněhu z přilehlé vozovky. Vloni pluh zavadil o plůtek a část
ho povalil, letos nakladač nasypal sníh z vozovky až do
poloviny skalky. Tím se zbortil nejen plůtek, ale byly
polámané i rostliny – především dřeviny. Vím, že letos
napadlo extrémní množství sněhu a přesto bylo město
vzorně uklizené, prosím však o větší ohleduplnost při
výběru místa, kam bude sníh nasypán. I přes silnou
sněhovou pokrývku byla hranice skalky viditelná a v jejím
okolí je dostatek volného místa. Navíc se skalka nachází na
křižovatce a vytvořit zde hromadu sněhu není vhodné ani
s ohledem na bezpečnost silničního provozu.
Žádná z těchto zkušeností mě zatím neodradila a o
skalku se nadále starám. Ještě jednou ale prosím:
Nebuďme lhostejní ke vzhledu našeho města a ochraňme si
společně květinovou výzdobu – městskou i tu soukromou.
Mysleme na ni i v zimě!
Lukáš Rutar

Volby letos dopadly pro mnoho lidí dost překvapivě.
Myslíte si, že stojíme na začátku výrazných změn?
Já v ně pevně doufám.
Maličko tomu napovídají
současné
zprávy,
že
vrcholní politikové začali u
sebe.
Samozřejmě
že
státní rozpočet nezachrání
to, že si uberou peníze,
ale už třeba jen fakt, že si
zdaní poslanecké náhrady,
je krokem kupředu. Spíš
„předkrůčkem“ k tomu, aby se začalo s úklidem. Doufám,
že zmizí věci jako ohromná státní korupce při provozu státu
a zadávání státních zakázek. Poslední případ: koupili se
jakési malé vrtulníčky s kamerou na sledování kolon v
Afghánistánu za 115 milionů. Přitom původně se mluvilo o
45 milionech a myslím, že by to v užitné a funkční verzi šlo
pořídit za milionů pár. Před tím třeba obrněné transportéry
„Pandur“. Náš za 130 milionů, stejný portugalský za 40. A i
když všichni pro odůvodnění rozdílu cen tvrdili jak špičkově
jsou vybavené, hned před prvním nasazením bylo potřeba
zesílit pancíř, zlepšit vysílačky... Ale není to jen armáda.
Kdysi japonská Nomura koupila za miliardu IPB banku se
vším co k ní patřilo a pivovary Radegast a Prazdroj
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obratem prodala za sedm miliard. Nebo ruský dluh... A
tyhle informace proběhnou médii a nic se neděje! Co se
týče provozu státu: zaplaťme velice dobře kvalitní učitele
(podtrhne svoje slova výrazným gestem), protože vzdělání
národa je naprostý základ. Zaplaťme kvalitní zdravotnictví,
klidně se spoluúčastí pacienta, zaplaťme velice dobře
kvalitní, rychlé a neúplatné soudce (opět výrazné gesto),
zvyšme nebo spíše zaveďme zodpovědnost poslanců. A
samotný provoz státu: proč máme trojí výběr daní? Přeci je
možné to sloučit do jedné. Ale to by znamenalo propustit
sto tisíc úředníků, kteří pak nedají svoje hlasy těm, kdo
vládnou. Ale přes to všechno se lidi mají dobře. Nevím,
jestli se mnou budete, nebo nebude souhlasit, ale my, jako
středoevropané, se máme velice dobře. Nikdo neumírá
hladem, máme sociální jistoty, máme kde bydlet. A navíc:
my nejsme revoluční národ. Ale přesto takovéto změny
nastat musí a já v ně pevně doufám.
V souvislosti se zemědělstvím mě napadá parafráze na
Hamleta: Je cosi shnilého v českém, či evropském
zemědělství. Je tedy cosi shnilého v zemědělství?
Největším problémem je to, že exponenciála vlivu
globálního trhnu na naše zemědělství v posledních letech
strmě stoupá. V globálním trhu, který já jako podnikatel
musím respektovat, se dnes neobchoduje skutečnými
loděmi s obilím, ale ve virtuálním světě komodit. A tyhle
virtuální spekulace nám mohou vyhnat cenu komodity jak
vysoko nahoru, tak ji srazit úplně dolů. Existuje světová
cena, která je samozřejmě v pořádku, ale v pořádku není
její umělé ovlivňování. A druhý problém jsou dotace.
Evropa zavedla dotace do zemědělství už v padesátých
letech, jako reakci na postupné stoupání exponenciály o níž
jsem mluvil na začátku. Už tenkrát prostě musela reagovat
na světovou cenu, která je většinou určovaná mimo ní. Olej
– dnes převážně palmový, sója – hlavně z Jižní Ameriky. A
samozřejmě Asie, všechno dohromady takzvaný třetí svět.
Teď to hodně přeženu, ale třeba v Číně a leckde jinde,
věřím tomu, dělají „otroci“, kterým stačí „hrst rýže a spaní
pod palmou“. Leckde tam dělník dělá ani ne za dolar na
den. Takže oni dokáží vyprodukovat komoditu za x peněz a
my, vzhledem k tomu, že jsme v Evropě a máme nastavené
pevné standardy, samozřejmě ono x přesáhneme.
Pevné standardy. Co tím myslíte?
Určité sociální jistoty dané zákonem. Minimální mzda,
sociální a zdravotní pojištění a ekologická daň. Nás
hospodaření se statkovými hnojivy, tedy s kejdou, stálo
téměř 15 milionů, abychom splnili ekologické požadavky
(tzv. Nitrátová směrnice- nařízení EU). Oproti tomu v Asii,
ale nejen tam, třeba i v Bělorusku, se s tím nikdo nepáře.
Močka se vypouští do stepi nebo kamkoli jinam. V třetím
světě není zdravotní a sociální pojištění. Nemocenskou,
důchod, ale třeba i bezpečnost práce tam nikdo neřeší.
Evropa chce mít sociální a ekologický standard a tudíž musí
zemědělství dotovat, protože díky takto vzniklým
investicím evropský zemědělec světovou cenu komodit
daleko překročí, ale máme jeden globální trh. Tohle jsou ty
dotace o kterých se mluví a které zemědělcům všichni
vyčítají. Já dotace nechci, já chci aby Evropa vycházela ze
stejných tržních podmínek a budeme králové, tedy jen v
případě uzavřeného evropského trhu. Oni (země původní
EU) jsou květinky, které jsou zvyklé na vzornou péči. My
(ČR) jsme kytka o kterou se nikdo moc nestará a díky tomu
jsme odolnější, máme hlubší kořeny a silnější stonek.
Výsledek globálního trhu zemědělských komodit vypadá
následovně: aby byl výrobek konkurenceschopný, neprodá
se za výrobní cenu (včetně sociálních a ekologických
nákladů), ale za cenu určenou globálním trhem a ten rozdíl
doplácí stát, nebo Evropa. Dotace do zemědělství lze
chápat i tak, že je to jakási daň za komfort, který tady
máme. Evropský komfort sociální, jak jsem říkal na
začátku, a komfort ekologický.
Je z toho cesta ven?
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V současné době asi není. Jediné řešení, které mě
napadá je uzavřít trh a vytvořit ho pouze evropský, kde
budeme konkurenceschopní i bez jakýchkoliv dotací,
protože podmínky budou pro všechny stejné. Nejde o to, že
by Čína dokázala vyprodukovat litr mléka výrazně levněji
než Evropa, ale jde o to, že výchozí podmínky v Číně dané
zákony, jsou zcela jiné, než tady.
Je vůbec možné v současné době vydělávat v
zemědělství?
Samozřejmě že je. Nevyrábět. Nic nevyrábět, výrobu
pouze imitovat. Dotace povýšit na cíl a nikoliv východisko.
Pokud zrušíme výrobu mléka, propustíme 40, 50 lidí a
společně s dalšími třemi, čtyřmi lidmi pronajmu pozemky
za dvojnásobek ceny, kterou dnes platí družstvo a budu
chovat masné krávy, budu vydělávat. Masná kráva totiž
potřebuje jen jednu věc: aby se neztratila, (smích).
Pastvina, oplůtek, voda a nemusím ji půl roku vidět. Evropa
chce mít čistou vodu a vytvořila program na podporu luk,
které společně s pastvinami oproti polím výrazněji dotuje.
To je onen záměr, kdy se dotace stanou cílem, nikoliv
východiskem a z toho plyne, že když nebudu nic vyrábět,
nebo budu vyrábět minimálně s minimálními náklady, budu
vydělávat. Existují „zemědělští“ podnikatelé s desetitisíci
hektary luk a pastvin, zaměstnávající doslova pár
zaměstnanců - převážně na mulčování, kteří pak do médií
poskytují chytrosti o tom, jak neumíme levně vyrábět
mléko apod.
A tito lidé jsou skutečnými multimilionáři. Poznámka:
dotace na louky a pastviny jsou vázány určitým minimálním
počtem chovaného dobytka. Proto ta „komplikace“
úžasného dotačního byznysu chovem masných krav.
V Hlavňově stojí zcela nová stáj pro krávy. Odrazilo se
nějak „nové bydlení“ na zdraví zvířat?
Na to by Vám lépe odpověděla naše zootechnička. Ale
myslím si, že určitě ano. Zrovna dnes (29.6.) jsme měli
rekord. Nadojili jsme 7.275 litrů mléka. Nemyslím si, že by
někdy před tím, a tím myslím ještě i starý chlév, bylo více
mléka. Takže – když krávy více produkují, jsou logicky
zdravější.
Dokázal byste podojit krávu a pijete mléko?
Ne, nedokázal. Automatem asi ano, ale ručně určitě ne.
A mléko piju. Kupodivu mi hrozně chutná krabicový, spíše
vícetučné a ta jeho pachuť. (smích)
Je něco, co Vás strašně štve a je možné to napravit, bez
legislativních změn, bez vrcholné politiky?
Určitě mor současné doby: louky a pastviny a
zemědělská půda vůbec nejsou místem pro ježdění
čtyřkolek a motokrosu. Nic takového na zemědělskou půdu
prostě nepatří. Vyrytý drn nám půdními bakteriemi
kontaminuje píci a důsledkem může být i mnohastatisícová
ztráta v produkci mléka a zdravotního stavu zvířat. Ono
nám může závažný problém udělat i pár aut, které si budou
zkracovat cestu přes louku a vyjezdí do půdy koleje. Pak
přijde nějaký úředník a řekne nám, že tato „cesta“ není
loukou na kterou poskytli dotaci. A než se to vyřeší (úřední
zdlouhavé řízení s výslednou třeba jen malou sankcí),
pozastaví nám platby dotací a namísto října dostaneme
peníze v únoru. A to pak nejspíše již nebudeme existovat. A
další věc: někde uděláme kupu hnoje a lidi pak přijedou s
kolečkem trávy, plevelem ze zahrádky. To je v pořádku, ale
postupem času se tam objeví kovový odpad, sklo, plasty...
jakoby si hnůj pletli se skládkou.
Vě nujete se potápění. To není moc běžný koníček, jak
jste se k tomu dostal?
Dostal jsem se k tomu v době jakési osobní frustrace, v
době hledání něčeho. A jako kdejaký mladý kluk jsem hltal
Cousteaua a Calypso. V roce 2002 jsem si v Trutnově udělal
kurz a splnil jsem si, jako mnoho lidí, chlapecký sen.
Máte nějaké top místo?
Každý potápěč má svoje top místo. Pro mě to je
gorgoniová zahrada u chorvatského ostrova Cres. Gorgonie

jsou takové purpurově červené až fialové „korály“,
samozřejmě na ně musíte posvítit, protože jinak je všechno
v té hloubce šedomodrý a rostou asi od 30ti metrů hlouběji.
Potápěl jsem se třeba v Rudým moři, ale tam je to jak v
dokumentu BBC, až kýčovitý. Kdežto v tom Chorvatsku si tu
pěknou rybu, langustu nebo žraloka musíte zasloužit.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Nebojte se matematiky

Máte-li problémy zapamatovat si některé symboly nebo
některá důležitá čísla, využijte následující mnemotechnické
pomůcky:
a) symboly římských číslic:
(I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000)
Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města
nebo také Lev Couvá Do Manéže
b) hodnota čísla pí (podle počtu písmen ve slovech):
- pro 9 míst za desetinnou čárkou: Sám u sebe v hlavě
magického pí číslic deset mám.
- pro 12 míst za desetinnou čárkou: Lín a kapr u hráze
prohlídli si rybáře, udici měl novou, jikrnáči neuplovou.
- pro 30 míst za desetinnou čárkou: Mám, ó bože, ó velký,
pamatovat si takový cifer řád, velký slovutný Archimedes,
pomáhej trápenému, dej mu moc, nazpaměť nechť odříká
ty slavné sice, ale tak protivné nám, ach, číslice Ludolfovy!
c) důležitá telefonní čísla:
158 – osmička – policejní pouta
150 – nula jako rybník, tedy voda – hasiči
155 – pětka jako invalidní vozík
d) poloměr zeměkoule:
6 378 km – Šetři se, osle
Vybral František Janeček

JAK TO TENKRÁT BYLO SE STAVBOU
KOLÁROVA DIVADLA
Druhé pokračování ...
Letošního dne 6. září roku 1907 podal František Richter,
majitel hostince čp. 49 v Tomkově ulici, žádost zaslanou
slavné městské radě „za povolení přístavku k jeho sálu
tanečnímu“, na kterém se až do roku 1897 provozovala
malá tkalcovna. Stavební práce byly dokončeny v listopadu,
bylo zařízeno jeviště a šatny pro herce, a právě tato „prkna
znamenající svět“ se stala novým působištěm polických
ochotníků – herců „z ochoty“. Již 12. prosince 1907 zde
sehráli své první představení, opět osvědčenou Jiráskovu
Lucernu. Byli zde samozřejmě pouze v nájmu, svá divadelní
představení zde hrávaly i jiné místní korporace (např.
Spolek katolických tovaryšů Vlastimil, dámský odbor Matice
školské, později i soubor církve československé), a také,
zpravidla celý měsíc leden, i mnohé kočovné divadelní
společnosti. Tady na skromném jevišťátku nakonec
účinkovali dlouhých 32 let, až do roku 1940, kdy se
definitivně přestěhovali do tolik vytoužené vlastní divadelní
budovy – novostavby nazvané Kolárovým divadlem.
A právě v Richterově hostinci, kde se poličtí herci (tedy
Spolek divadelních ochotníků Kolár) usadili, to všechno
začalo. Bylo to při vzpomínkové slavnosti konané na sklonku
1. světové války dne 16. května 1918, kdy si poličtí
ochotníci spolu s veřejností připomněli padesáté výročí
položení základního kamene k Národnímu divadlu v Praze
(16. 5. 1868). Na konci programu (dávali tenkrát
Mrštíkových Maryšu) však mimo nadání vystoupil herec a
režisér Jan Pejskar, tehdy vůdčí osobnost divadelního
spolku, a v sugestivním projevu předestřel nic netušícímu
obecenstvu ideu, která mu již delší dobu nedala spát.
Usoudil, že nejlepší oslavou jubilea „Zlaté kapličky“ by bylo

postavit před polické občany záměr s ušlechtilým cílem –
podobným způsobem jako v Praze vybudovat i v Polici
samostatné divadlo. Věděl ovšem dobře, že sám spolek
„Kolár“, i při vší vážnosti kterou požíval, při vší přízni a
sympatiích
veřejnosti,
by
nedokázal
poskytnout
dostatečnou personální základnu k rozvinutí organizačních
příprav, protože vlastně sdružoval jen aktivní herce. Došel
proto k závěru, že k tomuto účelu by bylo nejvhodnější
vytvořit pomocný orgán ve formě zcela nové korporace. A
tak Jan Pejskar využil situace a překvapenému publiku
rozdal předem připravené přihlášky. Úspěch akce byl zcela
mimořádný a nečekaný: již z oslavy si organizátoři odnášeli
velký počet podepsaných přihlášek k účasti v „Družstvu pro
postavení divadla“. Cenu zde neměla ani tak hodnota
členských peněžitých příspěvků, ale to, že se podařilo
získat širokou základnu občanstva s opravdovým zájmem o
stavbu svého divadla. Zakrátko došlo k ustavující valné
hromadě a v čele družstva, jak jinak, stanul jeho ideový
zakladatel Jan Pejskar. Od této doby počal „Divadelní
spolek Kolár“ pravidelně odvádět z výnosu každého
ochotnického představení určitý podíl, ukládaný na stavbu
nového divadla. Prvním příspěvkem vůbec byla celkem malá
sumička 98 korun 50 haléřů (v té době by stačila na pytel
mouky) z výtěžku představení hry Josefa Skružného:
„Hanzelínova kometa“, hrané již 27. a 28. dubna 1918.
Účelem založení družstva měla být veškerá činnost,
směřující k postavení vlastní divadelní budovy pro „Spolek
divadelních ochotníků Kolár“, přičemž v budoucnu
dokončená stavba bude bezplatně předána „Koláru“ a samo
„Družstvo“ ukončí svou činnost a bude likvidovat.
K rozhodnutí získat vlastním přičiněním moderní budovu
divadla vedly tehdejší ochotníky příklady některých českých
měst, které si své divadlo již pořídily vybudovat a
především snaha ukončit trvalé problémy s provozováním
divadelní činnosti na málo vybaveném jevišti Richterova
hostince, v divadelním sále s omezeným počtem míst a tím
i s malým výnosem z jednotlivých produkcí. S velmi velkým
předstihem před vlastní stavbou se však začalo také
zvažovat, kde by budoucí divadlo mělo stát.
Vhodnou příležitostí k prvnímu vyjednávání o příhodné
stavební
parcele
se
ukázalo
zasedání
obecního
zastupitelstva, které se konalo dne 6. listopadu 1918, po
téměř
půlroční
pauze
od
posledního
zasedání,
uskutečněného ještě za Rakousko-Uherska. Zápis ze schůze
konstatuje, že „pan starosta Viktor Krista připomíná, že
obecní výbor schází se za poměrů naprosto změněných,
poprvé v novém státě československém. Projevuje svou
radost nad tímto dosaženým úspěchem a připomíná zásluh
všech, jimž za dobytí těchto vymožeností poděkování
přísluší, zejména Masaryka, Wilsona, českých legionářů a
našich českých politiků a provolává jim sláva“. Přítomný
předseda „Družstva pro postavení divadla“ Jan Pejskar,
zároveň také tajemník městského úřadu, takticky využil
slavnostního rozpoložení zastupitelů města a přednesl jim
při té příležitosti žádost „o vyhražení místa pro postavení
divadla a o rezervaci místa na prostranství před soudní
budovou. Usneseno po delší debatě, že místo ono zůstává
rezervováno obecním kulturním podnikům mezi něž i
divadlo samozřejmě řaditi dlužno.“
Na vysvětlenou je třeba říci, že zmíněné prostranství
před soudní budovou je dnešní park, pojmenovaný jménem
mykologa Jana Bezděka. S odstupem let je také možno
prohlásit, že si zastupitelé města tímto málo uváženým
výrokem zadělali na nemilé komplikace, se kterými se
potom museli zabývat po několik dalších let. Roku 1923
„Družstvo pro postavení divadla“ poprvé uspořádalo velmi
úspěšnou tzv. „staročeskou pouť“, která vynesla čistý
výtěžek 9 421 Kč. Přirozeně za spoluúčasti mnoha polických
ochotníků, nejen coby pořadatelů, ale i aktérů některých
atrakcí a také autorů pověstné pouťové tiskoviny „Hlasů
z Kvíčerova“. Tyto poutě, které se od této doby konávaly v
režii „Družstva“ pravidelně každým rokem, se staly hlavním
zdrojem příjmů pro budoucí stavbu nové divadelní budovy
(a rovněž založily tradici pověstných „kvíčerovských“
poutí). Mezitím však „Družstvo pro postavení divadla“,
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kromě získávání finančních prostředků, podniklo i další
krok: k městskému úřadu podalo žádost za odprodej
pozemku číslo katastru 930/17, 18 a 19. To byla doposud
volná parcela vedle budovy Sokolovny, naproti okresnímu
soudu na Nové čtvrti, regulačním plánem a priori určená
pro stavbu nové budovy, a dle úsudku představitelů
„Družstva“ místo velmi vhodné pro budovu divadla. Ovšem
vedení města již mělo s tímto pozemkem úmysl poněkud
jiný a zcela určitě jim představa budovy divadla na tomto
místě na mysl nepřišla.
Dne 19. března roku 1927 se konala veřejná schůze
obecního zastupitelstva. Mimo jiné bylo na programu i
jednání o výše zmíněné stavební parcele. Bylo deklarováno,
že „pozemek ten zadán byl již poštovnímu eráru
k postavení poštovní budovy. Pan radní Jaroslav Linhart
uvádí, že právě dnes došel telegram od úředníka
ministerstva pošt a telegrafu soukromě p. Jar. Židovi,
v němž se uvádí, že ministerstvo pošt a telegrafu na
pozemek, jehož se nyní Družstvo dožaduje, reflektuje.
K tomu promlouvá městský tajemník Jan Pejskar co
předseda Družstva ku postavení divadla a se zřetelem
k tomuto prohlášení ministerstva dožaduje se nyní pro
divadlo pozemku, který již byl svého času pro divadlo
slíben dle usnešení obecního zastupitelstva ze dne 6. 11.
1918.“
Situace se časem poněkud změnila. Ministerstvo pošt na
stavbu své budovy poštovního úřadu v Polici n. M. nakonec
přestalo reflektovat, a tak na zasedání obecního
zastupitelstva dne 9. března 1928 byl „Spořitelně městské
v Polici nad Metují povolen prodej pozemku vedle
tělocvičny ku stavbě úředního domu za 1 K za 1 m2 bez
veřejné dražby.“ Stavba budovy Městské spořitelny byla
zahájena místním stavitelem ing. Josefem Erberem
22. října 1928 a dokončena v prosinci roku 1929. Přízemí
nové budovy přitom bylo pronajato i poštovnímu a
telegrafnímu úřadu, který se sem přestěhoval z budovy
hostince „Na Poště“ v Tomkově ulici. Ten zde fungoval od
roku 1875 a z uvolněných prostor po úřední místnosti byla
zřízena kavárna.
Poněvadž o týž pozemek, kde nyní stála výstavná
budova Městské spořitelny (tj. dnešní České pošty), již dříve
mělo zájem „Družstvo pro postavení divadla“, požádalo
proto oficiální cestou o přidělení pozemku jiného,
staronového, přislíbeného již roku 1918 – „za přikázání
místa ku stavbě divadla v parku před soudní budovou“. Ale
ouha! „K tomu podal protest místní Okrašlovací spolek se
žádostí, aby místo ono jako park bylo zachováno.“
Celá záležitost se počala pěkně zamotávat. Dne 15.
června 1928 bylo na zasedání obecního zastupitelstva
projednáváno nekompromisní předsevzetí „Družstva pro
postavení divadla“ „setrvati na usnesení z roku 1918“ (tj.
dodržení příslibu pozemku pro stavbu divadelní budovy
v místech dnešního Bezděkova parku). Usnesení obecního
zastupitelstva však bylo striktní: „Pro vyhovění nehlasuje
nikdo, v důsledku toho usnáší se obecní zastupitelstvo, aby
usnesení dřívější, kterýmž obecní zastupitelstvo družstvu
pozemek před soudní budovou k postavení divadla
vyhradilo, tj. usnesení ze dne 6. 11. 1918 bylo zrušeno a
aby družstvo sobě vyhlédlo jiné místo.“
Pokračování v příštím čísle...
Miroslav Pichl

Z historie výstavby silnice
Hlavňov – Hvězda
Místo v Broumovských stěnách, zvané „HVĚZDA“ (674 m
n. m.), důležitá křižovatka turistických cest s jedinečnými
skalními útvary a úchvatnou vyhlídkou do broumovské
kotliny, lákalo odedávna turisty. Postrádalo však
komunikaci a vodu, což velmi stěžovalo provoz hvězdecké
restaurace. Špatná polní cesta byla v zimě a dlouho do jara
úplně nesjízdná. Zásoby bylo nutno donášet většinou
z Police. Odbor Klubu Československých turistů v Polici nad
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Metují od svého založení v roce 1939 činil různé pokusy o
zřízení aspoň sjízdné cesty. Nebylo však pochopení, dobré
vůle a hlavně finančních prostředků.
Po druhé světové válce byla restaurace značně
demolována, vystřídalo se v ní několik nájemců. Když
odešel z Hvězdy p. Vilém Polický, který nešetřil námahy,
aby restauraci dal pokud možno do pořádku, byla obava, že
se nenajde nový uchazeč. Ujal se jí alespoň na čas p. Emil
Beneš z Hlavňova.
Úprava stávající polní cesty vedoucí z Hlavňova na
Hvězdu byla iniciována zásluhou funkcionářů oddílu turistů
TJ Spartak v Polici nad Metují. Byl ustavena „Komise
Hvězda“, sestávající ze zástupců Krajského národního
výboru Hofmana a Karla Vacka, rovněž jednatele TJ Spartak
v Polici nad Metují, dále ze zástupce ONV Rudolfa Macouna,
předsedy MNV v Polici n. M. Josefa Reichla, předsedy MNV
Hlavňov Josefa Hrubého a zástupce ředitele n. p. RaJ
Martince. Hlavními iniciátory budování této komunikace byl
předseda komise Jaroslav Ticháček, předseda TJ Spartak
v Polici n. M., a Karel Vacek. Vypracováním projektu byl
pověřen ing. Jaroslav Prikner z ONV Broumov. Byl
požadavek, aby bylo možno vyjet až nahoru s autobusy.
Silnice byla projektována jako prašná.
7. června 1958 byla podle projektu silnice vytrasována a
1. a 2.července byly provedeny první zemní práce.
19. července již pracovala první parta brigádníků na výkopu
odvodních struh, zúčastnilo se celkem 13 pracovníků, z toho
11 z Police n. M. Na dalších brigádních pracích se podílely
všechny vrstvy občanstva polického regionu, v době
prázdnin též učitelé, starší dívky a chlapci. Mnoho občanů
věnovalo brigádám část svých dovolených. Některý den
pracovalo i 30 osob. Brigádníci dostávali mzdu 5 Kč na
hodinu, povoz s koňským potahem obdržel 15 Kč/hod.
V době žní a polních prací byly práce přerušeny, od 10.
listopadu se opět počalo pravidelně pracovat a díky mírné
zimě nebyl vynechán jediný pracovní den. Technickým
dozorem byl pověřen Josef Hrubý z Hlavňova, vedení
stavebního deníku a výpočet mezd prováděl Jaroslav
Linhart z Police n. M.
28. prosince přijel na žádost Karla Vacka na Hvězdu
Ing. Netík z KNV Hradce Králové, který měl na starosti
financování stavby. Pod dojmem čarokrásné zimní vyhlídky
z Hvězdy (kde byl vůbec poprvé) na místě rozhodl, že
budovaná silnice bude mít asfaltový povrch. Také
s postupem prací a administrativním vedením byl velmi
spokojen.
Parkoviště vozidel bylo původně plánováno před lesem
na pravé straně. Nebylo to však místo právě nejvhodnější,
jednak od chaty dosti daleko, jednak na prudkém slunci.
Proto se budovalo parkoviště v lese ve stínu a blíže k chatě.
K vyrovnání a zavezení prostranství bylo zapotřebí
materiálu ze břehu pravé strany lesa patřícího p. Šrůtkovi,
rolníku v Hlavňově. Byl požádán o svolení k poražení
několika stromů. Po zavezení dolíku vznikla pěkná rovinka,
prostranství bylo řádně vyštětováno, zřízeno několik odpadů
vody a navezen štěrk z Rožmitálu.
Silnice i parkoviště byly dohotoveny koncem června, ani
ne za celý rok. Bylo odpracováno celkem 20 793
brigádnických hodin, s koňskými potahy 1 588 hodin,
celkem 97 brigádníků odpracovalo 22 381 hodin. Z toho
odpracovalo 29 občanů z Hlavňova 14 914 hodin, 58 občanů
z Police 5 330 hodin, 3 ze Suchého Dolu 1 052 hodin,
2 z Pěkova 842 hodin, 3 z Bezděkova 154 hodin, 1
z Bukovice 53 hodin a 1 ze Žďáru 36 hodin. Plánovaná
částka na stavbu byla 1 400 000 Kč, vlastní náklad činil
850 000 Kč. Na mzdách bylo vyplaceno 136 071,22 Kč, bylo
ušetřeno 215 794,45 Kč.
Po celou dobu stavby nedošlo k jedinému pracovnímu
úrazu. Při stavbě slavnostní brány zemřel raněn srdeční
mrtvicí jeden z brigádníků pan Dítě z Hlavňova.
Malou kuriozitou při stavbě silnice bylo, že při lámání
kamene v malém lomě poblíž cesty bylo nalezeno uhlí.

Netvořilo souvislou vrstvu, ale vyskytlo se jen ojediněle
v kouscích asi ½ kg.
Nová silnice Hlavňov – Hvězda byla slavnostně otevřena
5. července roku 1959. Slavnost se za krásného dne skvěle
vydařila. Účastníky slavnosti odvážely autobusy z Police do
Hlavňova. U kulturního domu seřadil se průvod a s hudbou
došel na začátek nové silnice, uzavřené pentlí. Po krátkých
projevech ji pak přestřihl pan Hofmanovi z KNV. Uvolnění
silnice bylo provázeno hudbou a zpěvem národní hymny.
V tom již mnoho aut, autobusů a jiných vozidel projíždělo
vzhůru na Hvězdu, kde koncertovala hudba a náchodští
předvedli pěknou veselou estrádu. Celé slavnosti účastnilo
se též pět hostů z Polska. Účast z celého okolí byla veliká,
restauraci a prostranství před ní navštívilo cca 2 000 lidí.
Novou silnicí projelo prvního dne na Hvězdu 478 motocyklů,
211 automobilů a 53 autobusů.
Současně se stavbou silnice byla stavěna nová přípojka
elektrického vedení vedoucí od Hlavňova na Hvězdu
nákladem 120 000 Kč, ONV financoval rozšíření terasy a
nového zábradlí na východní straně restaurace.
Ze soukromé kroniky Václava Šrůtka z Hlavňova vybral
František Janeček(gramaticky a stylisticky upraveno)

Staročeská přísloví ledacos vám napoví
Pokračování...

ČERTOVINKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čiň čertu dobře a peklem se ti odmění.
Nevíš, co stojí mezi anděly a čerty? Žerty!
Čert vždycky na větší hromadu klade.
Není toho kostelíčka, aby čert při něm svou kapličku
neměl.
Dobré je i v pekle mít přítele.
V nouzi čert i mouchy lapá.
Čert má mnoho cukru, a proto hřích činí sladkým.
Kde ďábel víc nezmůže, aspoň zasmradí.
Nepiš čerta na stěně, sám se on maluje.
Vybral František Janeček

Městská policie a měsíc červen
V měsíci červnu Městská policie :
-

-

-

-

-

-

Provedla MP celou řadu kontrol zaměřených na
dodržování veřejného pořádku.
Zejména na
sportovištích hřištích a parcích. Bylo zjištěno a
vyřešeno několik přestupků
S ohledem na změny jízdního řádu prováděla dohled
v ranních hodinách u autobusového nádraží a přilehlých
přechodů pro chodce.
Opětovně spolupracovala s ostrahou a personálem
Penny. Bylo zde při krádeži zboží zadrženo několik
občanů.
Zajišťovala společně s hasiči a členy automotoklubu
náročný cyklistický závod Rallye Sudety.
Děkujeme paní Hilscherové a Pišiom že pomohli dvěma
našim pejskům najít nový domov. V útulku zůstává
jeden pejsek.
Provedla společně se sociálním odborem kontroly
v rodinách, zajistila celou řadu doručených písemností,
vypracovala zprávy z místa bydliště
Na základě stížností prováděla kontroly v zahrádkářské
kolonii na Havlatce
Prováděla kontrolu režimu parkování na náměstí,
vydala několik desítek předplatných karet.
MP

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Čas prázdnin a dovolených
Tak konečně nastalo léto a dítka školou povinná
s radostí přivítala konec školního roku. Vysvědčení jsou
rozdána, každý jistě sklidil, co si zasloužil a nic nebrání
tomu, aby se naplno rozjel tolik očekávaný čas prázdnin,
ale i dovolených. Vždyť odpočinek a odreagování jsou pro
nás pro všechny velmi potřebné a zdravé. Přejme si proto,
abychom tento čas dobře využili, můžeme říci abychom si
ho užili, odreagovali se od všedních starostí a povinností a
načerpaly nové síly, náměty a elán. No a pokud k tomu
ještě i vyjde dobré počasí, tak co si více přát. Snad jenom
aby se nikomu nestalo nic zlého a v pořádku, v pohodě a
rád se vrátil domů. Proto nezapomínejme také na Boží
pomoc a ochranu při všech našich cestách, pobytech a
dobrých konáních.
V katolické církvi bude měsíc červenec stále ve znamení
období liturgického mezidobí. V pondělí tohoto týdne jsme
slavili významnou Slavnost svatých Cyrila a Metoděje,
slovanských věrozvěstů a v úterý jsme prožili státní svátek
věnovaný památce mistra Jana Husa, kterého tu nechci
obhajovat, ale jehož postojů si vážím. No a při pohledu na
další dny tohoto měsíce, nás kromě Svátků sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy, sv. Jakuba, apoštola a sv. Brigity,
řeholnice a rovněž patronky Evropy, už jiné významnější
svátky nečekají. Tento měsíc tedy budeme pod zvláštní
ochranou patronů Evropy a apoštola - poutníka sv. Jakuba,
což je pro naše prázdninové cesty symbolické a užitečné a
mám-li se závěrem ještě jednou vrátit k tématu prázdnin a
dovolených, pak prostřednictvím sv. Benedikta, zakladatele
řádu benediktinů a jeho hesla „Ora et labora“, tedy modli
se a pracuj, které bychom mohli modifikovat na modli se a
odpočívej.
Ve čtvrtek 1. července si náš kanovník, pan farář
Marián Lewicki, spolu s farníky a přáteli z Polska,
připomenul 10. výročí působení v kněžské službě v Polici
nad Metují. Po děkovné bohoslužbě byla připravena
společná večeře s posezením na nádvoří před farou.
Děkujeme mu za jeho pastýřskou přítomnost mezi námi, za
péči o naše duše, ale i o naše kostely a kaple, a za jeho
široké srdce. No a do dalších let mu přejeme hodně sil,
vytrvalosti a fantazie v pastorační práci pro všechny
generace farníků ale i pro ty, kteří nejsou praktikujícími
křesťany, pro hledající, bloudící, ztroskotané a další,
hodně spokojenosti ze společné práce při správě naší
sloučené farnosti a hojnost Boží lásky, radosti a pokoje
v osobním životě.
Kalendárium:
5. července 6. července 11. července 18. července 22. července 23. července 25. července 26. července –
31. července 1. srpna 6. srpna 8. srpna -

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje,
biskupa, patronů Evropy, hl. patronů Moravy,
státní svátek
14. neděle v mezidobí, Jan Hus, státní svátek
15. neděle v mezidobí, Svátek sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy
16. neděle v mezidobí
Památka sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
17. neděle v mezidobí, Svátek sv. Jakuba,
apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny
Marie
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
18. neděle v mezidobí
Svátek Proměnění Páně
19. neděle v mezidobí
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P. Marian Lewicki oznamuje, že ve dnech 5. - 31.
července bude mít dovolenou. V naléhavých případech se
obracejte na P. Martina Lanžiho, kněze v Broumově.
Pořad bohoslužeb v období dovolené bude následující:
- v úterý a v pátek od 17.30 hod. bohoslužba slova,
- v sobotu od 17.30 hod. mše svatá s nedělní platností
- v neděli od 8.00 hod. mše svatá.
První srpnovou sobotu, tedy 7. srpna 2010, se koná
pouť na Hvězdě u kaple Panny Marie Sněžné.
Přejeme dětem a mládeži krásné prázdniny a dospělým
klidnou a požehnanou dovolenou.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

spolu s atrakcemi pro děti zdarma zahrnoval doslova
nadupaný program na RALLY SHOW v Hradci Králové, který
by se nemohl konat bez účasti členů AMK Police nad Metují.
A aby toho nebylo málo, o tomto víkendu se další
členové AMK Police nad Metují jeli podívat a to již ve
čtvrtek dne 17. 6. 2010 autobusem AMK Police do Slovenské
republiky, kde se stejně jako v loňském roce jel jeden ze
závodů seriálu mistrovství světa enduro. Od 18. do 20.6. se
sešla světová špička endura již podruhé v Púchově. Soutěž
zahájil páteční prolog, který absolvovali dvojice závodníků
na upraveném extrém testu. Sobotní start byl zpestřen
deštěm. Enduro test se jel na stejném místě jako v loni u
obce Vieska - Bezdedov a jako již tradičně na blátě.
Motocross test byl umístěn na rozlehlé louce nedaleko
Dohňan. Jeden ze členů AMK Police spolu s dalším jezdcem
z Policka si dokonce trať zčásti projel.
Za AMK Police – Petr Dostál

Zlato a stříbro pro Polici

Výborné výsledky nejmladšího
člena AMK Police
Dne 19.6.2010 se náš
nejmladší člen Tomáš
Holzknecht
z Machova
zúčastnil již 5. závodu
seriálu
Nova
Cup
Motocross 2010, který se
tentokrát
jel
v Žamberku. Seriál má
celkem 10 závodů a je
rozdělen do několika
kategorií a to podle
věku. Tomáš Holzknecht
Automotoklub Police nad
Metují
reprezentuje
v kategorii „Elév až 12
let“, kdy doposud je
celkově na vynikajícím
6.
místě
z 38
přihlášených závodníků
v této kategorii. V Žamberku se Tomáš umístil na velmi
krásném 15. místě, přičemž toto umístění bylo u něho
zatím nejhorší z 5 odjetých závodů. Tomáš jezdí se
startovním číslem 510 na motorce Honda 85 ccm. Tímto
přejeme Tomášovi pěkné prázdniny a hodně úspěchů již
v tak dobře rozjetém seriálu.
Téhož dne, tj. 19. 6. 2010 naši členové vypomohli při
pořádání závodu Sudety Tour 2010 a to řízením křižovatky u
Pellyho domů. Vše proběhlo v naprostém pořádku. Hned
druhý den 11 členů AMK Police nad Metují a 2 dobrovolníci
jeli pěkovským autobusem zajišťovat hladký průběh Rally
Show 2010, které se konalo v Hradci Králové na fotbalovém
stadionu. Startovní listina plná známých jmen jezdců a
legendárních automobilů příliš nezhubla ani po sobotní rally
v Krkonoších, na kterou jsme měli jet také vypomoci, ale
vzhledem k současným aktivitám AMK Police, jsme museli
účast na tomto závodu zrušit. Pořadatelé měli proto plné
ruce práce, aby si všichni zajezdili a byli spokojeni nejenom
diváci, ale také samotní startující. Auta za sebou startovala
v kratších než minutových intervalech a program na trati
běžel bez přestávky 7 hodin. Na trati byla dvě divácká
místa, ze kterých by diváci mohli shlédnout až 1000
průjezdů! To by však neviděli otevřená depa, autosalony a
krásná vystavená závodní a sportovní auta, sportovní
veterány, trial show ani módní přehlídky. Nevyzkoušeli by si
golf, trenažér úderů a nemohli by se ani občerstvit. To vše
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Přebor ČR motocyklů Klasik pokračoval Českou Tourist
Trophy v Hořicích v jízdě pravidelnosti 19. – 20. června.
Miloš Thér, jezdec polického AMK, pokračoval ve slušných
výkonech. V kategorii T (125) v závodě obsadil 2. místo a
zajel nejrychlejší kolo.

V hodnocení pravidelnosti obsadil 5. místo. V kategorii U
(250) vyhrál závod s náskokem 20 vteřin. Vítězství je to
pouze pro diváky. V jízdě pravidelnosti obsadil 4. místo.
Jízda
pravidelnosti
historických motocyklů
smazává rozdíl výkonů
motorů a mají všichni
stejnou šanci. Měří se
druhé kolo a další dvě,
která
určí
ředitel
závodu. Tuto jízdu může
vyhrát
i
poslední
v závodě.
Počítá
se
rozdíl všech tří kol.
Týden po Hořicích,
26.
a
27.
června,
pokračoval
přebor
Královédvorským
okruhem
„O
cenu
Františka Šťastného“ ve
Dvoře Králové. Je čím se
chlubit. Kategorie T (125): vítězství na pravidelnosti a zlatý
věnec. Kategorie U (250): vítězství v závodě a cena
Františka Šťastného. V jízdě pravidelnosti 12. místo.
Nejlepší nakonec. Stříbrný věnec a 2. místo v celkovém
hodnocení jízdy pravidelnosti vybojoval ČZ 125 vodník
v kategorii T.
Závodu se zúčastnilo na 200 jezdců.
Děkujeme za přízeň diváků z okolí Policka.

Další závod Klasiků pokračoval v Ostravě – Radvanicích
3. a 4. července na okruhu Františka Bartoše. Je to klasický
přírodní okruh s pěknou přírodou včetně převýšení do cíle.
Miloš pokračoval v úspěšném tažení přeboru ČR. V kategorii
do 175 obsadil pěkné 6. místo. Velkou radost udělala ČZ
260. Ve třídě do 350 získala stříbrný věnec a 2. místo. Miloš
Thér odjíždí na autodrom Most, kde se zúčastní závodu
německého poháru ve dnech 17. a 18. července. Přebor ČR
pokračuje jízdou pravidelnosti 31. července a 1. srpna
v Nepomuku.
J. Máslo

Poslední zápas fotbalové přípravky
V sobotu 5.06.2010 se odehrál poslední zápas mladší
přípravky a na závěr sezóny si děti zahrály proti maminkám.

předčasně pan Václav Vít z Broumova, který u týmu slavil
postup a první sezónu v krajském přeboru. Výbor musel ze
dne na den sehnat nového trenéra a byl osloven pan Jan
Jebavý z Trutnova. Kádr pro podzimní část jsme měli
dostatečně široký a osobně si myslím, dle jmen i kvalitnější
než stávající jarní, ale bodů bylo poskrovnu. Nechtěl bych
tady hodnotit zápas od zápasu, ale rozebral bych tři hlavní
příčiny podzimního neúspěchu.
První aspekt byl ten, že jsme do zápasů nastupovali
s moc ofenzivní taktikou a hráli na to, že soupeře
přehrajeme fotbalovostí, směrem dopředu a bez větší
bojovnosti, ale opak byl pravdou. Možná, že jsme soupeře i
přehrávali po vápno, ale gólů jsme moc nedávali a ba
naopak jsme inkasovali jeden gól za druhým až jsme se
zastavili na hranici 38 obdržených gólů v 15 zápasech což
činilo hrozivý průměr 2,53 obdržených branek na zápas!!!
Druhý bod vidím v tom, že jsme ze hřišť soupeřů
nepřivezli v 8 zápasech ani jediný bod. A to se váže
k prvnímu bodu, hrát na hřištích soupeře na 3 útočníky,
kteří se místo tlaku spíše hledali a nevěděli co a jak hrát a
v záloze nebo dokonce v obraně, v dnešní době na 3 hráče.
To byl opravdu luxus, který si mohou dovolit opravdová a
vyzrálá mužstva, které na to mají, což náš případ rozhodně
nebyl. My jsme spíš tímto stylem byli dobré sousto pro
domácí, kteří si na nás vylepšovali jak bodová konta tak i
skóre.
Uvedl bych jeden příklad za vše. Doudleby – Police 4:2,
nastupujeme v 10 hráčích, 15 min. hrajeme o deseti lidech,
protože se čeká až po dokončení práce dorazí jeden hráč,
dokonce vedeme 1:0. Na lavičce náhradníků máme 3 hráče,
dejme tomu, ale co mě zarazilo daleko víc, byla nově
složená obranná TROJICE a naši tři útočníci v sestavě.
Bohužel se to také projevilo na výsledku a zase byla na
našem kontě velká NULA. Nechci dělat nějakého chytráka,
po bitvě je každý generál a co Čech to trenér, ale za ty
roky tak trochu již znám naše mužstvo.
Třetí aspekt byla forma a následné zranění brankáře.
Pokud by měl jarní formu, tak jsme měli také o nějaký
bodík víc, ale vše nám vynahradil v jarních bojích.
Podzim jsme ukončili na 13. místě se ziskem 14 bodů a
skóre 25:38 – 4x výhra, 2x remíza a 9x prohra.

Zdeněk Beran

Hodnocení fotbalové sezóny
2009/2010 „A“ mužstvo v Krajském
přeboru
Je nepsaným pravidlem, že druhý rok po předešlém
postupovém do vyšší soutěže je dosti kritický a stává se, že
velké množství týmů tento rok padá opět o soutěž níže.
Nám se to naštěstí, jak jistě každý ví, nepodařilo naplnit a
uhráli jsme pro Polici další rok v nejvyšší krajské fotbalové
soutěži i pro sezónu 2010/2011 a to v historickém nejlepším
umístění.
Celkem jsme skončili na historickém 6. místě v krajském
přeboru za 11 výher, 9 remiz a 10 proher = 42 bodů, při
celkovém skóre 47:46 plus jeden gól. Tohle umístění po
podzimní části bych nazval velký zázrak.
===================================================
Podzimní část začínající vlastně v létě pro nás
nedopadla nijak dobře, nebál bych se hodnotit podzim za
velmi, velmi špatný!!! Po prvním zápase u týmu skončil

Zimní přípravu jsme zahájili 26. ledna v nové nafukovací
hale v Teplicích nad Metují. Trénovali jsme celé období
pouze v hale jednou týdně bez trenéra. Prostě báčko a
báčko a sem tam jsme to proložili zimní ligou, kde jsme
občas uspěli a občas jsme zase propadli. Za mojí fotbalovou
kariéru v kategorii mužů mohu říci nejlepší příprava pro
fotbalistu a nejhorší pro fyzickou kondici.
A pak přišlo další hektické období. Po posledním zápase
zimní ligy s Klodskem, kde jsme utrpěli debakl 0:8 ( hra
opět na 3 obránce, kteří ještě den předem hrubě porušili
životosprávu ) :o), ukončil činnost přes internetovou diskusi
v našem klubu trenér Jebavý. Bylo to dva dny před
odjezdem na soustředění do Hustopečí. Vedení oddílu sáhlo
správným směrem a podařilo se domluvit a angažovat
bývalého hráče Police pana Lukáše Lorence z Broumova,
který neváhal a na nabídku kývl. V hledáčku byl ještě jeden
kvalitní trenér z našeho výběžku, kterého si ponecháme
třeba v záloze na příště.
Cíl nového trenéra nebyla ani tak záchrana v Krajském
přeboru, ale konsolidace týmu, protože odešli Hašek,
Doubek, Musa Ansuma, Pavlů dal přednost píšťalce v půlce
sezóny ?!, Čermák neměl moc chuť hrát. Proti tomu příchod
Kudláčka a později Abou Saliu.
Nový trenér s námi vyrazil již hned třetí den po svém
jmenování na soustředění, kde nám nedaroval nic a chtěl
nahnat nedostatky v zimní přípravě. Každý by si měl
uvědomit, že tohle vše se odehrálo pouze 12 dní před
startem soutěže. Ale hlavně co se nám snažil vštípit do
našich makovic je nový herní systém, kterým bychom se
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měli prezentovat v jarních bojích. Osobně, kdyby nás při
trénincích někdo sledoval, jak pobíháme od jednoho kuželu
ke druhému asi by se celkem podivoval, ale neslo to celkem
sladké ovoce a doufejme, že to bude pokračovat. Nebál se
dát šanci mladým hráčům k nám starším.
Jaro začalo veledůležitým zápasem, ale teď mě tak
napadá, každý zápas na jaře až po Doudleby byl
veledůležitý. Přijeli jsme do Černilova a hned se nám
podařilo taktickou hrou vyhrát. V mužstvu panovala po
soustředění zdravá nálada a nažhavenost. Další zápas
s posílenou Lhotou a zase výhra, pak pár těžších zápasů, ve
kterých se ukázala síla mužstva, sice se nevyhrávalo, ale i
remíza byla kolikrát cenná. Pokračovali jsme v tréninku a
zaměřovali na obrannou fázi v čele s bezchybným
brankářem, která nám šlapala jako švýcarské hodinky, ale
někdy se na jaře k nám přiklonilo i velké štěstí. Jaký to
rozdíl oproti podzimu. Ono na podzim měl soupeř třeba pět
nebo šest šancí a z toho dvě nebo tři proměnil a na jaře měl
jednu maximálně dvě a tu naštěstí většinou spálil. Jarní
body pomalu narůstaly až se zastavily na hodnotě 28, a
skóre, tomu věnujte maximální pozornost, 22:8 !!!!!!!!!
Průměr obdržené branky na zápas 0,53. Průměr jsme stáhli
o celé 2 branky na zápas. Tohle je hlavní příčina naší
záchrany. Dokonce jsme obdrželi na jaře nejméně gólů
z celého krajského přeboru a pouze v posledním zápase
jsme dostali více než jednu branku. Tým v čele s brankářem
udržel celkem 7x čisté konto.
Na jaře jsme dokázali vydolovat 28 bodů, 7x vyhrát, 7x
jsme remizovali a pouze 1x prohráli (postupující Trutnov
prohrál 2x)!!!
Ač přes různá zranění a velmi úzký kádr, nechuť
některých hráčů hrát za „A“ nebo trénovat, vše vedlo
k tomu, že se v KP zachráníme. Přiznám se, za sebe jsem
tomu dával po podzimu a odchodu zkušených hráčů 33%, ale
kdo mě zná, jsem většinou v téhle otázce spíše pesimista, o
to větší radost a naplnění dobře odvedené práce pak mám.
Jinak velkou měrou bych chtěl poděkovat trenérovi a
jeho taktickému plánu, všem hráčům (v mužstvu
nastupovalo 90% polických odchovanců a jejich srdce a
nezměrná bojovnost asi rozhodla ), kteří se podíleli na tak
dobře odehraných zápasech, realizačnímu týmu ( Jan
Ticháček, Josef Rusín, Pavel Reimont a spol.) a všem
divákům, kteří nám jsou vždy hnacím motorem a nejlepšími
v celém kraji!!!

Proto se na Vás obracíme s prosbou, kdo by měl zájem
pracovat pro zkvalitnění a rozšíření práce s mládeží v oddílu
kopané TJ Spartak Police nad Metují a chtěl by se stát
trenérem, asistentem popřípadě vedoucím mužstva pro –
mladší přípravky, starší přípravky, mladší a starší žáky,
mladší dorost, popřípadě pomoci jakoukoliv formou v oddíle
kopané budeme velice rádi.
Pokud by měl nějaký sponzor nebo dárce zájem na
sponzorování mládeže nebo celého fotbalového klubu a
chtěl věnovat nějaké prostředky, budeme velice potěšeni a
jako protislužbu můžeme nabídnout reklamu na stadionu,
popřípadě velice lukrativní reklamu na fotbalových
internetových stránkách http://www.policefotbal.cz , kde
průměrná denní návštěvnost dosahuje až 800 přístupů a za
dobu fungování, stránky navštívilo 130 000 lidí!!! Prosím
volejte na tel. čísla 737 353 852, 777 307 740, popřípadě
pište na email: police.fotbal@seznam.cz.
Zvláštní poděkování patří stávajícím trenérům
mládeže - Radek Starý trenér přípravky, Sláva Rieger a
Ladislav Gróf trenéři žáků, Karel Švorčík a Josef Pavlů
trenéři dorostu.
Příslib k trénování jsme dostali od pana Ladislava
Kudláčka, Milana Hejnyše ml., Aleše Krále a Víti Linharta,
velice si toho ceníme a předem děkujeme.
Seznam mládežnických mužstev pro rok 2010/2011:
• Mladší přípravka „A“, „B“ - ročník 2002 a mladší
• Starší přípravka „A“, „B“ - ročník 2000/2001
Pro bližší informace k náboru hráčů do přípravky lze
psát na email: police.fotbal@seznam.cz, kozyyy@seznam.cz
popřípadě volat na tel:603998654
• Mladší žáci – ročník 1998/1999
• Starší žáci – ročník 1996/1997
• Mladší dorost - ročník 1994/1995
• Starší dorost – ročník 1993/1992
Tabulky mladších a starších žáků
http://khfotbal.cz/2009-2010/1.trida-sz-sk.b/vysledky-atabulka.html
http://khfotbal.cz/2009-2010/1.trida-mz-sk.b/vysledky-atabulka.html
Předem děkujeme a těšíme se na brzkou spolupráci za
výbor kopané Kamil Švorčík

Pár webových stránek pro zajímavost a statistiky:

Již tradičně se Táhla Police nad Metují zúčastnila
Mistrovství ČR ve slowpitchi, který se konal ve dnech
3. – 4. 7. 2010 tradičně na hřištích v Mladých Bukách, a
v Trutnově. Pro osvěžení paměti připomínám, že slowpitch
je pálkovací hra vycházejíc ze softbalu, která se od softbalu
zejména odlišuje tím, že se hraje ve smíšených družstvech
(5 mužů, 5 žen), dále tím, že nadhoz je výrazně pomalejší
než ve zmiňovaném softbalu.
Pro letošní rok nám na úvod turnaje nepřál los. Byli
jsme nalosování do skupiny s teamy V.I.P. (loňský finalista)
a TEMPO Praha. Očekávanou porážku s V.I.P. jsme napravili
zlepšeným výkonem proti TEMPU, které jsme díky strhující
poslední směně porazili, čímž jsme získali výhodnější
postavení v dalším zápasu. Tato výhoda spočívala zejména
v tom, že jsme se z Buků nemuseli na další utkání přesouvat
do Trutnova.
V dalším zápase jsme narazili na team (j)Elita, za který
nastoupila řada našich bývalých spoluhráčů. Celý zápas
(vlastně celý turnaj) se nám nedařilo na pálce, což se
výrazně projevilo v tom, že ještě v poslední směně zápasu
jsme prohrávali 3:5. V dohrávce zápasu se však přiklonilo
štěstí na naši stranu a po odpalu, který prošel středem
pole, a díky kterému jsme naplnili druhou a třetí metu, se
dalšímu pálkaři podařil hit, díky kterému jsme získali 3
body a nakonec brali (šťastné) vítězství 6:5. Toto vítězství
nás katapultovalo do zápasů o finálovou skupinu.
O finálovou skupinu jsme se utkali v klíčovém zápase
s teamem Sparks BAK Mladé Buky (druhý loňský finalista).

http://khfotbal.cz/2009-2010/krajsky-prebor/vysledky-a-tabulka.html
http://khfotbal.cz/2009-2010/krajsky-prebor/tabulka-5.html
http://khfotbal.cz/2009-2010/krajsky-prebor/tabulka-4.html
http://khfotbal.cz/2009-2010/krajsky-prebor/tabulka-doma-2.html
http://khfotbal.cz/2009-2010/krajsky-prebor/tabulka-venku-2.html
http://khfotbal.cz/2009-2010/krajsky-prebor/sestava/police-n.m.html

Kamil Švorčík

TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s.
oddíl kopané, hledá trenéry,
asistenty a pomocníky pro mládež!!!
Jak jistě většina z Vás ví mládežnická fotbalová družstva
TJ Spartaku Police nad Metují jsou spojena s mládežnickými
družstvy Hronova. Mužstva hrají důstojnou roli v krajských
soutěžích a myslím, že spojení funguje na velmi dobré
úrovni. Velké poděkování patří stávajícím trenérům, kteří
se dobrovolně o mládež starají. Ve spojení s Hronovem
budeme rádi dále pokračovat. Vzhledem k reorganizaci
soutěží v Královehradeckém kraji nám přibudou další
mužstva, ke kterým je třeba dodat trenérské obsazení a
realizační obsazení.
V dnešní uspěchané době, kdy ani rodiče hráčů v těchto
kategoriích nejsou ochotni vést své děti v jednotlivých
mužstvech ( až na výjimky ), je těžké někoho najít, kdo
bude zastávat tuto dobrovolnou funkci.
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MČR Slowpitch – Buky 2010

Zápas měl podobný průběh jako zápas s V.I.P., jen s tím
rozdílem, že jsme díky zlepšené hře v poli nepouštěli
soupeře do bodů. Dlužno dodat, že do bodů nepouštěl ani
on nás. K našemu velkému překvapení jsme odehráli zápas
celý, tj. na všech sedm směn. Nicméně prohra (jak řekl
vedoucí teamu „smolná prohra“) nám v další části turnaje
umožnila bojovat pouze o 5. – 8. místo.
V neděli nad ránem jsme se utkali s pardubickým
teamem Wayne´s world, složeným z aktivních hráčů
baseballu a softballu. Nicméně opět nás trápila pálka a celý
zápas jsme se nemohli dostat dál než na druhou metu…
s výjimkou druhé směny, kde jsme svým bodem korigovali
nepříznivý stav na 1:6. Zápas byl nakonec ukončen
předčasně po šesté směně tzv. rozdílem, neboť jsme krutě
prohrávali 1:13. Tato prohra nás donutila k přesunu na
hřiště do Trutnova, kde jsme se utkali v boji o 7. místo
s teamem Brno.
Loňská repríza zápasu probíhala podle jiných not, a
poměrně nestejný metr rozhodčích při posuzování strikeu
dostal nadhoz Táhel do defenzivy, což se v konečném
důsledku projevilo řadou chyb nadhazovače, které darovaly
teamu Brna, který jinak nehrál dobře, laciné body.
Nicméně z konečné prohry 1:9 je zřejmé, že žalostná pálka
našeho teamu nám neumožnila pro tento rok dosáhnout
lepšího výsledku, a zopakovali jsme tak pouze loňské
umístění. Na první pohled je to možná málo, ale
s vědomím, že za námi skočila řada silnějších týmů, ve
kterých nastoupili aktivní hráči baseballových či
softbalových soutěží (např. Tempo Praha, Svoboda nad
Úpou, nebo STORMS Řepy), to je výsledek dobrý.
Uvědomíme-li si, jaké jsou naše tréninkové podmínky, jaké
je naše vybavení a kolik lidí čítá naše základna, tak je
umístění na 8. místě překonáním našich současných
možností.
Jirka Heřman Škop - Táhla Police n. M. (nadhoz)
p. s. případným zájemcům o tuto hru sděluji, že nábor
nových hráčů probíhá neustále, a to každou v neděli od 14
hodin a každý čtvrtek od 17 hodin na tréninkovém hřišti za
čerpací stanicí. Bývalé hráče lákám k návratu na hřiště…
hra je to zajímavá, napínavá a při výletech na turnaje se
toho spousta zažije. Takže neváhejte a přijďte. Více
informací o nás nalezte na www.facebook.com ve skupině
Táhla.

O Krále Ostaše
Ve dnech 25. a 26. 6. proběhl na Ostaši lezecký závod
dvojic, který byl avizován i na stránkách tohoto periodika.
Závod byl pořádán Horolezeckým klubem Ostaš Police nad
Metují, pod patronací generálního sponzora závodu, kterým
nebyl nikdo jiný než „velký šéf“ Ostaše Petr Malík.
Ředitelem závodu byl jako tradičně Marek Láca Lacina,
potřebná povolení zajišťoval od vlastníka pozemků, obce,
Správy CHKO a orgánu ochrany lesa zajistil autor článku,
výsledky zpracoval tradičně precizně Jarda Bonati Ulvr.
Jelikož jsme pro letošní rok po dlouhých salónních
diskusích vymysleli mokrou variantu závodu (pro případ
deště, kdy je lezení na pískovci zakázáno), tak jako
naschvál počasí přálo. Mraky se sice honily, nicméně krom
tří kapek v sobotu po poledni vydrželo suché letní počasí
(Petr utáhl kohoutky deště dostatečně).
Smyslem závodu je ve 24 hodinách vylézt co možná
nejvíce ostašských věží. Toto jednoduché pravidlo však
některých družstvům uniká, a při závodu preferují kvalitu
cest nad jejich kvantitou, čímž přivádějí pořadatele (kteří
si předem připravili cenu za poslední místo) do
nezáviděníhodné situace.
Závodu se zúčastnilo 9 dvojic borců a 1 družstvo borkyň
(o vítězi ženské kategorie tak bylo téměř rozhodnuto již na
startu, nicméně děvčata nepodlehla pocitu vítězů a celou
soutěží držela krok s družstvy chlapců).

Celkovými vítězi se stali Jirka Prťka Koutský a Tomáš
Gromas Hornych z teamu Mission Impossible, kteří za sobotu
vylezli 75 věží, přičemž další 3 vrcholky zdolali u kiosku zv.
pivní cestou (1 pivně vylezená věž = 2 piva každý z lezců).
Děkuji všem, kdož se na přípravě a hladkém průběhu
závodu podíleli, přičemž generálnímu sponzorovi – Petru
Malíkovi – děkuji za výraznou podporu. Thanks 2: Lesy
České republiky, státní podnik, obec Žďár nad Metují,
Správa CHKO Broumovsko. Very special thanks 2: andělé
strážní, za to že nad námi bděli a zachovali zdraví všem
závodníkům, a za to, že nám dopřáli příznivé počasí!
Příštímu ročníku „Krále“ zdar, zdar, zdar!!!
Jirka Heřman Škop, předseda HK Ostaš Police nad Metují

MLADŠÍ ŽÁCI NA VOLEJBALOVÉM
TURNAJI V ČERVENÉM KOSTELCI
19.6.2010 se smíšená družstva mladších žáků zúčastnila
volejbalového trojkového turnaje v Červeném Kostelci.
Do turnaje se zapsalo 14 družstev. Naše žactvo se utkalo
s družstvy jako byla Slavie Hradec Králové, Lanškroun,
Jilemnice, Jezbiny a Červený Kostelec.
Družstva Police nad Metují se umístila na 8. a 12. místě.
Byla to jejich první volejbalová zkušenost s tak dobrými
soupeři, jejich hra byla s ostatními vyrovnaná, snad až na
družstvo Slavie Hradec, které je výkonnostně podstatně
dál.

Kateřina Holubová

Volejbalový turnaj pro žáky ZŠ
Police nad Metují
TJ Spartak Police nad Metují uspořádal dne 22.6.2010
volejbalový turnaj smíšených trojic pro dvě kategorie žáků.
První kategorií byli žáci 6.- 7. tříd, přihlásilo se pět
družstev, a druhou žáci 8.- 9. tříd v počtu sedmi družstev.
Hrálo se na čtyřech kurtech o rozměrech 4,5m x 6m,
tzv. minivolejbal, který je nejlepší formou jak naučit děti
této technicky velmi náročné hře.
Všechna družstva bojovala v plném nasazení a také byla
všechna odměněna drobnými cenami.
Doufáme, že se nám podaří uskutečnit i další
volejbalová utkání a přilákáme tak více dětí k této hře.
Kateřina Holubová, TJ Spartak Police nad Metují

Pohár putoval do Suchého Dolu
26.6. – 9.hodina - 8 sborů – 3 rozhodčí - 2 nástřikové cíle
– 1 putovní pohár …, takto by se dali ve zkratce shrnout
údaje pořadatelů před startem 16.ročníku soutěže „O
pohár starostky města Police“. Zahájení soutěže si paní
starostka Ida Seidlmanová nenechala ujít a deseti
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nastoupeným soutěžním družstvům popřála hodně zdaru při
boji o pohár.
Ačkoli přípravy a tréninky domácí
„Ledhujáci“
nepodcenili, souboj Titánů byl k vidění tentokrát mezi
družstvy ze Suchého Dolu a Bezděkova (loňský držitel
poháru). V soutěži je důležité i bezvětří. Takové ideální
podmínky znamenají pro soutěžící družstvo i několik sekund
k dobru. Namířit totiž proud vody na 8 cm široký kruh
nástřikového terče, ze vzdálenosti 7 m, není zrovna
samozřejmostí.
Posuďte sami, jak se komu dařilo:

umístění

SDH…

výsledný
čas

1

Suchý Důl

38,9 s

2

Bezděkov – A

40,7 s

3

Bezděkov - B

46,9 s

4

Žďár n.Met.

48,2 s

5

Velká Ledhuje

51,1 s

6

Radešov

54,5 s

7

Pěkov B

57,5 s

8

Hlavňov

60,08 s

9

Pěkov A

78,5 s

10

Česká Metuje

84,6 s

Soutěžní den, ale předáním poháru do rukou velitele
suchodolského družstva a oceněním soutěžících družstev
zdaleka nekončil. Večer se opět nesl v pohodové, na oko
soutěžní, atmosféře. Staří, Mladí a letos i družstvo
Dobrovolníků soutěžilo ve štafetě, kde nerozhoduje
rychlost ale důvtip a potlesk sklízí snaha překonat nástrahy
originálním způsobem. Družstvo Dobrovolníků se statečně
popralo i s požárním útokem. Na závěr ještě upřímný dík
městu Police za podporu při snaze ocenit každé soutěžní
družstvo. Velký dík pak patří aktivním členům sboru VL a
všem příznivcům, jež se podíleli na přípravách i průběhu
soutěže (ani letos nechybělo něco na zub pro vyčerpanou
obsluhu stánků). Dík patří i sborům, které naší soutěži po
léta zůstávají věrni. Za rok na viděnou!
Za SDH ve Velké Ledhuji, A.Trojtl

Terénní domácí služby rozšiřují svou nabídku

o mokré čištění koberců
a čalounění strojem MIRAGE plus.
Základní ceník:
Koberce: 9 -14 Kč/m2 - cena se odvíjí dle znečištění
Čalouněné křeslo: 50 - 80 Kč/kus
Auto čalounění a čištění koberců v autě: cena od 300
Kč dle velikosti auta
Veškeré ceny dohodou. Vy nám zavoláte a my za Vámi
přijedeme. Je možné si nás objednat ráno, ale i odpoledne,
popřípadě večer.
Kontakt: Steinerová Renata,
telefon: 607 824 616, prosím volat po 19 hodině

Prodám byt 3+1
Pěkný byt 3+1 v družstevním vlastnictví ve zděné
zástavbě, klidné místo. Součástí prodeje je garáž přímo u
domu, zahrádka a dva sklepy. Byt je po částečné
rekonstrukci. Vytápění je pomocí krbových kamen a
radiátorů. Druhý zdroj vytápění jsou elektrické přímotopy.
V domě je zaveden zemní plyn.

Cena 840 000 Kč

Kontakt: Michal Nosek, tel: 604 510 638

Koupím menši byt

v Polici nad Metuji, tel. 608 568 736

Prodám les

Lokalita – Žděřina u Police nad Metují
Mobil: 736 617 009.
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Běh z Police do
Police
13. června 2010

Štěpána Horáka

▲ Na startu se účastníci zaregistrovali
▲ Z polického nádraží se jelo vlakem do Žďáru…

▲ Vyčkávání těsně před startovní salvou

▲ A pak všichni vykročili k vlakovému nádraží

▲ Někteří absolvovali trasu v poklusu… ☺

▲ … kde byla „pohřbena“ stará vlaková závora

▲ Ze Žďáru už zase po svých zpátky do Police
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MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;

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

SLOUČÍME,
ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních
možností a Vašich přání YAGIEX
ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:

Datum:

27. července 2010

29. července 2010

v 15.00 hod.

v 15.00 hod.

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

http://autoskola-fiedler.wz.cz

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

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou
užitkovost

12,30 Police nad Metují (odstavné parkoviště naproti kostelu)
13,30 Teplice nad Metují (parkoviště na náměstí)
14,00 Vernéřovice (parkoviště u obchodu
potravin)
15,00 Broumov (parkoviště pod „Střelnicí“)
15,30 Křinice (u hospody)

Prodej 3.8.2010

Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří: 14 -18 týdnů cena: 130 - 150,- Kč

Prodej 20.9.2010

Kuřice černé, červené
stáří: 14 -18 týdnů

cena: 130 - 150,- Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502,
mob.731 701 331, po-pá 8-15h!
gallus.extra@gmail.com nebo
gallusextra@centrum.cz
36
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Pronajmu byt 3+1

na sídlišti v Polici nad Metují, Fučíkova ulice.
Volný ihned!
Měsíční pronájem je 2 500Kč + inkaso.
Telefon: 491 542 026

Zubní hygiena
Čorejová Radomíra

17. listopadu 291, Police nad Metují
tel: 725 064 998
•
•
•
•
•
•
•

vyšetření dásní a parodontu
odstranění zubního kamene
hloubkové čištění zubního kamene
čištění a leštění zubů (pigmentování)
lokální fluoridace
výběr vhodných pomůcek zubní hygieny
instruktáže vhodných
technik čištění zubů
• dětská zubní hygiena
• ordinační bělení zubů

Bylo krásné počasí a my se konečně cítili po čtyřech
nedělích pobytu ve výškách nad 4 000 m dostatečně
aklimatizováni. Z dvojky vycházíme v 8,30 hodin. Sníh je
dobrý a tak rychle získáváme výšku. Nad trojkou nás čeká
padesátimetrový skalní práh obtížnosti asi IV. Ovšem ve
výšce 7 000 m nám činí dost velké potíže. Po jeho
překonání se dostáváme na vrcholový hřeben a po něm
stoupáme, až to už výš nejde. Je 13 hodin a my stojíme na
vrcholu. Je krásné počasí, ale je okolo -30 °C, a trochu
fouká. Snažíme se udělat několik vrcholových snímků, ale
zamrzající fotoaparáty i my sami, urychluji rozhodnutí k
sestupu. Na vrcholu jsme pobyli asi půl hodiny.
Rychle sestupujeme přes tábory číslo tři, dva a
zastavujeme se až v jedničce. Tam jsme si lehli a díváme se
na tmou se halící stěnu. Konstatujeme, že se nám den
vydařil. Za 4 hodiny 1 000 výškových metrů z 6 100 m do
7 100 m a potom zpět do 5 300 m nebylo tak špatné. Ten
den dosáhla vrcholu ještě další trojice.
Potom už zbývalo jen likvidování táborů a sbalení
ostávajících věcí. Následoval pochod dolů k autu, do tepla a
do zeleně. Konečně jsme se po měsíci mohli i trochu umýt.
Pak nás už čekaly jen recepce, sem tam nějaká ta památka,
a potom cesta okolo čtvrtiny zeměkoule domů. Během dvou
dnů stanulo na vrcholu sedm horolezců.
Byl to tehdy druhý československý prvovýstup v
Himálaji.
Tak nějak se tehdy zrodila nová cesta na 7 135 m vysoký
vrchol Nun v indickém Kašmíru.
Jarda Seifert
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Vše pro zdraví
aneb horolezectví je zdravé
Žijeme v době, která přináší celou řadu závažných
zdravotních problémů. Dýchací cesty jsou zaplavovány oxidy
dusíku a uhlíku, uhlohydráty a nevhodná strava zvyšuje naši
tělesnou hmotnost a útočí na oběhový aparát a obchody nabité
lany, smycemi, karabinami a vším jiným možným horolezeckým
materiálem a ostatním zbožím osobní potřeby drásají naše
nervy, protože není možné si vybrat z tak velkého množství ve
vysoké kvalitě. Horolezectví se tudíž stalo sportem.
Ne, nesmějte se, ani nepolemizujte. Horolezectví totiž
nebylo sportem ani v období Zlatého věku alpinismu, ba ani v éře
Nové doby, ba ani ještě před dvaceti lety. V těchto dobách bylo
horolezectví projevem životní filozofie a stylu určité skupiny
praštěných jedinců, z nichž někteří byli nuceni z času na čas
podávat sportovní výkon.
Uvedu příklady. Nástupy do stěn ve velehorách musí
využívati poznatků vysokohorské turistiky a to je tůze namáhavý
sport, sestupy sněhovými žleby nebo poli často připomínají jízdu
na tobogánu a pokud je družstvo navázané, tak i jízdu na
vícemístném bobu, skok přes štěrbinu či trhlinu je skokem do
dálky, nahánění medvěda a následný útěk před Miškou jsou
kombinací vytrvalostního běhu a sprintu., výstupy sněhovými
žlaby za deště a některými žlaby vůbec jsou kombinací plavání s
potápěním, bivak ve stěně má mnoho společného s akrobacií a
pohyb suťoviskem s kuželkami.
Takových případů bychom mohli uvést ještě mnoho. Avšak
přes to všechno se horolezectví stalo sportem teprve nedávno a
to v době, kdy do všech jeho odvětví zasáhla soutěživost, která
se mnohdy stala hlavním motivem konání mladé generace lezců.
Tento závažný fakt má dva nesporně pozitivní dopady. V prvé
řadě se opět posunula hranice lidských možností a schopností
směrem vzhůru a zároveň se zvětšily možnosti pohřebních služeb
celého světa ke splnění plánu a zdravotnických zařízení ke
splnění obložnosti. Za druhé sport je zdravý a tudíž i
horolezectví je zdravé. V dialektice této logiky nacházíme
odpověď na otázku mnoha ignorantů: proč lidé lezou na hory? No
přece proto, že to je zdravé.
Výcvik členů našeho oddílu je již tradičně ve velehorách
zaměřen kromě poznání celé pestré problematiky i na osvojení
zásad zdravé výživy, hygieny, první pomoci, transportu, poslední
služby i všech dalších problémů, které by měl znát každý
horolezec. Teorie je doplňována i bohatými praktickými
ukázkami. Každý ví, že efekt demineralizačního nápoje
“Gulaťáku“ se dá přirovnat k účinkům živé vody. Ve chvílích
odpočinku pak horolezci berou hodiny předmanželské výchovy.
Letošní letní výcvikový kurs ve Vysokých Tatrách měl tu zcela
netypickou smůlu, že příjezd na Popradské pleso a odjezdy ze
Štrby byl provázen modrou oblohou a sluníčkem. Mezitím bylo
totálně a jednolitě zkrčmeno (piš se Z – jedná se o totálně
dokonalý způsob). Proto se celý kurs soustředil hlavně na teorii a
z horolezecké praxe jsme my, instruktoři, předváděli ukázku

rehydratace a dehydratace organismu, společně se zásadami
správné výživy. Počasí bylo natolik špatné, že nebylo možno
realizovat ani předepsaný přechod severní a jižní doliny, a proto
jsme s Jácou ještě jednou s kursisty vyjeli koncem září.
Moje účast na tomto zájezdu byla vskutku typickou ukázkou
správného přístupu k posilování zdraví a myslím, že i většina
ostatních horolezců přistupuje k této vážné problematice
nanejvýš zodpovědně. Noční cestu vlakem jsem nastoupil po
týdnu dovolené na Mušovské přehradě, kde jsem se pilně
připravoval k velkým výkonům. Ryby sice nebraly, ale ve sklepě
nám bralo.
Snídaně ve Smokovci se neobešla bez tradičního pivka na
posilněnou a pak hajdy na Slezáč. Při vynášce, a to hlavně v její
závěrečné fázi, se objevuje problém nedostatečné aklimatizace
na stále ještě menší množství škodlivin v tatranském ovzduší.
Cigárko na rozcestí však tento ostatek nahrazuje a eliminuje.
Ostatně jsem v tomto směru optimistou a myslím si, že
aklimatizační cigarety již brzy nebudou nutností. Nepatřím sice k
nadšencům, kteří tvrdí, že tatranská plesa se již vbrzku stanou
domovem Ropáka bahnomilného, avšak uznávám, že vývoj a stav
přírody ve Vysokých Tatrách je víc než slibný.
Před dosažením Sliezského domu mne rozbolí hnedle dva
zuby – ha, snad ne příznaky počínající horské nemoci? Chlazení
pivem se ukáže jako neúčinné, a proti odcházíme s Jácou do
Klubu horských vodcov, kde zkoušíme máčení v borových šiškách.
Jedná se o složitou proceduru, umocněnou zpěvem s kamarády z
našeho kraje, které tu potkáváme. Po půlnoci se střídáme s
Jácou v návrzích, že by bylo potřeba končit, ale ten druhý je
proti. Proto opakovaně stříháme. Vítězí vždy ten, který je pro
spánek. Okamžitě se ovšem shodujeme na tom, že lidskému
intelektu nebude poroučet pitomá náhoda a tak setrváváme
mezi stříháním až do čtvrté hodiny ranní.
Budíček je v pět hodin. Léčba zubů se jaksi nezdařila. Jedna
polovina obličeje připomíná meloun a druhá propadlý kapsář.
Výstup na Polský hrebeň je poznamenán určitými drobnými
problémy, které vyplývají z nedostatečné aklimatizace (za jednu
noc se všechno nedá strhat), ale Gulaťák na hřebeni opět
funguje spolehlivě. Místopis v Bielovodské dolině je pak již
hračkou (pokud si nepleteme východ se západem a sever s
jihem) a pak už cesta do Smokovce. Zde zjišťuji, že se časově
nevyplatí navštěvovat zubaře, a tak odjíždíme do Chocně a
odtud ráno řídím auto s kamarády domů.

Druhý den ve dvanáct hodin sedím na zubním křesle,
dáseň mi je rozříznuta, hnis pod ní vypuštěn a posléze
přicházím o dva zuby. Mám však dobrý pocit, že jsem zase
vykonal kus poctivé práce pro své zdraví. Inu horolezectvo je
zdravé.
P.S. Máte pocit, že to všechno, co jsem vám vyprávěl,
mělo být jaksi naopak? Odpovím vám slovy pana Wericha – to
jste si měli přečíst raději nějakou pohádku a ne tento
pravdivý příběh.
Petr Kučera
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