Ze vzpomínek Vény Hornycha na horolezecké začátky
Seděl jsem ve vysokém borůvčí na temeni Chrámovek
v Teplicích a měl jsem toho akorát dost. Právě jsem dolezl
cestu “Viktoria“ a byl jsem rád, že jí šel první Fisuho, bylo
to – tehdy na mne – dost těžké. Fisu dobíral další lidi a pak
mi položil otázku: „Véno, co je to tamhle naproti přes údolí
na okrajovkách za zvláštní věž?“
„To je Hladomorna na Ostrově, jedna z mála reliktů
nejsvrchnější, asi taky nejměkčí pískovcové vrstvy, to jsou
ty věžičky a balvany sem tam posázené v lese na temeni
okrajovek, třeba skupina Ostruha nad Chrámovkami nebo
celé skalní městečko na temenech polské Hejšoviny, často
nezvyklých, bizardních tvarů, s jeskyněmi a okny.
Hladomorna je z nich nejznámější a nejhezčí.“
To už je dávno, co jsem se na její vrchol vydrápal někdy
v létě 1954. Zároveň to byla naše s Celdou první
“neostašská“ věž. Vzali nás s sebou náchoďáci, vyvedl to
Zdeněk Studnička a my jsme s úžasem pozorovali mohutné
Chrámové a Martinské stěny a věže, o hodně vyšší než na
Ostaši.
Podruhé jsem ji vylezl opět se Studničkou o tři roky
později. To se Študák (tak se mu říkalo) vrátil na podzim
z vojny. V sychravém počasí jsme v Ádru osadili první kruh
do spáry Orlího hnízda, v Teplicích vylezli Ledního medvěda
a pak Zdeněk zamířil nahoru k Hladomorně.
„Tady udělám co nejdřív novou cestu“ prohlásil poté, co
jsme slanili z normálky, a zavedl mne pod stěnu směrem
k údolí, která začínala dost velkým, ale členitým převisem.
Vylezl ho, seskočil dolů a vypadal na vrcholu blaha: „Celou
vojnu jsem přemítal, jestli to půjde, ale teď vím, že jo.“
Hned následující rok v květnu ji s Bruno Fléglem vylezl,
nazval “Jižní hrana“, klas. VI, a je to moc hezká stěnová
cesta.
Pak jsem se do těchto, do dneška stále problematicky
dostupných končin dostal s partou někdy v roce 1965. Tam
se tak krásně leželo na obrovských deskách čistého,
vyhřátého pískovce a klábosilo! To už ale Míra Vacek vyběhl
ke kruhu Studničkovy cesty a já musel za ním. Vrchol hrany,
po které se dolézalo, tvořil zvláštní, velký roh. Míra na něho
uvázal svou nejdelší smyčku, vytáhl se, postavil, a když se
z něho odrazil k poslednímu kroku na vrchol, tak se celý
blok o váze nejméně metráku odlomil a vedený lanem
sjížděl přímo na mne. Míra vyjekl, ale udržel se, a já
s hrůzou čekal, jak se nám oběma ten kus skály pomstí. Stal
se ale zázrak – smyčka se vysmekla, blok prolétl těsně vedle
mne a mířil přímo na Zdeňka Vitvera, který ležel s ruksakem
pod hlavou přímo v jeho spádnici. Zdeno se však neobvykle
rychlým, přímo ještěrčím pohybem odkulil a na jeho původní
lože s velkým žuchnutím blok dopadl. Měli jsme, jako už
mnohokrát, velké štěstí – blok byl téměř v celé ploše
odchlípený, za ním bydlelo několik brouků a můrek, a držel

vydává město Police nad Metují

jenom na spodním uzounkém pásku skály, kterou Míra svým
odrazem ulomil. Ten blok tam leží dodnes.
Asi za patnáct let jsem tam dovedl už jinou partu, vylezli
jsme obě cesty, ta nová třetí se nám zdála těžká. To byla
s námi i Dita, moje hezká neteř z Mikulova, docela jí to šlo,
škoda že …….
„Hele Véno, my už jdeme dolů, tak jestli tu chceš dál
koukat do blba, nebo půjdeš s námi…“
„Nojo, vždyť už jdu, to si nemůže člověk ani chvíli
zavzpomínat…“

Nejdelší pád v Ádru
Dříve lezení nemělo takovou výkonnostní razanci jako
dnes. Když bylo vedro, sešla se parta u zatopeného lomu,
koupalo se, popíjelo, klábosilo, placení vyháněči ještě
neexistovali. Jednoho takového letního dne v r. 1979 se
přesto dvojice známých lezců, Pete Blahna a Pavel Svěcený,
rozhodla vyrazit “na něco v okolí“. Nejblíže byla údolní
stěna Vévody, kde se rozhodli pro kombinaci tří cest,
označenou “salut Germain“, těžkou spárovou cestu
klasifikace VII b. Silový a opatrný Pete s přehledem vylezl k
jedinému kruhu uprostřed stěny a dál pokračoval známý
hazardér Pavel, navíc zbavený svých již tak malých zábran.
A protože by jim české silonové lano 9 mm nevyšlo na
dvojito, lezli na jednoducho.
Prvolezec umístil do spárek dvě smyčky z průmyslového
silonového provazu, získaného krádeží na svém pracovišti, a
dobře přelezl klíčová místa. Na konci převislého koutu je
přechod doleva do již lehčí spáry pár metrů od vrcholu.
Pavel tvrdí, že prý to bylo trochu mokré, ale proč vypadl
právě ze začátku spáry, to neví. Během pádu myslel na
jedinou věc, jako ostatně při svých dalších pádech – co se
stane s jeho brýlemi. Pete to popisuje s nadhledem a
smyslem pro detail: „ Jistím Pavla na jednoduchým laně
přes hýždě (použil ovšem nespisovný výraz “prdel“), cítím
slabší škubnutí a vidím, jak kolem mne letí hlavou dolů
Pablo. Tedy úplně přesně nejdřív letěly asi s
dvaceticentimetrovým předstihem jeho brejle, pak poněkud
vyjevený Pavel a nad jeho hlavou jako svatozář smyčka,
která se mu smekla z krku. Měl jsem dost času, tak jsem mu
nechal nějaký prokluz, aby se nepřetrhlo lano, ale aby zase
nespadl na zem.“
Výsledkem byl pád téměř z vrcholu Vévody dva metry
nad zem v délce kolem 40 metrů. Obě smyčky se protrhly,
pád zbrzdily jen nepatrně. Díky Peteho nápadu s prokluzem
a jeho síle se Pavlovi vůbec nic nestalo. Pavel vylezl zpátky
a za Peteho vedení oba cestu dolezli. Kromě lehkého
popálení jistícího, rozbitých brýlí a makačky strážných
andělů, to byl vlastně bezvýznamný pád.
... pokračování na straně zadní straně
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Starostenské radosti a strasti
Intenzifikace čističky odpadních vod běží podle
harmonogramu /více na str. 2/. Pokračují práce na
infrastruktuře Wihanovy ulice. Probíhá příprava
realizace dokončení chodníku v Pěkově. Po čtyřměsíčním
jednání s památkovým ústavem snad již nic nebrání
ukončení akce
prodej škvárovny. Firma Stafido
dokončila novou dvojgaráž za radnicí. Na fotbalovém
hřišti se pod taktovkou Petra Rutara modernizuje koutek
pro děti…..
V květnu jsme
byli
mediálně pranýřováni za
nezodpovědný přístup k rodičům dětí umístěných v naší
mateřince vzhledem k šestinedělnímu uzavření zařízení
z důvodu výměny vnitřního osvětlení, malování,
venkovních izolačních prací, zateplení, výměny oken.
Věříme, že pořádná porce vyjmenovaných prací bude
včas dokončena a školka bude opět fungovat ke
spokojenosti všech.
Paní ředitelka Dana Baláková nemohla vyhovět všem
rodičům s umístěním jejich dětí. Zápisy v MŠ jsou
ukončeny vždy k 31. květnu daného roku. Během června
jsme se museli rozhodnout, jak se zachováme k dvaceti
čtyřem rodinám nepřijatých dětí. Především díky
pochopení a ochotě ředitele ZŠ a MŠ Police nad Metují
Karla Nývlta zřizujeme jednu třídu mateřské školy při
polické základce. V prostorách technického pavilonu.
Děkuju těm, kteří věří, že se nebude jednat o žňový
útulek z 18. století, že to není uměle vyvolaná akce, aby
moje snacha měla práci. Kateřina se vrací po mateřské
dovolené, na kterou odešla z bezděkovské mateřinky.
Její místo zaujala paní učitelka Dana Vrabcová
z Bezděkova. Asi by bylo hloupé, aby Dana dojížděla do
Police a Katka do Bezděkova. Druhou kvalifikovanou
učitelkou v nově vznikající třídě MŠ bude zkušená Věra
Kohlová ze Suchého Dolu.
Školku se snažíme zřídit s rozumnými finančními
náklady. Rádi přijmeme Vaši pomoc – např.šití lůžkovin,
darování kvalitních her a hraček, knížek.
V tomto čísle /str. 30/ najdete také program tradiční
Polické pouti. Městská policie slouží v pátek a v sobotu
do 24 hodin, v neděli do 23 hodin. O součinnost jsem
požádala státní policii, především v řešení dopravních
záležitostí, parkování. Čistotu budou průběžně
zajišťovat technické služby. Pro případ potřeby jsou
připraveni hasiči. Jako každoročně věříme, že počasí
bude přející a nemalé úsilí s programem, který
koordinují pracovníci Pellyho domů, bude oceněno Vaší
spokojeností.
Léto přináší i zhoršení sousedských vztahů. Bohužel
nás tato problematika zaměstnává čím dál víc. Stoupá
počet správních řízení u přestupkové komise. Jsme
nuceni řešit opodstatněné stížnosti na nájemníky
v městských bytech, kteří omezují práva starousedlíků
s nimi sousedícími. Myslím, že vůbec netušíte, kolik se
v konstatování v jednom souvětí skrývá problémů, které
jsou pro mnohé těžko pochopitelné.
Minulý týden jsem měla jednání s plk. JUDr. Davidem
Fulkou, plk. RNDr. Pavlem Křivkou, CSc. o budoucnosti
polického obvodního oddělení Policie ČR. I policie je
nucena šetřit a redukovat nadbytečné prostory,
minimalizovat provozní náklady. Určitě by bylo špatné,
aby v našem městě služebna nebyla. Zvlášť v době, kdy
agresivita, násilí, krádeže stoupají.
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Městská policie dostala za úkol připravit do 20. srpna
podklad pro vyhodnocení instalace retardérů v Kostelní
ulici a o ročním užívání parkovacích karet na náměstí.
Je mi smutno z neutěšeného stavu pohostinských
zařízení zvlášť v hlavní turistické sezoně.
V červencových teplech jsem měla radost z ohlasu
návštěvníků našeho koupaliště.
Dalo by se hodně povídat i psát. Bránit se,
vysvětlovat, obhajovat…
Dovolím si zakončit slovy cestovatele – spisovatele
Jana Tomšíčka:
„Zjistil jsem, že – co si člověk neprožije sám, nemá
velkou hodnotu,
nejistota, nepohoda a překážky rozvíjejí tělo i
ducha,
často se člověk bojí neznámého, avšak zahodí-li
strach, nalezne perlu,
konzumní způsob života a nabitá peněženka jsou
spíše nepřátelé lidskosti a vzájemné úcty,
smysl života je ve vnitřní spokojenosti, která není
závislá na materiálních věcech,
mohu PROŽÍT svůj čas a svůj život…
Tak tedy žijme a prožívejme. Zkusme přestat
posuzovat a soudit bez znalosti věcí. Děláme rány na
duši, které se těžko zacelují.
Ida Seidlmanová

Pozvánka

na 6. veřejné zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
POLICE NAD METUJÍ
v roce 2010,
které se koná

ve středu 8. 9. 2010
v 17 hodin
na sále Pellyho domů.
Intenzifikace ČOV Police nad Metují
Zhotovitel stavby firma Broumovské stavební sdružení
s.r.o. pokračuje v realizaci projektu Intenzifikace ČOV
Police nad Metují, který je spolufinancován z fondů
Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj /
Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
Provádí demontáž staré technologie ČOV a v rámci
stavebních prací byla odstavena na dobu cca 2-3 měsíců
dešťová zdrž. Do stávající kanalizace DN 600 byl osazen
gumový vak a na hrubé nečistoty dočasná mříž. Vypouštění
odpadních vod je sledováno a pravidelně kontrolováno TS.
Zhotovitel provedl otryskání betonových stěn a dna nádrže
denitrifikace tlakem 400 barů. Stávající stav betonových
stěn a dna je plošně dobrý, ale vykazuje lokální narušená
místa z hlediska malého krytí nosné armatury. Tato
narušená místa bylo nutné opravit tak, aby nedocházelo
k prasklinám betonové nádrže. Na objektu dávkování
srážedla je provedeno armování dna a betonáž záchytné

vany u mikrosít je hotova betonáž železobetonových stěn,
byla provedena rekonstrukce lapáku písku dešťových vod na
přítoku odpadní vody, hrubé předčištění. Se spol. ČEZ
Distribuce probíhají nyní jednání o možnostech napojení
trafostanice ČOV k distribuční soustavě, osazení nového
transformátoru na stávající příhradovou konstrukci, stožár
ČEZ. Projektant firma VIS Hradec Králové předložila
upravený podélný profil, umístění měrných žlabů, obtok a
napojení na stávající šachtu, nyní zpracovává úpravu lapáku
štěrku. V současné době se provádějí sanační práce na
dešťové zdrži, betonáž základu pro nádrž zahuštění kalů,
zemní práce pro biologický blok. Projektant a technický
dozor objednatele provádí kontrolu změnových listů, které
budou po odsouhlasení předloženy na Státní fond životního
prostředí k závěrečné kontrole a ke schválení.

Místo události: okres Náchod — Suchý Důl - lokalita U
Václava, 13.07.2010 06:57-Jednotky vyjely k požáru
hrabanky na rozloze 50 x 50 m Místo události: okres
Náchod — Machov - Bělý, kravín čp.60, 17.07.2010
09:51-Požár balíků sena u kravína v Bělém.
Místo události: okres Náchod — Suchý Důl - Slavný,
29.07.2010 09:48- Požár hrabanky o rozměru cca 4x5
m.
J. Hubka

I u nás máme Lurdy
Letošní 31. číslo Týdeníku rozhlas na str. 4 v rubrice
Dopisy, názory, polemika zveřejnilo příspěvek paní Daniely
Břouškové z Mnichova Hradiště nazvaný „I u nás máme
Lurdy“.
„Velmi mne zaujal příběh Míši Prošvičové upoutané na
invalidní vozík (Jak se jezdí s traktorem v obýváku, TR
26/2010). Nedalo mi to a rozhodla jsem se napsat. Málokdo
dnes totiž ví, že máme „české Lurdy“, které jsou nadějí pro
nemocné stejně jako Lurdy ve Francii. Jen tam nestojí
chrám, ale dřevěná kaple – sbírku na jeho výstavbu
znehodnotila po válce měna. Jedná se o obec Suchý Důl u
Police nad Metují, kde v letech 1892 až 1895 proběhlo
třiadvacet mariánských zjevení. Tamější zázračný pramen
přinesl uzdravení mnoha nemocným, například lidem po
mrtvici nebo těm, kterým hrozily amputace nohou. Kéž jsou
české „Lurdy“ opět známé jako v době před válkou, kdy
bývaly cílem poutníků z celé Evropy i ze zámoří. Kéž jsou
opět nadějí pro nemocné!
Naše Lurdy vyhořely. Pana šéfredaktora Milana
Pokorného jsem informovala. I o lidské sounáležitosti a
odhodlání postavit kapličku novou. Dovolujeme si Vás
pozvat na benefiční Koncert na schodech, který by chtěl
přispět nejen k finančnímu přilepšení, ale především
k duchovnímu rozměru společného snažení.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Zásahy našich hasičů v červenci
telegraficky:
Místo události: okres Náchod — Česká Metuje,
01.07.2010 15:42- Jednotky vyjely na požár trávy.
Místo události: okres Náchod — Police nad Metují Velká Ledhuje, ul. K Vodojemu, 08.07.2010 12:45 Hasiči vyjeli k požáru kapličky.
Místo události: okres Náchod — Suchý Důl - Slavný,
09.07.2010 15:24- Jednotky likvidovaly požár lesní
hrabanky na ploše 10 x 10 m.
Místo události: okres Náchod — Police nad MetujíPěkov, 12.07.2010 - Požár v motorovém prostoru
nákladního automobilu.

Ida Seidlmanová
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Sbírka na obnovu kapličky
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.
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 prodejně potravin Suchý Důl - Vernerová, v
prodejně potravin Bukovice – Petrová, v Restauraci Suchý
Důl, v Kiosku Slavný, na Městském úřadě v Polici nad
Metují, v Knihkupectví Kholová Police n.M., v Prodejnách –
Skrblík (Police n.M., Hronov, Broumov, Česká Skalice,
Červený Kostelec)
Za příspěvky předem děkujeme.
O historii kapličky se můžete více dozvědět na
webových stránkách obce: www.suchydul.cz
Vítězslav Vítek – starosta a zastupitelé obce Suchý Důl.

Příprava voleb do osadních výborů
Pěkov, Hlavňov a Radešov.
Společně s blížícími se volbami do zastupitelstev obcí
15. a 16. října 2010 jsou připravovány i volby do osadních
výborů (OV) integrovaných obcí - Pěkov, Radešov a Hlavňov.
Princip obsazení OV formou lokálních voleb byl zvolen jako
prostředek zaručující maximálně možnou spravedlnost a
zároveň dávající zvoleným kandidátům jistotou, že dostali
důvěru hovořit za ostatní. Počet volených členů OV byl
zastupitelstvem stanoven v Pěkově a Hlavňově na 7, v
Radešově na 5. V případě nedostatečného počtu kandidátů
mohou mít OV i nižší lichý počet členů, nejméně však 3.
Vše je připravováno tak, aby po vyhlášení voleb
zastupitelstvem města ve středu 8. září byly za pomoci
stávajících osadních výborů rozšířeny do všech domácností
v Pěkově a Honech, Hlavňově a Radešově tiskopisy
"Prohlášení kandidáta", které všichni zájemci o práci v
osadním výboru vyplní a odevzdají do 24. 9. 2010 buď
přímo do podatelny na radnici nebo do zapečetěných
schránek umístěných pro Pěkov v pěkovské knihovně v čp.
60, pro Hlavňov v hlavňovské knihovně čp. 35, pro Radešov
u manželů Pohlových čp. 5. V pondělí 27.9.2010 budou
zapečetěné schránky z jednotlivých obcí vyzvednuty a
z kandidátů sestaveny pro jednotlivé integrované obce
volební lístky. Tyto volební lístky budou přiloženy do obálek
s volebními lístky do zastupitelstva města a doručeny
voličům v příslušných obcích nejpozději 3 dny před
volbami. Hlasovací lístky bude možné si vyzvednout i přímo
ve volební místnosti.
Vlastní volby budou probíhat tak, že každý z voličů
zaškrtne na hlasovacím lístku nejvýše takový počet
kandidátů, kolik je stanovený počet členů OV. Při zaškrtnutí
více kandidátů než je stanovený počet členů OV nebo
žádného, je hlasovací lístek považován za neplatný.
Hlasovací lístek vloží do bílé obálky označené razítkem
města, kterou obdrží ve volební místnosti a vhodí do
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zvláštní volební schránky. Po ukončení hlasování (v sobotu
16. října ve 14.00 hodin) bude volební schránka převezena
na MěÚ v Polici nad Metují, kde v pondělí 18. října zvláštní
komise jmenovaná zastupitelstvem města sečte hlasy pro
jednotlivé kandidáty ze všech hlasovacích lístků. Prvních 7
(Pěkov, Hlavňov) resp. 5 (Radešov) kandidátů s nejvyšším
počtem získaných hlasů se stává neoficiálními členy
osadního výboru. Do 14-ti dnů po skončení voleb svolá
starosta města zasedání neoficiálních členů osadního
výboru, na kterém si jeho členové zvolí ze svých řad
předsedu. Zastupitelstvo města Police nad Metují na svém
ustavujícím zasedání jmenuje zvolené členy osadního
výboru a jeho předsedu, od této chvíle se stává osadní
výbor plně funkční a může zahájit svoji činnost.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Odpadové informace
Přesuny kontejnerů na tříděný
odpad
Pro zvýšení kapacity sběru vytříděného odpadového
papíru na sběrných stanovištích, bylo změněno vyvážení
některých
kontejnerů ze čtrnáctidenního na týdenní
interval. Z tohoto důvodu bylo možné přesunout některé
kontejnery na papír na sběrná stanoviště, kde se papír
doposud neodkládal. Nově nám tedy přibyl kontejner na
papír ve Smetanově ul., v ul. 17. listopadu u ZS, na
křižovatce ulic Tyršova a Pod Havlatkou , na křižovatce ul.
Zahradní a Na Prádle a ještě přibude kontejner v Hlavňově
na otáčce. Kromě tohoto, požádalo město spol. Eko-kom, v
rámci projektu odpadových nádob, o zapůjčení dalších 6-ti
nových kontejnerů, které budou umístěny na zbývající
sběrná stanoviště tak, aby všechna stanoviště stávající
sběrné sítě byla vybavena alespoň jedním kontejnerem na
plasty a nápojové kartony, na papír a na sklo.
Při této příležitosti zároveň připomínáme, že pro lepší
využití kapacity kontejnerů je potřebné, PET lahve,
nápojové kartony, papírové krabice a další duté obaly
sešlapávat nebo rozkládat. Děkujeme za pochopení.

Rozšíření sběrného dvora
Od roku 2007 provozuje spol. Marius Pedersen a.s. (MP)
pro město Police n.M., v okrajové části provozního areálu
polických technických služeb v ul. V Domkách, odpadový
sběrný dvůr (SD). Součástí SD je jednak venkovní plocha
se třemi velkoobjemovými kontejnery, do nichž mohou
občané odkládat objemný odpad, odpad ze zeleně a drobný
stavební odpad a dále je zde buňka pro obsluhu a jednak
zastřešený prostor (přední část haly), kde je možné
odkládat odpad s nebezpečnými vlastnostmi, větší množství
papíru, pneumatiky z osobních automobilů a veškeré
vyřazené elektrozařízení. Před halou SD je také jedno ze
stanovišť sítě sběrných míst tříděného odpadu, kde je
možné odložit vytříděné plasty, nápojové kartony, papír a
sklo. SD je otevřen dvakrát týdně, a to ve středu odpoledne
a v sobotu dopoledne a náklady na jeho provoz jsou
součástí městského odpadového poplatku. Vzhledem
k tomu, že venkovní prostor není příliš velký, je pro řidiče
spol. MP problematické rozmístit zde kontejnery tak, aby
bylo možné SD bez problémů projet, tedy vstupní branou
vjet a druhou bránou vyjet a často jsou uživatelé SD i
nuceni couvat. Proto z důvodu zlepšení dopravní
obslužnosti tohoto potřebného odpadového zařízení,
realizuje město, ve spolupráci se spol. MP, spol. SVOBODA
a.s. a polickými technickými službami, jeho rozšíření.
Rozšíření spočívá v demontáži stávajícího oplocení na jižní
straně, odebrání zeminy a úpravě pláně, vytvoření
zhutněného štěrkového lože a nového nájezdu, položení

nových panelů (o celkové ploše 21 m2) a obnově oplocení
s novým umístěním stávající výjezdové brány. V brzké době
již tedy bude možné absolvovat návštěvu SD bez větších
dopravních problémů.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Třídíte i na dovolené?
Je léto, doba dovolených, pro většinu z nás je to
chvíle, kdy můžeme hodit svoje starosti za hlavu. Co
bychom za hlavu házet rozhodně neměli, jsou odpadky.
Třídit odpad zvládnete na chatě, v kempu i v penzionu.
Začít můžete třeba s plasty.
Jen pro představu - na celém světě se vyprodukuje něco
kolem 100 milionů tun plastů ročně. Recyklují se však
necelá 4%. O něco lépe je na tom Evropa, kde se vytřídí a
recykluje přibližně 20% plastových odpadů. „Spotřeba
plastů zatím každoročně roste. V České republice
vyprodukuje každý člověk za rok kolem 30 kg plastů. Z toho
více než 80% z nich tvoří různé obaly,“ uvedl Tomáš Pešek,
regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.
Představte si svůj prázdninový jídelníček – například ke
snídani rohlíky s pomazánkou a se sýrem, ke svačině jogurt,
k obědu špagety s rajčatovým pyré, odpoledne jablko a
sušenky, k večeři fazolky na smetaně a brambory. Celý den
budete pít džusy a balenou vodu z PET lahve. Dokážete
spočítat, kolik obalů při takovém menu je z plastu? Plastový
sáček na rohlíky, krabička na pomazánku, obal na sýr,
kelímek od jogurtu, obal na špagety, … A to jsme teprve u
oběda. Kdo rád mlsá, musí připočítat také obaly od
bonbonů a dalších sladkostí. K tomu přidejte obaly od
šamponu, sprchových gelů, zubní pasty či krému.
Všechny tyto věci patří do žlutého kontejneru. Pokud
není při ruce, vystačíte si s igelitovou taškou či pytlem.
„Lidé si na třídění odpadu navykli, ale stále je co
zlepšovat. Každý člověk ročně vytřídí přibližně 8 kg plastů.
To znamená, že přes 20 kg plastů, které spotřeboval,
skončí ve směsném odpadu a nemůže se znovu využít
k recyklaci, a to je škoda,“ dodal Tomáš Pešek, regionální
manažer EKO-KOM, a.s.
Nezapomínejte na své zvyky a třiďte odpad i na
dovolené. Času Vám to příliš nezabere a uděláte něco pro
lepší životní prostředí i pro sebe. Třeba právě díky Vám
vznikne další plastové lehátko z recyklovaného plastu, na
kterém můžete krásně relaxovat.
Další informace o třídění odpadů v Královéhradeckém
kraji najdete na www.cistykraj.cz.
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz

příspěvky, dotace – Granty a příspěvky města, případně u
Heleny Ištokové (istokova@meu-police.cz). Následně
sportovní komise doporučí rozdělení příspěvku radě města.
Helena Ištoková - správa dotací, tel. 491 509 996

Projekt „Nové trendy cestovního
ruchu Policka a Stolových hor“
V letošním roce získalo město další dotaci z Operačního
programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013 Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Glacensis na projekt, který je
zaměřen na další rozvoj cestovního ruchu v regionu Policka
i Stolových hor. Celý projekt zahrnuje následující aktivity:
1/ zřízení informačního kiosku umístěného na Pellyho
domech:
kiosek 24 hodin denně 7 dní v týdnu (využití zejména
mimo provozní dobu IC) poskytne občanům i návštěvníkům
města potřebné informace. Bude zde přístup na vybrané
webové stránky (hlavně měst a obcí, turistických oblastí,
jízdní řády apod.) Dále bude kiosek sloužit jako tzv.
„digitální nástěnka“. Průběžně zde budou zveřejňovány
aktuality, pozvánky na zajímavé akce apod.
2/ tvorba nového turistického produktu s nabídkou
programu pro volný čas:
návrh a zpracování 12 nenáročných vycházek pro nordic
walking (může být ale využito širším okruhem zájemců,
např. i pro seniory, rodiny s kočárky atd). v okolí Police n.
M. Hvězdicové výlety vycházející z polického náměstí a
vracející se zpět do Police, v časovém rozsahu cca 1,5 - 4
hod. Vedou po značených cestách. V současné době pan
Milan Zítka s několika dobrovolníky ověřuje trasy v terénu,
připravuje výškový profil, textový popis, fotografie.
Následovat bude zpracování do propagačních materiálů.
Budou vydány česko-polské skládačky k jednotlivým
vycházkám. Zároveň bude na náměstí instalován souhrnný
informační panel se všemi trasami vycházek.
Celý projekt bude ukončen společnou česko-polskou
„vycházkou“ po některém z nových okruhů.
Uvažujeme i o kurzech nordic walking, protože tenhle
nový směr turistiky je stále více vyhledáván….
Nově nabízí informační centrum v Polici nad Metují ve
spolupráci firmou Birki ke koupi i zapůjčení hole pro Nordic
Walking.
Helena Ištoková
Radka Vlachová
„Tento
projekt
je
spolufinancován
prostřednictvím Euroregionu Glacensis“

z prostředků

ERDF

Informace z psího útulku
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY (GRANTY)
MĚSTA POLICE NAD METUJÍ

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 :

Údržba 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. Prosíme o
viditelné označení textem „SPORTOVIŠTĚ“. Formulář
žádosti je možné získat na webových stránkách města
www.meu-police.cz odkaz Polická radnice – Granty,

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

Rozpis lékařů stomatologické
služby srpen 2010
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
14.8. – 15.8.

Lékař
MUDr. Petr Houštěk
Poliklinika Broumov

602 333 466

21.8. - 22.8.

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

602 333 452
491 541 654

28.8. – 29.8.

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

602 304 594

MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí

491 582 381

Bc. J. N. Ogriščenko – dentista
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov

491 502 425

04.9. - 05.9.
11.9. - 12.9.

Tel. č.

Usnesení rady města ze zasedání
č.15 /2010 ze dne 12. 7. 2010

- SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové,
IČO 27532208
- STAVREMO-PCE a.s., Staré Hradiště, Fáblovka 404, 533 52
Pardubice, IČO 64791220
- NOVOSTAV s.r.o., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové,
IČO 45539006
Nominace členů výběrové komise:
Komise pro otvírání obálek: Zdeněk Kadidlo – místostarosta,
Ing. Scholz Pavel - investiční technik
Výběrová komise: Ing. N. Marel OV Pěkov, Ing. Pavel Scholz investiční technik, Bc. Jiří Škop - odbor výstavby, Ing. Pavel
Pohner - tajemník
Náhradníci: člen OV Pěkov, Ing. Jana Troutnar – ved. odboru
IMŽP, Rita Pohlová – ved. OV, Ing. V. Bučok – ředitel TS s.r.o.
RM jmenuje od výběrové komise projektu "Spolupráce
hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace
jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích"
starostku Idu Seidlmanovou a jako náhradníka místostarostu
Zdeňka Kadidla.
RM ukládá bytové komisi, sociálnímu odboru, městské policii a
TS s.r.o. předložit návrh řešení neoprávněného obývání bytu
rodinou Turkových v domě čp.309 v ulici 17. listopadu. Termín
9. 8. 2010.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

 KNIHOVNA
Malé zamyšlení
Člověka prý ovlivňuje prostředí. Tvrdí to jedna z teorií
o utváření osobnosti člověka. V krásných, čistých, nově
upravených prostorech si vandalové nedovolí škodit. Prý.
V klášterních chodbách se mi toto pravidlo potvrdilo.
Nově vymalované schodiště odolávalo nápisům rádoby
intelektuálů.
Ovšem chodby v Pellyho domech toto štěstí nemají. Mě
je smutno z toho, že právě mladí návštěvníci knihovny se
svými podrážkami podepisují na stěnách schodiště. Díky
panu správci jsou stěny sice vzápětí umyté a čisté, ale
negativní náladu, která nás po takových akcích přepadá,
nejde hned umýt, vyčistit.
A o tom to asi je. Máme nově zrekonstruovaný pěkný
dům, máme z něho radost, líbí se v něm návštěvníkům,
tedy většině návštěvníků, ale. Ale přece se najde „škodič“
a radost nám pokazí. Škoda.

RM schvaluje navýšení nákladů na akci:"Intenzifikace ČOV
Police nad Metují "- výkon autorského dozoru ve výši 36.000
bez DPH tj. 43.200,- Kč včetně DPH.
RM schvaluje navýšení nákladů na akci: "Garáže za radnicí č.p.
97 Police nad Metují" v celkové výši 28.618 bez DPH tj.
34.342,- Kč včetně DPH.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Energetický audit podle zákona č.
406/2000 Sb. a projektová dokumentace zateplení budov
základní školy v Polici nad Metují" firmu IR INSPECTIONS s.r.o.
Police nad Metují s nabídkovou cenou 176.000,- Kč s DPH.
Financování bude realizováno, v případě prodeje objektu
„škvárovny“ z rozpočtu města a rezervy odboru IMŽP, jinak na
základě rozpočtového opatření schváleného ZM z částky získané
z prodeje objektu lékárny firmě GEUM s.r.o.
RM schvaluje pronájem nebytových prostor o ploše 181 m2 v
V letošním roce během týdne od 16. do 20. srpna se
přízemí budovy č.p. 377 (bankovní prostory) v k.ú. Police nad
vydáme prostřednictvím knih a her po stopách skřítků.
Metují České spořitelně, a.s., od 1.10.2010. Nájemné je
Součástí bude i výlet do muzea loutek v Chrudimi. Tento
stanoveno dohodou ve výši 650,- Kč/m2 ročně a bude
výlet je dotován v rámci projektu Obec přátelská rodině.
každoročně valorizováno dle vývoje inflace za uplynulé období.
RM schvaluje parametry VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu
Věra Plachtová
„Chodníky Pěkov 2. etapa - větev 2“:
Nabídka knih:
Kritéria:
- Nabídková cena (včetně DPH)
- váha kritéria: 70%
Čtvrtečková, Alena: Osudy židovských rodin z Náchodska
- Sankce za nesplnění termínu výstavby (v Kč, min. 3 000)
1938-1945.
– váha kritéria: 10%
Sádlo, Václav: Aby se nezapomnělo …
- Záruční doba za provedené dílo (v měsících; min. 60)
Příběhy
obětí
nacistické
perzekuce
z Náchodska,
– váha kritéria: 10%
Hronovska, Policka a Českoskalicka 1938-1945.
- Splatnost daňových dokladů (v kal. dnech; min. 30)
Motl, Stanislav: Svědek z cely smrti.
– váha kritéria: 10%
Autentický příběh Bořivoje Bartoníčka, který prožil v cele
Obeslané firmy:
smrti čtvrt roku (a přežil) a studie nacistické justice,
- Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272, 500 02 Hradec
fungování konkrétních soudů, jednotlivých soudců, státních
Králové 2, IČO 25918681
zástupců a jejich poválečná kariéra.
- Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02
Lavalová, Vlasta: Dnes nehlásili žádné popravy.
Pardubice, IČO 25253361
Deníky z let 1938 a 1942-1945.

Prázdniny v knihovně
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Klíma, Ivan: Moje šílené století II.
Druhý díl vzpomínek z let 1967-1989.
Ježek, Zdeněk: Ve znamení neštovic.
Český epidemiolog ve službách WHO. Na této knize
spolupracovala paní Irena Jirků.
Nyiszli, Miklós: Byl jsem Mengeleho asistentem.
Vzpomínky na hrůzy koncentračního tábora Birkenau.
Kollertová, Iveta: Svlečená do naha.
Pravdivý příběh o životě a boji s rakovinou.
Roth, Philip: Vzala jsem si komunistu.
Román mapující 50. léta v USA.
Gardnerová, Lisa: Řekni sbohem.
Gardnerová, Lisa: Zmizení.
Nové detektivky.
Monyová, Simona: Blonďatá stíhačka.
Nový román současné české autorky.
Dáša Ducháčová

NÁVŠTĚVNOST IC
V měsíci červenci 2010 navštívil Informační centrum
Police nad Metují následující počet turistů:
Turisté z ČR:

923

Zahraniční turisté:

77

Místí občané:

342

KINO
KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 7. 9. 2010 v 17 hodin

KUKY SE VRACÍ

Kuky se vrací scenáristy a
režiséra Jana Svěráka je
dobrodružný
i
poetický,
rodinný příběh, v němž v
hlavních rolích
vystupují
hrdinové ze světa dětské
představivosti. Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze
“zdravotních důvodů“ musí pryč i jeho oblíbená hračka ‐
růžový medvídek Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do
popelnice, začne pracovat Ondrova fantazie, v níž prožívá
medvídkovy příběhy v neznámém přírodním světě. Je to ale
opravdu jen sen malého kluka, a nebo se Kuky skutečně vydal
za největším dobrodružstvím svého plyšového života?

INFOCENTRUM
POLICE NAD METUJÍ

NOVINKY V IC
Turistická mapa
Broumovsko, Adršpach 1: 50000

Turistická mapa, která obsahuje mimo jiné i
značené cyklotrasy od vydavatelství Shocart. Na
druhé straně mapy jsou užitečné turistické
informace o zajímavých místech v regionu.
K dostání v Informačním centru
Police nad Metují za 89 Kč

OTVÍRACÍ DOBA INFORMAČNÍHO
CENTRA

TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM
PELLYHO DOMY, POLICE NAD METUJÍ

Otevírací doba:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 17:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 17:00
Pátek
9:00 – 17:00
Sobota
9:00 – 12:00
Neděle
9:00 – 12:00
Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e-mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501

Režie: Jan Svěrák
Hrají: Hlasy: Zdeněk Svěrák, Ondřej Svěrák, Jiří Macháček, Petr
Čtvrtníček, Jiří Lábus, Pavel Liška
Hrají: Oldřich Kaiser, Ondřej Svěrák, Kristýna Fuitová‐
Nováková, Filip Čapka
Přístupnost: mládeži přístupno
Dobrodružný film ČR 2010 (95 min)
Vstupné: 40 Kč

Úterý 14. 9. 2010 v 19 hodin

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Film podle jedné z nejčtenějších
knih současnosti!
Před čtyřiceti lety zmizela Harriet
Vangerová
z
rodinného
setkání
konaného na ostrově, který vlastnil a
obýval mocný klan Vangerů. Přestože
nebylo Harrietino tělo nikdy nalezeno,
je její strýc přesvědčen, že šlo o vraždu,
jejímž pachatelem je někdo z jeho
rodiny. Rodiny, jejíž členové jsou mezi
sebou sice spjati pevnými pouty, ale
která je jinak zcela nefunkční. K
vyšetření tohoto případu si proto najme investigativního
novináře Mikaela Blomkvista (Michael Nyqvist), kterému
pomáhá drsná potetovaná počítačová hackerka Lisbeth
Salanderová (Noomi Rapace). Lisbeth Salanderová je mladá
žena jako vystřižená z Tarantinových filmů, s tajemnou
minulostí, za kterou se mstí a která z ní učinila skutečného
outsidera. Je hackerkou světového formátu ‐ s naprostou
samozřejmostí se pohybuje ve virtuálním světě, kde je schopná
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získat jakoukoliv informaci, kterou chce. Kromě toho je
neobyčejně inteligentní a má skvělou fotografickou paměť.
Jakmile Blomkvist a Salanderová zasadí Harrietino zmizení do
rámce četných podivných vražd, které se staly téměř před
čtyřiceti lety, začíná se rozplétat temná a děsivá rodinná
historie…
Film Muži, kteří nenávidí ženy vychází z prvního dílu knižní
trilogie Milénium Stiega Larssona, která se stala jednou z
nejčtenějších knih současnosti. Do současnosti se v 41 zemích
prodalo více než 25 milionů výtisků těchto tří knih. Stieg
Larsson byl v loňském roce ‐ s pouhými 3 knihami ‐ druhým
nejprodávanějším autorem naší planety. Sám Larsson se
bohužel velkého triumfu svého díla nedožil – zemřel náhle v
roce 2004 krátce poté, co předal rukopisy knih svému
švédskému vydavateli.

Pátek 22. 10. 2010 v 19 hod, Kolárovo divadlo

ČESKÉ NEBE

Divadlo Járy Cimrmana
Cimrman, Smoljak, Svěrák
Režie: Ladislav Smoljak
Cimrmanův dramatický kšaft!
Stejně
jako
většina
ostatních představení tohoto
divadla, je i představení České
nebe složeno ze dvou částí ‐
série
odborných
referátů,
týkajících se života a díla Járy
Cimrmana a v druhé části pak
ucelenějšího
zpracování
některého jeho díla.
Vstupné: 350/340/330Kč

Sobota 30. 10. 2010 v 19 hod, Kolárovo divadlo

PTAČÍ KLEC

Režie: Niels Arden Oplev
Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Sven‐Bertil Taube, Peter
Haber, Lena Endre, Peter Andersson
Přístupnost: mládeži do 15 let nevhodný
Kriminální thriller Švédsko/Dánsko/Německo/Norsko 2009
(152 min).
Vstupné: 50 Kč

Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
Jean Poiret
Režie: Jaroslav Souček

Úterý 5. 10. 2010 v 17 hodin

SHREK: KONEC A ZVONEC
*****
Úterý 12. 10. 2010 v 19 hodin

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

63. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Pátek 1. 10. 2010 od 18 hod, Kolárovo divadlo

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
POLICKÝCH HER
Sobota 2. 10. 2010 v 19 hod, Kolárovo divadlo

POSTEL PRO ANDĚLA
Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí

Jaroslav Koloděj
Režie: Irena Kozáková
Andělé. Věříte? Nevěříte?
Asi jak kdo. Ale přiznejme si,
kdo z nás se někdy nemodlil
ke svému andělu strážnému?
Kdo z nás ho netoužil mít? Asi
každý. Ale je dobré mít ho moc
blízko? Opravdu blízko! Tak
blízko, že vám mluví do všeho,
co uděláte. Do výchovy dětí, do pití piva i do používání záchodu.
Opravdu byste to chtěli? Ne? Tak raději nestřílejte Pánu Bohu
do oken. Mohlo by se vám to splnit...
Vstupné: 80/70/60Kč
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Ptačí klec je původně divadelní hra – komedie od
francouzského dramatika Jeana Poireta, která se hraje na
českých pódiích pod názvem Klec bláznů. A z této divadelní
předlohy vycházel i úspěšný americký film z roku 1996 Ptačí
klec s Robinem Williamsem a Genem Hackmanem v hlavních
rolích. A z tohoto filmu jsme si vzali předlohu i my. Jedná se
klasickou bláznivou komedii, jejíž zápletka je prostá a
přímočará, jak už to v dobrých komediích bývá.
Vstupné: 80/70/60Kč

Sobota 6. 11. 2010 v 19 hod, Kolárovo divadlo

POPRASK NA LAGUNĚ

Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov
Carlo Gordoni
Režie: Miroslav Lelek
Roztodivný řetěz roztomilých
nevraživostí
a
svárů,
klevet
rozdmýchávajících
v
duších
jednoduchých
rybářů
drama
žárlivosti... Rozvášněné hlavy, tupí
strážci veřejného pořádku, láska a
nenávist ‐ dvě nádoby se stejným
dnem…
A přitom svět poctivých, prostých
a dobrosrdečných lidiček, jaké známe
z každodenního života. A ten nám
přináší absurdní, směšné, rozum i
smysly provokující situace, kterým nezbývá než se smát, než se
vysmát…
Vstupné: 80/70/60Kč

Čtvrtek 11. 11. 2010 v 9 a 10.30 hod, Kolárovo divadlo

PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet o. s.

Podle literární předlohy Jiřího Kahouna
Zpracovali: Michaela Sajlerová a Zdeněk Tomeš
Představení je provázeno milými a rytmickými písničkami
Petra Skoumala s texty Zdeňka Svěráka
Představení pro děti je
financováno z projektu
„Obec přátelská rodině
2009“.

Předprodej a rezervace vstupenek/permanentek od 13.
9. 2010 v Infocentru v Pellyho domech –
infocentrum@policko.cz, tel.: 491 421 501.
Předplatné na 63. Polické divadelní hry: V rámci
předplatného si můžete zakoupit zvýhodněné vstupné na
63. Polické divadelní hry. V ceně permanentky (která je
přenosná a zajišťuje Vám stejné místo v hledišti na všechna
představení) máte jedno ochotnické divadlo zcela zdarma.
3 kategorie permanentek:
I. Přízemí řada: 1 – 5 a balkon řada: 1 – 2
II. Přízemí řada: 6 – 13
III. Přízemí řada: 14 – 16 a balkon řada: 3 – 4

510,- Kč
480,- Kč
450,- Kč

Vozíčkáři po nahlášení na tel.: 491 421 501 vstup zdarma.
Změna programu vyhrazena.
63. Polické divadelní hry se uskuteční
s finanční podporou Královéhradeckého
kraje.

PELLYHO DOMY
Čtvrtek 19. 8. 2010 od 19 hod, sál Pellyho domů

Proměny krajiny  Oldřich Jenka

Ledopády a ledy
v jeskyních, Potoky a
potůčky, Zimní
slunovrat 2009, Jarní
květiny
Vstupné: 40 Kč,
děti 20 Kč
*****

Pellyho domy - učebna č. 306

Cvičení PILATES
Pilates je metoda tvarování těla na základě spolupráce těla
a mysli. Je ideální pro všechny, staré či mladé, pro lidi v
kondici i bez, stejně tak pro ty s chronickými bolestmi, po
úrazu nebo pro osoby s astmatem.
1. skupina: pondělí a středy 16.15 - 17.15 hod
- poslední volná místa!
Zahájení: v pondělí 6. 9. 2010
Vede instruktorka pohybové metody PILATES (s registrací
vydanou Sabongui pilates academy)
Poplatek zahrnuje 20 lekcí po 60 min a činí Kč 900,Přihlášky a úhrada poplatku: do 27. 8. 2010 v Infocentru
v Pellyho domech.
Počet míst omezen!!
Pellyho domy ‐ učebna č. 306

JÓGA
Cvičení
pro
harmonický
a
vyrovnaný pocit těla a mysli.
náplň cvičení je sestavena pro
začátečníky a mírně pokročilí
zahájení: v pondělí 20. 9. 2010
cvičí se každé pondělí od 19.00 do
20.30 hod
Poplatek za 10 lekcí: Kč 850,
Přihlášky a úhrada poplatku: do 18. 9.
2010
v Infocentru v Pellyho domech. Počet míst omezen!!

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

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 sólový nástroj s
doprovodným akordickým nástrojem 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
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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

Pátek 17. 6. 2011 od 19 hod,
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

KONCERT VĚNOVANÝ POLICKÉMU
RODÁKU HANUŠI WIHANOVI

Na programu budou Biblické písně Antonína Dvořáka –
varhany Aleš Bárta, umělecký přednes Alfréd Strejček.

Koncert se uskuteční v rámci 56. ročníku Dvořákova
festivalu
Festival je unikátním nejen co do délky trvání či rozsahu,
ale také z hlediska obsahu, protože uvádí hudbu Antonína
Dvořáka v nových aranžích a žánrech (jazz, spirituál, folk,
dixieland, crossover), čímž rozšiřuje okruh posluchačů. Důraz
je kladen i na výročí dalších autorů světové hudby.
Hanuš WIHAN (1855‐1920), narozen v Polici nad Metují,
profesor pražské konzervatoře, slavný virtuos na violoncello,
člen Českého kvarteta, k jehož založení dal předtím podnět.
Vynikající pedagog komorní hudby. Na rodném domě čp.5 v
Kostelní ulici má umístěnu pamětní desku.

VÝSTAVY NEJEN O POTUTI
PŘIPRAVOVANÉ KONCERTY
V KOSTELE NA ZÁŘÍ 2010
A ČERVEN 2011
Čtvrtek 16. 9. 2010 od 18 hod,
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

VARHANNÍ KONCERT

k 160 výročí od narození českého varhaníka, hudebního
spisovatele a skladatele Václava Vlastimila Hausmanna

O projektu Domovem české hudby
Koncem roku 2005 se
mezi
absolventy
Akademie
múzických
umění v Praze zrodila
myšlenka, která by mohla
přispět
k
obnovení
tradice české hudební
kultury. Nosným pilířem
myšlenky
bylo
provozování koncertů na
jiných místech, než jsou pouze renomované festivaly v centru
kulturního dění, či zaběhnuté koncertní řady. Na základě
historických pramenů vznikl záměr uspořádat cyklus koncertů
tematicky spojených s významnými, mnohdy neprávem
opomíjenými umělci. Na každý rok připadá takovýchto jubileí
několik set. Tento projekt získal roku 2006 záštitu Ministerstva
kultury České republiky, záštity mnoha hejtmanů a
v neposlední řadě i doporučení pana Václava Havla, Mistra
Josefa Suka a dalších významných osobností či institucí.
Mediálním partnerem je Český rozhlas 3‐Vltava či časopis
Místní kultura. www.domovemceskehudby.cz
Václav Vlastimil HAUSMANN (1850‐1903), narozen v Polici
nad Metují, syn učitele Antonína Hausmanna. Hudební
skladatel, založil „Jednotu českoslovanských ředitelů kůru",
redigoval časopis „Českoslovanský varhaník". Zkomponoval
množství skladeb chrámových i světských, složil i dvě opery:
„Před myslivnou“ (1896) a „Fráter Serafín“ (1881), napsal i dvě
veselohry: „Komedie v zahradě“ (1869) a „Ženich z města“
(1881). Mj. vydal i „Sbírku vojenských písní v armádě rakouské
zpívaných“ (1900).
Vstupné: 100 Kč
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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

3. 8. - 30. 9. 2010
Regionální muzeum v Náchodě - chodba stálé
expozice muzea v klášteře čp. 1 v Polici n. Metují

LIDOVÁ ARCHITEKTURA NA POLICKU

Regionální muzeum v Náchodě si Vás dovoluje pozvat na
výstavu věnovanou lidové architektuře v Polici nad Metují a
jejím okolí. Výstava vychází především z materiálů
shromážděných během dlouhodobé dokumentační činnosti
muzea, je ale doplněna i cennými historickými fotografiemi,
které byly získány Mgr. Michlem Burešem během přípravy knihy
o dějinách obce Žďár nad Metují, na jejíž přípravě se podíleli i
pracovníci muzea.
Jádro tvoří především historické fotografie z přelomu 19. a
20. století uchované ve sbírkách bývalého městského muzea
v Polici nad Metují, fotografie z let 1918-1941 zachycené Č.
Vanžurou, J. Kábrtem a ing. E. Katschnerem. Významným
zdrojem informací jsou fotografie staveb zbouraných v 50. let

20. století a především pak rozsáhlá fotodokumentace lidové
architektury celého bývalého okresu Náchod pořízená bývalou
etnografkou náchodského muzea Hanou Horkou-Vincenciovou
v letech 1984-1986. Stavby na Policku jsou dále zachyceny i na
velmi kvalitních skleněných negativech z let 1943-1944, které
byly uloženy ve sbírkách muzea v Hronově. Historické
dokumenty na výstavě dokreslují fotografie zachycující
současnou podobu zobrazených míst a mapky s lokalizací
jednotlivých staveb.
Návštěvník se tak bude moci na 24 panelech seznámit
s podobou dnes již často zaniklých staveb a zákoutí v Polici nad
Metují, jako například s historickou zástavbou v Soukenické
ulici, zaniklým herberkem „U modré hvězdy“, chalupou Josefa
Lisáka s hostincem, zachycenou krátce před demolicí v letech
1908-9, obydlím obecních chudých tzv. „Opatrovnou“ a
dalšími. Zachyceny jsou ale i další mnohdy již zmizelé unikátní
stavby na Policku jako Innertův mlýn v Nízké Srbské, kovárna
v Machově nebo starobylý dům čp. 41 ve Žďáru nad Metují.
Výstava je doplněna reprodukcemi kreseb Karla Šafáře a
modely lidové architektury, které na jeho podnět v 50. letech
20. století vyrobili studenti SPŠS v Náchodě.
Výstavu je možné navštívit od 3. srpna do 30. září 2010
denně mimo pondělků od 9,00-12,00 a 13,00-16,30 hod. na
schodišti a chodbě stálé expozice muzea v benediktinském
klášteře v Polici nad Metují.

otevřeno: út - ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16. 30 hod

VÝZVA „POTENCIONÁLNÍM“
VYSTAVOVATELŮM V PELLYHO
DOMECH
Pokud se něčím zabýváte nebo něco sbíráte a máte chuť se o
Vaši sběratelskou sbírku nebo Vaši tvorbu podělit s ostatními,
neváhejte a kontaktujte nás na e‐mailu: ckv@policko.cz nebo
tel.: 491 421 346.

RŮZNÉ
Myslivecké sdružení Koruna
zve na

pouťové posezení na
„MYSLIVECKOU CHALOUPKU“
(Radimovská ulice)
sobota 14.8. od 15.00 hodin,
neděle 15.8.
od 10.00 hodin
zajištěno občerstvení, sele na rožni,
dále pak soutěže pro děti

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

Správa CHKO Broumovsko si Vás dovoluje pozvat do
polygonální stodoly ve svém areálu na výstavu

„OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V
ČESKÉ REPUBLICE“

Putovní výstava je připravená Agenturou ochrany krajiny a
přírody ČR a poprvé byla veřejnosti představena v Parlamentu
České republiky.
Bohatě ilustrované panely Vás seznámí s těmito tématy:
Ochrana přírody v ČR, Zvláště chráněná území ČR, AOPK ČR,
Národní parky, Chráněné krajinné oblasti, Národní přírodní
rezervace a národní přírodní památky, Mezinárodní ochrana
přírody, Monitoring, Památné stromy, Krajina, Voda, Lesy,
Louky, Skály a jeskyně.
Během výstavy můžete v době konání Polické pouti
shlédnout také unikátní filmy dokumentující přírodní
klenoty Broumovska a celé ČR.
(o víkendu od 14. ‐ 15. 8. od 8:30 do 17:00 hod.). Dále v
pracovních dnech do 27. 8. od 8:00 do 14:00 hod.
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PoKuS o.s. ve spolupráci
s městem Police nad Metují
pořádá

Rozloučení
s prázdninami

aneb
Den s Pepinou a klaunem

Kdy : neděle 29.srpna 2010
Kde: se dozvíte z mapy skládající se ze čtyř částí,
které musíte nejprve složit.
Tuto mapu obdržíte na náměstí v informacích
Pellyho domu.
( Otevírací doba : Pondělí – Pátek od 9- 17 hod.
Sobota, Neděle od 9-12 hod.)
Trasa bude označena fáborky. Cesta k cíli trvá
přibližně půl hodiny.
Akce proběhne od 10 - 17hodin.
Vstupné: děti 30,-Kč
dospělí zdarma
Akce je bez občerstvení.
Svačinky s sebou!
Vítány jsou masky s lesním motivem. např. lesní zvěř,
lesní plody, lesní skřítci apod. Kdo nebude mít masku,
bude mít možnost si na místě nějakou zapůjčit.
Těšíme se na vás.

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

Náchodský SWING podporuje petici
Vražedné promile (do 30. 9. 2010)
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
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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

Malování v Kolárově divadle
Před dvěma lety byly v Kolárově divadle vymalovány chodby a
foyer. V letošním roce v červenci se dočkalo i hlediště. A věřte,
že to nebyl zrovna lehký úkol!

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.
Radka Vlachová

Výstava Jindřicha Růžičky
Jindřich Růžička,
výtvarník,
grafik,
fotograf,
malíř,
restaurátor památek..,.
prostě umělec bohem
nadaný bude v září
2010 vystavovat svoje
díla
v Galerii
výtvarného
umění
v zámecké jízdárně na
zámku
v Náchodě.
Bývalý Broumovák
ZDŠ
vychodil
v Broumově v Hradební
ul. A teprve další studia
jej v roce 1962 odvedla do Prahy. Ale o tom všem napsaly
Broumovské Noviny v Rozhovoru s Jindřichem Růžičkou
v čísle 3/2006, které vyšlo 27.3.2006.
Výstava v Náchodské galerii ponese název:
Jindřich
Růžička – ZA HORIZONT PAMĚTI
Zahájení výstavy: v pátek 10. září v 17:00 v Galerii
výtvarného umění Náchod (prostor bývalé zámecké
jízdárny), Smiřických 272.
Výstava bude otevřena do poloviny listopadu denně
mimo pondělí 9 – 12 a 13 – 17 hodin.
Všichni milovníci umění z Broumova a okolí jsou srdečně
na tuto výstavu zváni.
Na zahájení výstavy bych chtěl touto cestou pozvat i
Jindřichovy spolužáky ze
Základní devítileté školy
v Broumově. Nedávno,
22.května 2010 jsme se
sešli na školním srazu,
kterého
se
Jindřich
nemohl zúčastnit právě
pro
pracovní
zaneprázdněnost mimo
jiné i s přípravou této
výstavy. Proto sejděmež
se v hojném počtu a
můžeme
pak
ještě
posedět
v Zámecké
restauraci hned vedle
výstavní síně Galerie výtvarného umění Náchod.
Antonín Kohl

Z Polické základní školy
Ukázky ze slohových prací Elišky Pohnerové žákyně 6.
ročníku.

Maminka
Bylo tu další nedělní ráno. Maminka vstala, oblékla si
župan a po špičkách, aby nikoho nevzbudila, vešla do
koupelny. V tu chvíli jsem vstala také já a vyšla na chodbu,
protože jsem nemohla spát. Z koupelny se linuly podivné
zvuky, a tak jsem do ní nakoukla klíčovou dírkou.
V koupelně stála maminka. Hřebenem si česala své
hnědé středně dlouhé vlasy a při tom se dívala do zrcadla.
Když odložila hřeben, vzala si lesk na rty a obtáhla svůj
zářivý úsměv. Řasenkou zvýraznila obrys očí. Byly hnědé,
ale při tom šťastné, jako tmavý tunel se zářivým jasným
světlem na konci. Ani si neumíte představit, jak jí to
slušelo, když na ni skrz okno dopadaly první sluneční
paprsky. Rty se jí třpytily jako diamant. Maminka už byla
nalíčená, a tak se chystala vyjít z koupelny. Stačila jsem
vklouznout do svého pokoje, aby maminka nic nepoznala.
Po chvíli jsem už ležela v posteli a přemýšlela o
mamince. Je velice hodná a k lidem laskavá.
Ani nevím, jestli se mi to zdálo, ale když jsem otevřela oči,
stála nade mnou maminka v šedém kostýmu. Po chvíli
odešla a já zůstala sama.

On
Včera tu byl a dnes tu není. Zmizel jako kyslík nad
hořícím stohem slámy a neřekl kam. Neřekl to, ale já to
vím. Odešel tam, kde je každý šťastný. Do zahrady, jež
nese plody sladké a šťavnaté. Tam, kde jsou nebeské dálky.
Pokaždé, když si na něj vzpomenu, představím si jeho
tělo, tvář a oči, které prozrazují nitro. Ale co on vlastně
byl? Nebyl ani jedno z toho. On nebyl viditelný. On byl duše
v nitru, která posilovala srdce a dodávala jiskru jeho očím.
Už od mládí byl nemocen a kolem padesáti let ho čekal
invalidní důchod. Ač mu srdce selhalo, jeho duše byla silná
jako lev. Když po svém posledním jídle v noci skonal, jeho
duše vyletěla rychlostí blesku k bohu blíž.
Po smrti byl poslán na zpopelnění. Sám si to nevybral,
ale přála si to babička a já vím, že kdyby to věděl, jistě by
souhlasil.
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Ač se zavděčil tolika lidem, protože hrával na pohřbech,
před smrtí neutekl. Měl to tak napsané a změnit se to
nedalo. Bůh si ho už chtěl vzít k sobě, protože žádný člověk
není jako on. Náš děda.
Karolína Havlíčková

Polická univerzita volného času –
podzim 2010
22. 9.
06. 10.
13. 10.
02. 11.

- Bc. Tomáš Magnusek – Pamětnice
- Tomáš Pilař, Jiří Beneš – Houslaři
- Pavel Pecháček – Můj život se Svobodnou Evropou
- Ing. Libor Klapal – Belgie, Brusel
!!! výjimečně úterý !!!
24. 11. - Kamila Moučková, Petra Braunová – Nejen o mé
knize
01. 12. - Jiří Kopecký – Polická pánev

První přednáškové odpoledne se bude konat ve středu
22. 9. od 14.30 hodin na sále Pellyho domů. Školné na
semestr činí 200 Kč. Těšíme se na nové studenty!
Ida Seidlmanová

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Pověsti našeho kraje a gastronomie
Do našeho kraje zavítal svého času inkognito i císař
Josef II.. Vypráví se, že tak chtěl poznat, jak se lidem
v jeho zemi žije a pomoci jim. Jednou se objevil i v Polici
nad Metují a po prohlídce města zatoužil po noclehu. Vybral
si prostou chaloupku, v níž bydlela chudá vdova s kupou
dětí. Přestože třeli bídu s nouzí, pozvala pocestného dál a
z toho mála, co měla, ho pohostila. Právě jedli kyselo, a
tak mu také dala do misky. Císař mlčky jedl a pozoroval,
jak dětem chutná. Vdova pak hostovi ustlala jedinou postel,
kterou v chaloupce měli, a přitiskla se k dětem na pec.
Ráno ještě muže pohostila oukropem, a když se zeptal, co
je dlužen, nic po něm nechtěla. „Host do domu, bůh do
domu,“ pravila. Nato se jí císař dal poznat a udivené ženě
vtiskl do dlaní hrst dukátů. Kyselo se v našem kraji vařívalo
nejméně jednou týdně a s mísou vařených brambor
nahradilo s přehledem oběd. V domácnostech byl pro
přípravu kysela vyhrazen hrnec kyselák, v němž v teple
dozrával kvásek. Hospodyně z něj odebírala polovinu na
přípravu polévky a doplňovala převařenou vodu a tmavou
žitnou mouku.

Kyselo
Chlebový kvas, 8 brambor, sůl, kmín, 1 až 2 vejce, 4
nadrobno nakrájené cibule, máslo, čerstvé nebo sušené
houby.
Kvas alespoň 3 hodiny
máčíme ve vodě. Ve vodě se
solí a kmínem uvaříme
pokrájené brambory. Když
jsou téměř měkké, přidáme
přes sítko rozkvedlaný kvas,
podušené změklé houby a na
másle dozlatova osmaženou
nakrájenou
cibulku.
Důkladně promícháme, vaříme už jen krátce. Těsně před
podáváním do polévky rozmícháme rozkvedlané vajíčko.
Každá kuchařka i kuchař má svou oblíbenou variantu. Někdo
přísahá na smažená vejce, jiný přidává polévkové koření.
Vyzkoušet je možno obé.

Podkrkonošské houbové knedlíky
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200 g čerstvých lesních hub nebo žampiónů, 6 housek, 300
ml mléka, 2 vejce, sůl, mletý pepř, sekaná pažitka, 50 g
slaniny, 1 velká cibule, 4 lžíce hrubé mouky, 2 lžíce sádla,
1 lžíce strouhanky, muškátový květ.
Cibuli
drobně
nakrájíme a osmažíme
na polovině dávky sádla
dorůžova. Přidáme na
kostičky krájené housky
a osmahneme je. V
mléce
rozmícháme
vejce,
osolíme,
opepříme, nalijeme na
vychlazenou žemli a
necháme 30 minut stát. Poté do směsi dobře zamícháme
mouku a strouhanku. Plátky hub podusíme na rozpuštěných
kostičkách slaniny, necháme prochladnout a vmícháme do
žemlového těsta spolu s muškátovým květem a pažitkou.
Dobře promícháme a tvoříme menší kulaté knedlíky, které
vaříme asi 10 minut v osolené vodě. Podáváme se zelím
nebo se salátem z kysaného zelí.

Limetkový dezert
4 plátky bílé želatiny, 2 limetky, 250 g měkkého tvarohu,
50 g cukru, 100 ml smetany, 250 g jahod, 3 vyzrálé banány,
hrst nasekané čerstvé meduňky.
Plátky želatiny namočíme
do vody. Limetky omyjeme a
ostrouháme z nich kůru, plody
rozkrojíme
a
vymačkáme
šťávu. Kůru i šťávu vmícháme
do tvarohu, přidáme cukr a
krém
utřeme.
Změklou
želatinu vmícháme do tvarohu
a
přidáme
nasekané
meduňkové
lístky.
Krém
nalijeme do formiček a dáme do lednice na 4 hodiny
ztuhnout. Jahody pokrájíme na půlky a banán rozmixujeme.
Pudink vyklopíme na misku a zalijeme banánovou omáčkou
a obložíme jahodami.
Dobrou chuť přejí čtenářům v srpnu žáci a pracovníci
Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r.
o. - www.hshronov.cz

STATISTIKA
K 31.7.2010 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4226 obyvatel.

JUBILEA

=========

V červenci 2010 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Marie Hornychová
paní Helena Maršíková
pan Jan Koláčný
75 let
pan Jan Kulhavý
pan Jiří Chaloupka
80 let
pan Zdeněk Tér
paní Anna Staňová
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

Poděkování

Letní oddávání je v plném proudu….

Velkou úctu děvčatům z pečovatelské služby v Polici nad
Metují za nádherný přístup k lidem, o které pečují. Zvláště
chci poděkovat pí Renatě Jiráskové za přátelský
optimismus, kterým výrazně zpestřila poslední roky mé
maminky.
Bohuslava Krtičková

♥ 2.7. Richard Hruška a Renata Hilscherová – obřadní síň
♥ 2.7. pár nechce být jmenován – před kaplí na Hvězdě
♥ 3.7. Jiří Hercík a Daniela Rýdlová – obřadní síň
♥ 10.7. Tomáš Adam a Marie Meisnerová – u petrovického splavu
♥ 14.7. Jiří Koutský a Martina Zítková - na Ostaši
♥ 31.7. Ondřej Kocián a Ksenija Zaščepkina – obřadní síň

Děkujeme za projevenou účast a květinové dary těm,
kteří se přišli rozloučit s naší maminkou pí Jiřinou
Švorčíkovou
Bohuslava Krtičková s rodinou

Seniorské aktuality >>>>>>>>>

Tomáš Adam a Marie Meisnerová

Police je město kulturní, to tvrdí i lidé přespolní.
Často se vaří zde kyselo, proto je tady veselo.
Do paměti jí vepsal navždycky Antonín Krtička – Polický.
Kdo nečetl BÁJE a POVĚSTI, radíme dobře mu, přečíst si!
THÁLIE zrod počal ve válce, hostila tu mnohé umělce,
KONCERTY – DRAMATA – ESTRÁDY, nic neubralo jí ze slávy.
Talentů máme i dnes tu dost, ZUŠka pak dělá všem radost,
co děcko virtuóz houslový a to nám ledacos napoví.
Pro turisty kolem panenský kraj, příroda sama je pozemský
ráj!
Maličké pozvání na pouť je ctí, v Kvíčerovských listech se
moc dozví.
My tyhle bulváry máme rádi, figurují-li v nich naši známí.
Policko celé si oblíbíte, z historie se potom poučíte.
Na to vám můžeme vypálit cejch, zveme k nám sloganem:
„PŘIJĎTE POBEJT“
Hana Krejčová

ŽIVÁ PAMĚŤ KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Jiří Koutský a Martina Zítková

Nový občánek Police nad Metují
Honzík Jirman, narodil se 12.7. 2010 v 15.32 hod. Měřil 48
cm a vážil 3425 gramů. Narodil se ve stejný den jako jeho
starší bráška Ondrášek, který tak dostal krásný dárek k
narozeninám.

Dagmar Hambálková, matrikářka

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 Živá paměť krajů
České republiky je uchovat paměť současných generací pro
budoucnost.
„Každý z nás se v životě setkal se zajímavými lidmi,
zajímavými životními příběhy. Když se nezaznamenají,
nikdo si na ně za sto let nevzpomene. Proto jsme se
rozhodli tyto příběhy a lidské osudy sbírat a archivovat“
vysvětluje Jan Vojvodík z občanského sdružení CENTRED,
které web pro seniory www.sedesatka.cz provozuje.
Zajímavé příběhy, jména a osudy, spojené s lety 1945 2010 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 krajů, které se
k projektu připojily. Projekt se bude postupně věnovat
celému území České republiky.
„Porovnejme si, kolik zajímavého toho víme o své době
a místě, kde žijeme s tím, kolik toho víme o životě na
stejném místě sto let nazpátek. Historie pracuje s velkými
událostmi a významnými jmény, nezahlcuje se osudy
obyčejných lidí. Přesto by nás obyčejná historie našich
předchůdců jistě zajímala. Projekt Živá paměť krajů České
republiky vytvářejí současníci, ale sloužit bude hlavně
jejich prapravnukům“ dokončil Vojvodík.
Projekt Živá paměť Královéhradeckého kraje potrvá až
do podzimu 2012. Více na www.sedesatka.cz.
Mgr. Jan Vojvodík, předseda CENTRED o.s.
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Astronomický klub
Police nad Metují
PERSEIDY
V roce 2008 a 2009 byly podmínky pro pozorování
srpnových „padajících hvězd“ velmi nepříznivé. Letos
připadá maximum meteorického roje Perseid na noc z 12.
na 13. srpna. Měsíc bude 2 dny po novu a jeho svit naše
pozorování nenaruší.
Meteorický roj Perseidy se nazývá podle souhvězdí
PERSEA. Zde se nachází místo zvané radiant ze kterého
meteory zdánlivě vylétají. O půlnoci z 12. na 13. srpna se
radiant nachází ve výšce cca 20° nad severovýchodním
obzorem. Frekvence meteorů by v letošním maximu mohla
dosáhnout až 100 za hodinu. Pokud bude příznivé počasí
máme se na co těšit…
Perseidy patří k nejlépe prozkoumaným meteorickým
rojům. Země na své dráze kolem Slunce prochází stopou po
průletu komety 109P/Swift–Tuttle. V této stopě se vyskytují
částice z jádra komety, které se třením o zemskou
atmosférou rozžhaví a ve výšce 80 – 100 km nad povrchem
Země hoří. Výsledkem je „padající hvězda“ = meteor.
Někdy můžeme vidět meteor jasnější než Měsíc v úplňku.
Takový úkaz nazýváme bolid.
Meteorický roj Perseidy lidově nazýváme slzičky
Svatého Vavřince.

ORBITÁLNÍ STANICE ISS
je pozorovatelná podle předpovědí, které lehce
najdeme na internetu (např. www.heavens-above.com).
13. srpna můžeme takový přelet pozorovat. ISS se objeví ve
4 hodiny a 17 minut nad západním obzorem. V zenitu –
přímo nad našimi hlavami bude ve 4 hodiny a 19 minut a za
východní obzor zmizí ve 4 hodiny a 22 minut SELČ.
Zajímavostí tohoto přeletu je skutečnost, že dráha ISS
zdánlivě prochází souhvězdím Persea poblíž místa kde se
nachází radiant známého meteorického roje. Jasnost ISS je
-3,6 mag a je tedy nepřehlédnutelná!

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

23. srpna v 7 hodin 26 minut SELČ vstupuje do
znamení Panny,
v srpnu se den zkrátí o 1 hodinu a 30minut,
3. v poslední čtvrti, 10. v novu, 16. v první
čtvrti, 24 v úplňku,
není pozorovatelný,
večer nízko nad západním obzorem,
večer nízko nad západním obzorem v 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

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Putování po Broumovsku
„přes kopce a lesy“
První čtyři dny prázdnin jsme se skautkami vyrazily na
Putovní tábor. Rozhodly jsme se poznávat Broumovsko.
Zastávky na cestě jsme si zpestřovaly „farmařením“. Za
každou hru byly skautky odměňovány specifickými penízky –
„farmíky“ a ve dvojici vlastnily farmu, na které pěstovaly
obilí a kukuřici a v ohradách chovaly zvířata.
Naše cesta vedla z Teplic nad Metují přes Lokomotivu na
Čáp a do Adršpachu. První noc jsme spaly nedaleko Zdoňova
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– kde některé z nás složily skautský slib. Druhý den jsme se
vydaly přes Bukovou horu do Meziměstí, kde jsme
vyzkoušely nové koupaliště (snad ho nemusely po nás celé
čistit =) ). Třetí den byl nejnáročnější, vystoupaly jsme na
Ruprechtický špičák a přes Javoří hory jsme doputovaly
k Rožmitálu, kde jsme spaly nedaleko lomu – tam náš klidný
spánek hlídali zajíci,veverka a spousta komárů . Poslední
den zbývalo dojít do Ameriky a vystoupat na Hvězdu, kde
byl náš cíl, odtud jsme se s 82 kilometry v nohách
spokojeně vracely domů.

Pašerácký tábor Vrchní Orlice –
17.7.-31.7.
Tento rok jsme se skautkami z dívčího oddílu Berušek
vyrazily na tábor se spřáteleným 4.oddílem náchodských
skautek a skautů. V sobotu jsme přijeli na prázdnou louku
ve Vrchní Orlici – nedaleko Bartošovic v Orlických horách.
Nákladní auto, které nám vezlo věci se opozdilo, a tak jsme
začali tábor stavět až v neděli. Pršelo, ale přesto se nám za
jeden den podařilo postavit téměř celý tábor.
V pondělí už jsme se s 24 skautkami mohly přenést o
několik stovek let dopředu – přesněji do roku 2765, kdy už
peníze nemají žádnou cenu a platí se tím nejcennějším co
na světě je – a to je vzduch. Skautky pašovaly pro majitele
továrny, ve které se vyráběl vzduch, aby on mohl žít
pohodlný život. Na konci druhého týdne se za pomoci
pracovníků továrny vzbouřily a získaly vlastní recept na
výrobu vzduchu, aby si mohly založit vlastní továrny a
nemusely již pašovat.
Při pašování jsme nezapomněly poznávat své okolí.
Navštívily jsme kostel v Neratově, pevnost Hanička a při
dvoudenním putování jsme se vydaly přes Zemskou bránu
na Pastvinskou přehradu.
Čtrnáct dní uteklo jako voda v Divoké Orlici a my se
vrátily se spoustou zážitků, zkušeností a nových přátelství
domů.
Fotky nejen z těchto akcí lze nalézt na :
www.beruskyy.rajce.net
Hana Mazancová – Haňďa – vůdkyně 1.dívčího oddílu

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

(Maminky, Miminka a Nápady)
Program na srpen a září
Prázdninový program – srpen
Každou středu – od 9.30 – 11.30 – pravidelný dopolední
program, který je plný písniček, říkadel, tanečku a
pohádek, poté následuje volná herna.
Každý pátek – 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.
Dopolední programy ve školním roce – začínáme
v pondělí 6. září
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci - pro nejmenší děti kolem
1-2 let, které se již naučily chodit.
Úterý (9.30-11.30) – Miminkování - program pro těhotné a
pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Středa (9.30-11.30) – Kapříci - program pro rodiče s dětmi
od 2 - 4 let. Součástí programu je malá výtvarná dílnička
s procvičováním jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci - program pro rodiče s dětmi
od 2 – 4 let s důrazem na rytmiku, tanečky a říkadla.
Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek - pro děti nejen jako
příprava na vstup do mateřské školky. Probíhá bez účasti
rodičů. Na tento program je nutné se přihlásit a to na tel.:
724935522 pí. Vítková nebo přímo v MC, a to každé
dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 20,- za dítě a dopoledne.
Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.

Plánované kroužky a kurzy
od září 2010
Každé pondělí v 16.hodin - Tanečky pro předškolní děti –
kroužek pro holčičky i kluky, které baví tancování je
součástí programu mateřského centra již 2 roky.
Děti budou nejen tančit, ale také se budou učit
jednoduché choreografii, součástí je i vystupování na
různých akcích v okolí. Kroužek je určen především
předškolním dětem od 2-6 let, předpokladem je částečná
samostatnost dítěte a chuť učit se. Počet dětí v kroužku je
omezen! Není nutná účast rodičů.
Cena je 150,-Kč/dítě a 5 lekcí, platba je předem,
kroužek probíhá jednou týdně a trvá 60 min. Na děti se po
prázdninách opět těší zkušená lektorka Lada Černohorská.
Přihlášky
na
777 903 029
nebo
mailu
katahlavkova@seznam.cz.
Každé pondělí v 17. hodin – Aerobic – cvičení pro maminky
v malé skupině osob vede Martina Macounová. Cena je 20,za lekci, členky MC platí 10,-. Hlídání dětí je zajištěno dle
počtu dětí. Přihlášky na
777 903 029 nebo mailu
katahlavkova@seznam.cz.
Každé úterý v 16.hodin - Keramika pro nejmenší spojená
s dalším tvořením pod vedením Simony Pohlové. Jedná se o
tvořivý kroužek, kde děti poznávají keramickou hlínu a tvoří
z ní výrobky. Další náplní programu je tvoření z jiných a
netradičních materiálů. Bližší info a přihlášky na mailu
i.monka@seznam.cz nebo v MC,také na tel.: 728 334 087.
Cena je 150,-Kč/dítě a 5 lekcí, platba je předem,
kroužek probíhá jednou za týden a trvá 60 min.
Každé úterý v 18. hodin - Cvičení na míčích nejen pro
těhotné – klasické cvičení na míčích pro budoucí maminky,
které pomáhá od bolestí a také se připravit na porod
s lektorkou Mgr. Karolínou Havlíčkovou. Přihlášky na
777 903 029 nebo mailu katahlavkova@seznam.cz. Cena je
150,-Kč za 5 lekcí, platba je předem, cvičení bude probíhá
jednou za týden. Lekce trvá 60 min. Počet míčů je omezen!
Od října také pokračují čtvrteční tvořivá odpoledne pro
dospělé – Šikovné ruce. Těšíme se na každého, kdo rád
vyrábí různé malé „zbytečnosti“. Setkání probíhá jednou za
14 dní, cena je 30,-. Při tomto kroužku není vítaná účast
dětí z důvodů používání pro ně nebezpečných pomůcek a
materiálů (tavné pistole, laky, barvy aj.), po dohodě lze
zajistit jejich pohlídání, pouze však při min. počtu 5 dětí.

Výhodná finanční nabídka výuky cizích jazyků
opět v MC MaMiNa

Nabízíme výuku anglického jazyka pod vedením nové
lektorky Mgr. Lenky Krpálkové nejen pro rodiče na RD.
Otevíráme kurz pro začátečníky a pro mírně pokročilé.
Lekce budou probíhat v Aule ZŠ – audiovizuálně
vybavené učebně - 1x týdně (délka jedné lekce je 60
minut), ve skupině 4-6 osob, 100 Kč za lekci. V případě
zájmu zajistíme hlídání dětí. Přesný den a hodina výuky
budou určeny až po domluvě s přihlášenými. Přihlášky na
telefonu: 777 903 029, pí. Hlávková nebo na mailu
katahlavkova@seznam.cz nebo přímo v MC, uzávěrka
přihlášek je do konce září.
Nabídce MC je také výuka německého jazyka pro mírně
pokročilé – vhodné pro „věčné začátečníky“ a také pro
osoby, které si opět chtějí oprášit své znalosti. Lekce
probíhají 1x týdně (60 minut), v ceně 85,- za lekci, malá
skupina osob. Přihlášky na telefonu: 777 903 029, pí.
Hlávková nebo na mailu katahlavkova@seznam.cz nebo
přímo v MC, uzávěrka přihlášek je do konce září. Přesný
den a hodina výuky budou určeny až po domluvě
s přihlášenými.

Doplňkový program v mateřském centru
Dílnička MC o Polické pouti
I v tomto roce jsme si pro návštěvníky Polické pouti
připravili malou tvořivou dílničku. Najdete nás v sobotu
14. srpna v Pellyho parku.
V našem stánku budete také mít možnost přihlásit svoji
rodinu do Rodinných pasů a získat tak slevovou kartu, která
platí nejen v naší republice, ale také na Slovensku a
v Rakousku. Bližší info na místě.
Den otevřených dveří v MaMiNě – 1.září dopoledne
Již je to 5 let, co existuje mateřské centrum MaMiNa
v Polici nad Metují. K této příležitosti jsme si pro Vás
připravili Den otevřených dveří. V první školní den se k nám
můžete přijít podívat, ale také si i něco malého vyrobit
v našich zajímavých dílničkách. Prohlédnout si můžete i
bohatou fotodokumentaci z naší činnosti a akcí. Na Dni
otevřených dveří je možné se přihlásit na výše zmíněné
kroužky nebo o nich získat bližší informace. Přijďte, těšíme
se na Vás.
Sbírka pytlíků od čajů uzavřena ☺
Velmi děkujeme všem, kteří vyslyšeli naši výzvu ke
sbírání obalů čajových sáčků. Pytlíků různých barev a
značek se u nás sešlo velmi mnoho, takže tímto uzavíráme
jejich sbírku – jestli ale máte doma ještě nějaké pytlíčky na
hromádce, nic nevyhazujte, klidně je ještě přineste☺ Na
výsledné výrobky z obalů se budete moct podívat a
samozřejmě také je zakoupit ve stánku MC na Martinských a
Vánočních trzích v Polici n.M.
Poděkování
Jak jsme již psali v červnovém PM, pořádali jsme
v tomto roce poprvé Příměstský tábor, a to ve dvou
termínech od 12. – 23. července. Děti si tábor velmi užily a
chválily, což nás moc potěšilo. Každý den byl na jiné téma,
takže si mohly zahrát třeba na doktory nebo na piráty a
vyrobit si dalekohled, další den byl kovbojský a jezdilo se
na koni – což byl pro děti asi největší zážitek – velmi
děkujeme Ladě Úlehlové a její rodině za přípravu tohoto
úžasného překvapení.
Příměstské tábory se nám tedy velmi povedly –
nebojíme se se také pochválit ☺ - a věříme, že jsme letos
začali s novou tradicí, která se stane součástí pevného
programu mateřského centra a zajímavou prázdninovou
nabídkou pro rodiče a hlavně pro děti.
Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat celému
realizačnímu týmu tábora: Lektorkám Ivetě Vítkové,
Kateřině Landové, Ladě Úlehlové a Haně Pachlové a
maminkám, které připravovaly úžasné svačinky - Nadě
Dvořákové a Simoně Pohlové.
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Dále pak děkujeme za super spolupráci obci Suchý Důl
za tisk fotografií a panu Radku Černohorskému z Družstva
vlastníků Police n.M., kam děti chodily na obědy.
A nakonec děkujeme koníčkovi Danovi za trpělivost☺
Za MC Káťa Hlávková

Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Filatelistické noviny >>>>>>>>>

Námět známky: Na
známce je zobrazen
orloj
v
noci.
V centru Prahy, na
jižní
stěně
Staroměstské radnice,
již po staletí funguje
jeden z nejznámějších
a
také
nejstarších
orlojů na světě. Vznik
stroje byl upřesněn na rok 1410. Je složen z astronomické
části, kalendářového kola a pohyblivých figurek. Jednou z
nejstarších součástí orloje je hodinový stroj a astronomický
číselník. Orloj je složen ze dvou ciferníků. Vnější ciferník s
arabskými číslicemi ukazuje staročeský čas, počítá se od
východu slunce a tento "čtyřiadvacetník" se točí. Vnitřní
číslování římskými číslicemi je také pojato ve stylu 24
hodinového cyklu, je fixní, nahoře ukazuje poledne, dole
půlnoc. Patrně v 17. století byly přidány dřevěné sošky a
figury apoštolů. Od roku 1735 byl v kritickém stavu.
Zachráncem se stal astronom Antonín Strnad, pod jehož
dohledem provedl opravu stroje v letech 1787 - 1791
hodinář Šimon Landesperger. Stroj orloje se skládá ze čtyř
součástí - stroje hlavního, zvonícího, bicího a kalendářního.
Figurky 12 apoštolů v dnešní podobě pocházejí z druhé
poloviny 20. století od řezbáře Vojtěcha Suchardy. Se
vznikem Staroměstského orloje je spojena i známá legenda
o mistru Hanušovi.
Způsob tisku: ofset v barvách modré, žluté a černé.
Stanislav Plachta

Místní knihovna a Pěkovské ženy zvou všechny děti a
jejich rodiče, popř. prarodiče, tety, strýčky, … na sportovní
a zábavné odpoledne „Rozloučení s prázdninami“, a to
v sobotu
4. září 2010 ve 14 hodin na hřišti pod
Obšárem. Nejprve proběhne cyklistický závod zručnosti dětí
(děti – nezapomeňte kolo), a poté se utkají rodinné klany
v soutěžích, kvízech a dalších hrách. Takže nezapomeňte –
první zářijovou sobotu v Pěkově.
Šárka Pokorná

Z nových známek
16. 6. 2010 byly vydány dvě známky, z nichž první nás
může inspirovat k prázdninovému výletu a druhá připomíná
výročí pražské památky, před kterou určitě stál každý z nás
a dodnes před ní postávají davy.
Námět známky:
Na
známce
je
zobrazena žďárská
lesnatá krajina a
vrch
Prosička
s
křížem na jeho
vrcholu.
Chráněná krajinná
oblast
Žďárské
vrchy se rozkládá
na pomezí Pardubického kraje a kraje Vysočina. Existuje od
roku 1970, rozkládá se na ploše 70 940 ha. Krajina je
charakteristická střídáním vrchů, pastvin, polí, lesů a
rybníků. Pramení zde řada českých a moravských řek Jsou
zde cenná společenstva rašelinišť a vlhkých rašelinných luk
s významným výskytem řady chráněných a ohrožených
druhů rostlin.
Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé
kombinovaný hlubotiskem v barvách žluté, červené a
modré.
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Čápi na komíně keramičky
v Polici nad Metují
se letos pěkně
činili na rozdíl od
mnoha jiných párů
v republice. Studené
a
deštivé
jaro
způsobilo
v tomto
roce úhyn mnoha
mláďat.
Ti naši si pořídili
hned čtvero potomků,
kteří se mají k světu.
Minulý týden dokonce
pořádali i leteckou
akrobacii přímo nad
městem. Hned poté
dostali hlad a sedli na
komín,
kde
mají
hnízdo a po chvíli přilétl dospělý čáp s potravou – vždy
kolem času oběda.

Snímek je pořízen ze střechy domu Lokvencových
s jejich laskavým svolením a asistencí zrovna ve chvíli, kdy
jeden z rodičů odlétá pro další potravu.
Touto cestou děkujeme za pochopení vedení firmy
Hauk, s.r.o., které přes nemalé technické i investiční
problémy (instalace podložky pro hnízdo a ochranného
nástavce na komínové vložce) umožnilo uchovat čapí hnízdo
na jejich objektu.
Text i foto Jiří Malík, Správa CHKO Broumovsko,
29.7.2010

Rodinné pasy

Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s
dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému
poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi do
osmnácti let věku. Rodinné pasy jsou aktivitou jednotlivých
krajů.
V současné době projekt funguje v Jihomoravském kraji,
kraji Vysočina, Olomouckém kraji, Pardubickém kraji,
Zlínském kraji, Ústeckém kraji a Královéhradeckém kraji.
Zapojení do projektu je pro rodiny zdarma. Na základě
registrace je rodinám (i neúplným tzn. také nesezdaným
partnerům a jejich dětem, samoživitelům, osobám mající
dítě v péči) vystavena karta Rodinný pas. Podmínkou je
trvalé bydliště v zapojeném kraji a alespoň jedno dítě do
18 let.
Držitelé Rodinných pasů mohou využívat slevy na území
celé České a Slovenské republiky a dále v oblasti Dolního
Rakouska. Projekt je propojen s věrnostním programem
Sphere card.
Zapojené kraje:

Na
webových
stránkách
projektu
(http://www.rodinnepasy.cz) je k dispozici neustále
aktualizovaná databáze poskytovatelů slev pro držitele
karty Rodinný pas. Každý návštěvník tak má možnost najít
si poskytovatele ve svém okolí, kteří jsou do projektu
zapojeni.
Informativní přehled poskytovatelů slev v
Náchod:

Adr food - Adršpach
Adrenalin s instruktorem lezení - Teplice nad Metují,
Aktivity v areálu Motobydlo – Hronov - Velký Dřevíč
Apartmány - Ubytování Ve Mlýně - Teplice nad Metují,
Areál Barunčiny školy - Česká Skalice
Areál Bischofstein – ubytování, Skály - Teplice nad Metují,
Areál Brodský - Červený Kostelec
Areál chatek Metuje, Adršpach
Autocamp Brodský - Červený Kostelec
Autocamp Brodský - sportovní rybolov
Autokemp Náchod
Autokemp Velký Dřevíč
Autokempink Bučnice, Teplice nad Metují
Beach hřiště - Police nad Metují
Benediktinský klášter - Broumov
Bezděkov - Půjčovna kol - Bezděkov nad Metují
Bischofstein - Stanový tábor
Bowling bar Náchod - Náchod
Bowling Club Laguna - Náchod
Bufet 28 - Jaroměř
Cyklistika s průvodcem - Teplice nad Metují
Čapkův statek – Chlístov - Hořičky
ČESKÁ KUCHYNĚ - Restaurace. "U Trunečků"
Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec
Domek Boženy Němcové - Červený Kostelec
Dovolená v sedle - Malé Poříčí - Náchod
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Dovolená v sedle – Vápenka, Stárkov
Dřevěný kostel Panny Marie - Broumov
Ekofarma Tůmová - prodej Bioproduktů - Teplice n. Met.
Ekofarma Tůmová - Předvádění řemesel – Teplice n. Met.
Finanční poradenství - Jana Semeráková - Náchod,
Fríské koně Šonov
Galerie – Slavie - Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
HEJDUK SPORT s.r.o. - Nové Město nad Metují
Hostinec Ve Statku - Provodov-Šonov
Hotel 28 - Jaroměř
Hotel Bouda - Česká Metuje
Hotel Černý kůň - Červený Kostelec
Hotel Na Mýtě - Bezděkov nad Metují
Hotel Orlík - Teplice nad Metují
Hotel Praha - Broumov
Hotel Šrejber - Červený Kostelec
Hotel U Beránka - Náchod
Hotel U Berků - Bukovice
Hotel U Broučka - Nové Město nad Metují
Hotel Zimní stadion Náchod
Hračky a papírnictví U Kalíšku - Náchod
Chalupa K brodu - Náchod
Chalupa U Skalního skřítka - Horní Radechová
Chata Babeta - Teplice nad Metují
Chatová osada Ostaš - Žďár nad Metují
Chatový areál Zděřina - Police nad Metují
Jeskyňka Solná Náchod
Jiráskovo muzeum - Hronov
JKAUTO - Provodov-Šonov
JM SPORT - Broumov
Kamil Möller restaurant - Jaroměř
Kavárna Hotelu U Beránka - Náchod
Kino Luník - Červený Kostelec
Koloběžky pro dospělé – půjčovna - Horní Radechová,
Krejčovství - opravy oděvů - Náchod
Krytá motokárová "horská" dráha - Velký Dřevíč
Lahůdky Sarka Farka - Jaroměř
Lanové centrum Adršpach - Dolní Adršpach
Letní Terasa Skalní město - Dolní Adršpach - Teplice nad Metují
Masáže - relaxační a sportovní - Teplice nad Metují
Městská Galerie Zázvorka - Nové Město nad Metují
Městské kulturní středisko - Červený Kostelec
Městské muzeum Nové Město nad Metují
MG - Slavie – hotel - Náchod
Motel Edison – Kleny - Česká Skalice
Motobydlo - Penzion v Hronově - Velký Dřevíč
Muzeum Boženy Němcové - Česká Skalice
Muzeum Broumovska - Broumov
Muzeum města Police nad Metují - Police nad Metují
Muzeum stavebnice Merkur - Police nad Metují
Občerstvení DK - Žďárky
Občerstvení U Peňáka - Dolní Adršpach
Pension "Na Hradčanech" - Nové Město nad Metují
Pension Adršpach - Adršpach
Pension Wunsch - Jaroměř
Penzion Amerika - Osada Amerika - Náchod
Penzion Kylarův statek - Náchod
Penzion Metuje -Adršpach
Penzion Montana – Zdoňov - Teplice nad Metují
Penzion Prajzko - Hronov
Penzion Severka - Teplice nad Metují
Penzion Slunovrat – Zdoňov - Teplice nad Metují
Penzion Tereza - Dolní Radechová
Pepe Jeans & Hilfiger Denim - Náchod
Pizza food - Adršpach
Pizzerie 28 - Jaroměř
Podskalí - Adršpašsko-teplické skály - Teplice nad Metují
Privát Maškovi - Náchod
Půjčovna kol a koloběžek na Kylarově statku - Náchod
Půjčovna kol Bouda - Česká Metuje
Půjčovna kol Na Statku – Zlič - Česká Skalice
Ranch Gallop - Malé Poříčí - Náchod
Ranch Gallop – Vápenka - Stárkov
Regionální muzeum - stálá expozice - Náchod
Relax na chalupě K brodu - Náchod
Relaxační kyslíková terapie v Penzionu Prajzko - Hronov
Replay & Diesel Store - Náchod
Restaurace – Bischofstein – Skály - Teplice nad Metují
Restaurace Adršpach - Adršpach
Restaurace Astra - Teplice nad Metují
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Restaurace Beseda - Jaroměř
Restaurace Bouda - Česká Metuje
Restaurace Edison – Kleny - Česká Skalice
Restaurace Hotelu Orlík - Teplice nad Metují
Restaurace Hotelu U Beránka - Náchod
Restaurace Pod Montací - Náchod
Restaurace Praha - Broumov
Restaurace Radnice - Hronov
Restaurace Severka - Teplice nad Metují
Restaurace Skalní Město - Dolní Adršpach - Teplice n. Met.
Restaurace Slavie - Náchod
Restaurace U Berků - Bukovice
Restaurace U Broučka - Nové Město nad Metují
Restaurace U Pilouse - Hronov
Restaurace Zámecký hotel - Náchod
Restaurant Na Mýtě - Bezděkov nad Metují
Restaurant-pizzerie Stella - Hronov
Rodný domek Aloise Jiráska - Hronov
Roubenka Javor 33 - Teplice nad Metují
Rychlé občerstvení Pellyho domy - Police nad Metují
Samoobslužná jídelna 28 - Jaroměř
Sauna Police nad Metují - Police nad Metují
Ski arel Kamenec - Teplice nad Metují
Solno - jodová jeskyně Oáza zdraví - Jaroměř
Spolek Vojenské historie T-S 2O "Pláň" - Česká Metuje
Sportcentrum Helena - Police nad Metují
Tenisový kurt OÚ Česká Metuje - Česká Metuje
Teplické skály s.r.o. - Teplice nad Metují
Textil Jiří Rummel - Hronov
Turistická ubytovna Bučnice - Teplice nad Metují
Ubytování na ekofarmě Tůmová – Javor - Teplice nad Metují
Ubytování Na Statku - Zlíč - Česká Skalice
Ubytování U Peňáka - Adršpach
Ubytování v soukromí - Na Špici - Jaroměř
Ubytovna TJ Spartak - Police nad Metují
Vamberecké mumie - Broumov
Vinárna "U Trunečků" - Nové Město nad Metují
Zámecký hotel - Náchod

Ing. Lukáš Vaculík account manager Sun Drive
Communications s.r.o.

Žijí mezi námi…
KATKA HLÁVKOVÁ – hlavní manažerka
Mateřského centra MaMiNa
Když jsme přišli do
Mateřského
centra
MaMiNa, byla tam jen
Katka Hlávková. První
otázka se nabízela
víceméně sama:
Kde máte miminko?
Miminko
mám
doma, protože manžel
se uvolil hlídat, když
to nebude trvat moc
dlouho. I když Terezce
už byl rok, ještě
přebalování nezvládl.
Takže
jakmile
to
zasmrdí,
bude
telefonovat (ukazuje
na telefon položený
na stole). Máme úžasnou babičku, která hodně hlídá a bez
ní by to nešlo.
MaMiNa slaví páté narozeniny. Jaké byly začátky? Jak
vysoký je stoh papírů, které je třeba vyplnit, vyřídit,
aby mohlo něco vůbec vzniknout?
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Dcera se narodila v květnu a od listopadu jsme začaly
chodit do MaMiNy. Takže jsem nebyla u úplných začátků.
Centrum založily Jitka Klímová a Zdeňka Schirlová. Založit
Občanské sdružení není asi úplně snadné. Já sem přišla
vlastně dva měsíce po založení a do vedení jsem se začala
„motat“ asi o další půl rok později, kdy jsem začala dělat
Miminkování. Převzala jsem už dobře fungující organizaci.
Když se sejdou nadšenci a mají před sebou cíl, tak jde
udělat asi všechno.
MaMiNu si představuju jako neziskovou organizaci,
nízkoprahové centrum, je to tak?
Spadáme mezi neziskové organizace, jsme vlastně něco
jako Dům dětí a mládeže, akorát se tak nejmenujeme.
Oproti DDM, končíme pod tou mládeží, u dětí kolem devíti
let. Dopolední program v MaMiNě je pro těhotné maminky,
pro miminka až po předškolkové děti. Odpolední aktivity a
prožitkové programy jsou pak i pro starší děti. Třeba
Canisterapie je určená hlavně pro postižené děti, ale
děláme jednou za měsíc i lekce pro širokou veřejnost.
Máme i programy pro dospělé.
Kolik lidí navštěvuje centrum a účastní se akcí?
Vzhledem ke grantům a dotacím, musíme mít přehled o
účasti. Sčítáme vstupy – to je vlastně obyčejný součet
příchozích a těch bylo za minulý rok 4.500 až 5.000. Rádi
říkáme, že se nám tady za rok otočí celá Police. To číslo je
samozřejmě zavádějící. Dělali jsme například lyžování a
když jsem přišla se statistikou, tak se všichni rozjeli a bylo
po statistice... (smích)
Co tatínci, uvažujete třeba v budoucnu o táta herně?
Tatínkové se sem nějak bojí, chodí jen když odvádějí
děti na kroužek. Máme dvě akce do roka které se bez
tatínků neobejdou. První je „Táta dneska frčí“ – to je
kampaň Sítě mateřských center. Letos byl třetí ročník a je
to vyloženě rodinná akce. Odpolední soutěže, ale musí
přijít celá rodina, tedy i s tatínkem. Akce probíhala u
jedné maminky na zahradě, zúčastnilo se devět rodin,
počasí krásně vyšlo a večer pak bylo grilování. Aby nám
tatínkové vůbec přišli a hned tak neutekli. A druhá akce je
republiková kampaň, která se jmenuje „Národní den
manželství“. Letos jsme pořádaly druhý ročník a tentokrát
jsme manžele fotily. Tatínky jsme lákaly na sponzorský dar
od Pejskara, který nám dal salámy (smích).
Evidentně jdete na taťky přes žaludek.
Mateřský centrum, ještě s názvem MaMiNa a sídlící v
základní škole – to už odradí fakt každýho chlapa.
Prozraďte něco ze zavřených dveří, kdo třeba vymýšlí
program a různé akce?
Dříve bylo všechno na dobrovolné bázi. Potom jsme
získali dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na
zafinancování lidí, kteří se podílejí na chodu MaMiNy. Není
to žádná horentní suma, ale aspoň něco máme. Podílejí se
maminky, které sem chodily, anebo stále chodí. Teď máme
grantovou manažerku Naďu Dvořákovou, která má úžasnou
úspěšnost, k tomu dvě maminky, který dělají dopolední
programy (Iveta Vítková a Lada Úlehlová), dál Simču
Pohlovou – moji zástupkyni, která má na starosti také ještě
úklid a pak já, jako hlavní manažer, který dělá všechno to
ostatní – smlouvy, programy, účetní podklady... Máme 5
členů rady sdružení, která vymýšlí a schvaluje program a
k tomu ještě základnu členek, které nás hodně podporují a
rozhodují o činnosti jednou za rok při valné hromadě.
Bylo složité vyhovět všem předpisům?
Pravidla třeba na hygienické nároky nejsou u
mateřských center nijak pevně daná, jakoby se
předpokládá, že maminky nenechají své děti si hrát ve
špíně, nebo 15 dětí se utírat do jednoho ručníku a čurat do
jednoho nočníku. Jinak kontroly samozřejmě jsou – teď
zrovna probíhá kontrola z finančního úřadu. (Pro klid
budoucích návštěvníků – 2x do roka u nás probíhá generální
úklid, minimálně 3x týdně nám tu uklízí provozní a po
každém programu se dezinfikují nočníky☺ )

Spolupracujete s nějakým pediatrem?
Nedá se říct, že by to byla nějaká velmi úzká
spolupráce. Paní doktorka Výravská nám poskytuje
sponzorský dar a samozřejmě s ní konzultujeme problémy,
která přicházejí. Velmi si cením, že chodí na naše
přednášky. Dost dětí má třeba problémy s psychikou než
jdou do školky, tak se je společně s ní pokoušíme řešit.
Hodně nám fandí a z toho mám já osobně velkou radost.
Spolupracujeme i s
jinýma organizacema, třeba se
Skautem, Senior klubem Ostaš, Domovem Důchodců.
Jak vlastně probíhá dvouhodina v MaMiNě
Je to půlhodinový cílený program s přesnými pravidly,
kterého se samozřejmě nemusí každé dítě zúčastnit, může
si hrát, ale maminka nám ručí za to, že nebude rušit. A až
bude mít chuť se přidat, tak prostě jenom přejde k nám,
nebo se bude postupně připojovat. Mému dítěti to trvalo
skoro měsíc. A potom je volná hra, kdy mají příležitost si
maminky popovídat, vyměnit zkušenosti a vypít kávu. (ozve
se signál přijaté SMS a Katka to komentuje slovy: „Dítě asi
něco zplodilo,“ a rozesměje se)
Jaké maminky přicházejí?
Je zajímavý, že vždycky přicházejí aspoň po dvou –
jakoby se maminky sem poprvé bály přijít samy (smích).
Prioritou je, aby se aktivně účastnili rodiče i děti. Dá se
říct, že některý maminky se tady můžou i učit, jak si s
dítětem hrát, vyměnit si zkušenosti a samozřejmě si trochu
od všeho kolem oddychnout. Ale opakuju: není to o tom,
sem to dítě strčit a jít si vypít kafe. Nedá se říct, že by sem
chodily maminky, které na tom jsou podobně, třeba ze
stejných sociálních vrstev. Program se snažíme utvářet
podle potřeb konkrétních maminek, které přijdou. Chodí
sem prostě maminky, které jsou dopoledne doma samy s
dětmi a chtějí společnost, zapojovat dítě do kolektivu.
Jak vnímáte možnost naplánovat si dobu Rodičovské
dovolené?
Maminky, které sem chodí a mluví o tom, jsou většinou
nespokojené. Mně osobně to taky nevyhovuje, ale uvidíme.
MaMiNě přejeme, aby i nadále fungovala ke
spokojenosti maminek a dětí, a aby byl stále dostatek
nadšenců, kteří jsou ochotni pro smysluplný cíl obětovat
kus svého času.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Záhady čísla dvanáct

Od chvíle, kdy se lidé naučili počítat, věří na zvláštní
moc a působení určitých čísel. Zvláštní význam přikládají
zejména číslu dvanáct. Řídí se jím astrologie, odměřování
času i kalendář.
Významem čísel se zabývají numerologové. Domnívají
se, že každé číslo má jistý vliv na lidi a na jejich osud.
Mnoho významů má především číslo dvanáct. Najdeme je ve
světské oblasti – den má dvanáct hodin a rok dvanáct
měsíců -, ale také ve sféře duchovní a abstraktní: dvanáct
bylo apoštolů a dvanáct je i znamení zvěrokruhu,
ovlivňujících údajně od narození náš život.
Proč má však číslo dvanáct v západoevropské kultuře
tak velký význam?
Za prvé číslo dvanáct sehrálo důležitou roli při stanovení
kalendáře, neboť sled ročních období bylo možné vypočítat
pomocí měsíčního úplňku. V průběhu ročního cyklu se na
obloze objeví celý měsíční kotouč dvanáctkrát a právě na
základě tohoto poznatku rozdělili naši předkové rok. Také
den lze rozdělit na dvakrát dvanáct hodin. Na své roční
putování po obloze potřebuje Slunce dvanáct měsíců. Číslo
dvanáct tak vlastně představuje základní princip uspořádání
světa.
S číslem dvanáct se opakovaně setkáváme i v mytologii,
v náboženství i v mnoha dalších oborech. Bájný řecký
hrdina Herakles musel kupříkladu vykonat dvanáct různých
prací. Ve Starém zákoně se říká, že národ izraelský sestává

z dvanácti kmenů. V Novém zákoně obklopuje Ježíše
dvanáct učedníků-apoštolů. Dokonce i v Janově Zjevení je
význam čísla dvanáct nepopiratelný: nebeský Jeruzalém má
dvanáct bran a je vystavěn na dvanácti základních
kamenech, na nichž jsou zapsána jména dvanácti apoštolů.
Bude vyvoleno dvanáctkrát dvanáct tisíc lidí, kteří budou
mít účast na klanění se Beránkovi.
Také historie nás učí, abychom význam čísla dvanáct
nepodceňovali. Tak například Římané zaznamenali v 5.
století př. n. l. své právo na dvanácti deskách, které
představovaly základ veškerého římského života. Z Říma
také ostatně pochází zvyk, podle něhož se při soudních
procesech ustanovuje dvanáct porotců. Je to náhoda? Nebo
snad Římané věřili, že číslo dvanáct jim zaručí zvláštní řád?
Když se počet božských principů (3) vynásobí počtem
živlů hmotného světa (oheň; voda; země; vzduch) /4/,
dostaneme číslo naplnění 12, které je symbolem řádu
v prostoru a čase. Tohoto poznatku využívali především
hvězdáři a astrologové.
Také dnes se hodně lidí zabývá vlivem hvězdných
konstelací na život, konstelací souvisejících s jejich dnem
narození, svatby, onemocnění, rozvodu, s prací a obchodem
– řídí se v každodenním životě podle dvanácti znamení
zvěrokruhu. Ne nadarmo zaměstnávají velké mezinárodní
koncerny, banky své astrology.
A závěrem si připojme i jeden překvapivý exkurz
do světa chemie. Člověk a život ve vesmíru se zakládá na
uhlíku a na jeho molekulárních řetězcích. Uhlík je přitom
prvek, jehož relativní atomová hmotnost je dvanáct. Je to
pouhá náhoda?
Zdroj: Nevyřešené záhady lidstva
Vybral František Janeček

Poděkování
Vážená redakce,
prosím, zda mi můžete splnit moje přání a otisknout
poděkování. Možná, že to není vhodné, ale prožili jsme tak
krásné chvíle, které zaslouží veřejného poděkování.
Jménem Společnosti kamarádů, která pořádala výjezdní
zasedání v Maršově, děkuji vřele srdečně a nevím ještě jak,
za odvoz nechodících, lépe řečeno mizerně chodících členů
na místo konání.
On to vlastně nebyl odvoz, ale krásná projížďka
Petrovicemi, Petrovičkami a Maršovských údolím Metuje na
kočáře s koňským spřežením, které perfektně ovládal pan
Vladimír Hrudík ze Žďára.
Pane Vladimíre, moc a moc děkujeme! Byla to spanilá
jízda! Ať se Vám a Vaší stáji daří! Poděkování, ale patří
také kamarádovi Karlovi Valchařovi, který převoz
sjednával, ovšem na takovýto program jsme nebyli
připraveni. Díky Karle!
Všichni jsme byli velmi spokojeni a těm, kteří ještě
nenavštívili Petrovičky, nechť to vbrzku učiní. Stojí to za
to! Panorama Orlických hor, Boru, Hejšoviny i Sovích hor za
dobré viditelnosti v jedné řadě je zážitek.
Pořadatelé, děkuji Vám!
Milan Scholz

Zvýšení daně z nemovitostí v roce
2010 – proč???
Tímto musím reagovat na článek pana tajemníka z
měsíčníku číslo 7. Jedná se o plánované navýšení daně z
nemovitosti. Když se tato daň zvyšovala před lety,
chlácholil jsem se tím, že bude osvobozena alespoň zahrada
okolo RD, ale při podání daňového přiznání jsem byl nemile
překvapen. Ovocné sady a trvalé travní porosty se na toto
nevztahují. Ano, toto je nejjednodušší cesta, jak získat od
lidí peníze do rozpočtu! Vážení občané města, jelikož má
vlivem krize a zvýšené nezaměstnanosti v dnešní nelehké

20

době každý z nás daleko hlouběji do kapsy, naši
představitelé města nám zvyšují tuto daň a to hned na
dvojnásobek. Pane tajemníku chápu, že město získá tímto
nepopulárním opatřením do svého rozpočtu tolik
potřebných 2,2 mil. Kč, ale ruku na srdce, co kdyby jste se
začal chovat hospodárněji a začalo se nejdříve s úspornými
opatřeními na provozu města a TS.
V socialismu jsme nadávali, co je na NÁRODNÍM VÝBOŘE
úředníků a dnes!! Podívejte se okolo sebe a to máme v
moderní době PC systémy, které mají urychlit a
zjednodušit práci. Opak je pravdou. Jestli nevíte jak na to,
poraďte se třeba s ministrem vnitra. Cituji - „Pakliže
někteří z vedoucích pracovníků budou tvrdit, že u nich
ušetřit nejde, předvedeme jim, že ano. Jejich místa však v
těchto případech budou muset obsadit manažeři, kteří
uspořit dokáží,“ dodal ministr vnitra.
Jak mohu uvěřit tomu, že je každý pracovník úřadu
dostatečně vytížený, když si pan místostarosta v pracovní
době zaujatě prohlíží výlohy živnostníků na Kamenici v
Náchodě. Ano měl po jednání akcionářů VAKu, ale zbytek
pracovní doby by určitě na radnici dokázal využít lépe ku
prospěchu nás občanů.
Zároveň si také musíte uvědomit, že zdražování pro
občany města, potažmo našeho státu nekončí. Pan ministr
financí totiž začne teprve úřadovat a zeptám se, kde že se
to zase bude brát? U podvodníků a zlodějů určitě ne!
Jen doufám, že na podzim u komunálních voleb budou
mít občané z čeho vybírat, protože nejen já cítím
potřebnou změnu. Někteří představitelé města jsou již za
ty léta vyhořelí.
p.s.: v případě cenzury budu kontaktovat jiná masmédia
Děkuji MT

Daň z nemovitostí – reakce na
článek občana M.T.
Není mým zvykem reagovat na články v Polickém
měsíčníku a obtěžovat občany nekončícími polemikami.
Nicméně článek spoluobčana M.T., který umí vyslovit
mnoho odvážných tvrzení, včetně vyhrožování „masmédii“,
ale neumí se (či se snad bojí za své názory?) pod svůj
příspěvek podepsat celým jménem, mě donutila k této
reakci.
Vážený pane M.T., Váš článek považuji za směsici
agresivního osobního útoku na představitele města
(místostarostu a tajemníka) a úplné neinformovanosti a
neznalosti problematiky řízení a rozhodování orgánů města.
Pokusím se ve stručnosti uvést několik faktů, které
problematiku daně z nemovitosti a rozhodnutí zastupitelů
města uvedou na pravou míru.
1. Stanovení tzv. místního koeficientu daně z nemovitostí
nestanovuje ani tajemník, ani místostarosta, ale
nejvyšší volený orgán města, kterým je zastupitelstvo
města (ZM) na svém veřejném zasedání. Proč jste se ho
nezúčastnil a neuplatnil svoje občanské právo vystoupit
v diskuzi a přesvědčit Vámi volené zastupitele svými
argumenty o tom, že nerozhodují dle Vašeho názoru
správně? Tajemník města svým článkem v PM pouze
plnil povinnosti správného úředníka a informoval
občany o rozhodnutí zastupitelstva města.
2. Možnost uplatnění místního koeficientu byla do zákona
o dani z nemovitosti zahrnuta v r. 2008 s možností
stanovení tzv. místního koeficientu ve výši 2 až 5
s platností od r.2009. ZM tehdy stanovilo koeficient 2 a
vyjmulo z této povinnosti veškeré pozemky, na kterých
se hospodaří tzn. bylo vedeno snahou nezdražovat
především zemědělcům vstupní náklady na výrobu
potravin.
3. Pro rok 2010 ministr financi Janota v rámci svého
„protikrizového balíčku“ navrhl a Parlament schválil,
zvýšení daně z nemovitostí na dvojnásobek. Na to
reagovalo ZM tím, že pro rok 2010 zrušilo místní
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koeficient a zachovalo osvobození zemědělských
pozemků. Tedy opět se ZM snažilo občanům města
Police snížit jejich daňovou zátěž v této obtížné době.
Pokud bychom to neudělali, zvýšila by se daň
z nemovitosti pro všechny občany na dvojnásobek toho,
co platili v r.2009 a na čtyřnásobek toho, co občané
platili v r.2008 a mohli jsme se alibisticky tvářit, že za
to mohou politici na celonárodní úrovni.
4. Pro rok 2011 se ZM vrátilo ke koeficientu, který platil
pro rok 2009 a to z těchto důvodů :
a) díky ekonomické krizi je výpadek příjmů města z
„celostátních“ daní již tak zásadní, že ohrožuje
základní fungování města – např. financování
základní školy, mateřské školy, základní umělecké
školy, podporu kultury a sportu ve městě a
v neposlední řadě prostou údržbu města (letní i
zimní) a mnoho dalších činností, které si mnohdy
ani neuvědomujeme, že jsou prováděny a placeny
z městského rozpočtu,
b) v r. 2010 jsme část výpadku těchto daňových
příjmů byli schopni pokrýt prodejem zbytného
městského majetku (např. objekt „Škvárovny“),
ale to nejde donekonečna,
c) z důvodu zpřísněné legislativy EÚ bylo nutné
provést zásadní rekonstrukci čistírny odpadních
vod s finančním dopadem na městský rozpočet cca
20 mil.Kč.
Z výše uvedeného velmi stručného rozboru snad vyplývá,
že se ZM zachovalo jako správný hospodář a snažilo se najít
řešení, jak zachovat občanům služby, na které jsou zvyklí.
Bohužel bez jejich přispění a spoluúčasti to již není možné
a věřte, že pokud by to možné bylo, ZM by podle toho
rozhodovalo.
Osobně, jako pravicově smýšlející člověk, mám s touto
daní rovněž „systémový“ problém, protože je to daň,
kterou zaplatí úspěšní lidé za to, že si za své, již jednou
zdaněné peníze, pořídili majetek a stát je za jejich
úspěšnost „trestá“ další daní. Bohužel na lokální úrovni
s tím mohu nesouhlasit a to je tak jediné, co proti tomu
mohu dělat. Na druhou stranu finanční dopad na
konkrétního občana není zase tak strašný, jak by se mohlo
jevit z Vašeho příspěvku. Nevím, jak velikou máte Vámi
zmiňovanou zahradu okolo Vašeho RD, ale vyjdu-li ze své
zkušenosti, tak za zahradu o velikosti 548 m2 platím po
všech výše uvedených koeficientech celých 36,- Kč/rok (!),
což není ani cena za dvě piva, pokud si dovolím v Čechám
oblíbené srovnání. Dovolím si tedy tvrdit, že ani Vás tato
daň nezatěžuje žádným zásadním způsobem.
Na závěr mně dovolte reagovat na Vaši výzvu po novém
„větru“ na polické radnici. Věřte mně, že osobně budu
velmi rád, když se rozhodnete a najdete v sobě tolik síly,
času a odhodlání, a budete v podzimních volbách
kandidovat a převezmete na sebe břímě odpovědnosti za
řízení našeho krásného městečka. Ono bez zodpovědnosti
za přijatá rozhodnutí se nechá s klidným srdcem zkritizovat
úplně všechno, ale převzít onu zodpovědnost, to už chce
notnou dávku odvahy. Já osobně si velmi rád odpočinu a
budu mnoho hodin ušetřeného času věnovat své rodině a
svým koníčkům místo trávení času nad řešením městských
problémů. Nicméně vzhledem k tomu, že mně není osud
města, ve kterém žiji lhostejný, rozhodl jsem se znovu
kandidovat a nechat si vystavit občany Police „vysvědčení“
za naši práci za poslední 4 roky.
Ing. Jiří Vlček

Vyjádření k anonymnímu dopisu pro
Polický měsíčník
Za prvé musím říci, že neuznávám žádné anonymní
dopisy, zprávy a články. Jako starosta města jsem je nikdy
nereflektoval. Stížnosti a pomluvy jsem řešil z očí do očí. K
tomuto článku jen pár vět, ohledně navýšení daně

z nemovitosti. Zastupitelstvo města na svém veřejném
jednání dne 23.6.2010 schválilo obecně závaznou vyhlášku
č.1/2010 o stanovení koeficientu daně z nemovitosti. V
podstatě to znamená 2x větší navýšení daně z nemovitostí
pro obyvatele Police nad Metují, Pěkova, Honů, Hlavňova a
Radešova. Z 18ti přítomných zastupitelů 14 hlasovalo pro, 2
se zdrželi a 2 hlasovali proti navýšení /p.Jiří Seifert a já /.
Zdeněk Kadidlo – místostarosta

Cvičení dětí s rodiči
Celý školní rok se každé úterý v malé tělocvičně ZŠ
scházejí rodiče, ale i prarodiče s nejmenšími dětmi na
cvičení. Cvičení vede Martina Macounová. Děti zvládají
rozcvičku na hudbu, zatancují si na známé lidové písničky,
doprovodí pohybem známá říkadla. Mají možnost se
seznámit s nářadím jako jsou žebřiny, lavičky, ale i kruhy a
kladina. Trénují házení míčky, skoky a přeskoky. Občas si
pro zpestření zacvičíme i s předměty, které na první pohled
ke cvičení nejsou určeny (třeba barevné drátěnky na mytí
nádobí). Na závěr si zahrajeme nějakou veselou hru a
s příjemným pocitem odcházíme domů.
Martina pro nás chystá i sváteční akce. Na cvičení se
slaví Mikuláš, Den dětí. S cvičením se v červnu tradičně
loučíme šipkovanou. Letos jsme nakonec naší výpravy
trochu zmokli, ale poklad jsme našli, buřty opekli a před
tím nejhorším lijákem jsme se ukryli u Jirmanových
v garáži. Všem organizátorům dodatečně děkujeme.
Všichni, kdo mají doma malé děti a chtějí je vést
s aktivnímu trávení volného času, zveme v září do našich
řad. Přijděte si v úterý zacvičit!
Za spokojené dospělé Naďa Dvořáková

Poděkování

Děkujeme touto cestou místostarostovi města panu
Zdeňku Kadidlovi a všem, kteří se podíleli na rekolaudaci a
přidělení bytu č. 16 – 1 + 1 v domě čp. 407 Na Babí
Marcela Kumprechtová a Zdeněk Buchta

Staročeská přísloví ledacos vám napoví
Pokračování...

O DÁRCÍCH A PODAROVANÝCH
•
•
•
•
•
•
•
•

Z obce po nitce a nahý má košili.
Darovati jest pansky – brát nazpět cikánsky.
Hezká peřinka, škoda jen, že rukávů nemá.
Kdo neděkuje za málo, nepoděkuje ani za mnoho.
Lepší dnes vejce, než zítra slepice.
Kdo chce vejce míti, musí si kdákání nechat líbit.
Kdo chce komu dáti, nemá se ho ptáti.
Krajíc k bochníku víc nepřistávej.
Vybral František Janeček

JAK TO TENKRÁT BYLO SE STAVBOU
KOLÁROVA DIVADLA
Třetí pokračování ...
„Družstvo pro postavení divadla“ v čele s Janem
Pejskarem však vysněný pozemek jen tak bez boje nemínilo
vzdát. Nejprve se proti revokujícímu usnesení obecního
zastupitelstva úspěšně odvolalo k Okresní správní komisi
(která odvolání obecního zastupitelstva zrušila) a nakonec
v dopise zaslaném dne 9. června 1929 obecnímu
zastupitelstvu vyrukovalo s kanónem velmi těžkého kalibru –
samotným tatíčkem Masarykem.
„Usnesením obecního zastupitelstva v Polici nad Metují
ze dne 16. 11. 1918 byl pozemek č. k. 993 v Polici n. M.,

pak části pozemku č. k. 918 a 932/1 tj. ono prostranství
před soudní budovou, nynější park, věnován pro kulturní
podniky, mezi něž samozřejmě divadlo dlužno řaditi.
Tehdáž bylo pomýšleno na to, že by nejen budova
divadelní, nýbrž i školní budova na prostranství onom státi
mohla. Od poslednějšího úmyslu však, pro neobyčejnou
frekvenci v okolí tohoto místa bylo upuštěno a vyhraženo
místo pro školu na Babí. Zůstávalo proto nyní místo ono
jedině pro budovu divadelní se tří stran parkem
obklopenou. Místo ono pro divadlo s parkem jest přímo
ideální a bylo toto rozhodnutí slavného obecního
zastupitelství tehdáž v r. 1918 od divadla milovného
občanstva přímo s nadšením uvítáno. Nicméně po 10 letech
v jubilejním roce bylo dotyčné usnesení novým usnesením
ze dne 15. 6. 1928 zrušeno, proti čemuž samozřejmě
podalo Družstvo pro postavení divadla odvolání a bylo toto
poslední usnesení Okresní správní komisí zrušeno, o čemž
jsme byli rozhodnutím Okresního úřadu v Broumově ze dne
23. 5. 1929 čís. 1888/28 o.s.k. vyrozuměni.
Okolnostmi donuceni musíme nyní ku stavbě divadla
v nejkratší době přikročiti a to z následovních důvodů:
Divadlo samo o sobě v tak malém městě jako jest Police n.
M. nemůže pomýšleti na stavbu divadelní budovy
samostatné, ale jenom tehdy, bude-li v divadle umístěn též
biograf, tak jak tj. v Červeném Kostelci a má se tak státi
v Hronově a pod. Tím docílí se dvojí příjem a lze zcela bez
obavy přistoupiti ku stavbě, ježto lze pak snadno nejen
zbylý dluh úrokovati, nýbrž i značný úmor platiti. Poněvadž
správa biografu hodlá pro samostatný biograf samostatné
budovy se dožadovati a žádá na obci, aby potřebný náklad
povolila, přichází podepsané družstvo s novým návrhem.
Zde ustanovuje se konsorcium pro postavění pomníku
našemu
prvnímu
presidentovi
republiky,
našemu
milovanému tatíčkovi T. G. Masarykovi. Nuže, nebyl by to
skvostný pomník, kdyby vystavěna budova byla nejen pro
divadlo, zpěvní a koncertní síň a zároveň biograf, nazvaná
»Masarykův dům« , a na něm neb v jeho vestibulu umístěna
busta pana presidenta? Jsme přesvědčeni, že by myšlenka
naše doznala i ohlasu i u pana presidenta T. G. Masaryka,
největšího průkopníka snah kulturních a osvětových a že by
svolil, aby budova jeho jménem byla vyznačena.
Podporováním této myšlenky jistě slavné obecní
zastupitelstvo by se jen povzneslo a prosíme proto snažně,
aby nám pozemek dožadovaný byl k naznačenému účeli
věnován. Park tam se nalézající nevezme nikterak újmy,
nýbrž zůstane pouze v jiné úpravě. Poněvadž pak dosud
nebylo rozhodnuto o místě, kde bychom stavěti mohli,
nemohli jsme podniknouti naprosto žádnou činnost
sběratelskou, poněvadž zcela jistě každý občan by se ptal,
kde divadlo má státi, čímž by celá akce nesmírně utrpěla.
Prozatím jsme činili pouze přípravy, abychom sběrací akci
zahájiti mohli a byl nám z různých míst resp. stran zatímně
slíben stavební materiál, ale také peněžní příspěvky.
Jakmile pozemek nám bude věnován, zahájíme ihned akci
sběrací a pevně spoléháme na to, že nás naše
uměnímilovné občanstvo nezklame, tak jako nezklamalo
v Červ. Kostelci, Hronově, Žamberku, Kyšperku, Poličce
a pod. Pokud se týče biografu musíme podotknouti, že
příjem ve větší budově musí rozhodně stoupnouti na
dávkách a tím zvýší se i příjem obce.
Za těch několik roků docílilo družstvo vlastním
přičiněním jmění 160.000 Kč, čímž dokumentuje se jistě
úctyhodná činnost. Mimo to poukazujeme k tomu, že
prodejem obecních pozemků k jiným účelům (Spořitelně, J.
Müllerovi, posledně pak J. Mackovi) zbavila se obec na
těchto místech stavěti, tak že zbývá ku stavbě divadla,
»Masarykova domu«, jedině a pouze Bezděkův park…
Také pro dům nesoucí jméno pana presidenta nemohlo by
ani jiné místo býti voleno. Prosíme proto snažně, aby
slavné obecní zastupitelstvo nestavělo se oproti kulturním
snahám podepsaného družstva a aby na návrh náš
přistoupilo a pozemek onen k naznačenému účeli
věnovalo.“ – Za „Družstvo pro postavení divadla“ podepsáni
jednatel Cyril Kymr a předseda Jan Pejskar.
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Jak se situace dále vyvíjela. Představitelé města v čele
se starostou Josefem Sovou stáli, přes všechny snesené
argumenty, tvrdošíjně na svém záporném rozhodnutí a tak
se „Družstvo pro postavení divadla“ s myšlenkou budovy
divadla stojícího na pozemku Bezděkova parku nakonec
definitivně rozžehnalo. Dne 28. srpna 1929, kdy se konalo
zasedání obecního zastupitelstva, se v zápise z jednání
konstatovalo, „že obě korporace, Družina invalidů a
legionářů nečiní zásadně námitek proti biografu v budově
divadelní, jež stavěti se má. Družstvo společně
s ochotnickým spolkem Kolár žádají, aby jim ku stavbě
divadelní budovy věnovány byly pozemky a sice oněch 5
stavebních parcel nad domem Josefa Vajsara. K tomu ještě
připomíná městský tajemník Jan Pejskar, že obě korporace
žádaly Jiráskův okrsek UMDOČ za vyslání odborníků
architektů za shlédnutí stavebních míst a podání
znaleckých posudků. Obecní zastupitelstvo projevuje
souhlas s tím, aby žadatelům bylo vyhověno, ovšem s tou
výhradou, že se postoupí jen ony pozemkové parcely, které
k naznačenému účeli odborní znalci jako nezbytně nutné
k naznačenému účeli uznány budou.“ Protože se zde
nejedná o detektivku, můžeme již předem prozradit, že
zmíněné parcely jsou tytéž, na kterých budova Kolárova
divadla dnes stojí.
Dne 20. října 1929 se opět konala schůze obecního
zastupitelstva. Jan Pejskar, zástupce „Družstva pro
postavení divadla“ zde referoval, že se již dostavili
zástupce Jiráskova okrsku UMDOČ (tj. Ústřední matice
divadelního ochotnictva českého) pan Max Lederer
z Jaroměře a pánové architekti ing. Freiwald z Prahy a
Skřivánek z Čáslavi, „kteří prohlédli veškeré pozemky,
které by pro stavbu divadelní budovy mohly přijíti v úvahu
a tito prohlásili, že k naznačenému účeli se žádný pozemek
jež dává obec k dispozici se nehodí a prohlásili, že jediný
pozemek hodící se k tomu jest zahrada p. Františka Erbera
čp. 1 Krčma. Družstvo proto žádá, aby obecní
zastupitelstvo směnilo s p. Františkem Erberem ony
pozemky, jež obec pro divadlo dávala k dispozici a
předkládá k tomu cíli vypracované návrhy – půdorysy
oběma pány architekty zhotovené.“
Zdá se, že se v tomto případě projevil určitý lobbing
Stanislava Pášmy, obchodníka v Krčmě, notabene člena
komise pro výběr vhodného pozemku, který zřejmě
předpokládal, že by sousedství divadla (na místě, kde dnes
stojí budova bývalých jeslí) přilákalo po představení žíznivé
diváky do Krčmy a zvýšilo tak obrat hostince. K tomu ovšem
nakonec nedošlo, a tak byly nadále k dispozici pouze obecní
pozemky nad domem čp. 154/VL majitele p. Vajsara.
Různé prameny uvádějí i jiná místa, se kterými se
údajně uvažovalo pro stavbu divadelní budovy. Prý na
zahradě hostince „U Richterů“, také u hřbitova (zřejmě na
místě dnešního kostela církve čsl.), rovněž prý bylo jednáno
s ředitelstvím Okresní hospodářské záložny o společně
financované stavbě divadla a hotelu na místě stávajícího
hotelu „Hvězda“ na náměstí a dokonce prý vznikly úvahy o
přestavbě špýcharu ve Velké Ledhuji. Podobné snahy
poněkud potvrzuje zápis ze schůze správního výboru
právovárečného měšťanstva ze dne 20. května 1930:
„Družstvo pro postavení divadla žádá o odprodej pozemku
našeho podniku k postavení divadla. Vzhledem k tomu, že
pozemek celý pivovar nutně potřebuje, jednomyslně
usneseno žádosti nevyhověti.“ Škoda, že není uvedena
poloha pozemku; ovšem jinak jsou tyto úvahy ve světle
zápisů z jednání obecní rady a zastupitelstva spíše málo
pravděpodobné a dokonce byly svého času (Janem
Pejskarem ml., synem prvního předsedy „Družstva“)
kategoricky odmítnuty jako falešné.
Pokračování v příštím čísle...
Miroslav Pichl

Hlavňov – kolem rybníka
Z webových stránek pana Moravce, chalupáře v Hlavňově
( http://www.etf.cuni.cz/moravec/fotky )
Nejskvělejší rybník na světě. Leží na strategickém místě
u východu ze skal, takže se upocení a špinaví skutálíme
rovnou do vody. Vody sice trochu kalné, ale velmi čisté žijí zde kromě velkého množství ryb i raci "bahňáci", čolci a
ondatry, o žábách nemluvě.
A přímo na hrázi stojí hospoda. Malá, ale útulná, s
lavičkami venku a na březích rybníka. Jen si to představte:
sedíte v teplém jarním či letním podvečeru na lavičce na
břehu, v ruce akorát správně vychlazenou dvanáctku,
ucucáváte a vychutnáváte si ji po troškách, rozhlížíte se po
rozkvetlých lukách okolo rybníka (celé léto lemují rybník
červeně kvetoucí vrbovky), posloucháte šplouchání ryb, po
setmění kvákání žab a vrzavé hlasy divokých kachen, nad
hladinou poletují vlaštovky a v noci netopýři. Občas projede
hladinou rybníka vystrčený nos ondatry. Pozorujete to tiché
hemžení a všemi póry nasáváte pohodu. Nijak neruší ani
těch několik rybářů na protějším břehu, z hospody někdy
tlumeně doléhají klasické trampské a táborákové šlágry. A
když přijde hlad, stačí pár kroků a dáte si večeři podle
chuti. Od loňska je zde novým hostinským Joska Špaček,
vynikající kuchař. Nabídka je opravdu bohatá.
Točí se zde Plzeň: desítka Gambrinus (bohužel; tuhle
sycenou euro-pivonádu opravdu nemusím), dvanáctka
Prazdroj, ale také dvanáctka náchodský Primátor a nejlepší
pivo na světě – Svijanský máz.
Vybral František Janeček

Pěchotní srub T-S 5 „U křížku“
Na Chlomku u Zbečníka západně od Hronova je i tento
rok otevřen každý první víkend v měsíci až do října
Pěchotní srub T-S 5 „U křížku“.
V jiné termíny po dohodě na č. 728 747 710. (Pozor
změna v září, kdy se otevření uskuteční 11.-12. 9. 2010,
což je víkend otevřených pevnostních muzeí na
Trutnovsku). K objektu se dostanete po zeleně značené tur.
cestě od Hronova 1 km, od Č. Kostelce 5 km, po modré tur.
zn. z Maternice 3 km, i z obce Zbečník naproti základní
škole kamenitou cestou vzhůru 400 m.
Členové OSVH – Lomnice n. Pop. zvou k návštěvě.

Městská policie a měsíc červenec
V měsíci červenci městská policie :
řešila několik stížností na rušení nočního klidu a
veřejného pořádku.
ve spolupráci se zaměstnanci Penny marketu zadržela
další z nekončící řady zlodějů
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provedla celou řadu kontrol zaměřených na dodržování
veřejného pořádku. Zejména na sportovištích hřištích
a parcích. Bylo zjištěno a vyřešeno několik přestupků
provedla kontrolní pochůzky po bydlištích sociálně
dotovaných občanů ve spolupráci se sociálním
odborem.
v útulku zůstávají dva pejsci.. děkujeme slečně
Tillerové za bezchybnou a velmi dobrou starostlivost.
zajistila
celou
řadu
doručených
písemností,
vypracovala zprávy z místa bydliště pro soudy, policii a
ostatní orgány činné v trestním řízení.
na základě stížností prováděla kontroly v zahrádkářské
kolonii na Havlatce
prováděla kontrolu režimu parkování na náměstí,
vydala několik desítek předplatných karet
ve středu 4.8. se podařilo zadržet za poměrně
dramatických okolností, které nejsou na každodenním
pořádku, jednoho ze skupiny zlodějů, kteří kradli
v obchodě na náměstí. Zloděj byl zadržen díky
preciznímu popisu a spolupráci s majitelkou paní
Koubkovou. Zloděj byl po honičce spacifikován do
služebních pout a následně předán do péče
vyšetřovacích orgánů. Za pomoc děkujeme panu
Ladislavu Vaňkovi, který v konečné fázi zákroku pomohl
strážníkovi. Je dobré konstatovat, že veškeré ukradené
věci od všech pachatelů se podařilo zajistit a vrátit
zpět majitelce. Snad jsme pomohli ke konci jedné
zlodějské bandě, jejíž členové v našem okrese zřejmě
páchali celou řadu trestných činů.
Petr Zima – vrchní strážník MP

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Čas pouti
Máme tu měsíc srpen, dětem se přehouply prázdniny do
své druhé poloviny a naše farnost bude prožívat významnou
církevní slavnost, spjatou s naším kostelem, a to Slavnost
Nanebevzetí Panny Marie, kterou společně s celým městem
tradičně oslaví poutí. Letos vychází tato slavnost (15.8.) na
neděli. Hlavní program pouti tedy proběhne o víkendu 14. a
15. srpna a město Police nad Metují opět připravilo bohatý
kulturní program. Pro naši farnost bude středem poutních
oslav slavnostní nedělní mše svatá s hudebním doprovodem
chrámového sboru, a to od 8 hod. Všichni jste srdečně
zváni.

Poutní program naší farnosti:

sobota 15. 8.
- 8.00 - 17.30 možnost celodenní adorace
- 17.30 mše svatá z Vigilie Slavnosti NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
- 18.30 posezení s občerstvením na nádvoří kláštera
neděle 16. 8.
- 8.00 Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - poutní
mše svatá zpívaná (chrámový sbor + varhany)
- 10.30 mše svatá za rodiny

Kalendárium:
1. srpna 6. srpna 8. srpna 9. srpna 10. srpna 14. srpna -

18. neděle v mezidobí
Svátek Proměnění Páně
19. neděle v mezidobí, (Památka sv.
Dominika, kněze, zakladatele řádu
dominikánů)
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a
mučednice, patronky Evropy
Svátek sv. Vavřince, mučedníka
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze

15. srpna 22. srpna 24. srpna 28. srpna 29. srpna 5. září 8. září 12. září -

a mučedníka
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, (20.
neděle v mezidobí)
21. neděle v mezidobí
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Památka sv. Augustina, kněze a učitele církve
22. neděle v mezidobí, (Památka Umučení sv.
Jana Křtitele)
23. neděle v mezidobí
Svátek Narození Panny Marie
24. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb v měsíci srpnu jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.30 hod.
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út a Pá 16.00 - 17.00 hod., St 9.15 - 10.00 hod.

POZVÁNKA
Jako každoročně zveme všechny ctitele Panny Marie
Suchodolské dne 11.září 2010 na mši svatou
v Ticháčkově lese.
Letos poprvé bude sloužena na místě, kde 8. července
tohoto roku shořela dřevěná kaple. Společnou modlitbou
poprosíme o obnovu tohoto krásného poutního místa.
Začínáme pobožností křížové cesty v 10 hodin od dolejší
studánky. Srdečně zve růžencové bratrstvo
v Police nad Metují.
Přejeme všem krásný zbytek léta, krásné dny volna,
všem dětem a mládeži krásný zbytek prázdnin a celému
městu požehnaný čas poutní.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Výročí 90 let založení CČH
Náboženská obec Církve československé husitské pořádá
ve spolupráci s Městským úřadem Police n. M.. koncert
k 90. výročí založení dne 16. září. 2010 v 17.00 hodin
v Polici nad Metují.
ČCH

RC Klub Police nad Metují se spojil
s AMK Police nad Metují
Zajímavou novinkou v Automotoklubu Police nad Metují
je, že se k nám přidali členové RC Klubu Police nad Metují.
Kdo by však nevěděl, co RC Klub je, může se podívat na
jejich stránky www.rcpolice.tym.cz nebo na našich
stránkách www.amkpolice.cz do odkazu RC Police. Ti, kdo
nemají internet a zajímají je autíčka na dálkové ovládání,
nechť se přijdou podívat o Polické pouti, tj. ve dnech 14. a
15.8.2010 od 14 hod. do 16 hod. k rybníku za Cihelnou,
neboli za bývalou Vebou 10 v Polici nad Metují, kde má RC
Klub Police postavenou svoji trať a kde proběhnou exhibiční
jízdy RC modelů aut. Všem můžeme tuto podívanou vřele
doporučit, u tratě bude připraveno malé občerstvení.
Automotoklub Police nad Metují se rozhodl, že ve dnech
4.-5.9.2010 uspořádá v bývalém dolu Kateřina v Radvanicích
v Čechách, okr. Trutnov Enduro Cross pro kategorie licence,
hobby 1, hobby 2 a dvojice. Bližší informace budeme
postupně zveřejňovat na našich webových stránkách.
Zároveň při pořádání Enduro Crossu se v objektu bývalého
dolu bude konat II. Jestřábí motopárty, kterou pořádá klub
Jestřábích jezdců z Radvanic v Čechách. Na motopárty
vystoupí různé kapely, budou probíhat soutěže o hodnotné
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ceny, bude se konat spanilá jízda a spousta další příjemné
zábavy. Všichni jezdci a diváci jsou srdečně na tyto akce,
které se konají souběžně, zváni. Občerstvení zajištěno po
celý víkend.
A opět pokračujeme trochou historie AMK Police nad
Metují. K založení místní organizace zřejmě přispělo
několik skutečností. Byl to především vznik Aeroklubu RČS
v Polici nad Metují roku 1947, který si v roce 1949
vybudoval na lukách vedle cesty k Bělému i vlastní letiště
s hangárem, a jeho pozdější přeměna (po zrušení
Aeroklubu) na kovopolskou pobočku Svazu lidového letectví
21. října 1951. Byla to i svépomocná stavba malých
dvoumístných automobilů na bantamových kolech, které
v létech 1949 až 1950, v době absolutního nedostatku
osobních automobilů, stavěli v Kovopole a v leteckém
hangáru většinou zaměstnanci Kovopolu, motorističtí
nadšenci Bartoníček, Beran, Frencl, Košťál, Rotter, Souček
a Vajsar. Vozítka byla vybavena různými dostupnými motory
(Frencl např. použil trofejní motor Tempo 500 ccm
z tankového startéru, Vajsar motocyklový motor Jawa).
S jejich provozem byly spojeny i různé příhody, kdy např.
Vajsar, poté co mu startovací páka přerazila ruku, zabil ze
vzteku touto pákou poblíž se pasoucí kozu.
Někteří z těchto amatérských konstruktérů se nakonec
objevili i v prvním výboru DSLM (Beran, Frencl). Rovněž je
docela dobře možné, že vznik první motoristické organizace
našeho města uspořádali 20. května roku 1951 silniční
rychlostní motocyklový závod, nazvaný „Polické zatáčky“.
Ředitelem závodu byl tehdy broumovský Miroslav Vlček a
z dochovaných vzpomínek se uvádí, že v závodě tehdy
zvítězil Karel Kubeš z České Lípy na Jawě 350. Pro mladší
připomeňme, jak tehdy vedla trať, tak jak ji popsal
kronikář p. Šrůtek v kronice polické obce: „start byl u
Bezděkových sadů, odtud do náměstí a hned odbočila do
Tomkovy ulice, dále po Babí ku klášteru, zatáčkou kolem
radnice přes náměstí do ulice U Opatrovny až naproti domu
p. Kábrta, dále zatáčkou nalevo do ulice Nádražní a opět
zatáčkou doleva proti budově hospodářské záložny a
zatáčkou doprava směrem k Sokolovně, dále opět zatáčkou
doleva směrem k ulici prezidenta Gottwalda, dříve Viléma
Pellyho, a doleva k cíli, kde byl i start. Počasí toho dne bylo
velmi pěkné, takže i účast diváků zblízka i zdáli byla velmi
hojná.“
Přes starosti s obstaráváním vhodného objektu pro
dílnu, kde by členové mohli opravovat svá motorová
vozidla, se také začalo s přípravami na první vlastní
sportovní podnik. Uvažovalo se s uspořádáním terénního
motocyklového závodu v údolí tzv. „Červeňáku“, ale
nakonec byla uspořádaná 21. září 1952 na hřišti Sokola Mety
Police nad Metují pouze I. motocyklová jízda zručnosti.
Ředitelem závodu byl tehdy Václav Vondrouš, zúčastnilo se
45 jezdců, z toho bylo 12 z domácí organizace. Spokojenost
byla i s návštěvou – podnik přišlo zhlédnout 666 platících
diváků.
Členská schůze, která se konala 21. července 1953, je
již pod hlavičkou motosekce základní organizace Svazarmu
v Kovopolu a zabývala se za předsednictví Karla Štěpána
přípravou II. ročníku „Polických zatáček“. V té době již
organizace také disponovala svépomocnou dílnou, kterou
získala přidělením bývalé Koubkovy truhlárny v Soukenické
ulici. Druhý ročník silničního motocyklového závodu
„Polické zatáčky“ se konal 9. srpna 1953. Start závodu byl
opět umístěn v Gottwaldově ulici, parkoviště závodních
strojů v bývalém Pellově statku. Vstupné tehdy činilo 8 Kč a
čistý příjem ze závodu byl 7 159 Kč. Ředitelem závodu byl
Jan Bialek, tajemníkem Karel Štěpán, vedoucím trati
Oldřich Palata, hospodářem Jan Vacek, lékařem MUDr.
Borůvka a propagaci závodu zajišťoval Jiří Gloser.
Na obrázku je jeden z malých dvoumístných automobilů,
stavěných motoristickými nadšenci v Polici nad Metují
v roce 1949 – 1950.
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Za AMK Police – Petr Dostál

Miloš Thér z AMK Police n. M.
dvakrát třetí
17. a 18. července se
měla jet jízda pravidelnosti
v Opavě. Z technických příčin
byl závod odvolán. Proto
Miloš odjel na autodrom do
Mostu, kde se jel další závod
německého poháru Honda –
Lorenz Motul Classic Cup.
Počasí na autodromu se
nezapřelo a opět nás potkala vichřice, jako minule. Náš
závěs na konstrukci vydržel a počasí se umoudřilo. Sobotní
tréninky přinesly souboj se třemi jezdci z Německa. Počasí
v noci na neděli bylo podobné. Ráno bylo hezky a příprava
na závod byla dobrá. Odpoledne Miloš a stroj ČZ 250
vybojoval bednu tj. třetí místo. S pohárem na palubce jsme
spokojeni odjížděli domů.

Nepomuk město pod Plzní. Pořádal další závod v jízdě
pravidelnosti historických motocyklů 31. 7. a 1. 8. Po
příjezdu v pátek jsme šli uctít památku našeho dobrého
kamaráda Jirku Míla z Hustířan. Vloni si jej přitáhla bříza u
trati, kterých tam je mnoho, a osud byl zpečetěn. Lišák
nám pomohl potlačit slzy. Sobotní ráno bylo slunné. Trénink
v obou kategoriích přinesl postavení na startu v první a
druhé řadě. Nedělní ráno bylo stejné. Trocha nervozity, aby
všechno dobře dopadlo a nikomu se nic nestalo. Zavrčely
stroje a vše se pohnulo. Kategorie U (ČZ 250) byla
soubojem mezi Petrem Krskem ze Zvole a Milošem Thérem.
Jejich souboj děsí diváky kolem trati. Výsledek v jízdě
pravidelnosti pěkné 6. místo. Kategorie T (ČZ 125) byla
klidnější, protože motor není na vrcholné úrovni. Doufáme,
že bude výsledek opět bedna a 3. místo a spokojenost.
Příští závody budou v kategorii Klasik 21. a 22. 8. u
Těrlické přehrady a 4. a 5. 9. v Kyjově, 11. a 12. 9.
v Branné u Jeseníku závěr jízdou pravidelnosti.
J. Máslo - Čvaňhák

školáků omezena. Mladý dorostenec tak mohl hrát v jednom
dnu několik utkání.
Galimatiáš v názvech
1920 - SK Police nad Metují
1948 - Sokol Police nad Metují, oddíl kopané
1951 - Závodní sokolská jednota Kovopol Police nad Metují
1952 - Dobrovolná sportovní organizace Jiskra Meta Police
nad Metují, oddíl kopané
1956 - Tělovýchovná jednota Spartak Police nad Metují,
oddíl kopané
1991 - TJ Spartak Police nad Metují, o. s.
Kamil Švorčík

VÝBĚR POLICE – KLUB FOTBALOVÝCH
INTERNACIONÁLŮ ČR - 14.08.2010.
17:00 hod. – fotbalové hřiště TJ SPARTAK
Police nad Metují, o.s.
V tomto roce oslaví polická kopaná kulaté založení 90 let. K této příležitosti se nám podařilo dojednat
přátelské exhibiční utkání s Klubem fotbalových
internacionálů. A tak v sobotu 14.08.2010 v 17:00 hodin,
ano domníváte se správně, je to na naši vyhlášenou
pouť, se utkáme proti bývalým internacionálům!!! Dále
bude připravena kvalitní ročenka předešlých 90 let a
doprovodné akce.

Dobře si zapište toto datum do diáře a vyvezte jednou
také rodinu do města. Manželku a ratolesti pusťte na
atrakce a Vy přijďte shlédnout kvalitní fotbal. Nebuďte
jako Ludva od Homolků a ten fotbal si prosaďte.
Po utkání bude následovat tradiční pouťová zábava až
do ranních hodin. Podrobnosti k zápasu, kteří hráči přislíbili
účast, se dozvíte na stránkách z plakátů a médii.
Pokud by měl někdo zájem sponzorsky se podílet na této
akci a trochu se zviditelnit, samozřejmě bude vítán. Stačí
se obrátit na někoho z vedení fotbalového klubu. Předem
děkujeme.
Klub oficiálně založen 1920
Na podzim roku 1920 oficiálně založili fotbaloví
nadšenci Sportovní klub Police nad Metují. Ve výboru byly
zastoupeny i ženy (Munková a Pechanová) (Že by návod
oslovit také nějakou ženu do vedení fotbalu?), což svědčí o
vzácném pochopení pro emancipaci. Obec vyšla spolku
vstříc, pronajala z panství benediktinů pozemek určený pro
hřiště a spolku ho nechala za 1 korunu ročně.
Pravidelné soutěže
Do pravidelných soutěží se SK Police zapojil v roce 1922.
Zajímavostí tehdejších předpisů bylo, že věková hranice pro
start za juniorku či dospělé nebyla směrem dolů s výjimkou

VELKÁ CENA POLICE NAD METUJÍ
neděle 22. 8. 2010, hokejové hřiště Police nad Metují
veřejný závod horský kol v cross
country v rámci MTB Pohár
Broumovsko 2010
Start a cíl: hokejové hřiště Police n. M.
Kancelář závodu: v prostoru startu a
cíle
Konec prezentace: 30 minut před
startem kategorie

Program závodu:

10:00 otevření kanceláře závodu
12:00 Start Žáci I, II + Žákyně I, II
13:00 Start Kadeti +Kadetky +Juniorky +Ženy +Muži Hobby
14:30 Start Junioři + Masters I, II + Muži Elite
16:00 Start Minižáci I, II + Minižákyně I, II
16:30 Vyhlášení

pořádá: Petr Sulzbacher (PITRS BIKES,
www.pitrsbikes.com), e-mail: pitrsbikes@seznam.cz
tel.: +420 776 717 537

26

SSK Pedro Police nad Metují
pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod
a s podporou řady sponzorů pořádá už desátý ročník triatlonu určeného opravdu všem
příznivcům pohody, sportování i setkávání se s dobrými lidmi …

Koně v akci

sobota 18. září 2010 – za rybníkem – Hlavňov
muži
ženy

25 km kolo
25 km kolo

1200- 1245
1300
1600

4 km běh
4 km běh

u Police nad Metují

5 x 0,5 l pití piva /10°/
3 x 0,5 l vinný střik

prezentace, výklad trati
hromadný start cyklistiky
vyhlášení výsledků, předání originálních cen

-

SK FAGONE, o.s. Police nad Metují, pořádá ve dnech 3. – 5.
9. 2010 víkend ve znamení krásy a elegance koní a
adrenalinu závodů koňských spřežení.
Program:
3. 9. 20.00 hodin – Koně ve fotografii – Kolárovo divadlo,
přednáška Ing. Lenky Gotthardové CSc. (ředitelka
Hippologického muzea ve Slatiňanech), promítání fotografií
Běly Fialové a Olgy Procházkové (fotografie z MS
jednospřeží), které se věnují fotografování koní a závodů
koňských spřežení
1. ročník závodů koňských spřežení
Místo konání – areál za benzínovou pumpou
4. 9.
8.00 hodin - drezurní zkoušky
13.30 hodin - maraton
20.00 hodin - Hotel U Berků, společenský večer s
vyhlášením výsledků za první dvě disciplíny
5. 9.
10.00 hodin – parkur, vyhlášení celkových výsledků
Občerstvení je zajištěno v sobotu i v neděli. Případné
dotazy Vám zodpoví Karel Nývlt na tel. čísle 774 987 197
nebo nyvlt.karel@gmail.com.
KN
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akce je určena osobám starším 18 let, veteránská kategorie nad 45 let
startovné 99,- Kč za každého účastníka
akce se koná za každého počasí, účast na vlastní nebezpečí
cyklistika za plného provozu, helma povinná
do proběhnutí cílem se závodník nesmí zbavit obsahu žaludku –
diskvalifikace
- každý účastník má nárok na občerstvení ( buřt, nealko, pivo )
- akce pro radost na závěr letní sezóny, závodí jen dobrovolníci …
!!! soutěž družstev … jeden jede, druhý běží a třetí pije … !!!
netroufáte si samostatně ? zkuste to v týmu !… družstvo může být i smíšené…

soutěž v hodu pivním sudem – hit akce …
přijďte pobejt …

těším se na Vás - Petr Jansa

akci sponzorsky podporují : MěU Police n.M., KOVO IDA Malé Svatoňovice, EPEX Náchod, časopis Chmelařství Žatec,
Sport Hotárek Náchod, Kontakt –Tel Pardubice,
Police nad Metují: Keramika HAUK s.r.o., Evžen Novotný – obchod pivem, Pavel Daněk – živé ceny, Drogerie Jarča Vávrová,
Skrblíkův ráj – Milan Schirlo, Václav Zítka – ruční tkaní, BLUE FLY, Tabákové doplňky – Libor Průša, Martin Tomášek –
voda, topení, plyn, LIBRA – TEX Ilona Brahová, Cyklo Mr. Sport – Zdenda Šefců, Kvíčerovská pekárna
Díky moc všem …!

Nabízím truhlářské práce
Lubomír Bernard

Bezděkov nad Metují
Mobil: 723 311 496

Nabízíme do pronájmu

PENSION 65

POLICE

NAD METUJÍ

Restaurace, gril - bar, zahrádka, ubytování
včetně kompletního vybavení.

K dispozici vybavený byt.
Cena k jednání.
KONTAKT: 737 261 680-681

Nabízíme do pronájmu
Vybavenou šicí dílnu
včetně střihárny

v Polici nad Metují
Objekt volný od 09/2010
K dispozici je i podkrovní byt 1 + 1

Cena k jednání.

Kontakt: 737 261680-681
Prodáme byt 2 + 1 s garáží
v Polici n. Met. na autobus. nádraží.
Cena dohodou – LEVNĚ!!!

Kontakt: L. Nováková 777 689 913
28

Ticháčkova kaplička
v Suchém Dole
Štěpána Horáka

▲ Kaplička jako motiv na pohlednici z roku 1917

vydané nakladatelem V. Durdíkem

▲ Oltář se sochou Panny Marie

▲ A takto jsme ji donedávna znali my všichni

▲ U vchodu stála soška s náboženským motivem

▲ Čelní stěna bohatě zdobená barevnými sklíčky

▲ Dne 8.7.2010 kaplička vyhořela. Zůstalo jen

torzo sochy Panny Marie a pískovcové základy
29
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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

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:

24. srpen 2010

26. srpen 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.:

31

603 781 832
604 371 576
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U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 2 . z á ř í 2 0 1 0
D is t r ibu c e : 8 . z á ř i 2 0 1 0
V yc há zí v ná kladu: 1 000 ks
A u t o r o bá lk y: J a ro s la v S ou ma r – pe dago g v ý t v a r n ého o bo r u ZUŠ P o lic e n a d M e t u j í

Nestor polického horolezectví
Můj bratr Václav, Vašek Hornych, je opravdu úžasnej
kluk. Nejen proto, že je to můj brácha, ale i proto, že se s
ním dá všechno probrat. Rozumně poradí každému v těch
nejtěžších životních situacích.

každou obtížnou cestu, vlastně skoro všechny cesty v Ádru.
Napsal s dr. Šmídem horolezeckého průvodce Adršpachu.
Žije horolezectvím. S láskou pomáhá zvládat začátky
horolezectví mladým. Má ale i své negace. Nerad se obléká.
Chodí jen ve sportovním. Když byl malý kluk, tak mamince
vždycky říkal, že chce být bez okras, to znamená nebýt v
něčem, co by na něj upozorňovalo. Chtěl mít vždy, a to i v
létě, " pepici, babát i boty ". Taky je zajímavé, že vůbec
neholduje alkoholu a na různé srazy se školou málo nebo
vůbec nechodí. Dost se mu to vyčítá. Ale on opravdu nechce
být viděn. Jsem šťastná, že ho mám, že se na něj mohu
vždycky spolehnout. Že je to chytrý a spolehlivý člověk.
Ladislava Eichlerová-sestra

Nabízíme pro uchazeče s výučním listem jakéhokoli oboru:

Podnikání
tříleté nástavbové studium při zaměstnání s maturitní zkouškou

Kuchař – číšník
jednoleté zkrácené rekvalifikační studium s výučním listem (denní)

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

Kdykoli se v Polici setkám s jeho spolužáky, vždycky mi
říkají, jak byl ve škole dobrý, a že od něj rádi opisovali. Ráda
to poslouchám. Taky je bezvadný geolog. Geologii vystudoval
a celý život tomu věnoval. Nemá rád, když se o něm mluví v
superlativech. Ani mi nedovolil tento příspěvěk napsat. Snad
se na mě nebude zlobit. Je to výborný horolezec a ve svých
69 letech nestor polického horolezerctví. Dovede vykládat o
všech cestách na Ostaši, které má nejednou slezeny. Zná

Re gist ra č ní č ís lo : M K ČR E 1 19 7 4
T is k: T IS K ÁR NA F ra nt iš ek M ATĚ NA Pol i ce na d M e t ují
A dre s re dak c e: MěÚ M a s a r yk o vo nám. 98 , Po l i ce na d M e t u j í 5 49 5 4
t e l : 49 1 54 1 1 1 3
IČ O 27 2 9 49
E - mai l : meu@me u- po lice.cz

