První ledovcová túra, aneb malé poučení
(Gross Glockner, 8. – 9. září 2000)

Každý horolezec už od svých prvních lezeckých krůčků
ví, že nejhorším, co může při výkonu svého milovaného
sportu udělat, je podcenit nebezpečí, respektive přecenit
své schopnosti, ježto takového hrdopyšství bývá velice často
krutě placeno. V těch šťastných případech modřinami,
boulemi, nebo sádrou na některé části těla, v těch horších
případech amputacemi, doživotním pobytem na lůžku nebo
vozíku, či smrtí…
Těžko si pak lze vysvětlit, proč někteří (skoro všichni)
horolezci vstupují na tento tenký led, nicméně řečeno
s klasikem: „můžeme proti tomu protestovat, můžeme s tím
nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat“.
Svého času, na přelomu tisíciletí, po té, co opadl můj
zájem o provádění prvovýstupů na pískovcových skalách (a
účast na nich), jsem hledal novou motivaci pro svoje další
lezecké směřování. Sílil ve mně pocit, že ve skalách jsem již
dosáhl svého maxima, a že tendence mých výkonů bude
postupem času směřovat k výkonům, jaké byly na počátku
lezení. Logickou variantou tak byl návrat do hor, které jsme
svého času v roce 1997 v důsledku tragického skonu našeho
kamaráda, opustili.
Jak už to bývá, první ledovcové túře pomohla hodně
náhoda. Na horolezeckém festivalu v Teplicích nad Metují
mě oslovil Ráďa Pivnička, známý to nestor pobytu mimo
domov s tím, že druhý víkend po festivalu by vyrazil na
nejvyšší horu Rakouska – Gross Glockner (3798 m. n. m.).
Z doslechu jsem věděl, že tzv. Normálka je pro první
kontakt s velkými horami celkem dobrou cestou, takže jsem
neváhal a na nabídku kývl.

Obr. 1. – Pohled na Gloss Glockner z parkoviště Franz Johan Höhe

vydává město Police nad Metují

Dlužno poznamenat, že náš zájezd od samého začátku
provázela smůla. Počasí špatné (celou cestu pršelo), a
předpověď nenabízela mnoho možností k úsměvu. Na
hranicích vypověděl službu, což díky ceduli „TEMELÍN“
kvitovala řada projíždějících rakouských řidičů veselým
troubením. Konečná ztráta času, které jsme v tu chvíli
nevěnovali moc pozornosti, byla 2 hodiny.
Po příjezdu na parkoviště Franz Josef Höhe (2369 m
n.m.) jsme zjistili, že sedáky, smyčky a karabiny jsou dobře
zabaleny, bohužel v batiohu, který zůstal v Budějicích v
kufru Ráďovi škodovky… Ale jelikož je každá akce taková,
jakou si ji člověk udělá, tak to naše odhodlání nemohlo
zlomit, a to ani přesto, že déšť vytrvale skrápěl zemi.
Několik lidí z autobusu vycítilo, že situace s počasím není
dobrá, a požádali nás, zda by mohli výstup provést společně
s námi (vypadali jsme s Radkem asi jako ostřílení mazáci).
Nic netuše, a z rodné Police dobře vychovaní, jsme je
neodmítli, naši pomoc jsme jim přislíbili. Kolem 14 hodiny
jsme vyrazili. Zkušenému čtenáři znalému horské tématiky
se bude možná zdát, že je to dost pozdě na nástup do túry,
ale jelikož bylo plánováno přespání na Erz. Herz. Johann
Hütte (3.454 m.n.m., tak to byl čas pro nástup přiměřený.
První metry ještě ukrajujeme s nadšením, aby taky ne,
když se jde z kopce dolů na ledovec Pasterzenkees. Postup
po ledovci je rychlý, neboť ledovec povrch ledovce je po
letním tání kompaktní, a vyhýbat se musíme jen obrovským
příkopům a kalužím, které se na povrchu při tání vytvořili.
Po chvíli již vlevo ve stěně vidíme výrazný červený bod,
který značí nástup do „normálky“. Střídáme se vedení
„skupinky“, přičemž po pár desítkách výškových metrů při
traverzu vertikálním štěrkovištěm někdo z horolezců nad
námi shazuje kamennou lavinku na nás dole bojující.
Naštěstí se netrefil, a tak můžeme pokračovat dál. Po chvíli
přicházíme k začátku ledovce Hofmannskees, do místa,
kterému se říká Frühstückplatz. Tady probíhá všeobecný
chaoz, rachotí mačky, cinkají karabiny, cepíny a srší lehce
školící věty horských vůdců, kteří vedou k vrcholu svá lanová
družstva. Po dohodě se Radkem rozdělujeme na dvě partičky
s tím, že on „povede“ skupinu výkonnější, a já tu méně
výkonnou, a on se po dosažení chaty pro nás vrátí, aby mi
pomohl.
Již po prvních metrech ledovce bylo zřejmé, že „má“
skupinka postupuje velmi pomalu, což bylo patrné z toho, že
po ostrém výšvihu přibližně v polovině ledovce Radkova
grupa zmizela z mého zorného pole. V tuhle chvíli jsem
začal proklínat tu naši bohorovnost, s jakou jsme kývnuli na
„spolupráci“ partě lidí, co by nevyšla v zimě ani na Sněžku,
a to při (v mém případě) první ledovcové túře.
pokračování na zadní straně...
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Mozaika z radnice
Konference Euroregionu Glacensis hodnotila 15ti letou
činnost. Bohatou. Zúčastnily jsme se dvoudenního
semináře v Trutnově a Žacléři s euromanažerkou Ing.
Helenou Ištokovou.
Cestovní ruch je v současné době velkou prioritou
všech obcí. Rozumný celoroční turismus může
vesnicím i městům pomoci. My se této problematice
věnujeme dlouhodobě – ve městě, v programech
Dobrovolného svazku obcí Policka, v o.p.s. Branka,
při spolupráci s Agenturou Broumovska, podporou a
spoluprací s o.p.s. Jůlinka.
Snažíme se nabízet kvalitní služby v informačním
centru, podávat projekty, zlepšovat a opravovat
turistické cesty, dbát na jejich značení, vydávat
zajímavé propagační materiály,…. Letní a Zimní
noviny. V Kladském pomezí i u nás na Broumovsku a
Policku. Propagace cyklobusů, lyžařských běžeckých
tras, lyžařského vleku, koupaliště. Pamětihodnosti –
Městské muzeum v klášteře, výstavy v dřevěnce,
Pellyho domech. Muzeum Merkur.
Velmi přínosné bylo jednání na krajském úřadě
s vedoucí cestovního ruchu paní Kulhavou a její
zástupkyní paní Kratochvílovou. Nečekejme však, že
někdo z „centra“ za nás udělá mravenčí práci. Je
třeba na základě místní znalosti a možností rozumně
cestovní ruch rozvíjet. My víme, že u nás je poslední
rok velkým problémem stravování.
Proto vedení města vnímá a podporuje aktivity,
které by tento neutěšený stav změnily. Věříme, že
zamýšlená pizzerie a zvětšení cukrárny přispějí ke
zlepšení nabídek pro místní i příchozí.
Září bylo ve znamení jednání o budoucnosti Obvodního
oddělení Policie České republiky v Polici nad Metují.
Protože bezpečnost a pořádek vnímám jako podstatnou
nutnost pro normální život občanů, věnovala jsem
jednáním značné úsilí.
Proběhla jednání v městské radě, zastupitelstvu. O
pomoc jsme požádali předsedu Svazu měst a obcí Ing.
Oldřicha Vlasáka i paní Miroslavu Němcovou,
předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Jednala jsem s předsedou odborového svazu Policie ČR
Milanem Štěpánkem, plk. JUDr. Davidem Fulkou,
vedoucím odboru Územního odboru služby kriminální
policie a vyšetřování v Náchodě, jeho kolegy plk. RNDr.
Pavlem Křivkou, CSc. a kpt. Mgr. Radkem Bohuslavem,
ale i náměstkem krajského ředitele plk. Jonákem.
V Červeném Kostelci jsme se sešli se starosty měst,
která řeší stejnou záležitost – Červený Kostelec,
Hronov, Nové Město nad Metují, Meziměstí, Teplice nad
Metují, Česká Skalice. O vše se též zajímala média.
K žádosti ředitele Policie ČR zaujali zástupci měst
jednoznačné stanovisko – města požadují zachování
obvodních oddělení Policie ČR se standardními
službami, a to bez příspěvku na jejich provozní
náklady. Usnesení v tomto znění přijalo i polické
zastupitelstvo na svém zářijovém jednání.
Do dnešního dne jsem neobdržela oficiální stanovisko
brigádního generála JUDr. Petra Přibyla, ředitele
Krajského ředitelství Policie ČR v Královéhradeckém
kraji.
Podle neoficiálního sdělení bude oddělení v našem
městě zachováno.
Poslední čas je ve znamení krádeží. Každodenních.
Běžně se s nimi setkáváme v prodejnách. Dlouho nás
trápily i ty noční. Podařilo se usvědčit dva mladíky.
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Devatenáctiletého, který je nyní ve vazbě,
šestnáctiletého, který je sledován na svobodě.
Prvňáčci se již zabydleli v lavicích a mají za sebou
první měsíc školního roku. Byl určitě náročný nejen pro
ně, ale i pro rodiče i učitelky.
I v mateřinkách jde „život do normálu“. Obě školky se
pomaličku loučí s řemeslníky.
Podařilo se nám opravit, upravit, zateplit a
zmodernizovat dva městské objekty. Školství si to
určitě zaslouží.
Velkou radostí bylo také otevření zmodernizovaného
dětského hřiště na fotbalovém hřišti. Skupinka
fotbalistů pod vedením Petra Rutar především
z peněz, které město získalo z výhry soutěže Obec
přátelská celé rodině a z darů sponzorů, vybudovala
příjemné místo pro děti i dohlížející maminky.
S radostí pozorujeme dokončovací práce v polickém
domově důchodců. Náš obdiv zaslouží paní ředitelka
Věra Kašíková, všichni pracovníci a klienti domova!
Podařilo se zrealizovat nutný a dlouholetý sen.
Volební období 2006 – 2010 končí. Děkuji všem
radním zastupitelům, členům výborů a komisí,
spolupracovníkům, spoluobčanům, kteří jakkoli
přispěli k tomu, abychom se v našem městě cítili
jako doma.
Ida Seidlmanová

Město Police nad Metují v pátek
1. října 2010 především děkovalo
Slavnostní večer v Kolárově divadle byl věnován 70.
výročí budovy Kolárova divadla, 63. Polickým divadelním
hrám, 20. narozeninám naší základní umělecké školy.
Při této příležitosti byly předány Pamětní listy, Kulturní
a Zvláštní ceny i Sportovní ceny města Police nad Metují za
období 2009 - 2010
Bylo velmi milo. O hudební dárek se postarala výborná
skupina Kantoři.
Pamětní listy získali:
Jaroslav Soumar - za výborné pedagogické výsledky,
soukromou výtvarnou tvorbu, vynikající spolupráci
s radnicí,
Vladimír Beran - za výborné pedagogické výsledky, práci
s mládeží, za propagaci města, obdivuhodné výsledky
v soutěžích,
Šárka a Otakar Pokorní - za ojedinělou osvětovou činnost
v Pěkově a vedení pěkovské kroniky,
Jiří Mládek - za neúnavnou a obdivuhodnou propagaci
Merkuru, tudíž i města Police nad Metují
Jaroslav Seidlman - za dlouholetou hráčskou, trenérskou a
funkcionářskou činnost v oddílu kopané, za dovedení A
mužstva do krajského přeboru,
David Knill, Jaroslav Netík - za obdivuhodný sportovní
výkon při výstupu na Gašembrun a propagaci Policka a
Broumovska,
Daniel Drechsel - za sportovní výkony, propagaci Policka
na fotovýstavách,
Markéta Teichmanová - za III. místo na juniorském
mistrovství Evropy v odbíjené
AMK - za pokračování v tradicích motocyklového sportu
v Polici
a
za
uspořádání
motocyklových
závodů
v Radvanicích,
Družstvo neregistrovaných hokejistů - za vítězství v II.
lize neregistrovaných hokejistů v sezoně 2009 – 2010,
David Bega, Hedvika Štichová, Michal David - za výborné
sportovní výkony v sokolských soutěžích ,
Josef Hejnyš - za obdivuhodnou činnost v o.p.s. Jůlinka,
opravu turistických cest a propagaci tradičních řemesel,

Turisti pod vedením Petra Scholze - za navázání tradic,
pořádání Mezinárodního polického vandru, Zimního
táboření a Silvestrovského vejšlapu,
Helena Pivoňková a Senior klub Ostaš - za pětiletou
činnost Senior klubu Ostaš, podporu důstojného života
seniorů ve městě a v okolí,
Kolektiv Městské lékárny – Naďa Rošková, Pavla Pavlová,
Jiří Pavel - za vynikající osvětu v oblasti botaniky a
mykologie,
MaMiNa - za pětileté snažení pro mladé rodiny, hledání
smysluplného využití dětí předškolního věku,
Karel Vacek, Libor Vacek – za udržování tradice
astronomického klubu, za popularizaci astronomie, údržbu
a modernizaci pozorovatelny na Havlatce,
Jindra Vaníčková - kronikářce města za vynikající práci na
tradičních zápisech kroniky města a za archivaci
obrazových materiálů.
Kulturní cena města
Základní umělecká škola v Polici nad Metují pod vedením
ředitele pana Lubora Bořka u příležitosti 20. výročí
novodobé existence - za vynikající výsledky a propagaci
města v České republice i zahraničí.
Zvláštní cena města
Miroslav Pichl – za neocenitelné faktografické materiály.
Sportovní ceny města
TJ Sokol Police nad Metují
TJ Spartak Police nad Metují
- oba subjekty především za obdivuhodnou práci s dětmi a
mládeží a dobré sportovní výsledky.
Ida Seidlmanová

Plynofikace areálu TS v Polici nad Metují s r. o., V
Domkách č.p. 80 firma VK INVESTING s.r.o. Jaroměř za
cenu 570 tis. Kč
„Oddělení dešťových vod ze stokové sítě Police nad Metují
- Pod Klůčkem (Š6-Š8)" firmou MOVIS Hronov, s.r.o. za
cenu 510 tis. Kč
Oprava meteorologické stanice v parku autobusového
nádraží za 73 tis. Kč.
"Stavební úpravy - zvýšení opěrné zdi v Pěkově, oprava
chodníku, terénní úpravy", firma STAV CEENTRUM, Pěkov
za cenu 138 tis. Kč.
Stavební úpravy - výstavba chodníku od Penny-marketu k
fotbalovému hřišti a chodníků před zastávkami autobusu
v Hlavňově, firma STAFIDO-Zdeněk Dostál, chodník Pennymarket 83 tis. Kč a chodníky Hlavňov 49 tis. Kč
Oprava komunikace na Letné s odtěžením břehu za 56 tis.
Kč
Oprava střechy mateřské školy v hodnotě 181 tis. Kč
Oprava radnice za 284 tis. Kč
Malování v Kolárově divadle za 60 tis. Kč a ostatní drobné
opravy v hodnotě 100 tis Kč
Studie technicko-ekonomické posouzení optim. řešení
likvidace městských odpadních vod v částech Radešov,
Hlavňov, Pěkov, Hony, 83 tis. Kč
Projekty a stavební povolení v hodnotě 550 tis. Kč (studie
kanalizace pro změnu PRVK KHK, zajištění stavebního
povolení ZUŠ, územní rozhodnutí RD Pod Klůčkem, podíl
na PD cyklostezka Kozinek a PD parkoviště u čp. 268 firma
Prodis)

Malé ohlédnutí za investičními
akcemi uplynulých čtyř let
2007

V červnu byla dokončena rekonstrukce vedení VO ul. Ke
koupališti a K Vodojemu v hodnotě 1,25 mil. Kč.
V srpnu byla dokončena rekonstrukce Pellyho domů
v celkové hodnotě 46,3 mil. Kč. Jednalo se o objekt čp.
75,vybudování sálu ve dvorním traktu pro 250 návštěvníků
včetně vybudování zázemí, sociálního zázemí, bistra,
veřejných záchodků, zřízení informačního centra
v přízemí, výtahu, městské knihovny v I.patře a učebny ve
II. patře.
V čp. 268 byly vybudovány nové byty ve dvou podlažích,
v celkovém počtu 6 – ti bytů včetně nástavby a opláštění
s tím, že 4 byty byly vybudovány v podkroví jako vestavba.
Celkový počet bytů v čp. 268 je 10 v celkové hodnotě 9,8
mil Kč.
Byl vypracován projekt pro územní rozhodnutí "
Intenzifikace ČOV Police nad Metují" firmou VIS –
Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Hradec
Králové za nabídnutou cenu 389 tis. Kč, manažerem
projektu byla vybrána firma Ekologický rozvoj a výstavba,
družstvo, Česká Skalice za cenu 987 tis. Kč.

2008
Dokončení přeložky komunikace II/303, chodníky a sadové
úpravy za 1,6 mil Kč
Příprava rekonstrukce ČOV za 220 tis. Kč
Obnova vedení VO v ulici K Radešovu za 409 tis. Kč
Vyhotoven technický průkaz lyžařského vleku 40 tis. Kč

meteorologická
stanice

obnova turist.
cest

parkoviště Radimovská,
U Damiánky

2009
Úprava veřejného prostranství v prostoru souběhu ulic U
Damiánky a Radimovská, na části pozemku města, a to
vybudování parkoviště pro celkem 24 stání - 9 stání před
domem č.p. 268, 6 stání na místě bývalých veřejných
záchodků a 9 stání pro nájemce domu č.p. 268, dále
rekonstrukce chodníků před domem č.p. 268 a úprava
části místních komunikací v ulici U Damiánky a
Radimovská,1,5 mil Kč komunikace, 407 tis. parkoviště
“Oddělení dešťových vod ze stokové sítě Police nad Metují
- Pod Klůčkem", v úseku od historické brány městského
zahradnictví po nový bytový dům pod sídlištěm za cenu
690 tis. Kč
Oprava stávajících vjezdů v ulici Na Sibiři, provedení ze
zámkové dlažby, výstavba nového chodníku na hřbitově,
výstavba nového propojovacího chodníku ze sídliště na
Komenského náměstí za 500 tis. Kč
Odvodnění a komunikace v Radešově za 270 tis. Kč
Rekonstrukce komunikace v Pěkově okolo Rössllových za
1 020 tis. Kč
Odvodňovací příkop nad ulicí Slunečnou za 20 tis. Kč
Oprava radnice - izolace v obřadní síni, klenby, dveře
v zadním traktu v hodnotě 420 tis. Kč
Oprava sochy sv. Václava nad Záměstím za 35 tis. Kč
Výstavba beachvolejbalového hřiště za 324 tis. Kč
Dovybavení koupaliště za 40 tis. Kč
Oprava kaple v Pěkově za 119 tis. Kč
Poplatek za podíly ČEZ, výstavba vedení NN lokalita nad
školkou za 250 tis. Kč
Projektová dokumentace intenzifikace ČOV za 2,8 mil. Kč
PD dokumentace sportovní haly pro stavební povolení za
592 tis. Kč
PD víceúčelové venkovní hřiště za 125 tis. Kč
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PD zástavba RD pod Klůčkem - infrastruktura za 231 tis. Kč
PD doplnění kanalizace na Záměstí za 147 tis. Kč
PD zateplení MŠ + energetický audit za 46 tis. Kč
PD propojovací chodník ze sídliště na Komenského náměstí
42 tis. Kč
PD cyklostezka Pasa (podíl s Broumovem) za 15 tis. Kč
PD garáže za radnicí za 25 tis. Kč
PD chodníky Pěkov - aktualizace projektu pro stav.
povolení 25 tis. Kč

V nejbližší době začne realizace zbývajících vjezdů k RD
v ulici Na Sibiři v hodnotě 200 tis. Kč
Do konce roku máme v plánu vybudovat část kanalizace na
Záměstí Pod Betlémem za 1 mil. Kč a společně s ČEZ
Distribuce uskutečnit rekonstrukci VO v ulici Ledhujská za
830 tis. Kč

20 RD infrastruktura komunikace u bytovky MŠ v býv.pavilonu
Maratonstav
u ZŠ

komunikace
Radešov

chodník u
kláštera

kanalizace
zahradnictví

MŠ v býv. pavilonu
u ZŠ

Garáže za radnicí

ČOV lapák písku

dodatečné zateplení MŠ
Ing. Pavel Scholz, investiční technik
hřiště Pampers

socha

sv. Václava

komunikace Pěkov

2010
Intenzifikace ČOV, rozpočet města pro rok 2010 celkem
9,7 mil Kč (čerpání úvěru), celkové náklady 62 mil. Kč
Osvětlení a oplocení propojov. chodníku za sídliště na
Komenského náměstí za 140 tis. Kč
Kříž a oprava zvoničky v Hlavňově v celkové výši 120 tis.
Kč
Výstavba nové dvojgaráže pro potřebu radnice za č.p. 97.
Stávající garáž byla vybourána a na jejím místě
s rozšířeným půdorysem byla vybudována nově navržená
dvojgaráž, náklady 510 tis. Kč.
Výstavba komunikace před bytovým domem firmy
Maratonstav a.s. za cenu 552 tis. Kč
„Stavební úpravy - dodatečné zateplení MŠ - Police nad
Metují"za cenu 4,54 mil. Kč
Infrastruktura pro 8 RD k.ú. Velká Ledhuje – splašková
kanalizace", rozpočtová cena 700 tis. Kč
Dle smlouvy o dílo bude do konce listopadu dokončena
akce "Zástavba RD „Pod Klůčkem“ k.ú. Velká Ledhuje infrastruktura" za cenu 5,6 mil Kč
Byla podepsána smlouva o dílo s firmou SOVIS Hradec
Králové na akci „Chodníky Pěkov 2. etapa – větev 2“ za
cenu 1, 62 mil. Kč, (staveniště bylo předáno 4.10. 2010)
Byla vypracována PD na zateplení ZŠ a energetický audit
pro žádost o dotaci za 160 tis. Kč
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Ohlédnutí za posledním rokem
tohoto volebního období, již
realizované a nejbližší plány
Město Police nad Metují včele s jeho dosavadními
zvolenými
zástupci
realizovali
a
ještě
realizují
prostřednictvím odboru investic, majetku a životního
prostředí řadu činností a akcí pro řádný chod města,
v rámci péče o městský majetek a pokud možno ke
spokojenosti občanů.
Mimo jiné město zajišťovalo péči o plochy městské
zeleně, dřeviny a květinovou výzdobu uvnitř města a obcí
s důrazem na pěkný vzhled a bezpečnost, dále údržbu
některých lokalit mimo zastavěnou část města a péči o
založená stromořadí. V dohledné době bude také
zprovozněna rekreační vycházková a sportovně relaxační
trasa pod Klůčkem, s hlavní zastávkou „U Cikánky“.
Připravuje se úpravu terénu kolem nového propojovacího
chodníku ze sídliště na Komenského náměstí a obnova
plochy před obřadní síní. Velkou radost máme
z obnoveného fungování městského zahradnictví u kláštera,
kterému město napomohlo a vytvořilo podmínky.
Na dobrou úroveň se podařilo dostat provoz odpadového
systému, byla posílena stání kontejnerů na tříděný odpad (v
současné době máme 30 sběrných míst s celkem 95
kontejnery) a rozmístěny nové kontejnery pro oddělený
sběr bílého a barevného skla, byl rozšířen sběrný dvůr pro
lepší dopravní obslužnost, na který získalo město příspěvek
od spol. Marius Pedersen a.s. Příští týden začne realizace
zpevnění kontejnerových stání, čímž se zlepší možnost
jejich úklidu a tím i vzhled města a manipulace
s kontejnery. Na realizaci přispěl dotací Královéhradecký
kraj. Připravuje se leták o třídění odpadů.
Přes počáteční obtíže dobře pokračuje hospodaření
v městských lesích formou pronájmu Dobrovolnému svazku
obcí Lesy Policka, který je dobře veden a dosahuje dobrých
hospodářských výsledků. Svazek také úspěšně využívá

možností čerpání dotací, podařilo se mimo jiné získat
dotaci na nákup štěpkovače pro lesy a městskou zeleň a na
vybudování altánu na vyhlídce nad Záměstím. Připravuje se
žádost o dotaci na obnovu zábradlí ve „starém parku“.
Úspěšná byla také žádost o dotaci na realizaci
Geologického koutku Polická křídová pánev s expozicí
typických místních a okolních hornin s ukázkou jejich
využití a především s popularizací vodního bohatství
skrytého v podzemí. Koutek je již vymyšlen, bude se
nacházet v severní části parku naproti hřbitovu a do
realizace
je
zapojena
celá
řada
odborníků
a
spolupracujících firem. Pokud se koutek povede dobře
zrealizovat, bude mít Police n.M. pro občany, školu i turisty
něco typického, čím vyzdvihne přírodně-životodárnou
osobitost zdejšího regionu a posílí povědomí o jeho
výjimečnosti a zároveň zranitelnosti, a tedy nutnosti jeho
ochrany.
Nezanedbatelnou oblastí činnosti byly také prodeje a
nákupy nemovitostí z nebo do majetku města. V letošním
roce se uskutečnily tyto prodeje:
- 16 stavebních parcel ve Wihanově ulici v celkové hodnotě
5.186.400,- Kč
- zemědělské pozemky v k.ú. Velká Ledhuje v hodnotě
563.152,- Kč
- budovy lékárny v Nádražní ulici v hodnotě 703.170,- Kč
- dům č.p. 204 v Nádražní ulici v hodnotě 1.500.000,- Kč
- 3 bytů v domě č.p. 69 v Tomkově ulici v celkové hodnotě
866.656,- Kč
- budova bývalé škvárovny v hodnotě 4.113.000,- Kč
- pozemek u PENNY marketu v hodnotě 816.500,- Kč
- a drobné prodeje pozemků v celkové hodnotě cca
90.000,- Kč.
V současné době se připravuje prodej pozemků ležících
pod
vozovkou
přeložky
krajské
komunikace
Královéhradeckému kraji.
Naopak byly vykoupeny pozemky pod budovou hasičské
zbrojnice ve Velké Ledhuji a pozemky pod hřištěm na
sídlišti od Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově
V současné době probíhá odkup pozemků a části budovy
bývalé mlékárny v ulici Na Babí od firmy MILPO, s.r.o.
Ohlédnutí za realizovanými investičními akcemi a
výstavbou ve městě je věnován samostatný příspěvek.
Ing. Jan Troutnar a Anna Rutarová, MěÚ Police n. M.

Obnova původního stavu úseku
klášterní ohradní zdi
Město Police nad Metují obdrželo účelovou dotaci ve
výši 120.000,- Kč ze státního rozpočtu, z rezervy
Ministerstva kultury na akce z Programu regenerace
městských památkových zón pro 2010. Tato rezerva může
být použita na řešení nečekaných havárií. V našem případě
se tedy jedná o finanční podporu akce: „Obnova původního
stavu úseku klášterní ohradní zdi“, která se v délce 22,5 m
nachází pod sídlištěm, na pozemku města, v místě mezi
běžeckou dráhou a spojovacím chodníkem ze sídliště do
centra města. Z hlediska státní památkové péče se jedná o
zapsanou kulturní památku. Výstavbou nového chodníku se
tato lokalita více otevřela veřejnosti a oprava špatného
stavu zdi je proto velmi naléhavá. Důvodem její opravy ale
není jenom urbanistické hledisko, ale především její
nebezpečnost, protože je v blízkosti dětského hřiště a
sportoviště.
V souladu se stanoviskem státní památkové péče budou
rozpadlé části ohradní zdi, podle analogie zachovalých
částí, vyskládány do jejího původního historického stavu.
Doplnění chybějících částí ve stěně a krycích desek navrchu
zdi bude provedeno shodným materiálem (nepravidelně
opracované kvádry, ploché kameny, krycí desky apod.) a
zpevnění bude provedeno původním historickým pojivem
kamenných zdí časových a slohových úseků. Staveniště již
bylo předáno a stavbu provádí vítěz výběrového řízení -

firma Broumstav s.r.o., která má bohaté zkušenosti
s obnovou historických zdí v Broumově. Odborný dohled
zabezpečuje Národní památkový ústav, Územní odborné
pracoviště v Josefově.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Odpadové informace
Poplatek za odpady za rok 2010
Všem opozdilcům a zapomnětlivcům připomínám
povinnost zaplatit druhou polovinu poplatku za odpady
za rok 2010, popř. některým z nich i poplatek celý !!!
Poplatek můžete zaplatit každý den přímo do pokladny
MěÚ, kancelář č.dveří 23 nebo na účet č.90050004629551/0100, VS – rodné číslo, v částce 250,-Kč za ½
roku na osobu, popř. 500,-Kč za osobu a rok.
Daniela Adamová, FSO-poplatky

Změna intervalu svozu odpadu
Oznamujeme občanům, že po 42. kalendářním týdnu
nastane pravidelná změna intervalu svozu zbytkového
odpadu z popelnic, a to z týdenního na čtrnáctidenní. Po
této změně se bude svážet v sudých týdnech. Tato změna
se týká katastrálního území Velká Ledhuje a velké části
Police n. Met.
Na malé části území Police n. Met. nastane tato
změna až po 43. týdnu a bude se zde svážet v lichých
týdnech. Jedná se o následující ulice: 17. listopadu,
Tyršova, Pod Havlatkou, Husova, část Nádražní (po
prodejnu nábytku), U Opatrovny a ulička mezi náměstím
a Nádražní ul. Toto rozdělení je z důvodu kapacity
svozového vozidla odpadové firmy.

Nestandardní odpadové nádoby
Při svážení zbytkového odpadu z popelnic se stále ještě
(i když už velmi zřídka) vyskytují případy, že používaná
odpadová nádoba má jiné rozměry úchytů než univerzální
podavač vozidla svozové odpadové firmy a je problematické
takovou nádobu vyprazdňovat. Jsou to již dříve zakoupené
nestandardní nádoby, které nevyhovují normám (kulaté
plastové, ale i některé kovové). Osádka je sice pro pořádek
vyprazdňovala nebo vyprazdňuje, ale protože je zavěšuje
pouze za jeden úchyt, je zde riziko (především u
plastových) jejich poškození (utržení závěsu) a především
nebezpečí pádu na osádku nebo do svozového vozidla.
Chtěli bychom proto požádat majitele těchto nádob, aby si
naplánovali zakoupení nové standardní nádoby, která půjde
řádně vysypávat a tu původní si ponechali jako záložní pro
případ nouze nebo na skladování jiných věcí. Nové nádoby
je možné zakoupit mimo jiné i u svozové firmy. Informace
najdete v odpadovém průvodci nebo na internetových
stránkách města, pod odkazem
praktické informace,
informace o odpadech.
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Nový podoba webu EKO-KOMu
V rámci podzimní komunikační kampaně společnosti
EKO-KOM,
byla
spuštěna
nová
podoba
webu
www.jaktridit.cz. Návštěvníci zde naleznou praktické i
zajímavé informace z oblasti třídění a recyklace odpadů.
Interaktivní web je doplněn o recyklační koloběhy
jednotlivých komodit, nechybí videa, fotogalerie,
zajímavosti a soutěže.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Energetické využití větví a klestu
V polovině září se nám podařilo zrealizovat již dříve
dojednané podrcení značného množství větví a klestu
z městské zeleně, deponovaného v bývalé cihelně. Podrcení
zrealizovala společnost NA HRANICI z Radvanic, novým
velkokapacitním drtičem, a to za materiál. Vzniklý podrcený
materiál odvezla uvedená společnost k energetickému využití
do elektrárny v Poříčí u Trutnova. Do budoucna bychom chtěli
tímto způsobem pokračovat, a to buď ve spolupráci s DSO Lesy
Policka, který v dohledné době zakoupí nový štěpkovač pro
potřebu hospodaření v obecních lesích nebo některou ze
společností, která se tímto zabývá. Bude samozřejmě také
záležet na ekonomických podmínkách odkupu štěpky. Část
štěpky bychom také mohli využít pro potřebu mulčování ploch
městské zeleně.

uvedeného zákona Městský úřad Police nad Metují. Městský
úřad také na požádání sdělí oprávněné osoby, které mohou
provádět daná měření, zjišťování a kontroly.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Police nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

Referenta agendy dotací a koordinace DSO
druh práce : Zajišťování agendy správy dotací nebo
jiných
účelově
vázaných
prostředků.
Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných
účelově vázaných rozpočtových prostředků.
Účetnictví a koordinace dobrovolného
svazku obcí. Podílově další práce spojené s
činností finančně – správního odboru MěÚ.
místo výkonu práce : Území města Police nad Metují
platová třída :

9. platová třída

Předpoklady:
dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku
Požadavky:
dosažené vzdělání - vyšší odborné vzdělání nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického
směru
orientace v přípravě grantových projektů a žádostí o
dotace
orientace v účetnictví ÚSC
řidičský průkaz skupiny B
znalost práce na PC (MS Office, Internet)
Výhody
praxe ve státní správě nebo samosprávě
znalost účetnictví DSO
Uzávěrka přihlášek : 26. října 2010
Termín nástupu : leden 2011
Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Městský úřad Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 113, e-mail: meu@meu-police.cz
Náležitostí přihlášky jsou:
Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo
narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
zájemce, číslo občanského průkazu, datum a podpis
zájemce.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Povinnosti provozovatelů malých
stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší, na povinnost danou zákonem č.86/2002
Sb., o ochraně ovzduší, §12 odst.1 písm.f, a to zajišťovat
prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování,
měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu
spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při
podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně 1x za dva
roky, a odstraňovat zjištěné závady; tuto povinnost plní
provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého
tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo
kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW.
Dodržování této povinnosti kontroluje podle výše

5

K přihlášce připojte:
životopis s uvedením dosavadních zaměstnání,
odborných znalostí a dovedností týkajících se
správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce, popř. doklad o jeho vyžádání,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Uzavřenou obálku označte heslem
„Výběrové řízení – referent dotací“.
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům
poskytnuté písemné materiály k výběrovému řízení vráceny.
Pozn. Výběrová komise má právo rozhodnout pouze na
základě písemných přihlášek.
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ

Usnesení rady města ze zasedání
č.18, 19, 20 / 2010 ze dne 6.9., 20.9. a 4.10. 2010
RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 3 Zřizovací listiny
Základní školy a Mateřské školy Police nad Metují, okres
Náchod.
RM bere na vědomí provedení revize knihovního fondu a její
výsledky.
RM doporučuje ZM schválit změnu č. 2 Územního plánu města
Police nad Metují, ve formě Opatření obecné povahy č. 3/2010.
RM doporučuje ZM ke schválení, aby jednotlivé subjekty
kandidující v Polici nad Metují v komunálních volbách dostaly
v říjnovém čísle Polického měsíčníku prostor pro propagaci
svých volebních programů v rozsahu jedné strany A4.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku st.č. 109 o
výměře 75 m2 v k.ú. Velká Ledhuje panu Miroslavu Gennertovi.
Kupní cena je stanovena ve výši 70,- Kč/m2 a celková cena
5.250,-Kč bude uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu usnesení č. 13/05/2010
takto:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 730/22 o ploše 388 m2 v
k.ú. Hlavňov do ideálního spoluvlastnictví panu M. V. a paní J.
S. Kupní cena je stanovena ve výši 25,- Kč/m2 a celková kupní
cena 9.700,- Kč bude uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní
smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení zřízení věcného břemene pro
oprávněnou společnost ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno
bude spočívat v právu oprávněného strpět umístění, zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích p.č.
300 a p.č. 173/9 v k.ú. Hony. Zařízením distribuční soustavy se
konkrétně rozumí zemní kabelové vedení AYKY 4Bx25 pro akci
"Police n.M., Hony, Nováček-přípojka NN pro p.p.č. 173/7".
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 1000,Kč bez DPH.
RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku p.č. 932/7 v k.ú. Police
nad Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení:
a) prodej pozemku p.č. 731/57 o výměře 48 m2 a části
pozemku p.č. 731/1 nově označené jako p.č. 731/59 o ploše
220 m2 v k.ú. Velká Ledhuje manželům J. a O. V. Kupní cena je
stanovena dohodou ve výši 1,- Kč/m2, celková kupní cena činí
268,- Kč.
b) odkup kanalizační přípojky - prodloužení kanalizace v ul.
Hvězdecké + horské vpusti od manželů J. a O. V. Kupní cena je
stanovena dohodou ve výši 268,- Kč.
Kupní cena za prodej pozemků a odkup kanalizační přípojky
s horskou vpustí bude vypořádána vzájemným zápočtem.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej budovy bez čp/če kůlny na pozemku st.č. 193 v k.ú. Pěkov manželům J. a J. Š. za
kupní cenu 2.730,- Kč.
RM neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 56 o ploše 200
m2 v k.ú. Hlavňov panu S. Š. od 1.10.2010 na dobu neurčitou za
účelem rekreačního využití s dočasným umístěním mobilní
zahradní chatky. Nájemné je stanoveno ve výši 2,- Kč/m2
ročně. Na pozemku nebudou realizovány trvalé stavby ani
nebude sloužit k průjezdu, nebude oplocen a bude umožněn
neomezený zadní přístup do městské stodoly.
RM schvaluje jako vítěze výběrového řízení na realizaci
veřejné zakázku malého rozsahu "Vybudování zpevněných ploch
15-ti stanovišť pro sběr tříděného odpadu“, firmu Zdeněk
Dostál - STAFIDO, Police nad Metují, s cenovou nabídkou ve
výši 261.780,- Kč, vč. DPH.
RM doporučuje změnu usnesení ZM č. 11/07/2009 takto: ZM
schvaluje odkup pozemků p.č. 88/1 o výměře 986 m2, st.p.č.
432/4 o výměře 223 m2 a budovy kotelny na st.p.č. 432/4 v
k.ú. Police nad Metují od vlastníka MILPO, s.r.o., do majetku
města za nabízenou kupní cenu 291.800,- Kč.
RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č.
4/2010, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/ 2000 o
vytvoření a využití účelových prostředků "Fondu rozvoje
bydlení" na území města Police nad Metují
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Doplnění kanalizace Police nad
Metují, stoka C,C.1,C.2 v ulici Pod Betlémem".
Kritéria:
1. nabídková cena váha 100%
Obeslané firmy: STAFIDO - Zdeněk Dostál Police nad Metují

HELLER – Náchod; MOVIS – Hronov; Kohl – Suchý Důl;
SVOBODA dop. a inž. stavby a.s. Meziměstí; BSS – Broumov
Výběrová komise: Zdeněk Kadidlo – místostarosta; Bc. Jiří Škop
- OV MěÚ; Ivan Škop – TS s.r.o; Ing. Troutnar Jan – ved. IMŽP;
Ing. Pavel Pohner – tajemník
Náhradník: Ing. Vasil Bučok - TS s.r.o.; Michal Mucha - TS
s.r.o.; Josef Hauk – člen stavební komise; Ing. Scholz Pavel –
inv. technik; Rita Pohlová – ved. OV MěÚ
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Obnova klášterní ohradní zdi do
původního stavu".
Kritéria: 1. nabídková cena váha 100%
Obeslané firmy: Miroslav Pfeifer – Police nad Metují;
STAVCEENTRUM - Ing. Zdeněk CEE – Pěkov; STAFIDO - Zdeněk
Dostál - Police nad Metují
Výběrová komise: Zdeněk Kadidlo, místostarosta města; Ing.
Scholz Pavel, investiční technik; Bc. Jiří Škop, odbor výstavby
MěÚ
Náhradník: Ing. Vasil Bučok, Technické služby Police n. M.
s.r.o.; Rita Pohlová, odbor výstavby MěÚ; Michal Mucha,
Technické služby Police n. M. s.r.o.
Podmínkou realizace akce je získání dotace.
RM doporučuje a ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 24 až
45 - tedy zvýšení rozpočtu výdajů o 1 636 300,- Kč, zvýšení
rozpočtu příjmů o 2 794 000,- a změnu čerpání revolvingového
úvěru - snížení o částku 1 157 700,- Kč.
RM schvaluje, aby pouťové atrakce na Masarykově náměstí o
Polické pouti 2011 provozovala firma Jan Janeček Sychrovská
800 Praha 9.
RM ukládá předložit návrh „Ceníku prodeje a pronájmu
pozemků města Police nad Metují“ k projednání stavební
komisi a prověřit, zda navržené ceny nejsou příliš nízké.
RM schvaluje poskytnutí odměny ředitelce MŠ Police nad
Metují Daně Balákové za mimořádné úsilí věnované práci pro
znovuotevření MŠ po provedené výměně oken a zateplení
pláště.
RM schvaluje smlouvu č. 09040263 o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci
„Zateplení MŠ Police nad Metují“.
RM neschvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci
„Zateplení MŠ Police nad Metují“. RM konstatuje, že pro další
vstřícné jednání ze strany města je podmínkou urychlené
dokončení díla.
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 - 1+1 v domě č.p. 313 v ulici
17. listopadu manželům Oleksijovi a Zuzaně Kovalčukovým.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tří měsíců s
možností prodloužení, budou-li nájemci řádně plnit povinnosti
vyplývající z nájmu bytu.
RM ruší své usnesení č. 07/17/2010 a schvaluje v souladu s §23
odst.5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání výjimku z počtu
dětí stanovených vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání ve třídě „Berušek“ a „Kopretin“ Mateřské školy
Police nad Metují na počet 28.
RM schvaluje smlouvu o dílo na Vyhledání, zaměření a
zobrazení veřejného osvětlení do DTMM Police nad Metují
uzavíranou s Geodézie Náchod s.r.o., doplněnou o garanci ceny
v případě rozdílu ve stanoveném rozsahu díla do 10 %.
RM schvaluje
- udělení Pamětních listů města Police nad Metují
následujícím osobám: panu Jaroslavu Soumarovi, panu
Vladimíru Beranovi, manželům Šárce a Otakaru Pokorným,
panu Jiřímu Mládkovi, panu Danielu Knillovi, panu Jaroslavu
Netíkovi, panu Danielu Drechselovi, panu Jaroslavu
Seidlmanovi, panu Petru Rutarovi, kolektivně Davidu Begovi,
Hedvice Štichové,
a Michalu Davidovi, panu Josefu
Hejnyšovi, turistům pod vedením Petra Scholze, paní Heleně
Pivoňkové a Senior klubu Ostaš, Kolektivu Městské lékárny –
Naďa Rošková, Pavla Pavlová, Jiří Pavel, MC MaMiNa, panu
Karlu Vackovi, panu Liboru Vackovi, paní Jindře Vaníčkové,
slečně Markétě Teichmanové, týmu neregistrovaných
hokejistů
- udělení Zvláštní ceny města Police nad Metují:
panu
Miroslavu Pichlovi
- udělení Kulturní ceny města Police nad Metují: Základní
umělecké škole Police nad Metují
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- udělení Sportovní ceny města Police nad Metují:
TJ Sokolu Police nad Metují, TJ Spartaku Police nad Metují
RM schvaluje s platností od 21.9.2010 následující výši
nájemného za pronájem hrobového místa na městském
hřbitově:
a) čistý nájem hrobového místa 7,- Kč / 1 rok a m2
b) služby spojené s pronájmem 113,- Kč / 1 rok a m2
Celkem 120,- Kč / 1 rok a m2
RM schvaluje změnu bodu 3) usnesení č. 06/16/2010 a
přiděluje byt č. 6 - 2+1 v domě č.p. 340 v Tyršově ulici v Polici
nad Metují manželům M. a A. H.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho
roku s možností, prodloužení budou-li nájemci řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje přidělení bytu v DPS paní M. K. od 1.11.2010.
RM schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 932/7 v k.ú. Police nad
Metují takto:
1) část pozemku o ploše cca 50 m2 budou užívat
spoluvlastníci domu č.p. 328 paní B. M. a V. B. společně s
vlastníkem domu č.p. 330 firmou JUPITER-HD s.r.o. jako
přístup ke svým nemovitostem. Výpůjčitelé budou společně
udržovat vypůjčenou část pozemku na své náklady,
2) zbývající část pozemku o ploše 208 m2 budou užívat
výhradně spoluvlastníci domu č.p. 328 paní B. M. a V. B. a
budou provádět údržbu vypůjčené části pozemku na své
náklady.
RM schvaluje znění smlouvy o výpůjčce nemovitostí č.
ÚZSVM/HNA/959/2009-HNAM. Jedná se o pozemky st.č. 349,
st.č. 350 a p.č. 750/7 v k.ú. Velká Ledhuje, jejichž vlastníkem
je ČR a právo hospodaření přísluší Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků pod stavbou přeložky
silnice II/303 v k.ú. Police nad Metují dle skutečného stavu
zaměřeného geometrickým plánem č. 375-117/2008, viz
příloha.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Doplnění kanalizace Police nad
Metují, stoka C,C.1,C.2 v ulici Pod Betlémem" firmu
Broumovské stavební sdružení s.r.o., Broumov s nabídkovou
cenou 1.601.416,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje realizaci zakázky "Elektrický pohon zvonu v obci
Pěkov" firmou Kopečný Jiří - ELEKTROZVON, Boleslavova 17,
Olomouc s nabídkovou cenou 42.072,- Kč s DPH.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Obnova klášterní ohradní zdi do
původního stavu" firmu BROUMSTAV s.r.o. Broumov s
nabídkovou cenou 247.743,- Kč včetně DPH.
RM schvaluje kupní smlouvu na odkup tělesa komunikace s
asfaltovým povrchem, umístěné na pozemku p.č. 731/3 a
chodníku ze zámkové dlažby, umístěného na pozemcích p.č.
731/3 a 731/11, včetně betonového vodícího proužku a
betonových obrubníků,
vše v k.ú. Velká Ledhuje, od
společnosti Rtyňka s.r.o. za cenu 552.000,-Kč včetně DPH.
RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 46 až
56 - tedy zvýšení rozpočtu výdajů o 13 247 410,- Kč, příjmů o
12 774 325,- Kč , tř. 8 je 473 085,- Kč /v tom: přijetí půjčky
898 085,- a snížení revolvingu o 425 000,- Kč/
RM nesouhlasí s navrženou variantou "C" trasy přeložky silnice
II/303, z důvodu, že navržená trasa přeložky silnice se
bezprostředně dotýká stávající zástavby rodinnými domy a dále
připravované výstavby rodinných domů v obci Police nad
Metují. Výstavbou silnice II/303 přímo na hranici katastrálního
území Velká Ledhuje, tj. v bezprostřední blízkosti zástavby
rodinnými domy, dojde k narušení pohody bydlení a ke snížení
hodnot v území. Zároveň se domníváme, že touto variantou by
bylo nutné odstranit min. 1 rodinný dům.
RM schvaluje poskytnutí odměny řediteli ZŠaMŠ Mgr. K.
Nývltovi z prostředků této příspěvkové organizace.
RM na základě doporučení sportovní komise schvaluje
následující rozdělení grantů města na podporu práce s mládeží
(vyčleněno pro II. pololetí 50 tis. Kč):
- TJ Spartak Police nad Metují (133 dětí) ..... 44 000,- Kč
- Horolezecký klub Ostaš (18 dětí) ............. 6 000,- Kč
Dále RM odmítá návrh sportovní komise a prostředky (40
tis. Kč) na podporu a rozvoj sportovišť města schvaluje použít
na úpravu sportoviště na sídlišti a lyžařský vlek.
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RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o součinnosti při
realizaci projektu „Spolupráce hasičských jednotek v česko –
polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná
pomoc při krizových situacích“, na základě které město získá
novou hasičskou cisternu za celkové náklady nepřesahující 1,5
mil. Kč.
RM bere na vědomí žádost SDH Pěkov o souhlas s pořádáním
Hasičského plesu v Pellyho domech 19. 2. 2011 ve vlastní režii
a konstatuje, že nájemcem baru ve společenském sále je
provozovatel bistra pan M. Exner, který se v nájemní smlouvě
zavázal, že nebude-li pořadatel akce konané ve společenském
sále požadovat jeho služby, zapůjčí mu bezplatně prostor baru
vč. vybavení. O způsobu a podmínkách spolupráce je třeba se
s M. Exnerem dohodnout.
RM schvaluje, aby Technické služby Police nad Metují s.r.o.
jako nájemce kotelny v čp. 341 (bývalé SOUzem) provedly
výměnu kotle a toto technické zhodnocení majetku města
v souladu s nájemní smlouvou promítly formou odpisu do svého
účetnictví.

Usnesení zastupitelstva města ze
zasedání č.6, 7 /2010 ze dne 8.9.
a 6.10. 2010
ZM bere na vědomí dopis brigádního generála Judr. Petra
Přibyla. Požaduje zachování Obvodního oddělení Policie České
republiky pro Polici nad Metují, její spádové obce a DSO
Policko se standardními službami bez příspěvku na jeho
provozní náklady.
ZM schvaluje Jednací řád osadních výborů platný od 8.9.2010.
ZM vyhlašuje v termínu konání voleb do zastupitelstev obcí 15.
a 16. října 2010 volby do osadních výborů s následujícím
počtem volených členů:
a) OV Pěkov ........................ 7 členů
b) OV Hlavňov ...................... 7 členů
c) OV Radešov ...................... 3 členové
ZM jmenuje následující obsazení sčítací komise pro volby do
osadních výborů:
předseda - tajemník Ing. Pavel Pohner,
členové - za OV Pěkov - David Thér a Jiří Rössel st., za OV
Hlavňov - Milan Rotter, Petr Hrnčíř, za OV Radešov - Milena
Pohlová, Miroslava Seidlová,
ZM schvaluje, aby jednotlivé subjekty kandidující v Polici nad
Metují v komunálních volbách dostaly v říjnovém čísle
Polického měsíčníku prostor pro propagaci svých volebních
programů v rozsahu jedné strany A4 bezplatně.
ZM schvaluje dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní školy a
Mateřské školy Police nad Metují, okres Náchod.
ZM schvaluje vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení
povolené
Ministerstvem
financí.
ZM vydává dle § 6 odst. 5 písm.c) a § 43 odst. 4 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů ( stavební zákon), § 171 - 174 zákona č.
500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a
přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb. o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti a po ověření podle § 54
odst. 2 stavebního zákona změnu č. 2 Územní plánu města
Police nad Metují formou opatření obecné povahy.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, kterou se
ruší obecně závazná vyhláška č. 2/ 2000 o vytvoření a využití
účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města
Police nad Metují.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 24 až 45 - tedy zvýšení
rozpočtu výdajů o 1 636 300,- Kč, zvýšení rozpočtu příjmů o
2 794 000,- a změnu čerpání revolvingového úvěru - snížení o
částku 1 157 700,- Kč.
ZM schvaluje zřízení věcného břemene pro oprávněnou
společnost ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno bude spočívat v
právu oprávněného strpět umístění, zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy na pozemcích p.č. 300 a p.č.
173/9 v k.ú. Hony. Zařízením distribuční soustavy se konkrétně
rozumí zemní kabelové vedení AYKY 4Bx25 pro akci "Police
n.M., Hony, Nováček-přípojka NN pro p.p.č. 173/7". Věcné

břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 1000,- Kč bez
DPH.
ZM schvaluje prodej budovy bez čp/če - kůlny na pozemku
st.č. 193 v k.ú. Pěkov manželům J. a J. Š. za kupní cenu
2.730,- Kč.
ZM mění své usnesení č. 11/07/2009 takto:
ZM schvaluje odkup pozemků p.č. 88/1 o výměře 986 m2,
st.p.č. 432/4 o výměře 223 m2 a budovy kotelny na st.p.č.
432/4 v k.ú. Police nad Metují od vlastníka MILPO, s.r.o., do
majetku města za nabízenou kupní cenu 291.800,- Kč.
ZM ruší své usnesení č. 12/05/2009, tedy prodej pozemků p.č.
1183 o výměře 212 m2, 1184/1 o výměře 465 m2 a p.č. 1213 o
výměře 844 m2 v k.ú. Police nad Metují do spoluvlastnictví p.
R. Ř. a J. F., a schvaluje prodej předmětných nemovitostí do
výlučného vlastnictví panu J. F. formou dodatku k již uzavřené
smlouvě o budoucí smlouvě kupní.
V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo města Police
nad Metují, kdy kupující, případně další vlastníci, budou
povinni v případě zcizení nemovitostí nebo podílu na nich,
nabídnout je ke koupi zpět městu Police nad Metují, a to za
stejných podmínek, za jakých ke koupi došlo, tedy za kupní
cenu 816.500,- Kč.
ZM schvaluje prodej pozemku st.č. 109 o výměře 75 m2 v k.ú.
Velká Ledhuje panu M. G.. Kupní cena je stanovena ve výši 70,Kč/m2 a celková cena 5.250,-Kč bude uhrazena do 15 dnů od
podpisu kupní smlouvy.
ZM ruší své usnesení č. 13/05/2010 a schvaluje prodej
pozemku p.č. 730/22 o ploše 388 m2 v k.ú. Hlavňov do
ideálního spoluvlastnictví panu M. V. a paní J. S. Kupní cena je
stanovena ve výši 25,- Kč/m2 a celková kupní cena 9.700,- Kč
bude uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje:
a) prodej pozemku p.č. 731/57 o výměře 48 m2 a části
pozemku p.č. 731/1 nově označené jako p.č. 731/59 o
ploše 220 m2 v k.ú. Velká Ledhuje manželům Josefu a Olze
Vítovým. Kupní cena je stanovena dohodou ve výši 1,Kč/m2, celková kupní cena činí 268,- Kč.
b) odkup kanalizační přípojky - prodloužení kanalizace v ul.
Hvězdecké + horské vpusti od manželů Josefa a Olgy
Vítové. Kupní cena je stanovena dohodou ve výši 268,- Kč.
Kupní cena za prodej pozemků a odkup kanalizační
přípojky s horskou vpustí bude vypořádána vzájemným
zápočtem.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 46 až 56 - tedy zvýšení
rozpočtu výdajů o 13 247 410,- Kč, příjmů o 12 774 325,- Kč ,
tř. 8 je 473 085,- Kč (v tom: přijetí půjčky 898 085,- a snížení
revolvingu o 425 000,- Kč)
ZM schvaluje Smlouvu o součinnosti při realizaci projektu
„Spolupráce hasičských jednotek v česko – polském příhraničí,
modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových
situacích“, na základě které město získá novou hasičskou
cisternu za celkové náklady nepřesahující částku 1,5 mil. Kč.
ZM ruší usnesení č. 10/07/2009 týkající se pronájmu pozemků
pro zřízení a provozování fotovoltaické elektrárny.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Informace z psího útulku
* Hledáte svého psa?
* Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“.
* Možná je právě v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku máme k 8.10.2010 jediného psa :
Kříženec černé barvy – pes
střední velikosti, kterého
někdo uvázal
u silnice
směrem na Lachov, již na
začátku listopadu 2009.
Tyto
nalezené
psy
najdete i na internetových
stránkách města www.meupolice.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.

MODLITBA PSA
/první známá verze, autor neznámý/
Můj život trvá 10-15 let, každé odloučení od tebe pro mě
znamená utrpení, mysli na to, než si mě koupíš.
Dej mi dostatek času, abych pochopil,co ode mě žádáš.
Důvěřuj mi a měj mne rád, protože pouze tehdy má můj život
smysl.
Nikdy se na mě nehněvej příliš dlouho a za trest mě nikam
nezavírej.
Ty máš práci, rozptýlení, přátele, ale já mám jen a jen tebe.
Často si se mnou povídej. I když všemu nerozumím, tvůj hlas
budu stále rád poslouchat.
Musíš vědět, že nikdy nezapomenu, jak se mnou zacházíš.
Rozmysli si, když mě budeš chtít udeřit, protože mými ostrými
zuby bych ti mohl ublížit, ale já jich proti tobě nikdy nechci
použít.
Když se na mě při naší společné práci hněváš, protože se ti
zdá, že jsem líný, mysli na to, že mám možná žízeň, nebo že
jsem dlouho na slunci a moje srdíčko to těžko snáší.
Opatruj mě až zestárnu, i tobě se to jednou stane, pomoz mi
prožít ve stáří každý hezký den, protože s tebou překonám vše
lehčeji.
Jana Hlaváčková, odbor FSO MěÚ Police nad Metují

Rozpis lékařů stomatologické
služby říjen 2010
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
Lékař
16.10. – 17.10. MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.

491 543 398

23.10. – 24.10. MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

491 582 381

28.10.

MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov 119

Tel. č.

491 547 139

30.10. – 31.10. MUDr. Petr Houštěk
Polilinika, Broumov

602 336 466

06.11. – 07.11. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

491 524 334

 KNIHOVNA
Vzpomínka na prázdniny
Letos jsme opět uspořádali prázdninový týden pro dětské
čtenáře. Děti se scházely každý den v knihovně ráno v 8 hodin.
Letos jsme zkoumali a pozorovali život skřítků. Každé ráno
jsme zahájili čtením příběhů z knížky Marie Kubátové o skřítku
Nedoubkovi. Potom děti kreslily, vyráběly skřítky z papíru, z
látek i z přírodních materiálů. Hlavní částí programu byly
výpravy do přírody, kde děti v lese stavěly domečky a různé
příbytky pro své skřítky. Ve středu jsme se vypravili na
pohádkový výlet. Jeli jsme autobusem do Chrudimi, kde jsme
navštívili muzeum loutek. Všichni jím byli nadšeni. Po dobré
zmrzlině jsme se opět nalodili do autobusu a na zpáteční cestě
jsme se ještě stavili v Holicích v muzeu Dr. Emila Holuba. Ani
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to nemělo chybu. Na tomto místě se patří poděkovat městu,
které nám na tento výlet poskytlo finance z výhry za Obec
přátelskou rodině.
Týden pokračoval tradiční výrobou lodiček, ve kterých se
skřítci vypravili do světa po potoce. Poslední den na nás čekala
cesta za pokladem s plněním různých úkolů. Poklad byl opravdu
neobvyklý a sladký.
Akce se zúčastnilo celkem 18 dětí a všichni už plánují, co
podnikneme za rok.
Hana Jenková

Výstavy v knihovně
Od 1. října můžete v knihovně potkat novou „knihovnici“.
Paní Zdena Talíková nastoupila na část úvazku v rámci
rekvalifikace z Evropských sociálních fondů, z kterých nám
úřad práce zaplatí náklady na její mzdu. Paní Talíková u nás
bude půl roku a zajistí několik výstav a v jejich rámci i
výtvarných dílen.
V říjnu se můžete přijít podívat na výstavu didaktických
pomůcek firmy Novadida s ilustracemi akademické malířky a
ilustrátorky Zdenky Krejčové.
V listopadu chceme zahájit cyklus výstav „Žijí mezi námi“ a
představit práce a sběratelské sbírky lidí z našeho okolí. Na
listopad a prosinec paní Talíková chystá výstavu rukodělných
prací. Podobná výstava proběhla v roce 2007 a my jsme s ní
zahájili činnost v Pellyho domech. Tehdy jsem do Polického
měsíčníku napsala: „Ale takováto výstava se nedá uskutečnit
bez vás – tvůrců vší té krásy, u které při pohledu na ní jihne
srdce. Prosíme všechny, kterým pod rukama vzniká tato krása,
aby se o ni podělili s ostatními a vystavili ji.“ Nyní se na vás
obracíme znovu. Prosím, přineste své práce a podělte se
s ostatními. Paní Talíkovou můžete zastihnout na právě
probíhající výstavě nebo v knihovně. Předem všem děkujeme
za zapůjčení.
V příštím roce by jedna z chystaných výstav měla nést
název „Jak si hráli naše rodiče a prarodiče“. Pokud máte doma
staré hračky a jste ochotni je zapůjčit, prosím přijďte se
domluvit.

Pozvánky:

Výstava didaktických pomůcek
pro nejmenší žáky
firmy Novadida
s ilustracemi akademické malířky
Zdeňky Krejčové, jejíž ilustrace
doprovázejí řadu dětských knížek
V předsálí Pellyho domů
od 4. do 22 října 2010.
Otevřeno:
pondělí - pátek od 9 do 12 a od 13 do
16 hodin.
Vstupné dobrovolné.
************************************

Černá hodinka

Setkání s plk. JUDr.
Michalem Dlouhým, vrchním
policejním radou
Je autorem námětů
k „Četnickým humoreskám“.
Dlouhodobě se věnuje historii a
organizaci Československého
četnictva. Napsal i několik knih
literatury faktu na dané téma.
Sál Pellyho domů, neděle 7.
listopadu 2010 v 17 hodin.
Vstupné dobrovolné.
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Nabídka knih:
* Musil, František: Dějiny východních Čech.
Regionální dějiny od pravěku do r. 1526.
* Mach, Jiří: Střípky z minulosti Podorlicka.
Příběhy, pověsti, zajímavosti, historie Orlických hor a
Podorlicka.
* Berrová, Hélene: Deník.
Deník židovské dívky zapojené do protifašistického odboje
v okupované Francii z let 1942-1944.
* Zinn_Collins, Zoltan: Přežil jsem peklo Bergen-Belzen.
Autobiografický příběh.
* Frýdová, Pavla: Ženy odjinud.
Deset životních příběhů cizinek dlouhodobě žijících
v Čechách.
* Wilsonová, Jacqueline: Jacky Snílek.
Vzpomínky anglické spisovatelky píšící pro dětské
čtenáře.
* Velemínský, Miloš: Zooterapie ve světle objektivních
poznatků.
* Pokorný, Karel: Nablýskaná krása v kuchyních našich
prababiček.
Dějiny gastronomie, kuchyňského nádobí, kuchařské
recepty.
* Tomšíček, Jan: Do Vladivostoku na zmrzlinu na kole.
Cestopis.
* Tokarczuková, Olga: Běguni.
Román známé polské autorky.
* Watersová, Sarah: Malý vetřelec.
Psychologický thriller.
* McCarthy, Cormac: Cesta.
* McCarthy, Cormac: Tahle země není pro starý.
Dva psychologické, existenciální romány.
Dáša Ducháčová.

KINO – KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 2. 11. 2010 v 17 hodin

ČARODĚJŮV UČEŇ

Balthazar
Blake (Nicolas
Cage)
je
čarodějným
mistrem, který
se v současném
Manhattanu
snaží
ubránit
město
před
svým úhlavním
nepřítelem
Maximem Horvathem (Alfred Molina). Balthazar na to ale
sám nestačí a proto vyhledá pomoc Davea Stutlera (Jay
Baruchel), zdánlivě obyčejného člověka, který v sobě ale
ukrývá netušené možnosti, a učiní z něj navzdory jeho
pochybám svého učně. Čaroděj svého nedobrovolného žáka
v rychlosti zasvětí do základů tajného umění magie a kouzel
a společně se tato neobvyklá dvojice pokouší s pomocí
svých schopností postavit jedněm z nejagresivnějších – a
nejzákeřnějších – čarodějů všech dob. Dave je nucen v sobě
najít veškerou odvahu k tomu, aby jako Čarodějův učeň
svůj výcvik přežil, zachránil město a získal srdce své
vyvolené.
Režie: Jon Turteltaub
Hrají: Nicolas Cage, Alfred Molina, Jay Baruchel, Teresa
Palmer, Monica Bellucci, Toby Kebbell
Přístupnost: mládeži přístupný
Dobrodružný film USA 2010 (110 min)
Vstupné: 40 Kč

Úterý 16. 11. 2010 v 19 hodin

ROMÁN PRO MUŽE

Podle vlastního bestselleru Román pro muže napsal Michal
Viewegh scénář ke stejnojmenné komedii, která má všechny
předpoklady stát se diváckým hitem podzimu. Kromě toho, že
autorovy knihy proměněné ve filmy v kinech neselhávají, by
měly být zárukou úspěchu i jméno Tomáše Bařiny, režiséra
prvního dílu Bobulí, a hvězdná herecká sestava, jíž vévodí
Miroslav Donutil.
Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila
(Miroslav Donutil), Bruna (Michal Vladyka) a Anety (Vanda
Hybnerová), kteří mají kvůli předčasné smrti rodičů mnohem
pevnější pouto, než bývá obvyklé. A to přesto, že se povahově
snad už nemůžou víc lišit. Cyril je cynický bonviván s těmi
nejlepšími kontakty a jednoduchým vkusem, jenž mu velí
vždycky sáhnout po tom nejdražším. Aneta má výrazně
vyvinutý smysl pro spravedlnost a citlivou duši, která čím dál
víc okorává vlivem neuspokojivých partnerských vztahů. A
Bruno je typický „obyčejný člověk“, jenž z nalinkovaných
kolejí práce – rodina občas odbočuje jen k neškodným
erotickým fantaziím na internetu. Bruno také trpí
nevyléčitelnou nemocí, která se stane katalyzátorem nápadu
uspořádat velkolepou sourozeneckou jízdu do Tater, do
nejlepšího hotelu, s báječnou lyžovačkou a nádhernou
prostitutkou jménem Tali (Táňa Pauhofová), která má Brunovi
splnit všechna jeho poslední přání. Jenže plán na
nezapomenutelnou dovolenou výrazně naruší tragikomické
střety mezi sourozenci, vyplývající z jejich povahové a
názorové rozdílnosti. Do Tater za nimi navíc vyrazí
nevyzpytatelný „majitel“ krásné Tali (Jan Budař), který už tak
napjatou situaci ještě zahustí.
Přestože Román pro muže psal Michal Viewegh až po
fenomenálním úspěchu adaptace Románu pro ženy na plátnech
kin (nejnavštěvovanější filmu roku 2005), rozhodně ho netvořil
s vyhlídkou na celovečerní film. „Žádnou knihu jsem dosud
nedělal rovnou pro film. I tentokrát jsem se snažil napsat co
nejlepší román, na nic jiného jsem nemyslel,“ říká autor. Svůj
scénář později společně s producentem Rudolfem Biermannem
nabídli Tomáši Bařinovi, s nímž záhy našli společnou řeč.
„Posunul jsem Michalův scénář do jiné perspektivy
tragikomedie a trochu posílil vizualitu příběhu. Rád vyprávím
obrazem a dialog je pro mě především druh zvuku. Co je
důležité, má být ukázáno. V tom je mezi literaturou a filmem
zásadní rozdíl. Nakonec jsem byl překvapen, jak byl Michal
změnám otevřený,“ dodává Bařina.

Režie: Tomáš Bařina
Hrají: Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Michal Vladyka,
Táňa Pauhofová, Jan Budař, Filip Čapka, Igor Chmela, Pavel
Řezníček
Přístupnost: mládeži do 12 let nevhodný
Komedie ČR 2010 (100 min)
Vstupné: 50 Kč
Čtvrtek 25. 11. 2010 v 19 hodin

NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ

63. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Pátek 22. 10. 2010 v 19 hod, Kolárovo divadlo

ČESKÉ NEBE
Divadlo Járy Cimrmana
Cimrman, Smoljak, Svěrák
Režie: Ladislav Smoljak
Hrají:
Jan Ámos Komenský‐ Zdeněk Svěrák
Jan Hus – Bořivoj Penc/Jaroslav Weigel
Svatý Václav – Petr Brukner/Petr Reidinger
Praotec Čech – Jan Hraběta/Jan Kašpar
Karel Havlíček Borovský – Genadij Rumlena/Robert Bárta
Babička – Miloň Čepelka/Marek Šimon
Radecký – Václav Kotek/Bořivoj Penc/Petr Reidinger
Miroslav Tyrš – Michal Weigel/Zdeněk Škrdlant
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.
Vlastní hra popisuje zasedání české nebeské komise v době
první světové války. Řídícím je svatý Václav, který se rozhodl
komisi rozšířit ze tří členů (Václav, Komenský, Praotec Čech)
na šest. Postupně mezi sebou přijmou K.H.Borovského, J.Husa a
babičku Boženy Němcové. Musí se rozhodnout, jaký zaujmou
postoj k B.Smetanovi, K.Sabinovi, ale také českých vojákům,
kteří dezertovali z rakouské armády k československým legiím.
Vstupné: 350/340/330Kč ‐ vyprodáno
Sobota 30. 10. 2010 v 19 hod, Kolárovo divadlo

PTAČÍ KLEC
Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
Jean Poiret
Režie: Jaroslav Souček
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 ‐ vyprodáno

*****

Úterý 7. 12. 2010 v 19 hodin

HABERMANNŮV MLÝN
*****

Úterý 14. 12. 2010 v 19 hodin

BASTARDI

Promítání filmu s delegací jeho tvůrců!

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

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…
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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“.
Změna programu vyhrazena.

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
Úterý 2. 11. od 14.30 hod, sál Pellyho domů
Ing. Libor Klapal – Belgie, Brusel

Senior klub Ostaš města Police nad Metují
ve spolupráci se Střední školou hotelnictví a
podnikání SČMSD Hronov
pořádají pro členy klubu a zájemce
ve velkém sále Pellyho domů v Polici nad Metují
ve středu dne 20. října 2010 od 14:30 hodin

BARMANSKÉ ODPOLEDNE
prezentaci barmanských dovedností žáků
hronovské hotelové školy
s barmanskou show
Vstupné 30,‐ Kč; pro členy Senior klubu
Ostaš 25,‐ Kč
(v ceně míchaný nápoj)

63. Polické divadelní hry se uskuteční s finanční
podporou Královéhradeckého kraje.

ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA V POKLADNĚ
KOLÁROVA DIVADLA: 723 193 557
(platné od 1. 9. 2010)

BESEDA V DIVADLE
Úterý 9. 11. 2010 od 19 hod, Kolárovo divadlo

PELLYHO DOMY
ZÁPIS  TANEČNÍ KURZY
pro mládež  podzim 2011
Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy v Polici nad Metují
Vás zve k zápisu do tanečních kurzů
Zápis se bude konat ve dnech 22.  26. 11. 2010
v kanceláři CKV v Pellyho domech
(pondělí a středa 9,00 ‐ 11,30 a 12,00 ‐ 17,00 hod, ostatní
pracovní dny do 15,00 hod)
Prosíme zájemce, aby si k zápisu vzali zálohu ve výši
500, Kč. Doplatek (700, Kč) bude splatný na
počátku února 2011.
Kurzovné 1 200, Kč zahrnuje 14 lekcí včetně závěrečného
věnečku.
Taneční kurzy budou probíhat v sobotu od 18,00 hod
na sále Pellyho domů. Zahájení tanečních: sobota 3. září 2011
Kurz povedou taneční mistři manželé Poznarovi
z Červeného Kostelce.
Kurzovné vracíme pouze z vážných důvodů, protože bude
přihlášen stejný počet chlapců i děvčat a narušení rovnováhy
způsobuje problémy ostatním účastníkům kurzu. Při odhlášení
z kurzu si proto účtujeme stornovací poplatek 15 %, záloha je
nevratná.
Děkujeme za pochopení.
Bližší informace: 491 421 346, 602 645 332

Cvičení s OLGOU ŠÍPKOVOU 5
Sobota 20. 11. 2010sál Pellyho domů
Dva cvičební bloky v dopoledních hodinách –
od 9,30 a 11,30 hod.
Vstupné: 180,‐ Kč/blok.
Předprodej vstupenek od 1. 11. 2010
v Infocentru v Pellyho domech.
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JACHTOU NA LIPARSKÉ
SOUOSTROVÍ 2006

Ing. Ctibor Košťál
Tentokrát Vás zavedu na středomořské Liparské
souostroví. K šesti ze sedmi ostrovů jsme totiž v květnu 2006 v
rámci jedné mužské jízdy přirazili najatou jachtou. Mě osobně
tyto vulkanické kousky země příjemně překvapily svojí
členitostí a pestrostí. Spousta vegetace, barev a přívětivých lidí.
Díky solidní viditelnosti jsme také mohli nahlédnout do
kuchyně vzdálené sicilské sopky Etny. Byla to má první, a jak se
současná situace zatím vyvíjí, ne poslední jachtařská zkušenost.

Vstupné: 60 Kč

PŘI P R A V U J E M E N A LISTOPAD
neděle 14. 11. 2010 odpoledne, sál Pellyho domů
Spona – Spolek nadšenců ze Suchého Dolu
si vás dovoluje

MÓDNÍ PŘEHLÍDKU NAPŘÍČ STOLETÍM
Předvedeme Vám nejen oblečení z různých dob – od
nejstarších z konce 19. století až po léta nedávno minulá, ale
také se vás pokusíme pobavit v krátkých scénkách oživujících
samotnou přehlídku.

V INFORMAČNÍM CENTRU
v Pellyho domech zakoupíte:

Stolní kalendář Policko 2011
prodejní cena: 75 Kč

O hudební doprovod se postará skupina Slaveňáci.
Výtěžek ze vstupného bude použit na stavbu nové kapličky
v Ticháčkově lese, která, jak jistě všichni víte, letos shořela.

*****

Hvězda v Broumovských stěnách
 historie v datech a obrazech
prodejní cena: 95 Kč

RŮZNÉ
středa 27. 10. 2010 od 17 hod

PIETNÍ AKT K 28. ŘÍJNU
proběhne na místním hřbitově
******
čtvrtek 11. 11. 2010 od 17 hod

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
proběhne na místním hřbitově
*****
sobota 13. 11. 2010, polické náměstí

MARTINSKÝ TRH
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V září vyšla publikace o Hvězdě v Broumovských stěnách,
jejímiž autory jsou František Janeček a Miroslav Pichl. Velké
poděkování patří všem, kteří s nevšední ochotou přispěli do
této publikace.
Publikace vznikla za laskavého finančního přispění těchto
osob a subjektů: Královéhradecký kraj, firma Hobra ‐ Školník
s.r.o., Jan Novák ‐ turistická chata na Hvězdě. Poděkování patří
také návštěvníkům Koncertu pro Hvězdu a jeho účinkujícím
Chrámovému sboru a Oldřichu Jenkovi.
Zvláštní poděkování patří Janu Zálišovi ‐ PIN studio za
bezplatné grafické zpracování a předtiskovou přípravu
publikace.

Polici nad Metují a v jejím okolí. Výstava vychází z fotografií a
skleněných negativů z let 1897-1944, které se nacházejí ve
sbírkách bývalých muzeí v Polici nad Metují, Hronově a
z fotografií pocházejících z dokumentační činnosti Okresního
muzea v Náchodě v 80. letech 20. století. Během dne
otevřených dveří bude přítomen odborný pracovník
regionálního muzea, který zájemcům poskytne výklad či
zodpoví případné dotazy.
Mgr. Jan Tůma

******

V neděli 26. září se v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Polici nad Metují uskutečnil koncert v rámci mezinárodního
festivalu sborového zpěvu Ignaze Reimanna. Ignaz Reimann,
rodák z nedalekých Vambeřic, je počítán mezi nejslavnější
skladatele chrámové hudby Kladské země.
Festival, věnovaný tomuto skladateli,
probíhá ve
Vambeřicích již několik let. V současné době již není zaměřen
pouze na duchovní hudbu, ale je možné slyšet širokou škálu
hudebních žánrů.
První část letošního festivalu proběhla v sobotu 25. září ve
Vambeřicích. Zde odborná porota vybrala ze třech kategorií
vítěze. Nejlepší sbory jsme měli letos poprvé možnost slyšet
v neděli v Polici.

STOLNÍ KALENDÁŘ
Broumovsko, Policko, Stárkovsko a
Teplicko na historických pohlednicích
prodejní cena: 129 Kč

Koncert v rámci mezinárodního
festivalu Ignaze Reimanna

Vítězové soutěže:
Jedinečný Stolní kalendář s historickými pohlednicemi.
Pestrý výběr pohlednic mapuje celé Broumovsko a je
zajímavým svědectvím o dřívější tváři měst a obcí, kde dnes
žijeme.
*****

OTVÍRACÍ DOBA
INFORMAČNÍHO CENTRA
ŘÍJEN  DUBEN
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 15:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 15:00
Pátek
9:00 – 15:00
Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e‐mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501

Den otevřených dveří v Muzeu
města Police n. M. (28. 10. 2010)
Regionální muzeum v Náchodě
zve občany a návštěvníky Police n.
M. u příležitosti státního svátku 28.
10. 2010 na tradiční den otevřených
dveří Muzea města Police n. M.
Muzeum bude přístupné 9,00-12,00
a 13,00-16,00 hod. a vstup bude
mimořádně zdarma.
Zpřístupněna bude muzejní
expozice umístěná v prvním patře
benediktinského
kláštera
v
prostorách opatova soukromého
bytu, jehož součástí je i secesní
kaple. Bude také možné naposledy zhlédnout výstavu „Lidová
architektura na Policku“, která zachycuje na některých
typických příkladech zaniklé i doposud stojící roubené stavby v
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I. kategorie – hudební školy I. stupně
Dětský sbor z Národní hudební školy v Sycowie.Dirigentem
je Edyta Szostak-Kirzyc.
Tento sbor vystupuje při různých významných událostech ve
městě i celém okrese.
Koncertovali již také v Čechách, Belgii, Holandsku,
Německu a Bělorusku. V roce 2010 získal sbor ocenění za
zásluhy pro polskou kulturu.
II. kategorie – hudební školy II. stupně.
V této kategorii odborná porota neudělila hlavní ocenění.
III. kategorie – amatérské sbory
Tady porota udělila 2 ocenění.
Prvním byl komorní sbor z Městského střediska kultury a
sportu v Olešnici. Dirigentkou je Edyta Szostak-Kirzyc.
Společně koncertovali ve Francii i Čechách. Na festivalu
v Olomouci získali stříbrnou medaili.
Druhým oceněným byl
sbor „CLASSIC“ z Běloruska.
Dirigentem je Ludmila Birukova. Jejich repertoár zahrnuje
hudbu klasickou, duchovní, lidovou i jazz. Společně vystupují
na tvůrčích setkáních běloruských skladatelů a různých
festivalech po celém světě. Jejich závěrečné vystoupení bylo
opravdu strhující.
Celý tento koncert je součástí projektu „Podpora rozvoje
cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských
stěn“, který je financován z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika. Partnery celého
projektu je Gmina Radków, město Broumov a město Police nad
Metují. V rámci tohoto společného projektu je naplánován
ještě další ročník Festivalu I. Reimanna a tak i za rok uslyšíme
u nás v Polici nejlepší sbory.

Martina Golová, Helena Ištoková

Domluvili jsme se, že zážitky zkusíme namalovat a obrázky
si vzájemně vyměníme. Vzhledem ke krásnému podzimnímu
počasí se akce velmi vydařila.

Marie Vaisarová

Dopravní hřiště
V úterý 5.10. navštívila
4.B společně s třemi žáky
čtvrté třídy z Bezděkova
dopravní hřiště. Žáci se
opět nejprve seznámili s
nejdůležitějšími
dopravními
značkami,
shlédli ukázkové filmy o
tom, jak správně přecházet
a o jízdě na kole.
Pak si jízdu v praxi na hřišti vyzkoušeli.
Teď máme všichni čas do jara, kdy budeme skládat
zkoušky.

Marie Vaisarová

"Míček Flíček"
V pondělí 4.10. nás navštívilo divadlo "Úsměv" s pohádkou
"Míček Flíček".
Pohádka děti zaujala, děj byl napínavý a děti rády
pomohly dědečkovi Flíčka zachránit ze spárů draka Mraka.
Pohádku i poučení, že pokud něco rozbijeme, máme se
přiznat a nemusíme hned utíkat z domů, jsme pak ještě
využili při další výuce a ve výtvarné výchově.
Marie Vaisarová

Malířský plenér

Mikroprojekt "Můj domov je blízko
Tvého" - ZOO Dvůr Králové
V úterý 21.9.2010 proběhla poslední - pátá akce ze
schváleného Mikroprojektu "Můj domov je blízko Tvého"
spolufinancovaného z prostředků Euroregionu Glacensis.
Byla zaměřena na sblížení kultur obou zemí, komunikaci a
porozumění mezi dětmi obou zemí, poznávání zajímavostí
našeho kraje.
Děti z MŠ na Bezděkově doplněné několika školáky společně
s dětmi ze spřátelené ZŠ ve Scinawce navštívily Zoologickou
zahradu ve Dvoře Králové.
Nejprve se všichni
společně svezli vláčkem,
pak projeli autobusem
SAFARI.
Následovala
prohlídka
cizokrajných
zvířat po skupinkách.
Děti
si
společně
prohlížely
zvířata,
porovnávaly jejich názvy,
zkoumaly jejich způsob
života.
Nejvíce
je
zajímali lvi, které jsme
bohužel neviděli a dinosauři, kteří jsou celkovým zpestřením
prohlídky zahrady.
Po několika hodinové prohlídce si všichni rádi kolem 15
hodiny dali oběd v restauraci "U Lemura". Po chutném obědě
jsme se vydali společně domů.

V pátek 1.10. jsme
navštívili
v
rámci
polské
části
Mikroprojektu
"Můj
domov
je
blízko
Tvého"
naši
partnerskou školu ve
Scinawce.
Polská škola pro
nás
připravila
"Malířský
plenér".
Nejprve jsme jeli do
Woliborzu, kde jsme navštívili keramickou dílnu. Seznámili
jsme se zde s historií keramičky, prohlédli si některé výrobky a
vypalovací pec.
Pak jsme se vrátili zpět do Scinawky, kde nás čekalo malé
občerstvení. Po něm následovalo vlastní tvoření. Děti byly
rozděleny do dvou skupin. Jedna pracovala s keramickou
hlínou, druhá malovala obrázky u malířských stojanů. Asi po
hodině práce se skupiny vyměnily.
Tvoření děti velmi zaujalo a čas velmi rychle utíkal. Po
skončení dílen jsme zajeli do pohostinství na chutný oběd.
Čekala nás rajská polévka s rýží, hranolky s rybím karbanátkem
a zmrzlinový pohár.
Po výborném obědě jsme si chvíli pohráli na prolézačkách a
dětském hřišti. No a pak nastalo loučení a návrat domů k
maminkám.
Plenér se nám moc líbil a již teď se těšíme na další akci,
kterou by měla být zimní olympiáda.
Marie Vaisarová

Z polické mateřinky…
… se s Vámi po delší odmlce opět setkáváme. Uplynulý
prázdninový čas byl plný překvapení a nečekaných zvratů,
proto Vás dnes zveme k menšímu bilancování.
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Celým letošním létem a začátkem podzimu prochází naše
školka a veškerý její personál zkouškou psychické odolnosti a
zdatnosti, jak vydržet nápor všech okolností, týkajících se akce
Rekonstrukce MŠ. Nejprve to byl tlak ze strany některých
rodičů, kteří nechtěli pochopit nutnost uzavření provozu MŠ na
6 týdnů (ale zase na druhou stranu jsme se díky tomu dostali
do tisku!), následovala práce s dětmi za zvuků sbíječek,
vrtaček, kladívek a jiných strojů v období června (bohužel, toto
pracovní nadšení firmě, která rekonstrukci provádí, dlouho
nevydrželo), atd., atd. Ale jak se říká, naděje umírá poslední a
my stále optimisticky věříme, že firma dokončí stavbu
v náhradním termínu (to už nakonec v době, kdy vyjde tento
Polický zpravodaj, budete vidět a vědět i vy). Také věříme, že
rodiče uznají, že naše snaha otevřít školku v předem slíbeném
termínu byla občas nad lidské síly a za takových podmínek,
které jsme ani my nechtěli a bránili jsme se jim. Podmínky pro
práci s dětmi dosud nejsou nijak ideální, protože se stále
nacházíme na staveništi při pracovním rámusu. Ale jak se říká vše špatné jednou skončí a nové krásnější začíná .Přeji nám
všem , ať se nám v té školičce dobře a hezky bydlí, ať je další
desetiletí plná šikovných a zdravých dětí , ať zde najdou práci
lidé, kteří mají kladný vztah k dětem .
Ale teď trochu veseleji. Školka doopravdy zahájila provoz,
nastoupilo do ní 104 dětí, z toho 28 dětí – úplných nováčků. I
tentokrát jsme zažily nejednu horkou chvilku – pláč (někdy
přímo řev), vztekání se (a někdy přímo boj), chvílemi to i
vypadalo, že rodiče vedou své děti ne do školky, ale na
mučidla. Situace se však už o 90 % zlepšila, děti poznaly, že ve
školce zase není tak špatně, paní učitelky našly ke svým novým
dětičkám cestu a teď už se můžeme tvrdě pustit do práce – jak
se obout, ustrojit, najíst, napít, vysmrkat, nebát se chodit na
záchůdek, nejíst ručičkami a zvyknout si, kdy je čas k jídlu,
kdy k hraní a kdy ke spinkání. (neusínat na vycházce apod.) Bez
pomoci jednotného přístupu maminek a tatínků by se to asi
zvládnout nedalo. Cílem našeho Školního vzdělávacího
programu totiž je vychovat z dětí samostatného a zdravě
sebevědomého jedince, připraveného všestranně pro život (viz.
náš ŠVP na webu města Police n. Met.). Tím, že za svoje dítko
všechno uděláme a ve všem mu vyhovíme, poslechneme
všechny jeho povely, tím děťátko do života vážně dobře
nepřipravíme. Ale my věříme, že takových nerozumných rodičů
je málo, a že naše společná práce a píle brzy přinese své ovoce
– děti, které už nejsou žádná 3letá přerostlá miminka, ale
správní parťáci pro život.
Na závěr nám dovolte velikánské poděkování těm, kteří nás
nenechali na holičkách a pomohli nám se stěhováním nábytku ,
montováním krytů na topení, garnyží , žebřin, světel atd.a
také v době nejtěžší, kdy jsme váhali, jestli školku vůbec
stihneme otevřít tak, jak bylo slíbeno. Ale podařilo se, proto
přijměte díky:
Děkujeme TS města Police nad Metují – p.Muchovi , p.
Petru Jirmanovi a p.Marečkovi , polickým hasičům –jmenovitě
p.Hubka, p.Švorčík, Zdenda Pokorný , tatínkům – Přémovi
Jirmanovi, p. Patzeltovi, Honzovi
Klimešovi, p.Važanovi,
p.Mazancovi, který si mimo jiné dal pěknou práci s opravou
starých dřevěných krytů na topení a poté s jejich montáží na
nové parapety.
Děkujeme p.Součkovi, který bez nároku na finanční odměnu
přilepil a opravil gumové lišty na schodišti a v prostorách celé
MŠ a znovu nám přilepil stržené kobercové nástěnky na
chodbách .
Poslední poděkování patří pí Beranové, která nám zdarma
ušila nové závěsy do tříd a ubrusy do jídelny.
Vaše učitelky MŠ Police nad Metují

Představujeme vítězné práce literární
soutěže, která proběhla v loňském
školním roce na základní škole:
Simona Fridrichová:
Dívčí srdce ukryté ve stromu
Stromečku s kůrou bledou,
kam všechny cesty k lásce vedou?
Zlatou máš korunku, stojíš tu sám,
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svou lásku tobě já teďka dám.
Nemám větve ani listí,
kdo to z nás dvou, lásko, zjistí?
Chlapce jsem ztratila, život ti dám,
alespoň nebudeš na všechno sám.
Jméno své a srdce ukryla jsem do tvého kořenu,
vem si mě, stromečku, vem si mě za ženu.
Ve stínu stromů sedívám,
ráda si o tebe svá záda hřejívám.
Ty věrný mi buď, jinak srdce mé pukne
a tobě dřevorubec ostrou sekerou kmen utne.
Ptáček na koruně tvé sedí,
na lásku nás dvou mile hledí.
Nemůžeme bez sebe být, to se nesmí stát,
o tom se nám nemůže ani v nejhorším zdát.
Strom a děvče, komu tato láska sluší?
Chlapec mě zklamal a teď srdéčko znova mi buší.
Navždy spolu budem u cesty stát a na otázku, proč jsme spolu,
budem se ptát.
Naše láska bude věčná a já ti za to budu vděčná.
Milovat by měl kohokoli každý, a to navždy.

Tereza Pokorná:
Psychiatrický případ
„Vstávej, slyšíš?“
Probudila jsem se.
„Co?“
Nade mnou se skláněla sestřenka a cloumala se mnou:„No tak,
dělej, zaspalas!“
„Jo, už jdu!“
„Jede to za 10 minut, takže pochybuju, že to stihneme,“ řekla
a hrcla na mou postel. V rychlosti jsem se oblékla a narvala
věci do tašky.
„Jdem,“ zavelela, „máme čtyři minuty.“
Vyletěly jsme z domu. Už jsme byly skoro na zastávce, když
vtom kolem projel náš autobus se smějícím se řidičem a ani
nezastavil.
„Dědek jeden!“ nadávaly jsme. „V kolik nám jede další?“
zeptala jsem se.
„Za dvě hodiny,“ odvětila sestřenka, dívajíc se na hodinky.
„Co budeme dělat?“ podívala se na mě zničujícím pohledem.
„Půjdeme pěšky, za tři čtvrtě hodiny jsme tam.“
A tak jsme se vydaly na cestu, povídaly si a stěžovaly si na své
nohy. Jelikož byla zima, začal foukat silný vítr a do toho všeho
vypukla prudká vánice. Nebylo vidět na krok. Nevěděly jsme,
kudy jít.
„Chytni mě za ruku, ať jsme pohromadě!“ zařvala jsem. Pevně
mě chytla a šly jsme.
Po dlouhé době vše přestalo.
„Kolik je hodin?“
„Půl desátý.“
„To snad není možný, to jsme v tý vánici strávily dvě hodiny?“
nevěřila jsem.
„Hele, neměly bychom jít domů a ve škole se jednoduše
omluvit?“ řekla plačtivě sestřenka.
„Jasně, řekni mi kudy, a můžeme vyrazit!“ řekla jsem
ironicky.
„Krucinál, kde to jsme? Tady jsem v životě nebyla!“ sténala.
„Pojď třeba tudy,“ ukázala jsem na cestičku před sebou.
Šly jsme a šly a najednou se před námi objevil domek. Byl
takový zvláštní... jako z pohádky.
„Třeba nám tam řeknou, kde jsme a jak se dostaneme domů,“
navrhla jsem.
Zaklepala jsem. Z domu vyšla usměvavá stařenka.
„Pojďte dál,“ zvala nás.
„My, my... jsme přišly... totiž chceme se zeptat... na cestu,“
koktala sestřenka.
Stařenka se zachichotala a opět nás pozvala dál. Jelikož začalo
venku chumelit, vešly jsme dovnitř. Bylo tam útulně a teplo.
Bez vyzvání jsme se posadily ke stolu. Byly jsme hodně
utahané. Za chvíli před nás stařenka postavila hrnky s čajem a
každá jsme dostala velké perníkové srdce. Teprve teď jsme
pochopily, co se kolem nás děje. Ale to už se stařena smála
hromovým hlasem. Zatáhla za nějaký provaz a na nás spadla
klec.

„Co s námi chce dělat?“ řekla jsem s klidem.
„Vykrmit a sníst,“ zasmála se stařena a odešla do jiné
místnosti. Najednou něco zapípalo.
„Mobil!“ vykřikla sestřenice a sáhla do kapsy. Zlobit se na ni,
že si na něj nevzpomněla dříve, na to teď nebyl čas. V
rychlosti vytočila číslo svých rodičů a popsala jim, co se stalo.
Pak na mobilu zapnula GPS a podle toho nás našla policie.
Stařenu zatkli a nás odvezli domů. Později se ukázalo, že
stařena byla posedlá pohádkami a vždy fandila zlu (ježibabám,
čarodějům atd.) Byla už i na psychiatrii, ale povedlo se jí
utéct. Takže my jsme mohly skončit jako Mařenka s Jeníčkem!
Od té doby jsem už radši nezaspala.

Jana Burešová: Samota

Unie rodičů při ZŠ a MŠ v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve
na tradiční

ve dnech 12.11. - 13.11.2010 ve vestibulu základní školy
Program:
• pátek 12.11. od 1500 do 1700 hod. příjem a prodej věcí

Nikde nikdo,
jsi zde sám.
Kolem je hrobové ticho,
nikdo neodpovídá.
Jak tam tak stojíš a posloucháš,
kap – kap – kap, kapka tiše kape.
Kape tiše do rytmu tvého pláče,
čvacht – čvacht, to jen vodou pod nohama čvachtáš.

• sobota 13.11. od 800 do 1500 hod. příjem a prodej věcí
výdej neprodaných věcí
Nevyzvednuté věci propadají ve prospěch bazaru
Na Vaší účast se těší UR při ZŠ a MŠ Police nad Metují

Začínáš mít strach
„Haló!“ voláš, ale nikdo tu není.
Rozběhneš se a jen tvé kroky tiše znějí,
bác, au!, spadl jsi na kluzkých krách.

Žáci pátých a devátých tříd
nepřehlédněte!

Samota je krutá,
samota je zlá.
S nikým si nepovídá,
každý v ní tiše umírá.

10 x ANO pro Gymnázium Broumov

Za všechny příspěvky děkujeme a vítězům gratulujeme

ZŠ

Informace o Unii rodičů
Vážení rodiče,
přinášíme Vám tímto několik základních informací o Unii
rodičů (unie), která pracuje při zdejší Základní a Mateřské
škole v Polici nad Metují.Byli bychom rádi, abyste měli o
její činnosti větší povědomí než jen to, že každým rokem
vybírá příspěvek na žáka.
Naším cílem je, aby finanční prostředky unie byly
využity zpět ve prospěch dětí. Unie pravidelně přispívá
všem třídám na školní výlety, školní družině částečně hradí
dopravu na plavání,týdenní pobyty v přírodě, které družina
organizuje.Plavání pro ZŠ a MŠ Bezděkov.A další akce,které
školy pořádají.
Finanční prostředky unie jsou tvořeny nejen příspěvky
od žáků, ale i dalšími aktivitami. Pravidelnými akcemi,
které Unie pořádá jsou „Podzimní burza zimního oblečení a
sportovních potřeb“ (víme, že mnozí ocení možnost
levnějšího nákupu) a „Ples rodičů“.
Pro letošní rok byla schválena výše příspěvku 70,- Kč
na žáka, za další dítě z rodiny pak 30,- Kč. (Příspěvek
budou vybírat třídní učitelky.Žákům, kteří příspěvek
nezaplatí, nemohou být poskytnuty výše uvedené finanční
úlevy na školní akce.)

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Unie rodičů je otevřená všem. Ideálem by byl zástupce
rodičů z každé třídy. Víme, že na výzvu při společných
třídních schůzkách není potřebná odezva. Proto Vás
oslovujeme také touto cestou a budeme rádi, když se
nám ozvou další ochotní zájemci o spolupráci. Vítáme
každou aktivitu
Aktuálně zveme všechny, kteří jsou ochotni pomoci
s Burzou zimních věcí na přípravnou schůzku dne 20.10.
16,oo hod. V kuchyňce v přízemí 2.stupně.
Další
informace
na
e-mailové
adrese:
736 768 277
pavluchanda@post.cz, mob.tel.
Těším se na spolupráci s vámi.
Pavla Pavlová za Unii rodičů

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

kvalitní všeobecné vzdělání
vysoké dotace výuky cizích jazyků
kvalifikovaní učitelé
rodinné prostředí
žádné školné
zvýšená dotace výuky výpočetní techniky
vysoká úspěšnost přijetí na vysoké školy
profesionální přístup – student=klient
úspěchy studentů ve vědomostních
soutěžích
10. výborné výsledky v celostátním testování
studentů

Všechny uchazeče o studium na čtyřletém
i víceletém gymnáziu zveme na Den otevřených dveří,
který se bude konat v sobotu
27.listopadu 2010 od 9 do 12 hodin.
Gymnázium Broumov přijímá pro školní rok
2011/2012 bez vykonání přijímací zkoušky žáky:
5.tříd do průměrného prospěchu 1,0
9.tříd do průměrného prospěchu 1,5
Více na www.gybroumov.cz . 731 159 960

PaedDr. Milan Kulhánek

Základní umělecká škola
informuje ...
Natáčení Bigbandu pro ČT
Tak jsme se konečně dočkali obávané první říjnové soboty,
kdy bylo naplánováno natáčení našeho Big bandu pro pořad
"A tuhle znáte?" s Českou televizí Ostrava. Dopoledne jsme
dorazili do velkého sálu Orlovny ve Rtyni v Podkrkonoší, kde již
bylo připraveno velké pódium se světelnými mosty pro náš
večerní koncert, jehož záznam televize pořídí. Předtím nás ale
čekal maratón dotáček různých záběrů ze zkoušek i ze zákulisí
šaten a také natáčení rozhovorů s moderátorem pořadu
panem Siostrzonkem. Celý den tak byl velmi náročný, ale hráči
ho zvládli na výbornou. Děti si dokonce vysloužily pochvalu a
ocenění televizního štábu za vyspělost a moudrost odpovědí na
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otázky moderátora, na které musely reagovat bez přípravy pan režisér se nechal slyšet, že už projezdili celou republiku,
ale tak šikovné a vyspělé děti prý jen tak někde nemají! :-)
A pak přišel večer, kdy jsme se, již notně uondaní, měli
postavit před všudypřítomná oka kamer a před nečekaně
zaplněný sál a předvést soustředěný, stoprocentní výkon. A
právě zde orchestr prokázal, že je již skutečně vyspělým
tělesem, a podal skvělý výkon, který ocenili nejen přítomní
hudebníci z konkurenčního orchestru Koletovy hornické hudby,
kterou čekalo natáčení následující den, ale také mistr zvuku v
přenosovém voze ČT, který nám vysekl poklonu prohlášením,
že již natáčel množství dechových orchestrů, ale takhle pěkně
a čistě prý hrál málokterý!! Tak tohle ocenění pro nás
znamenalo skutečně hodně a potvrdilo, že absolutní vítězství v
republikovém finále soutěže mládežnických dechových
orchestrů, které jsme získali na jaře, nebylo náhodné.
Podle informace produkční ČT by tento náš pořad měl být
odvysílán v sobotu 27. listopadu 2010 v dopoledních hodinách
na ČT 1.

… a takhle to vypadá, když je „klapka“

Náš orchestr na náměstí ve Rtyni…
Všudypřítomná kamera…

… a na jevišti v sále Orlovny

… která nechyběla ani v šatnách
(ZUŠ)

GRAFICKÁ VÝSTAVA

Zuzka se zpovídá moderátorovi pořadu…
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Pod tímto trochu nezvyklým názvem, který si vymysleli
sami žáci, se skrývá výstava Grafického studia výtvarného
oboru ZUŠ, která již probíhá ve foyer Pellyho domů v Polici nad
Metují. Byla zahájena v pondělí 4. října a potrvá až do konce
měsíce a je otevřena v čase provozu informačního centra, vždy
od 9:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00 (v úterý, čtvrtek a pátek)
a v podělí a ve středu do 17:00 hodin
Jsou zde vystaveny fotografie, které jsme vytvořili letos v
průběhu září v objektu nebo v okolí zdejšího kláštera. Tím, že
jsme se zaměřili na zachycení atmosféry a detailu, přinášíme

pohledy, které běžný návštěvník nebo kolemjdoucí zpravidla
nevidí. Zároveň je toto fotografické hledání jedním z prvních
kroků v rámci rozsáhlého výtvarného projektu, který by měl
vyvrcholit až za rok multimediálním představením v Kolárově
divadle a prostřednictvím nových médií, tance a hudby
zpracuje pověst o polickém pokladu.
V rámci vernisáže si také odbyl svou premiéru nový
třináctiminutový dokumentární film NAŠA TV "Otec NEZVĚSTNÝ"
o spisovateli Egonu Hostovském.
Dovolujeme si vás tímto článkem a připojeným plakátem na
výstavu pozvat. Návštěvníci, kteří se zúčastnili vernisáže, měli
možnost vidět film, ale zase viděli poněkud “štíhlejší” kolekci
žákovských prací. Tu jsme pak následně doplnili, takže ti, kteří
přijdou na výstavu až nyní, sice neuvidí film, ale zase si mohou
prohlédnout více obrázků. A nejlépe na tom budou ti, kteří byli
na vernisáži a přijdou se podívat ještě jednou.
Vladimír Beran

dalším pokračování PUVČ, ale také o tom, že již nejsme
v regionu bílou vránou, když po vzoru našeho institutu zahajuje
letos svou činnost Náchodská univerzita volného času. Při této
příležitosti je třeba sesterské univerzitě popřát mnoho úspěchů
a našim kolegyním a kolegům v Náchodě hodně zajímavých a
pestrých přednášek a ostatních akcí.
Poté následoval hlavní bod programu, totiž promítnutí
filmu Pamětnice. Posluchačům tento film nebyl zcela neznámý,
protože téměř přesně na den před rokem, 23. září 2009, byli
autor tohoto projektu Bc. Tomáš Magnusek a představitel jedné
z rolí, herec Jaroslav Čejka hosty Polické univerzity a
posluchačům tento film alespoň slovně představili. A tentokrát
jsme tedy film shlédli ve skutečnosti. Námětem snímku je sraz
bývalých spolužáků maturitního ročníku po 60 letech a vylíčení
rodinných a společenských vztahů jednotlivých aktérů. Ve filmu
vystupuje celá plejáda našich známých herců starší generace,
např. Libuše Švormová, Květa Fialová, Stanislav Zindulka, Jan
Skopeček a řada dalších. Po skončení promítání uvedla paní
starostka, celkem překvapivě, dva hosty, a to producenta,
autora scénáře a představitele hlavní mužské role, pana Bc.
Tomáše Magnuska a představitelku jedné z dalších rolí filmu,
paní Miriam Kantorkovou. V následující besedě, ve které měla
hlavní slovo ženská polovina hostující dvojice (pochopitelně!),
se posluchači jistě upřímně bavili při vzpomínkách na příhody z
hereckého života paní Kantorkové a při kouzelných historkách
z hereckého zákulisí. Bohužel, i když by se rádo poslouchalo
mnohem déle, čas se ukázal jako neúprosný vládce a toto
velice milé setkání ukončil. Zbývá jen než se těšit na další
podobné akce.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Otec NEZVĚSTNÝ
Nový dokumentární film z produkce NAŠA TV výtvarného
oboru ZUŠ vypráví o komplikovaném vztahu dcery k otci,
hronovskému rodáku a spisovateli Egonu Hostovskému. Ve filmu
svými vzpomínkami přispěli také herec Miloň Čepelka,
pracovníci Rádia Svobodná Evropa Slávka Peroutková a Miloš
Pecháček a spisovatel Arnošt Lustig.
Film jsme natočili v režii Jakuba Vovse do soutěže “Děti
točí hrdiny”, která je pokračováním soutěže “Bojovníci proti
totalitě pohledem dětí”, tentokrát pod taktovkou České
televize, studio Ostrava. Protože celý projekt měl od začátku
rezervovaný vysílací čas, tak součástí propozic byla i přesně
stanovená délka soutěžního příspěvku v rozmezí 12-12,5
minuty. To byl jeden z nejtěžších úkolů - vměstnat celý příběh
do požadovaného časového rámce. Nakonec se to podařilo a
výsledek jste měli možnost vidět na vernisáži Grafické výstavy.
A ti, kteří to nestihli, si film budou moci prohlédnout v České
televizi, kde jsou všechny soutěžní příspěvky vysílány každé
pondělí na ČT1 od 16:15 do 16:30.
Jak jsme v soutěži uspěli - zatím nevíme, protože ještě
nebylo oficiální vyhlášení výsledků. Ale záměr je takový, že
čím později je soutěžní příspěvek v šestnáctidílné řadě
odvysílán, tím lepší má umístění. Dnes jsem od produkční
soutěže dostal e-mailovou zprávu, že náš film bude odvysílán v
pondělí 20. prosince - a že to je poslední vysílací den.
Pozvánku na toto vysílání společně s reportáží z natáčení
očekávejte v příštím čísle měsíčníku.
Vladimír Beran

Na SPŠ Hronov Projekt na podporu
bezpečné jízdy na motocyklu
BENAMO – bezpečně na motorce
Stále častěji se v tisku objevují podobné obrázky a
podle silnic přibývají pomníčky s odstrašujícími daty
narození a úmrtí. Na silnicích přibývá díky stále
dostupnějším cenám rychlých motocyklů, množství mladých
„motorkářů“, kteří jsou v dnešním agresivním silničním
provozu vystaveni největším rizikům.

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Po prázdninách, kdy způsob léta – řečeno
slovy klasika - zdál se být poněkud nešťastným,
se posluchači Polické univerzity volného času
sešli ve společenském sále Pellyho domů ve
středu 22. září k zahajovací akci podzimního
semestru 10. ročníku. Shromážděné přivítala paní
starostka Mgr. Ida Seidlmanová a podala informace nejen o

Proto jsme přistoupili na účast v projektu, který si klade
za cíl ovlivnit žáky a studenty středních škol a docílit tak
snížení nehodovosti mladých řidičů motocyklů, ale i ovlivnit
chování řidičů na silnici celkově.
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S projektem přichází nezisková organizace DOLY BIKERS,
o. s. z Pardubic ve spolupráci s Policií ČR, konkrétně pan
Jaroslav Mach a nprap.Mgr.Jana Pecoldová, kteří ve škole
uvedli velmi poutavou a poučnou akci.

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Pověsti našeho kraje a gastronomie
Kdysi se prý mezi Libnou a Adršpachem nacházel panský
dvůr s hospodou a hájovnou. Říkali mu Vorwerk. Z tohoto
místa vedla takzvaná Podmáslová stezka a mléčné výrobky
se nosily až do pruského městečka Schömberg, dnešního
Chebska. Na této stezce, přímo na hranicích, leží poseto
mnoho balvanů, ale jeden z nich má zvláštní tvar. Vypadá
jako rakev. Vypráví se, že v okolním lese byl zabit jakýsi
cizinec. Místní ho při návratu z jarmarku našli a uložili ho
do narychlo zhotovené rakve s tím, že si pro nebohého
druhý den přijdou a řádně jej pohřbí. Nazítří se na místo
vrátili, ale po rakvi ani památky. Jakoby se do země
propadla. Jediné, co tam našli, byl kámen podivného
vzezření. Možná ho najdete i vy. A po procházce podél
Podmáslové stezky i kdekoli jinde jistě přijde k chuti
několik tradičních i moderních receptů na pokrmy s
použitím mléčných výrobků.

Věřím, že tato akce nebyla poslední, protože jsme byli
osloveni k účasti na dalších projektech. A pokud budou
takto podařené, pak mají smysl.

Ing. Jitka Vaňková, SPŠ Hronov

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hronov, Hostovského 910
kontakt:

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

Nabízí možnost získání středního vzdělání ve dvou stupních:

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Obor vzdělání:
• Elektrotechnika - počítačové řídicí systémy
• Strojírenství - výrobní a informační systémy
délka vzdělávacího programu:
- 4 roky denní forma vzdělávání
- 2 roky denní zkrácená forma vzdělávání (pro uchazeče, kteří získali
střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání)

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
Obor vzdělání:

• automechanik
• elektromechanik
• nástrojař
délka vzdělávacího programu:
- 3 roky denní forma vzdělávání
- 2 roky denní zkrácená forma vzdělávání (pro uchazeče, kteří získali
střední vzdělání s maturitní zkouškou )

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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve všedních dnech : 4. 11. a 25. 11. 2010
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Chalupnická polévka z podmáslí (foto)
1 l podmáslí, 5 vajec, 30 g másla, 50 g hladké mouky,
50 g krupice, sůl, kmín, polévkové koření podle chuti.
Do 750 ml vařící vody s kmínem a solí zašleháme
podmáslí, ve kterém jsme předtím rozmíchali hladkou
mouku a krupici. Vše provaříme, přidáme máslo, pustíme a
zašleháme 1 syrové vejce, dochutíme. Každou porci
podáváme ozdobenou ztraceným vejcem a petrželovou
natí.
Jogurtové řízky (foto)
8 prsních kuřecích řízků, 1 velký hustý bílý jogurt, 2
celá vejce, 4 stroužky česneku, sůl, pepř, další koření dle
chuti.
Kuřecí řízky naklepeme,
osolíme a opepříme, pak
namáčíme
do
jogurtové
marinády. Tu připravíme
smícháním jogurtu, vajec,
česneku, soli a pepře,
možno také přidat například
pálivé grilovací koření. Maso
přendáme do uzavíratelné nádoby a uložíme v lednici.
Nejdříve druhý den vyndáváme řízky z marinády, obalujeme
ve strouhance a opatrně smažíme.
Jogurtový dezert s kiwi (foto)
Korpus: 5 vajec, 180 g cukru krupice, 200 g hladké
mouky, půl sáčku prášku do pečiva, kakao.
Krém: 3 plátky želatiny, 2 kelímky jogurtu Activia
citron, 180 g cukru moučky, 100 ml smetany ke šlehání, 3
kiwi, rum.
Nejprve oddělíme bílek od žloutku. Bílek vyšleháme se
dvěma třetinami cukru krupice a žloutek se zbylou třetinou.
Obě hmoty zlehka smícháme a přidáme prosátou hladkou
mouku s kypřícím práškem. Hmotu vlijeme do pekáčku a
pečeme při teplotě 160°C. Na krém necháme nabobtnat ve
studené vodě 3 plátky želatiny, poté ji na mírném ohni
opatrně bez varu rozpustíme. Po rozpuštění želatinu
necháme vychladnout. Jogurt smícháme s moučkovým
cukrem a vychladlou želatinovou směsí, nakonec zlehka
zamícháme s ušlehanou smetanou.
Upečený a vyhladlý korpus pokapeme rumem a
naneseme třetinu náplně. Na ni poklademe oloupaná a dle
vlastní fantazie vykrájená kiwi, potom přikryjeme zbytkem
náplně. Po zatuhnutí potáhneme želé polevou nebo
posypeme strouhanou čokoládou.
Dobrou chuť přejí čtenářům Polického měsíčníku žáci
a pracovníci Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD,
Hronov, s. r. o. - www.hshronov.cz

STATISTIKA

Lenka

Irena

Petr

Martin

K 30.9.2010 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4235 obyvatel.

JUBILEA

=========

V září 2010 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Jiřina Therová
paní Hana Pokorná
paní Růžena Kubínová
pan Zdeněk Pohl
pan Jan Antl
75 let
paní Eva Fulková
80 let
pan Norbert Marel
85 let
paní Ludmila Ducháčová
pan Josef Čupela
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
♥
♥
♥
♥
♥
♥

S podzimem ubývá sluníčka i vdavekchtivých snoubenců.
Ale přesto se 5x oddávalo…
7.9. pár si přeje zůstat v anonymitě
17.9. Miroslav Kollert a Nikola Filipová
- obřadní síň
18.9. Vladimír Kleprlík a Stanislava Chromá
- obřadní síň
18.9. Ladislav Maršík a Markéta Štichová
- církevní sňatek
25.9. Jaroslav Bohanský a Kateřina Salfická
- obřadní síň

Pavla

Jáchym

Kateřina

Kristina-Luise

Jan

Dagmar Hambálková, matrikářka

Poděkování
Srdečně děkujeme za projevenou účast a květinové dary
těm, kteří se přišli rozloučit s naším manželem a tatínkem
panem Stanislavem Rubáčkem.
Rodina Rubáčkova

Blahopřání panu učiteli
Náš pan učitel František Šeda se dožívá
úctyhodných 99 let.
Věříme tomu, že je to dar za prožitá léta za školní
katedrou, odměna za to, co naučil nás – tisíce žáků - na
polické základní škole. Že je to učitel výjimečný nejen
svým věkem (nejstarší v Polici nad Metují), ale především
svým způsobem výuky, nelze zapomenout.
Když pan učitel vytáhl svůj notes a připravoval se ke
zkoušení, bylo ve třídě ticho, že bylo slyšet jen dech
napjatých žáků. Jeho „K tabuli půjde žák-yně ...... „ bylo
známé ve všech třídách. Pane učiteli, děkuji Vám za sebe
a jistě i za všechny Vaše žáky za znalosti, které jste nám
předal, a které nám v životě hodně pomohly.
Přejeme Vám hodně zdraví nejen do „stovky“, ale i do
dalších let po ní! Všichni na Vás s vděkem vzpomínáme.
Josef Hauk a žáci ročníku 1936

Když se řekne Šeda….
Oslovíte-li
náhodně
naše
spoluobčany
starší
pětačtyřiceti let s dotazem na pana učitele Šedu, okamžitě
se dostanete do dlouhého hovoru plného vzpomínek –
především radostných. Nechybí nádech úcty a obdivu.
Za město Police nad Metují, za nás všechny, pane
učiteli Františku Šedo, děkuji a přeji vitalitu a veselou
mysl. I Vaší manželce, se kterou putujete životem již
obdivuhodných 71 let.
Ida Seidlmanová

Sauna v polici opět zahájila sezonu
Petr Košťáll
a Helena Tyrnerová

Ladislav Maršík
a Markéta Štichová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ = = = = = =
V sobotu 18.9.2010 jsme v obřadní síni naší radnice přivítali
9 nových občánků. Byli to:
Lenka Bihariová, Irena Švarcová, Petr Janda, Martin
Werner, Pavla Richterová, Jáchym Šedek, Kateřina Klímová,
Kristina-Luise Kibuuka, Jan Hrábek

Vážení Poličáci i klienti z okolí.
Milé saunerky i sauneři, naše sezona právě začala.
I počasí saunování přeje.
Polická sauna Vás všechny zve do své náruče. Kdo se
saunuje pravidelně, ten zná. Kdo to nezná, přijďte zkusit,
nebudete litovat. Kdo má obavy, může nejprve vyzkoušet
infrasaunu v odpočívárně a třeba příště, až se osmělí,tak i
tu teplejší. Kdo je opatrný, ochladí se pouze sprchou místo
bazénku.
Provozní podmínky jsou stejné, jako v minulých
sezonách sauny. Tzn., ženy ve čtvrtek, muži v pátek vždy
od 17,oo hod.
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K dispozici je milé prostředí občerstvení.
Ceny mírné bez navýšení, tak jako minulou sezonu. Pro
pravidelné saunery jsou připraveny permanentky na 10
saunování. Kromě sauny je v prostorách možno využít i
příjemné masáže.
Važme si všichni, že takto jedinečnou službu v našem
městě máme! Sauna jednoznačně upevňuje zdraví a
posiluje imunitu.
Kontakt na provozovatelku :
Magda Macounová, tel.: 605 730 580
Adresa : Radimovská č.82,Police n.M.
Přijďte pobejt.
Za saunu : PharmDr.Jiří Pavel, tel.491 541 561

Nové hřiště na hřišti pro naše
nejmenší!!!
Dne 12.09.2010 v Polici nad Metují na místním fotbalovém
hřišti před zahájením mistrovského zápasu, bylo slavnostně
uvedeno do provozu starostkou města Idou Seidlmanovou,
předsedou
fotbalového
klubu
Jakubem
Kovářem
a
místopředsedou Jaroslavem Čálkem nové dětské hřiště
s různými atrakcemi ( pískoviště, houpačka, dvouhoupačka,
skluzavka s věží, domeček, velmi oblíbená trampolína, pejsek a
kočička na pružině ).
V průběhu měsíce června byl zlikvidován již dosluhující
přístřešek zvaný „Salaš“. To byl odrazový můstek k zahájení
výstavby samotného hřiště pro naše nejmenší v nevyužitém
prostoru. První výkopové práce začaly 8. července a za dva
prázdninové měsíce bylo dílo pod vedením pana Petra Rutara,
hlavního stavbyvedoucího a organizátora celé akce dokončeno.
Začalo se vyrovnáním terénu, betonováním a vybudováním
nezbytného oplocení. Následovalo položení zámkové dlažby,
výstavba pískoviště a přístřešku pro posezení (který si hned
vysloužil přezdívku "zastávka"), montáž atrakcí, zavezení celé
plochy kačírkem a další nezbytné práce s tím související.
Převážná část prací byla dělána svépomoci v rámci
brigádnických hodin, a že jich celkem bylo 914!!! Do úplného
konce zbývá dokončit zpevněnou plochu pod kolostav a jeho
montáž.

Poděkování patří také hlavním sponzorům.
•
•
•
•
•
•
•

•

město Police nad Metují - jako hlavní investor celého
projektu.
Pavel Šak a Sport Hotárek s.r.o. – zakoupení atrakcí
v hodnotě 60 000 Kč.
Onderčo Bartoloměj - zapůjčení mechanizace.
Hauk s.r.o. – za odborné práce.
Technické služby města Police – poskytnutí mechanizace a
části odborných prací.
Pfeifer, Friml, Martinec – stavební práce, materiální a
odborná pomoc.
Manželkám a partnerkám brigádníků, které ochotně
uvolňovaly své polovičky z domu.
Závěrem, jen je škoda, že se nedaří sehnat finanční
prostředky na vybudování víceúčelového hřiště na místě
stávajícího kluziště. Myslím, že by se dalo částečně
vybudovat i svépomoci, což jsme dokázali, ale bez
finanční podpory to prostě a jednoduše nejde.

Kamil Švorčík

Gorily a mobily na Broumovsku
Dnešní svět je propojenější než kdykoliv předtím.
Nepochybně k tomu přispěly velkou měrou mobilní telefony.
Většina z nás má dnes v kapse už svůj několikátý mobil. Právě
na mobilních telefonech si lze ale dobře představit i jinou
propojenost dnešního světa než tu komunikační. I Váš mobil
obsahuje kondenzátory z vzácného kovu tantalu získávaného
z nalezišť ve střední Africe. Stupňující se těžba tohoto kovu
stále více ovlivňuje i biotopy vzácných goril nížinných a dalších
zvířat. Snižme těžbu tohoto kovu z přírodních nalezišť a
přispějme jeho recyklaci tím, že své staré mobily vyndáme ze
skříní a necháme je racionálně zpracovat. I v Polici nad Metují
tak můžete do konce měsíce pomoci ochraně středoafrických
zvířat.
Správa CHKO Broumovsko je totiž vedle dalších 36
regionálních pracovišť Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a
15 zoologických zahrad místem, kde můžete odevzdat svůj
nepotřebný mobil.
Za každý odevzdaný mobilní telefon
přispěje organizátor ekologického nakládání s elektroodpadem
REMA Systém na nákup potřebného vybavení pro strážce
biosférické rezervace Dja v Kamerunu. Satelitní telefony, stany
nebo boty usnadní strážcům pohyb a pobyt v terénu, a tím
účinnější ochranu goril i jiných volně žijících živočichů před
pytláky.
Dnes je už snad u nás samozřejmostí nakládat
s elektroodpadem tak, aby svojí toxicitou neohrožoval životní
prostředí. Využijme ale navíc příležitosti, aby náš mobil ještě
jednou „posloužil, přestože už dosloužil“. Svůj nepotřebný
mobilní telefon můžete odevzdat do nádoby v zádveří Správy
CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, Police nad Metují do
29.10.2010.
Správa CHKO Broumovsko

DEN PRO PRVODÁRCE

Celé hřiště bylo vybudováno v rámci projektu „Obec
přátelská rodině“. Celkové náklady na celou výstavbu včetně
atrakcí nepřesáhnou cenu 140 000 Kč. Komu se bude zdát cena
malá tak má dobrý odhad, protože rovnocenné hřiště
vybudované stavební firmou by přišlo přinejmenším na
trojnásobek.
Tímto za sebe a hlavně za své dva syny bych chtěl
poděkovat všem, kdo se na celé akci podíleli a způsobili si
nejeden puchýř nebo mozol a věnovali v dnešní době část
svého volného času, někteří dokonce i část své dovolené,
tomuto dozajista prospěšnému projektu. A jak již bylo
několikrát řečeno, fotbalové hřiště a zázemí, které zde bylo
vybudováno, je opravdu jedno z nejlepších v kraji.
Tady bych chtěl poděkovat nejaktivnějším brigádníkům a to
pánům - Rutarovi, Térovi, Kudláčkovi, Rusínovi, Taucovi,
Hejnyšovi, Hauschkemu J., Tomáškovi, Klimešovi, Reimondovi,
Haukovi a dalším.
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na Transfuzní stanici v Náchodě
v pondělí dne 12. listopadu 2010
Přijďte všichni, kdo jste dosud nedarovali krev a je
Vám alespoň osmnáct let, rozšířit řady dobrovolných dárců
krve. V současné době se projevuje nedostatek krevních
přípravků, a proto směřuje naše prosba i k Vám. Věříme, že
Vám není lhostejný osud vážně nemocných lidí a pomůžete.
Přijďte na Transfuzní stanici v Náchodě mezi 6.30 – 9.30
hodinou. Ráno se doporučuje jen lehká snídaně.
Bližší informace Vám podají zaměstnanci transfuzní
stanice na tel. č: 491 601 427. Na tomto čísle si můžete
domluvit i jiný termín, pokud
Vám právě námi stanovený den nevyhovuje.
Všem, kteří příjdou předem děkujeme a prostřednictvím
zaměstnanců transfuzní stanice si dovolujeme předat malý
dárek.
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě

Aktuálně z Kladského pomezí
Pomalu skončila letní sezóna a
destinační společnost BRANKA se
připravuje na sezonu zimní.
Stejně jako v loňském roce
jsme úspěšně žádali finanční
prostředky z rozpočtu Královéhradeckého kraje na údržbu
běžeckých lyžařských tras. Jedná se o strojově upravované
trasy v oblastech Teplicka, Policka, Jestřebích hor a
Náchodska. Novinkou letos budou na některých
křižovatkách mobilní informační mapky. O jejich výrobě v
současné době jednáme, stejně jako o provozu Ski busu.
Partnerský dopravce a BRANKA o.p. s. v současné době
plánují trasy a jízdní řád. Mělo by se jednat o dvě linky z
Náchoda do Jestřebích hor a pravděpodobně na Karlow do
Polska.
Daniel Denygr, ředitel BRANKA, o. p. s.

Náš výlet
V sobotu dne 18. září 2010 se uskutečnil další náš výlet,
který pořádal Fond pro pozůstalé v Polici nad Metují a
okolí. Byl to tajný výlet a jelo se do Polska. Cesty do
zahraničí jsou pro naše členy oblíbené téma. Zúčastnilo se
45 členů i nečlenů a program byl rozvržen na celý den.
Počasí nám přálo a tak jsme plni očekávání překročili
v Otovicích hranice.
Cesta nás vedla přes Novou Rudu,
zimní středisko Sokoles, Malou Sovu a Velkou Sovu (1015
m), Řečku do Walimi. Ráno byla mlha, ale v 9 hodin už bylo
jasno a krásný výhled na Ruprechtický špičák a Bobří vrch
z druhé strany. Walim je podzemní štola patřící
k Wambeřické uhelné pávi na úpatí Malé Sovy. Podzemní
továrna Walim byla vybudována v době 2. světové války pro
Hitlera. Schovaná hluboko pod zemí měla být chráněná
před nálety Aliance. Bylo jich celkem 6 a cílem bylo
vybudovat systém podzemních továren. Hned druhá je
nedaleko – OSOWKA. V nadzemní části měly být tyto
továrny utajeny v lesích a vchod byl chráněn většinou
nějakou bezvýznamnou budovou. Práce byly prováděny na
rozkaz Hitlera a byly přímo jím sledovány a kontrolovány.
Řídila je od roku 1944 organizace TODT. Práci vykonávali
vojenští zajatci různých národností. Pracovali zde i
trestanci z koncentračních táborů. Pracovalo se na 3 směny
po 8 hodinách. Většinou tu byli 3 měsíce. Ti, kteří přežili,
vrátili se do koncentráku a šli do plynové komory v zájmu
utajení, aby nemohli nic prozradit. Práce to byla velice
těžká, v chladném prostředí a dostávali minimální stravu.
Dole je pouze 5 st. C. Od roku 1995 je zpřístupněno 750 m
chodeb pro turisty. Dole jsme zažili i „letecký nálet“ a byl
to pro nás všechny velice silný zážitek. Celá prohlídka
trvala víc jak hodinu a měli jsme průvodce. Výklad byl
v polštině, a tak někteří všemu nerozuměli. A na závěr
prohlídky byl ještě názorný příklad, jak to v dole vypadalo
za provozu. Bylo to náročné. Podle statistik ve štole
zahynulo na 3 tisíce dělníků a na následky pobytu těch 3
měsíců dřiny, zimy a špatných podmínek se odhaduje, že
zemřelo dalších asi 30 tisíc brzy na to.
Naše další cesta vedla přes Glušici, Mirošov do Křešowa
do Baziliky Panny Marie Laskavé. Tam už jsme měli česky
hovořícího průvodce a bylo to znát. Těch dotazů už bylo
daleko více. Okolí Kamenné hory a Lubavky je od nepaměti
spojeno s Křešowským klášterem. Historie kláštera sahá až
do roku 1242, kdy dcera českého krále Otakara, vdova po
Henryku Bradatým – kněžna Anna, založila tady
benediktinský klášter podporovaný z Čech.
Koncem 13. století kníže Bolek kupuje benediktinský
majetek i s osadami patřícími ke klášteru a dosazuje zde
Cisterciány. Klášter bohatl hlavně díky rozvíjejícímu se
tkalcovství a odváděným desátkám. V roce 1810 byli mniši
vyhnáni z kláštera. A po 1. světové válce se do kláštera
vrátili Benediktini. Přišli z Čech. Nejblíže je klášter

v Broumově a v Polici. V roce 1924 získal klášter opět práva
opatství. Nejcennější budovou je kostel Pany Marie Laskavé
vybudovaný v létech 1728 – 35 a patří do nejcennější
architektury v Polsku. Vnitřek je bohatě zdobený, jsou zde
vzácné obrazy, sochy i cenné řezbářské práce. Ke kostelu
patří i Mauzoleum polských králů a královen. V mauzoleu
jsou velice vzácné náhrobky. Na stěnách obrazy a frezky
s motivem významných osobností svázaných s dějinami
opatství. Na severní straně kostela je hřbitov, kde
odpočívají mniši, jeptišky a církevní hodnostáři. Zajímavý
je tím, že zde jsou i po smrti od sebe v zemi odděleni.
Na západní straně Baziliky se nachází kostel sv. Josefa.
Uvnitř je na mnoha obrazech celý život sv. Josefa. Na jedné
straně všechno dobré a na druhé všechno zlé, co ho v životě
potkalo. Kostel je již celý opraven. Celý komplex budov se
opravuje z peněž Evropské unie a pan průvodce nám říkal,
že to musí být hotovo do roku 2012. Tak jsme chodili místy
i pod lešením. Ale i tak je to veliká krása. Škoda jen, že
jsme nestihli zvonkohru o 10 minut. Snad někdy příště ...
V autobusu jsme si dali kafe a pokračovali na Kamennou
Horu. Je to pěkné městečko založené ve 13. století na
obranu před loupeživými rytíři z Čech – například z hradu
Střmen u Teplic nad Metují. To je tady přes kopec kousek.
Městečko vzkvétalo díky obchodu s plátnem a tkalcovství.
Celé se opravuje a tak jsme si ho prohlédli díky objížďkám
dokola z autobusu. A jeli jsme na Lubavku. A před námi
Sněžka jako na dlani. A zimní středisko Karpač vysoko na
stráni. A pod námi v dolíku Kowary, další cíl naší pouti.
Historie vzniku městečka se váže s Valoňskými hledači zlata
a drahých kamenů. V roce 1513 získala osada městská
práva. město se stalo známým díky těžkému průmyslu a
tkalcovství. Po roce 1945 se pod vedením různých
specialistů začala dobývat uranová ruda. A město dál
bohatlo. V Kowarech jsme měli zajednanou prohlídku
v parku Miniatur. Jsou zde miniatury významných budov
Slezska, ale i z Čech. Průvodkyni jsme měli českou a tak
nebyl žádný problém. Každý ten exponát má tabulku, kde
je popis mimo jiné i v češtině. Některé budovy účastníci
zájezdu sami hned poznali. Například Sněžku, Wambeřice,
Křešovský klášter, radnici ve Vrchlabí a pod. Je to moc
pěkně udělané, včetně květinové výzdoby nebo různých
upoutávek hlavně pro školní mládež. Na konci prohlídky pro
nás - jako zahraniční zájezd - měla paní průvodkyně malé
překvapení. Pozdravil nás sám autor celého projektu a
pochlubil se, že právě obdržel cenu „Zlatý klíč“ za nápad a
propagaci Slezka touto turisticky hojně navštěvovanou
atrakcí. Mimo jiné říkal, že mají jako další budovu v plánu
postavit zámek Frýdlant v Čechách. Všechny modely jsou
v poměru 1 : 25. Při východu z parku vpravo byla miniatura
tkalcovských domů. A naše putování právě směřovalo tímto
směrem na Chelmsko Slazske. Paní průvodkyně na nás už
čekala. Nebyl to vyloženě český výklad, ale myslím, že
všichni rozuměli. Když ne, tak to šla paní ukázat a my jsme
jí říkali, jak že se to řekne česky. Bylo to o tkalcovství, o
předení lnu, o starých dobách. Velice zajímavé a líbilo se.

Městečko samotné je hned za Zdoňovem z druhé strany
kopců. První zápis pochází z r. 1289. Navštívili jsme
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tkalcovské domy zvané „12 apoštolů“. Byly vybudovány
specielně pro tkalce z Čech v roce 1707. Jsou to podsíňové
domky se zajímavou konstrukcí a vysokou střechou pokrytou
šindelem. Ty střechy jsou tak vysoké proto, že se tam
ukládal len, z toho pak byla koudel a z ní se soukaly nitě,
potom následovalo tkaní a nakonec se plátno na louce
vybílilo. Celý proces vždycky dělala jedna rodina, která žila
v jednom domku a taky si to pak prodala. Desátky odváděla
do kláštera. Původně těch domků byl 7 a říkalo se jim sedm
bratří, ale vyhořely a zůstal jen jeden. Teď je jich dvanáct
a tomu jednomu se říká Jidáš. A domů už to bylo coby
kamenem dohodil a zbytek doběhl. Večeři jsme měli
v Jetřichově U Magdaleny. Gulášek, knedlík a pivečko. A
pak už jsme jeli spokojeně domů. Bude na co vzpomínat.
Velkou zásluhu na zdárném průběhu a pohodě měli
všichni, kteří se zúčastnili. Byli perfektní. Poděkování patří
také panu řidiči Petru Markovi. Jel moc pěkně a ve všem
nám vyhověl. A poděkování patří i všem, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci. A bylo jich hodně. Takový výlet
vyžaduje velkou přípravu. ale nejdůležitější je počasí a to
nám opět vyšlo na 100 % - ani teplo, ani zima, ani déšť, i
když to ještě v pátek vypadalo všelijak. Další výlet bude na
jaře. A příště pojedeme určitě zase ..... .
Zapsala jednatelka Marie Chaloupková

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Tak už je po prázdninách, však přijdou zas a my,
senioři, starší o další rok. Výhledově o stáří babiček a
dědečků, jaké asi bude, jak to vidí, nám v podání paní
I. Richterové a pana Fr. Pivoňky ve svých autorských
rukopisech svěřili žáci ZŠ Police n. Metují. Šťastné to děti
s obrovskou fantazií, která si nebrala servítky a pracovala
naplno. Úsměvné, vtipné i Verneovské. Jó, tak tohle se nám
v době našeho dětství mohlo jenom zdát. Předsedkyně
paní H. Pivoňková přivítala paní starostku I. Seidlmanovou,
byly rozdány ANKETNÍ LÍSTKY, týká se RETARDÉRÚ
v Kostelní ulici a jejich dalšího využití. A zajímavá
aktualita? Uvažuje se, v době zimního období, zajistit
převozy pacientů k lékařům. Vše je v jednání s panem
Hlucháněm. Týká se členů našeho KLUBU! Šrumec, boj o
místa vpředu nastal hned po ohlášení referentkami,
organizační paní H. Tremčinská, hospodářka paní J.
Němečková, že 5.10. v 8.00 hodin od RADNICE jedeme směr
Pardubice! Kunětická hora, zámeček RÁBÍ a království
nejvoňavější – perníčkové. Cena 250,- Kč, platit
v INFOCENTRU! Menu bohaté, slušná cenová relace,
objednávky závazné. Po obědě i štrůdl! Pošmáknete si,
možná, že bude i závin! Všechno na úrovni, žádný
šmudleraj,
PROSTŘENO,
ani
chabé
výmluvy,
že
RESTAURANT = před rekonstrukcí. Od skrytých talentů se
čekalo více, na zadaný úkol složit text ke zhudebnění
panem Kasalem. Bohužel ... Žádný Jar. Seifert ani Fr.
Novotný, ale dva dobráci vod kosti s rozpaky předali
nezkorumpované, neúplatné, nezávislé porotě k posouzení.
To abych byla akční. Pan O. Jenka zase připravil pastvu pro
oči z krásné přírody, kterou jsme obklopeni, jen se dívat.
Orlické hory a Neratov, který jsme navštívili před třemi
léty, probíhala zde velká rekonstrukce zdejšího kostela.
Dnes tu stojí téměř obnoven v plné kráse a je to úžasné ...
Nostalgie se dostavila při pohledu na torzo a schody, to
málo, co zůstalo tam, kde jsme nacházeli duševní klid,
útěchu a mnohdy ztracené naděje. Ano, Ticháčkův les bez
KAPLIČKY. Většina nezůstala lhostejná a Suchodolští jsou
lidé činu, nenechali nic bez povšimnutí a tak sbírka a
KONCERT určitě přinese počinek ke znovuzrození. Ať se
zadaří, přejeme to nejen jim, ale i nám všem, kteří jsme
ztratili milované, poklidné prostředí a nesmírně chybí nejen
věřícím. První poprázdninové setkání je za námi a už se
těšíme, čeká nás pěkný výlet. Počasí bude supr!
Nezapomínejte na DIVADLO - čtení v KNIHOVNĚ,
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UNIVERZITU a všechny akce sledujte v Pellyho domech a
mějte se stále letně !!!
Kde nás najdete? www.police.cz, záložka sport a volný
čas.

Hana Krejčová

Zprávy z DD
Další vydání Polického měsíčníku je tady! Rčení, že čas
letí jako voda, je stoprocentně pravdivé. I nám v domově to
tak připadá, i když by se mohlo zdát, že máme spoustu
času. Při našich aktivitách nám dny opravdu rychle ubíhají.
A tak jsme si nezapomněli připomenout, že svátek měla
Ludmila, byl 1. podzimní den, pak sv. Václav, Den seniorů,
František…., no, zkrátka stále máme o čem povídat.
Moc jsme se těšili na tradiční pouť v Domově důchodců
Tmavý Důl. A opravdu se vydařila. Přálo nám počasí a
změřili jsme síly v 6 soutěžních disciplínách. Štěstí nám
přálo i v tombole, ochutnali jsme pouťové koláče, poslechli
jsme si pěknou muziku a dokonce jsme zašli i do blízkého
lesa omrknout, zda i v Tmavém Dole rostou houby. A
opravdu, našli jsme pěkných pár podhříbků. Pobyt
v Domově důchodců Tmavý Důl je vždycky příjemný a milý.
Děkujeme za pozvání.
Dalším velice zajímavým dnem pro nás bylo 22. září.
Zavítala mezi nás herečka paní Miriam Kantorková spolu
s panem Tomášem Magnuskem. Setkání předcházelo
promítání filmu „Pamětnice“, jehož byl Tomáš Magnusek,
náchodský rodák, producentem i jednou z hlavních postav.
Paní Kantorková se potom s námi podělila o své zážitky
z divadla, filmu i o svá životní moudra, o radosti i starosti.
Moc děkujeme.
Rekonstrukce naší původní budovy se přiblížila do svého
závěru. Již se všichni moc těšíme na její zprovoznění a na
to, jak budeme využívat všechny prostory. Budeme cvičit
v nové tělocvičně, půjčovat si knihy a odpočívat v knihovně,
pracovat v terapeutické místnosti nebo rozjímat v kapli. Co
víc si můžeme pro spokojené stáří i pracovní podmínky
našich zaměstnanců přát. Děkujeme také všem našim
uživatelům za trpělivost a toleranci, kterou během
přístavby i rekonstrukce projevili.
Za kolektiv DD Věra Kašíková, ředitelka

Houby rostly a stále rostou
A roste zde na Broumovsku i
několik vzácných, za kterými jezdí i
největší český odborník na houby,
mykolog ing. Jiří Baier. V besedách s
ním jsem zaznamenal i zajímavé
vyprávění o muchomůrce červené,
která zde roste poměrně dost a pro
její jedovatost ji do pokrmů místní
houbaři nesbírají. Jenže ta její
jedovatost je poněkud zvláštní a

specifická a i když opatrnosti nikdy nezbývá, odborníci vědí
své. Ing.Baier o ní říká:
„Ale já si občas pochutnám i na muchomůrce červené.
To je velice chutná houba, která dokáže člověka i
stimulovat. Když potřebuji vystupovat na nějaké veliké
kopce a hodně pracovat fyzicky, tak si vezmu jeden
klobouk muchomůrky červené a žádný kopec pro mne není
dost vysoký. To jsem neobjevil nic. To znají různí pěstitelé
a třeba honáci stád sobů. Když ženou v krajině stáda sobů
z údolí do údolí, tak nesmějí usnout a musejí se fyzicky
stále držet. Tak kousají muchomůrku červenou, usušenou,
neusnou a podávají vysoké výkony a dotáhnou soby dřív,
než třeba zamrzne země. Protože roste i v Itálii, tak zcela
určitě ji tam v minulosti jedli na známých lukulských
hodech (ve starém Římě a Řecku). Byla středem
mykologicko-erotických orgií. Když ji pozře muž, tak ženám
podává neskutečné výkony. V lese používají muchomůrku
červenou veveřáci. Nacpou se jí a pak běsní po lese a řádí,
vyhazují malé ptáčky z hnízd a podobně. A používala se
také na mouchy. Babičky zjistili, že když povařili
muchomůrku červenou
ve sladkém mléku, a dali to
mouchám ještě vlažné, tak mouchy to pily (i kdyby tam ta
houba nebyla). Šly na to vlažné sladké mléko. Ale když tam
muchomůrka červená byla, tak se toho napily také a řádily,
jako opilý člověk. Byly tak nadopované, že lítaly zběsile i
vzhůru nožičkami a proti sklu a rozprskly se. Nebo přistály
na rozpálených kamnech, případně spadly do vody, třeba ve
kbelíku. Čili potloukly se druhotně tím, že byly namazané.
Já jsem to s nimi zkoušel, a ty co se nepotloukly, tak se
přes noc vyspaly a byly to zase normální mouchy. Takže
houba samotná je nezabije. Muchomůrky červené také
využívají šamani a náčelníci v Africe. Aby vydrželi před
svojí obcí a maximálně podávali výkon při tanci a výskání.
Bez dopingu by to nevydrželi. Takhle všichni odpadnou a
oni jsou stále fit. Občas muchomůrku červenou dávám do
jídla. Když si takhle někdy známé „kočky“ potřebují užít
s mužskými, tak jim upeču pirožky, oni tím nakrmí chlapy a
už to vše funguje. Jedna taková přítelkyně od soudu si
potřebovala užít, tak jsem jí dodal pirožky a když se za
týden vrátila, tak říkala. To jsem ještě nezažila. My jsme
rozštípali i postel. Mužský, který do sebe dostane
muchomůrku červenou, tak se mu začnou uvolňovat skryté
zdroje energie z těla. Nejsnáze je uvolní erotikou. Proto
jeden z nejdražších dortů americké svatební hostiny, je
prstenec hojnosti s pravými šumavskými hřiby. A oni do něj
Šumaváci cpou muchomůrku červenou, ty špunty. To jsem
také v houbařském časopise uveřejnil. Na Šumavě to dělají
pro miliardáře, pro které není problém dát za takový dort i
milion, ale nevěsta si užije. Opravdu. Díky šumavským
hřibům. Divil jsem se, proč tam chtějí šumavské hřiby. Měli
jsme tam člena diplomatického sboru pana doktora Huba.
Tak jsem jej poprosil, aby mi přinesl vzoreček hub, které
byly do dortu, tedy do prstence hojnosti, použity. A ono
tam bylo 60% muchomůrky červené. To jsou filutové,
šumavští houbaři. Protože nějaké houby z Tater, oni to
nevědí, tak to tam nedají a Šumaváci jsou
bezkonkurenční.“
Tolik tedy ing.Jiří Baier o muchomůrce červené.
Zaznamenal a přepsal dle audionahrávky Antonín Kohl

Nadace Komerční banky, a. s.
- JISTOTA
podpořila projekt obnovy lůžek a nočních
stolků broumovské nemocnice
Dne 24.8. 2010 předseda správní
rady Nadace Komerční banky, a.s. –
JISTOTA Ing. Jaroslav Říšský předal
v objektu
nemocnice,
za
účasti
zástupců Nadace JISTOTA, Komerční
banky, a.s., vedení města a broumovské
nemocnice, Nadačnímu fondu HOSPITAL
dar ve výši 100 000,-Kč. Dar je určen na podporu projektu

2. etapy obnovy lůžek a nočních stolků Oddělení lůžek
následné péče broumovské nemocnice.
Nadace JISTOTA již v roce 2008 podpořila první etapu
obnovy lůžek a nočních stolů částkou 90 000,-Kč.
Velice si vážíme opakované finanční podpory ze strany
nadace, jakožto darů a příspěvků od dalších subjektů
(občanů, podnikatelů i obcí z regionu), kteří nadační fond
podporují.
Více se o nadačním fondu, vyhlášené 2. etapě obnovy
lůžek a nočních stolků, dozvíte ze stránek nadačního fondu:
www.nf-hospitalbroumov.cz.
Ing. Eva Blažková, předsedkyně správní rady NF

V sobotu 4. září
2010 pořádala místní
knihovna a Pěkovské
ženy na hřišti pod
Obšárem „Rozloučení
s prázdninami“.
Kromě cyklistického
závodu
zručnosti,
kterého
se
ve
čtyřech kategoriích
účastnily děti od
předškoláků až po čtrnáctileté slečny a živého „Člověče,
nezlob se“, soutěžila i rodinná družstva v různých
disciplínách. A to: běh s trakarem, na kterém sedělo dítě
(podotýkám, že živé dítě z vlastní rodiny soutěžících) – a že
to byl mnohdy běh s větrem o závod, různé kvízové otázky
s pohádkovou tématikou, převlékání mimina na čas (skvělá
byla přítomná soutěžící babička, která celou dobu
s panenkou komunikovala a povzbuzovala, aby mimi v té
zimě nezmrzlo), sestavení jízdního kola ze zátek od
limonád, výroba večerníčkovské čepice atd.. Zpočátku jsme
se trochu obávali, jestli se budou chtít dospělí do soutěží
zapojit, ale překvapili nás a byli opravdu úžasní! A kdože?
Rodina Krejsova, Therova, Vítkova (ze Suchého Dolu) a
rodina Vackova. Nechybělo ani občerstvení – pro děti
zdarma a výborné klobásy z místní udírny.
Ve dnech 2. a
7.9.2010
u
nás
zorganizoval
osadní
výbor
humanitární
sbírku
pro
obec
Heřmanice
na
Liberecku postiženou
povodní. Vybrané věci
(balenou
vodu,
prostředky na praní a
úklid, atd.) odvezl na
vlastní náklady p. Marek Čáp v pátek 17.9. t.r. přímo do
Heřmanic. V obci se čile buduje, opravuje, upravuje.
Přiložená fotografie dokládá stavbu nového mostu. Ani
zpátky nejela Avie prázdná, ale vezla spoustu věcí z obce,
které se nashromáždily z jiných sbírek, a které nikdo
neupotřebí, do broumovské Diakonie. Možná stojí za
zamyšlení, co vůbec znamená pojem humanitární sbírka...
Většina lidí to chápe tak – pomoci tomu, kdo pomoc
potřebuje – a přinese opravdu nové věci a potřeby. Je ale
smutné, že i v dnešní době to někteří jedinci pojmou tak,
že si doma uklidí od půdy po garáž a myslí si, že udělali
dobrý skutek. Ale ne pro druhé.
Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů ve spolupráci
s pěkovskými hasiči připravila na sobotu 11. září 2010 na
honské návsi oslavu 450. výročí od založení obce Hony
spojenou se setkáním rodáků. Odpoledne zpestřil p. Jiří
Trnovský a pí Ivana Richterová pásmem textů p. Milana
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Vítka, které město Police n. Met. vydalo v útlé sbírečce
„Koutky vzhůru nebo…“ a také hudební obor polické ZUŠ.
Bylo možné shlédnout vernisáž obrazů honských rodáků p.
Jaroslava Šolce a pí Věry Pfeiferové. Děti se vyřádily
svezením na funkčních vojenských a civilních modelech, s
motocyklovými veterány se pochlubili členové Klubu
historických vozidel Metuje z Velkých Petrovic. Až do
nočních hodin hrála kapela BTK. Podle odhadů se akce
zúčastnilo kolem tří
set návštěvníků.
Ve středu 29.
září 2010 opět začalo
v budově bývalé školy
pravidelné zdravotní
cvičení pod vedením
p.
Renaty
Teichmanové
–
každou středu od
18.30 hod. do 19.30
hod.
Ve stejný den se po dlouhé pauze znovu sešly v místní
zasedačce pěkovské a honské seniorky. Příští setkání
naplánovaly na středu 20. října 2010 ve 13.30 hod..
Šárka Pokorná

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky filatelie:
Námět aršíku (4 známky v různé nominální hodnotě a
3 kupony):
• Na
známce
o
nominální hodnotě 10
Kč
je
zobrazen
zedníček
skalní,
otakárek fenyklový a
částečně
květina
hvězdnice chlumní.
• Na
známce
s
nominální hodnotou 12
Kč
je
vyobrazena
kobylka sága a kosatec
pestrý
• Na
známce
o
nominální hodnotě 14
Kč je ještěrka zelená
a
květy
koniklece
velkokvětého
• Na poslední známce o
nominální hodnotě 18
Kč
můžeme
vidět
dudka chocholatého a část květiny písečnice velkokvěté
Tři kupóny doplňují celkovou kompozici aršíku. Na
aršíku se nachází další fauna a flóra, která se ve zdejší
krajině vyskytuje.
V roce 2003 v Paříži schválil Výbor Mezinárodní
koordinační rady UNESCO programu MAB (Man and the
Biosphere - Člověk a Biosféra) rozšíření biosférické
rezervace Pálava o Lednicko - valtický areál a lužní lesy na
soutoku Dyje a Moravy. Nově vymezené území se rozkládá
na více než 300 km2 a dostalo název Biosférická rezervace
Dolní Morava. Jedná se o území, kde se spojuje několik
jedinečných ekosystémů. V této oblasti se nachází celá řada
území národního i mezinárodního významu. Mezi ně
například patří území evropské soustavy Natura 2000,
mokřady evidované Ramsarskou smlouvu či dva přírodní
parky: Mikulčický luh a Niva - Dyje.
Způsob tisku: archová kombinace plnobarevného ofsetu
ve spojení s černou rytinou
Stanislav Plachta
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MaMiNa >>>>>>>>>>>>

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

Plánované pravidelné kroužky a kurzy
od září 2010
Každé pondělí v 16.hodin - Tanečky pro předškolní děti –
kroužek pro holčičky i kluky, které baví tancování.
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. 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.

Každou středu od 15.15 - 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!
Nabízíme také výuku anglického jazyka pod vedením nové
lektorky Mgr. Lenky Krpálkové nejen pro rodiče na RD.
Otevíráme kurz pro mírně pokročilé, který bude každý čtvrtek
od 17 hodin, začínáme 7.října – stále je možné se přihlásit.
Lekce probíhají v Aule ZŠ 1x týdně (délka jedné lekce je 60
minut), ve skupině 4-6 osob, 100 Kč za lekci. Přihlášky na
telefonu: 777 903 029, pí. Hlávková nebo na mailu
katahlavkova@seznam.cz nebo přímo v MC.
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, každé úterý od 8.30, 85,- za lekci, malá skupina osob.
Přihlášky na telefonu: 777 903 029, pí. Hlávková nebo na mailu
katahlavkova@seznam.cz nebo přímo v MC.

Doplňkový program v mateřském
centru
Kaštánkování – čtvrtek 14. října v 9.30

V loňském roce jsme do našeho programu zařadili nový
prožitkový program s názvem Kaštánkování. Protože se dětem
líbil, zařazujeme ho i letos. Jak už název napovídá, bude celý o
kaštáncích – program, pohádka a hlavně oblíbené vyrábění.

Šikovné ruce našich lektorek si pro vás v tomto týdnu
připravily:

Ve čtvrtek 14.října v 16 hodin budeme háčkovat pončo pro
děti pro nastávající sychravé dny. Jako materiál si přineste
háček a vlnu, poradit se můžete v Galanterii paní Vítkové,
které tímto předem děkujeme za spolupráci a že nás výrobu
ponča naučí.
Při dalším setkání tvořivých dospěláků využijeme svátku 28.
října, kdy se v 16 hodin sejdeme při výrobě náhrdelníků a také
náušnic z korálků, které je určeno hlavně začátečníkům.
Materiál bude zajištěn, lektorce Lence Kráčmarové velmi
děkujeme za trpělivost ☺ Přijďte, těšíme se na Vás.

nikdo nebyl zraněn – až na jednu ze dvou odvážných maminek
na kolečkových bruslích, která se zapomněla naučit brzdit☺.

Proměny v MaMiNě – sobota 23. října od 14 hodin

Další oblíbené proměny pro ženy si připravil osvědčený tým
vizážistek ve složení: Úprava nehtů – Pavlína Sulzbacherová,
úprava vlasů – Irena Rutarová, úprava makeupu – Jana
Krejčová. Po proměnách samozřejmě vyrážíme za zábavou.
Vstupné je za všechny 3 „procedury“ 100,- pro členky MC,
150,- pro nečleny.

Ve svátek
program!

28.října

nebude

v centru

dopolední

Přednáška Začlenění dětí do nového kolektivu
– čtvrtek 4. listopadu v 16 hod.
PhDr. Rejtharová si pro nás opět připravila přednášku na
aktuální téma. Účastníci se dozví jak ulehčit dětem vstup a
první měsíce ve školkách a školách, jak pomoci vyrovnat se
s nepřítomností rodiče na kratší i delší dobu, jak zavést rytmus
a řád a další. Součástí jsou odpovědi na vaše dotazy. Vstupné
je 30,- , pokud máte zájem o hlídání dětí během přednášky, je
třeba se přihlásit na tel.: 777 903 029 nebo mailu
katahlavkova@seznam.cz.

Martinské trhy
Zveme Vás, již takto předem, do našeho stánku na
Martinských trzích v Polici, které budou v sobotu 13.11.
Intenzivně vyrábíme z čajových sáčků, jejichž sbírku jsme
pořádali, opět děkujeme za jejich sbírání, a zveme nejen
sběratele, aby se přišli podívat, co jsme ze sáčků vyrobili.
Samozřejmě, že budeme prodávat i další zajímavé výrobky
našich návštěvníků, nebudou chybět ani tradiční oblíbené
rohlíky. Najdete nás v průchodu vedle prodejny Večerka.
Přijďte, těšíme se na Vás.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Hledáme větší prostory
Vzhledem k rozmanitosti činností MC, nedostatečně velkém
prostoru pro akce a zvyšující se zájem návštěvníků, hledáme
větší prostory pro MC. Nejlépe ve středu města, v přízemí, za
rozumnou cenu nájmu a inkasa.
Počítejte s „dětským hlukem“, kočárky a celotýdenním
provozem. Nabídky či nápady zasílejte na kontakty, které jsou
uvedeny u kroužků na Kateřinu Hlávkovou. Děkujeme.

Oznámení změn v MC
Rádi bychom poděkovali paní Ladě Úlehlové za její
přínosnou činnost v mateřském centru. Milá Lado, za nás i za
všechny návštěvníky ti děkujeme za krásné programy a akce,
plakáty a další úžasné věci, které jsi celý rok v centru dělala.
Přejeme ti hodně úspěchů v práci, rodinnou pohodu a hlavně
zdravíčko☺ A přijď se na nás někdy podívat, jak tady válčíme.

Poděkování
Přednáška - Prevence zubního kazu u dětí

Děkujeme dentální hygienistce Ivance Vrbové, která si pro
rodiče i děti připravila zajímavé povídání nejen o zubní hygieně
a čištění zubů,ale také odpovídala na záludné dotazy
přítomných rodičů. A také bychom rádi poděkovali paní Ivetě
Fejkelové ze společnosti Liftec, s.r.o., která dodala užitečné
dárky pro účastníky přednášky.

O piráta silnic

V neděli 12.září proběhl první ročník závodu pro děti do 10
let na kolech, koloběžkách a odstrkovadlech, které jsme
nazvali O piráta silnic. Počasí přálo, ceny a diplomy byly
připraveny, Slunečná ulice vyklizena – děkujeme tímto za
pochopení jejím obyvatelům, které jsme chvilku obtěžovali
povzbuzujícím křikem cca 50-ti osob. K resumé nutno dodat, že

Každý účastník si odnesl spoustu dárků a zajímavých
cen, které, kromě MC MaMiNa, dodali Sport Hotárek, s.r.o.
Náchod a Pítrs bikes Police nad Metují. Tímto zároveň
děkujeme i Petrovi Sulzbacherovi, bez jehož výborných
organizačních schopností startéra bychom se neobešli a
přejeme mu hodně štěstí a spokojených zákazníků v novém
obchodě u náměstí. Do dalšího ročníku si přejeme spoustu
odvážných závodníků a pevné nervy organizátorům a jejich
rodinám.
Za MC Káťa Hlávková
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Astronomický klub
Police nad Metují
KOMETA HALLEY V ROCE 1985
K sepsání tohoto příspěvku mne inspiroval „objev“
učiněný při procházení oficiálních internetových stránek
našeho města. Stačilo si z Hlavní nabídky vybrat položku –
Pro turisty – O Polici nad Metují...
Najdeme zde článek o historii našeho města. V odstavci,
který je věnován roku 1985 se píše: … Halleyova kometa,
která se tento rok v listopadu, po 76 létech, znovu objevila
na obloze.
Listopad 1985, který je uveden ve zmíněném článku,
souvisí pouze s prvním pozorováním Halleyovy komety z
astronomické pozorovatelny na Havlatce. První pozorování
proběhlo 6. listopadu 1985. Protože jsem měl to štěstí být
prvním pozorovatelem slavné komety z Havlatky, dovoluji si
předložit několik vzpomínek starých již 25 let.
Na návrat Halleyovy komety jsme se připravovali již od
jara roku 1985. Věděli jsme, že půjde o mimořádnou
událost a chtěli jsme „první dámu“ mezi kometami přivítat
důstojnou technikou. Předpokládali jsme, že pro první
pozorování použijeme osvědčený „obří triedr“ SOMET BINAR
25x100, který našemu AK dlouhodobě zapůjčila hvězdárna
v Hradci Králové. Další dva dalekohledy (D80/1200 a
D52/840) se na pozorování komety příliš nehodily. Využívali
jsme je na pozorování Měsíce a planet při četných
veřejných pozorováních v osmdesátých letech.
Na půdě tehdejšího JKP ve Hvězdě (Masarykovo náměstí
č.p. 79) ležel dlouhá léta nevyužívaný tubus pro zrcadlový
dalekohled typu Newton. Vedoucí našeho sdružení pan B.
Siegel z Radešova zajistil nové pokovení odrazných ploch
obou zrcadel a já s bratrem Liborem jsme tubus
dalekohledu zprovoznili. Tubus dalekohledu v 60. letech
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navrhli, zkonstruovali a vyrobili zakládající členové
polického AK za vydatné pomoci tehdy prosperujícího n.p.
Kovopol…
V září roku 1985 jsme tubus dopravili na Havlatku,
umístili na původní jednoduchou paralaktickou montáž bez
pohonu a nainstalovali a zkolimovali optiku. Zde musím
vzpomenout na pana Josefa Součka z ulice U opatrovny,
který se o naši práci velmi zajímal a dodával nám spoustu
netradičních nápadů a inspirací. Pan Souček byl výborným
fotografem a zkušeným konstruktérem amatérských
optických přístrojů, zejména panoramatických fotoaparátů.
Za jasné oblohy jsme v říjnu zkoušeli náš opravený
dalekohled Newton D195/1515 a těšili se na Halleyovu
kometu…
Dokončení v příštím PM ....

ORBITÁLNÍ STANICE ISS
Období viditelnosti si můžeme vyhledat na internetu
(doporučuji www.heavens-above.com).
14. října ráno v 5 hodin 58 minut se ISS objeví nad
západním obzorem v souhvězdí Berana. O 45 sekund
později bude prolétat kolem známé hvězdokupy M45
Plejády v souhvězdí Býka.
V 5 hodin 59 minut 5 sekund prolétá ISS poblíž místa,
kde jsme 6. listopadu 1985 poprvé pozorovali Halleyovu
kometu. Let ISS poté pokračuje přes souhvězdí Blíženců,
Malého psa a Hydry. Během tohoto přeletu dosáhne
jasnost ISS -3,5 magnitudy. Bude tedy nepřehlédnutelná.
15. října ráno zahlédneme ISS nad západním obzorem
v 6 hodin 24 minut. V 6 hodin 25 minut a 50 sekund
prolétne těsně vedle jasné hvězdy Rigel v souhvězdí
Oriona a v 6 hodin 26 minut a 30 sekund vedle další
jasné hvězdy Sirius v souhvězdí Velkého psa. Jasnost ISS
je během tohoto přeletu nižší: -2,4 magnitudy, ale bude
také nepřehlédnutelná.

Pohledy do vesmíru
Letní čas (SELČ) končí v neděli 31. října, kdy se o třetí
hodině SELČ posunou hodiny zpět na druhou hodinu SEČ.
SLUNCE
23. října ve 14 hodin 34 minut SELČ
vstupuje do znamení Štíra, v říjnu se den
zkrátí o 1 hodinu a 48 minut,
MĚSÍC
1. v poslední čtvrti, 7. v novu, 14. v první
čtvrti, 23 v úplňku, 30. v poslední čtvrti,
MERKUR
na počátku měsíce ráno nízko nad
východním obzorem,
VENUŠE
není pozorovatelná,
MARS
není pozorovatelný,
JUPITER
na noční obloze v souhvězdí Ryb od 15. října
v souhvězdí Vodnáře,
SATURN
na konci měsíce ráno nízko nad východním
obzorem v souhvězdí Panny,
URAN
na noční obloze v souhvězdí Ryb,
NEPTUN
na noční obloze v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

společenské ovzduší a není řeba lkát a zatracovat všechno,
co se odehrává, byť by v tom bylo i hodně špíny. Vím, že
každý z nás musí platit nájem za bydlení, elektriku, plyn a
musí se najíst a také si dopřát kulturu. Ale podle statistik
patří naše země mezi ty šťastné, kde je chudoba na
nejnižším stupni. A proto nezoufejme . Zásluhou nás všech
se může ledacos změnit . Zejména potřebujeme, aby mezi
námi panovala slušnost a laskavost. A slušela by nejvíce
těm, kteří o našem směrování rozhodují, aby více
pamatovali na ty slabší a bezmocné , o které se už
z principu musí stát postarat.
Uvítejme ten letošní podzim, pěkně přírodou vybarvený,
s klidným srdcem a vyrovnanou myslí a radujme se také
z toho, co nám městská „kultura“ a všichni ti , co se o nás
v této oblasti starají,připravili. V září jsme se potěšili
koncertem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v rámci
projektu „ Domovem české hudby“.Koncert byl věnován
polickému rodáku Václavu Vlastimilu
Hausmannovi ,
hudebnímu
skladateli
a
zakladateli
Jednoty
československých ředitelů kůrů. Tóny Bachových skladeb se
nesly naším krásným kostelem v interpretaci houslity J.
Fišera , varhaníka J. Gottwalda a violoncellisty M. Havelíka.
A nebyly to jenom skladby Bachovy, ale též skladby
A.Vivalda, S.Rachmaninova , A. Dvořáka a V.V. Hausmanna
a dalších. A nejvíce mě dojala chrámová skladba našeho
rodáka „ Ó přijmi spáso dík nás všech …“. Další
z duchovních koncertů v našem kostele se uskutečnil
v rámci Mezinárodního festivalu im. Ignazego Reimanna,
nejslavnějšího skladatele Kladské země. Byl to nádherný
sborový zpěv souborů z Polska, Ukrajiny a jest-li si to dobře
pamatuji i z Běloruska. Přiznám se, že tato sakrální hudba
byla úchvatná. Škoda, že návštěva koncertů byla malá.
Naše hudební škola má vysoké renomé a představovala
bych si, že i její reprezentanti navštěvují koncerty, byť i
jiného žánru.
Zlatým hřebem letošního podzimu jsou 63.Polické
divadelní hry, slavnostně zahájené 1.10.2010. Protože jsem
si trochu popletla hodinu zahájení (už se mi to stává
bohužel často), přikvačila jsem pozdě , ale stačila jsem si
prohlédnout výstavu fotografií z našeho divadelního světa a
vyslechnout vtipné postřehy paní starostky při odměňování
zasloužilých našeho města. A nejvíc se mi líbilo, když se
objevil na pódiu pan A.Pohl ve svátečním černém obleku.
Jak poznamenala paní starostka, jen při vzácných
událostech a pohřbech je pan Pohl ochoten se takto obléci.
Má mé plné sympatie, já oblečení moc nefandím a taky mu
moc nedám.
První divadelní kus
z „dílny“ divadelního souboru
J.K.Tyla z Meziměstí se jmenoval Postel pro anděla a nedá
se upřít, že byl zahrán bravurně. Obecenstvu se líbil,
potlesk velký, i když já fandím ještě vtipnějším komediím.
Máme se na co těšit , a tak tomu bude až do konce
letošního roku, který se dostane do spurtu v prosinci. Ale o
tom až později.
Příjemný podzim přeje
Jar@a Seidelová

JAK VZNIKLY NAŠE STÁTNÍ
SYMBOLY
Finiš
Zdá se, že rok 2010 běží ke svému konci, obtěžkaný
hojnými událostmi a to bez ohledu na příjemné letní
měsíce , které nám klidu nepřidaly. Ale co je to klid ? Ten
v životě znamená pro většinu příjemný stereotyp se
zajištěním všeho, co k dobrému životu patří , ale je to
vůbec možné a dostupné ? Co svět světem je, pořád se něco
sváří, něco chybí, něco je „pod psa“, ale nepatří to k životu
a jeho rovnováze ? Myslím si, že všechny ty sváry pročišťují
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Hrdost a úctu každého státu a jeho občanů vyvolávají
státní symboly. Jsou to zákonem stanovené znaky, kterými
stát označuje svou svrchovanost a tyto jsou projevem
státnosti. Stát se jimi reprezentuje ve vztahu k jiným
státům, vyjadřuje jimi svou historii, územní vývoj,
státoprávní povahu i národní identitu. Podoba státních
symbolů má svoje historické opodstatnění.
Státní symboly České republiky jsou: stanoveny zákonem
číslo 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky.
Českých státních symbolů je celkově 7: velký a malý státní
znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta

republiky, státní pečeť a státní hymna. Postupně si povíme,
jak tyto naše státní symboly vznikly.

Státní znak České republiky, jeho předchůdci a
současná podoba
Státní znak České republiky ve své dnešní podobě je
výsledkem poměrně složitého vývoje, jehož počátek je
možno datovat do období 12. až 13. století. V dávné
minulosti neměl český stát ve znaku lva jako dnes, ale
černou orlici s červenými plamínky (říkalo se jí také
plamenná). Její nejstarší vyobrazení je na pečeti pozdějšího
českého krále Přemysla Otakara I. z r. 1192. Orlice postupně
jako symbol zanikla a byla nahrazena lvem. Podle Dalimilovy
kroniky obdržel v roce 1158 český král Vladislav II. za
vojenskou pomoc proti Milánu od císaře Friedricha I.
Barbarossy královský titul a náhradou za dosavadní znak s
orlicí erb se stříbrným lvem v červeném poli. Skutečně prvně
doložený lev - coby symbol panující dynastie Přemyslovcůvšak pochází až z roku 1213 z jezdecké pečeti moravského
markraběte Vladislava Jindřicha. Původně se tak jednalo o
spíše přemyslovský dynastický erb, zatímco zemským
symbolem zůstávala nadále tzv. svatováclavská orlice. Lev i
orlice patří vůbec k nejužívanějším erbovním zvířatům proto,
že orel je považován za krále ptáků a lev za krále zvířat. Oba
tyto symboly dodnes nalezneme ve státních či panovnických
znacích v řadě zemí Evropy. S tím jak se středověcí
panovníci snažili upevňovat své postavení, snažili se také o
přednostní užívání svého erbu a tím se postupně stříbrný lev
v červeném poli stal nejen symbolem dynastickým, nýbrž i
zemským, kdy v této funkci přetrval až do roku 1918.
Se vznikem samostatného československého státu v říjnu 1918
vyvstala rovněž potřeba nového výsostného státního znaku
vyjadřujícího nejen změnu státoprávních poměrů, ale zároveň též
kontinuitu historického vývoje českých zemí s nově utvořeným
státem.
Na základě ankety, kancelářský oficiál Archivu ministerstva
vnitra, Jaroslav Kursa připravil návrh na realizaci malého,
středního a velkého státního znaku, jenž vycházely z historických
zemských znaků dotčených zemí. Samotné výtvarné provedení
poté následně provedl František Kysela.Existence těchto tří znaků
ČSR byla potvrzena zákonem čís. 252/1920 Sb. z 30. března 1920.
Pomnichovská Česko-Slovenská republika pak z této trojice
státních znaků (jako výraz autonomního uspořádání státu)
používala pouze střední státní znak. V době německé okupace, za
existence Protektorátu Čechy a Morava, byl z prsou lva odstraněn
srdeční štítek a nadále byly používány pouze dva znaky - malý a
větší a to na základě vládního nařízení č. 222/1939 Sb. ze dne 19.
září 1939.
S osvobozením Československa roku 1945 byl do praxe
uveden již jen malý státní znak, s výjimkou prezidentské standarty,
kde se udržel velký státní znak, doplněný o devizu Pravda vítězí.
Ústava 9. května z roku 1948 sice stanovila, že státní znak a vlajku
upravuje zákon (§169), žádný zákon v tomto znění však nebyl
vydán.
Teprve zákon ze 17. listopadu 1960 čís. 163 ustanovil nový
státní znak (dle návrhu M. Hegara), jenž měl odrážet tzv.
"dobudování socialismu" v Československu. Šlo spíše o emblém,
který odporoval heraldickým pravidlům, byť alespoň zachoval
český zemský symbol - lva.
Změna politického klimatu spojená s pádem totalitního
systému moci v Československu po listopadu roku 1989 si
pochopitelně vyžádala změnu státního znaku, který měl nejen
vyjádřit obnovu demokratických zásad, kontinuitu historického
vývoje,
nýbrž
i
vystihnout
federativní
uspořádání
československého státu. Po velmi složitých jednáních byl konečně
ústavním zákonem č. 102/1990 Sb. z 20. dubna 1990 zaveden
Státní znak České a Slovenské federativní republiky, když národní
rady obou republik nejdříve schválily národní znaky. Česká
národní rada zákonem čís. 67/1990 Sb. z 13. března 1990 znak
malý a znak velký, podle návrhů Jiřího Loudy a Slovenská národní
rada, jenž o podobě slovenského znaku rozhodla již 1. března 1990
zákonem čís. 50/1990 Sb.

S rozpadem československé federace, Česká národní rada
zákonem čís. 3/1993 Sb. ze 17. prosince 1992 převzala oba státní
znaky České republiky jako státní znaky samostatné České
republiky, pouze u malého znaku byl španělský štít pozměněn na
gotický.
Velký státní znak
Velký státní znak je tvořen štítem se čtyřmi
poli. Jednotlivá pole symbolizují historická
území České republiky - Čechy, Moravu
a Slezsko, čtvrté pole pak republiku jako celek.
V prvním a čtvrtém červeném poli je
vyobrazen stříbrný dvouocasý lev ve skoku se
zlatou zbrojí a zlatou korunou. Ve druhém poli
je na modrém podkladu umístěna červenostříbrně šachovaná orlice se zlatou korunou. Ve třetím poli se na
zlatém podkladu nachází černá orlice s červenou zbrojí a zlatou
korunou, ozdobená stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými
listy a uprostřed vybíhajícím křížkem.
Malý státní znak
Malý státní znak je tvořen jediným polem,
na němž je umístěn na červeném podkladu
stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí
a zlatou korunou.
Pokračování v příštím čísle.
František Janeček

Staročeská přísloví ledacos vám napoví
Pokračování...
RODINA A PŘÍBUZNÍ
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Jablko nepadá daleko od stromu.
Na otci vodu nosívali, tak synovi nechoď s chomoutem
na oči.
Děvče do dvanácti češ, do šestnácti střez a po šestnácti
děkuji tomu, kdo vybere dceru z domu!
Jazyk dobře uvěří, když zub zabolí.
Jeden otec snáze deset dětí uživí, než deset dětí
jednoho otce.
Svěř se bratrovi se svou bolestí, zmenší se o polovic.
Svěř se mu se svou radostí, bude dvakrát větší.
Jaký otec, taký syn, jaká voda taký mlýn, jaké dřevo,
taký klín.
Nos nemůže uťat býti, aby ústa nebyla zkrvavena.
Nekazí děti hračky, ale zlý příklad.
Vybral František Janeček

Žijí mezi námi…
Ing. Miroslav Jirásek – švec
Když jsme dělali
rozhovor s Jardou
Mazačem, říkal, že
jste
společně
založili Běh
na
Hvězdu. Vzpomínáš
si třeba, kolik lidí
běželo
první
ročník?
Nápad to byl
Jardův a také vede
kroniku Běhu na
Hvězdu. Myslím si,
že běžců tenkrát
bylo
něco
mezi
dvaceti a třiceti,
včetně mě. Líbilo se
mi, že jsme dělali
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vyhlášení výsledků běhu u Grossovy chaty s totemy. Teď už
to samozřejmě není možné, protože Jarda povýšil běh na
závod celostátního významu, který je v kalendáři Českých
běhů do vrchu.
Teď se dostaneme k Tvé současné práci. Úplně první
otázka, která nás napadá zní: ,,Je Tvoje nejoblíbenější
pohádka ta O princezně Jasněnce a létajícím ševci?
Až takhle to není.
Jaká je cesta strojního inženýra k šití bot?
Po škole jsem dělal konstruktéra v Kovopolu a potom
v Inventoru. Po roce 1990 jsem chtěl založit firmu a rozhodl
jsem se pro výrobu bot. I tady je potřeba strojaře, máme
totiž ve firmě hodně jednoúčelových obuvnických strojů.
Každá práce, když je provedena dobře, je potřebná. Není
nic snadného šít boty pro zákazníky, kteří mají netradiční
nohy. Ortopedičtí lékaři k nám posílají pacienty, kteří se
v klasickém obchodě neobují.
Pořád se nám zdá, že od strojního inženýra k ševcovině
je strašně daleko.
Moje obě babičky byly dámské krejčové – švadleny. Táta
šil na šlapacím stroji a já to odkoukal. Ve Zlíně jsem se
dálkově vyučil ševcem. Když jsem tam chodil, byli jsme ve
třídě tři a druhý rok čtyři studenti.
Zlín je samozřejmě hlavně spojen se jménem Baťa.
Myslíš si, že Baťovy boty jsou stále nej… ať už
nejlevnější, nejkvalitnější, nejhezčí?
Firma, která má výrobu v 26 zemích po celém světě a
obslouží 1 milion zákazníků za den, musí vyrábět kvalitní
obuv. Na rozdíl od neznačkových bot, na které jsou použity
nekvalitní materiály. Je to vidět při opravách bot, kdy
z boty leze osnova a útek, tak to nemůže být kožená bota.
My se specializujeme na to, aby naše boty byly opravdu
z kůže, kterou měla kravička na hřbetě.
Koupil by sis Ty osobně boty od Bati?
V Dolním Němčí má jednu fabriku v České republice a
tam dělá pánské luxusní boty a to jsou boty, které bych si
koupil rád. Spíš se ale snažím zlepšovat vlastní produkci,
abych se aspoň na dohled přiblížil k jejich vizáži.
Jak dlouho trvá ušít boty na zakázku?
Od braní míry nohou do předání hotových bot výroba
obvykle trvá 3 týdny. Nejdřív musíme ušít botu bez
podrážky, zákazník si je musí vyzkoušet nebo je musíme
upravit. Teprve, když bota padne, dáváme podrážku. Co se
týče netradičních nohou, dá se kůže pomocí kopyta
vytvarovat tak, aby člověku seděla.
Kolik bot ušijete ve firmě Jola za rok?
Protože každý pár je originál, tak jen 80 až 90 párů
kožených bot za rok. Většinou se jedná o netradiční boty,
které se jinde prostě nedají koupit.
Máte zákazníky z celé republiky, anebo jde spíše o
„regionální výrobu“?
Z celé republiky určitě ne, ale občas si koupí boty
někdo, kdo je tu na dovolené. Boty na lékařský předpis
děláme pro lidi z náchodského okresu a letní horolezecké
sandály prodáváme díky internetu po celých Čechách. Na
našich webových stránkách si zájemce zjistí, jak si změřit
nohu a my mu ušijeme sandálky na míru.
Máš nějaké boty, které jsi šil a o kterých by jsi řekl, že
byly „top“?
Tento týden jsem vyrobil dvoje folklórní boty do
Uherského Hradiště a protože na jižní Moravu občas jezdím,
tak jsme se tam mohli se zákaznicemi setkat a udělat
potřebnou zkoušku. To jsou nejsložitější boty, které
děláme, včetně ozdob a šněrování. Slavnostní pocit máme
vždy, když šijeme boty pro nevěstu nebo skupinu
mažoretek.
Nikde vám nevisí žádná reklama?
Reklamu našim výrobkům děláme jen na náměstí a jen
na letní sandály, jejichž výroba je samozřejmě rychlejší.
Osvědčilo se nám prezentování obuvi na internetu. Více
reklamy zatím neplánujeme, abychom stihli všechny
požadavky zákazníků včas vyřídit.
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Nemáš ambice přibrat nějaké další lidi a šít víc bot?
Zatím nemám, jedná se o ruční práci a v Čechách není
moc lidí vyučených v tomto oboru. Práce to asi není moc
složitá, když ji umí kdejakej švec (smích), ale musí se to
umět.
Design vymýšlíš sám?
Design je hodně daný tím, aby bota nikde netlačila a
pohodlně se v ní chodilo. Určitě už od dob Bati se šijí boty
podobně, maximálně lze udělat pár drobných změn a
ozdob, ale nějaká výrazná inovace vlastně nenastala.
Stejně jako se nemění lidská noha.
Jak vypadalo období, kdy jsi se učil šít boty?
Z počátku jsme pouze vyráběli vložky do obuvi a do
sněhulí a rozesílali jsme je do obchodů po republice. Byla
to jednoduchá výroba, kterou jsme zvládali a přitom jsme
se postupně učili šít boty.
Nosí rodina Tvoje boty anebo platí, že kovářova kobyla
chodí bosa?
Samozřejmě že nosí. Bot máme doma mraky.
Jak vidíš budoucnost českého ševcovství?
Moc dobře ani ne. Učitelé tohoto tradičního řemesla
sice ještě jsou, ale nemají koho učit. Nikdo se do tohoto
oboru nežene. Při pohledu na uzavřenou výrobu ve Svitu
Zlín a Sázavanu Zruč nad Sázavou je mi smutno.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych
Vzpomínka na Hlavňov
Mgr. Aleš Vondráček
Hlavňove, Hlavňove,
vísko pod skalami,
táhneš se údolím
svými chaloupkami.
Když skloní se večer,
tisíci hvězdami
tvé stráně rozkvetlé
voní fialkami.

Hlavňov, ach Hlavňov,
vesnička pod Hvězdou,
jen trochu chumelí,
je bílou nevěstou.
Jednou sem zavítáš,
i srdce tu ztratíš,
marně jen vzpomínáš,
vždy znovu se vrátíš.
Vybral F. J.

JAK TO TENKRÁT BYLO SE STAVBOU
KOLÁROVA DIVADLA
Pátý díl - dokončení.
29. června 1940 bylo slavnostně otevřeno Kolárovo
divadlo. Úvodem se konalo slavnostní matiné. Dopolední
pořad byl zahájen uvítacím proslovem předsedy spolku
„Kolár“ Stanislavem Vybíralem, slavnostní řeč pronesl prof.
Emil Hlavatý, přísedící Zemského výboru z Prahy, slavnost
moderoval známý rozhlasový reportér František Kocourek
(později popravený nacisty).
„Po řeči p. předsedy zazpívala skupina 160 školních dětí
v národních krojích velmi pečlivě nacvičené sbory p.
učitelem Petrem. Za krásný pěvecký výkon dostalo se
malým zpěváčkům nadšené pochvaly. Potom pronesli
slavnostní řeči zástupce ministerstva školství a národní
osvěty, zástupce spisovatelů, Národního souručenství a
jiných korporací. Následovaly hudební čísla a recitace.
Provedení všech čísel bylo velmi zdařilé a bylo odměněno
bouřlivým potleskem. Český rozhlas z Prahy vyslal na toto
matiné své zástupce, kteří zhotovili zvukový snímek, který
byl druhý den v neděli odpoledne o ¾ na 5. hod. vysílán
rozhlasem.“
Večer bylo polickými ochotníky uvedeno slavnostní
zahajovací představení: Jiráskova Lucerna v režii Oldřicha
Rejmonta a JUDr. Miroslava Šebora. V roli mlynáře vystoupil
Hugo Hepnar, mladou kněžnu si zahrála Marie MrnkováPampelová, vrchního představoval Karel Bishof, Haničku
Zita Bendlová a bábu mlynáře nestorka souboru Terezie

Mervartová (73). Bylo to „při úplně vyprodaném domě.
Představení účastnili se v plném počtu vzácní hosté z Prahy
a sousedních měst.“
30. června 1940 pokračovaly divadelní oslavy.
Dopoledne na náměstí koncertovala kapela Václava Hybše,
v 11 hodin se konala slavnostní valná hromada ochotníků,
„po které odebrali se účastníci korporativně na hřbitov,
aby uctili pietní vzpomínkou zesnulé členy spolku. Na
památku těchto zemřelých spolupracovníků položen na
hřbitově věnec se stuhami v národních barvách.“
Odpoledne se konal další koncert v zahradě Sokolovny,
„který byl četně navštíven. Při tomto koncertu vyslechli
hosté rozhlasovou relaci ze slavnostního matiné
z předešlého dne. Večer potom bylo divadelní představení
v nové budově divadla, které sehrál vybraný ochotnický
soubor Jiráskova okrsku a provedl s velkým úspěchem
Mrštíkovo drama Maryša při úplně vyprodaném domě.
V příštích dnech následoval cyklus [devíti] divadelních her
různých spolků“, z nichž „největšího úspěchu dobyla
Divadelní jednota „Klicpera“ z Chlumce nad Cidlinou
prvotřídním provedením klasické hry Vrchlického Námluvy
Pelopovy“.
Na podzim toho roku byl v Kolárově divadle uspořádán
další cyklus: „Hry polického venkova“, přehlídka
ochotnických souborů spolků obcí polického soudního
okresu, ke které dal podnět místní DSO Kolár. Účinkovali
vesničtí
ochotníci
z Machova
(„Václav
Hrobčický
z Hrobčic“), z Bělého („U devíti křížů“), ze Suchého Dolu
(„Nebe, peklo, ráj“), z Malého Dřevíče („Na výměnku“),
z Bukovice („Její pastorkyňa“), ze Žďára („Velký případ“) a
z Bezděkova („Královnička“). Na závěr této přehlídky, mj.
dokládající bohatou ochotnickou činnost okolních obcí
(zvláště v porovnání s dnešním stavem), uvedli poličtí
ochotníci Sofoklovu hru „Král Oidipus“, ve které v hlavní
roli jako host vystoupil Eduard Kohout, člen činohry
Národního divadla v Praze. „Návštěvy těchto představení
byly velmi četné, při posledním pak představení bylo
divadlo úplně vyprodáno“ – poznamenal kronikář města.
6. ledna 1941 byla na valné hromadě Divadelního spolku
Kolár vyslovena idea vytvořit souvislou tradici Polických
divadelních her. Že nezůstalo jen při planých slovech,
dokládá den 28. června 1941, kdy ochotníci z Police nad
Metují zahájili v pořadí druhé Polické divadelní hry. Byla to
hra Aloise Jiráska: „Otec“ v režii Jana Linharta. Takto to
uvedli tehdejší organizátoři přehlídky: „Divadelní spolek
Kolár zahajuje 2. Polické hry a chce z těch radostných
ochotnických svátků učinit každoroční tradici. Naše
slavnosti jsou jenom tichýni, rodinnými, nemají širokého
celonárodního
významu.
Známe
své
možnosti,
nepřeceňujeme sil. Nechceme také nikomu konkurovat a
nikoho napodobit. Chceme jenom každoročně v letní dobu
vzpomínat na červen a červenec roku 1940, kdy jsme
dostavili a veřejnosti předávali novou budovu Kolárova
divadla. Divadelní spolek Kolár má více než 120ti letou
tradici, jeho všeobecná divadelní úroveň se za ta léta
mnohokráte přetvářela, výkon jeho členů jevil příliv i
pokles, hrálo se dobře i hůře, hrálo se na skrovných
jevištích za dusných poměrů, byly rozbroje i smíření v lidu
kolárovském, až jsme se přece dočkali my, naše generace,
nové divadelní budovy, nového jeviště a moderního
vybavení. Máme jeviště, o jakém se nesnilo Josefu
Vepřkovi, Hausmanovi, Luňáčkové a všem těm průkopníkům
a ochotnickým nadšencům z minulého století. Jako všichni
jsme i my hrdi na své dílo, proč bychom si to zapírali! Rádi
je máme a rádi se s ním pochlubíme. Přitom nejsme
závistiví a přejeme všem ochotnickým spolkům, kteří ještě
nemají vlastního stánku, aby se ho brzo dočkali a měli se
čím těšit“…
Tradice Polických divadelních her, přehlídek práce
amatérských herců se udržela dodneška. Nebyla sice tak
úplně souvislá, jak si tenkrát přáli jejich první zakladatelé
a pořadatelé. Několikrát je zakázali Němci, několikrát
bolševici, později výpadky několikrát zavinil chátrající stav
technického vybavení. Několikrát bohužel přišly i roky, kdy
poličtí žádnou hru nepořídili nastudovat. Je ale potěšující,

že i přes všechny překážky minulých dob se tento festival
přenesl až do dnešní doby, zachoval si přízeň diváků a
zájem ochotnických herců. V letošním jubilejním roce to
budou již v pořadí šedesáté třetí Polické divadelní hry.
Pozoruhodná bilance!
Miroslav Pichl

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Čas podzimní
Léto nám pozvolna přešlo v čas podzimní, ochlazuje se,
žloutne listí a na obloze se začínají objevovat první draci.
Jsme vděční za každý slunečný den, který zažene sychravé
počasí a rozptýlí chmurné myšlenky na blížící se zimu.
Podzim ale má své jedinečné kouzlo a odráží úžasnou
fantazii Boha, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i
neviditelného…
V rámci církevního roku prožíváme období liturgického
mezidobí. Měsíc říjen nám z pohledu svátků připomíná
památku sv. Františka z Assisi, významného reformátora
církve a řeholního života s inspirativní úctou ke všemu
stvořenému, památku Panny Marie Růžencové a ještě
prožijeme Svátek sv. Lukáše, Svátek sv. Šimona a Judy a
Výročí posvěcení královéhradecké katedrály Svatého Ducha;
závěrem měsíce pak ještě jeden stání svátek - 92. výročí
vzniku samostatného československého státu. V říjnu máme
také možnost společně s celou církví více se modlit
modlitbu Růžence. Na počátku listopadu pak prožijeme
Slavnost Všech Svatých a budeme mít příležitost společně
vzpomenout na naše blízké a ostatní zemřelé, kteří nás
předešli na cestě do Božího království.
Ze soboty 30. na neděli 31. října bude navrácen čas
z letního na zimní, tedy o 1 hodinu zpět.

Kalendárium
4. října -

27. neděle v mezidobí, Památka sv. Františka
z Assisi
7. října Památka Panny Marie Růžencové
10. října - 28. neděle v mezidobí
15. října - Památka sv. Terezie od Ježíše
16. října - Svátek sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky
Slezska
17. října - 29. neděle v mezidobí
18. října - Svátek sv. Lukáše, evangelisty
24. října - 30. neděle v mezidobí,
28. října - Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Den vzniku samostatného československého
státu, státní svátek
30. října - Výročí posvěcení královéhradecké katedrály
Sv. Ducha
31. října - 31. neděle v mezidobí
1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
4. listopadu - Památka sv. Karla Boromejského
7. listopadu - 32. neděle v mezidobí
***********
Pořad bohoslužeb v tomto období bude jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.30 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Úřední hodiny jsou v úterý, ve středu a v pátek.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar
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V neděli dne 31. října 2010 v 8 hodin, v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují, při mši
svaté, vystoupí pěvecký sbor BEKOORING z Antverp
v Belgii. Sbor řídí Mgr. Petar Čalič, rodák z Police nad
Metují, který se do našeho kraje rád vrací. Zazní zpěvy
z díla německého pozdně renesančního - ranně barokního
skladatele a varhaníka Hanse Leo Hasslera (1564-1612) a
dalších.

životně důležité. Podzimní statistiky tragických nehod
hovoří
jasně.
Předesíláme
tuto
povinnost
i
prostřednictvím měsíčníku, jako preventivní opatření,
protože jej považujeme za nutné. Děkujeme všem
cyklistům, kteří tato pravidla dodržují a všem ostatním
malý vzkaz…“lépe míti světlo, nežli v hrobě teplo“
Petr Zima – vrchní strážník MP

Zpráva náboženské obce CČSH
Náboženská obec Církve Československé husitské v Polici
nad Metují Vás zve jako každý rok, do sboru Apoštola Pavla,
v neděli 31.10.2010 v 9.00 hodin na
bohoslužbu, kde
vzpomeneme společně na naše drahé zesnulé s bratrem
farářem Švarcem.
Za radu starších Jaroslav Trojtl - předseda

Městská policie a měsíc září
V měsíci září městská policie :
podílela se na řízení dopravy a dohlížela nad
bezproblémovým průběhem tradičního cyklistického
závodu Rallye Sudety na všech místech v našem městě.
Za pomoc patří poděkování hasičům a členům
Automotoklubu, kteří již tradičně při zajišťování
tohoto závodu odvádějí precizní práci.
Provedla celou řadu opatření v souvislosti s narůstající
kriminalitou ve městě. Ve výčtu opatření nechybí
důsledná kontrola všech podezřelých osob ve městě,
kontrola vozidel a noční služby s tím spojené.
Intenzivně v této fázi spolupracovala s Policií ČR.
V útulku došlo ke změně správce. Doufáme, že útulek
bude bezproblémově fungovat i nadále. V současné
době se zde nachází jeden pejsek.
Ve městě bylo mimo jiné v poslední době zaznamenáno
i několik krádeží peněženek a tašek přímo
v obchodech. Prosíme všechny občany, aby byli
opatrní, hlídali si svoje věci a jakékoli podezřelé
jednání, krádež, pohyb podezřelých osob ihned a
neprodleně oznamovali.
Městská policie zasahovala u dopravních nehod, dobře,
že bez vážnějších následků.
Jedno upozornění k řidičům motorových vozidel.
S podzimním časem se dává do pohybu i zvěř. Je proto
s touto věcí počítat a jízdu tomu přizpůsobit. U nás se
jedná zejména o cestu k Bělému a k Bezděkovu.
Následky střetu se zvěří ve vyšších rychlostech
odpovídají svojí razancí mnohdy čelním střetům
s jinými vozidly. Cesty jsou lemovány kukuřičnými lány,
kde se zdržuje zejména černá zvěř, která v noci
migruje…následky
střetu
se
stopadesátikilovým
kňourem, líčit snad netřeba..
Množí se nebezpečná jízda cyklistů po chodnících a to
zejména v Kostelní ulici a podél zdi zahradnictví. Jízda
na kole je po chodníku zakázaná, zejména ohrožuje-li
bezpečný pohyb chodců, a to v těchto případech
bezesporu je.
Provedla několik pochůzek se sociálním odborem po
státem dotovaných rodinách.
Vyřešila několik podnětů a stížností /neoprávněné
zábory veřejného prostranství, kontroly pejskařů,
parkování apod./
Jako již tradičně připomínáme všem cyklistům, že
s přicházejícím podzimním časem se stávají stále méně
viditelnými.
Zajištění
viditelnosti
používáním
předpisového osvětlení je při jízdě po komunikaci
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Enduro Cross 2010
Automotoklub Police nad Metují uspořádal o víkendu ve
dnech 4.-5.9.2010 závod terénních motocyklů pod názvem
Enduro Cross 2010. Tak jak je naším zvykem, závod se konal
v areálu bývalého dolu Kateřina v Radvanicích v Čechách,
okr. Trutnov. Tentokrát jsme závod uspořádali společně
s klubem Jestřábí jezdci z Radvanic, kteří v areálu zároveň
uspořádali již 2. ročník akce nazvané Jestřábí motopárty.
Celou víkendovou akci jsme nazvali „Enduro Cross a II.
Jestřábí motopárty aneb blátožrouti, pupkáči na hromadě
chromu, a brusiči sliderů u jednoho stolu“. Trať několik
členů AMK Police připravovalo pár týdnů dopředu. Celkem
se nám podařilo „natáhnout“ trať dlouhou 5,5 km. Program
Endura Cross se skládal z několika kategorií, kdy v sobotu se
měl jet závod Licence, následovat měla kategorie Hobby 1
a poté Hobby 2. Závod tzv. licenčáků, tedy jezdců jezdící
s licencí A (tj. mistrovství české republiky) a s licencí B (tj.
přebor české republiky) odstartoval v sobotu v 10 hod.
Bohužel se na startu moc závodníků nesešlo, alespoň si však
mohli „v klidu“ vychutnat záludnosti tratě. Tak jako na
jaře, kdy jsme pořádali Mistrovství České republiky v Cross
Country motocyklů, tak i letos nám bohužel nepřálo před
závody počasí a trať byla na většině míst promáčená. Pokud
na trať, pro její náročnost, nadávali jezdci, tak divákům se
závod musel líbit. Po kategorii Licence, měli na trať vyrazit
jezdci jedoucí v kategorii Hobby 1, kdy však pro nízký počet
přihlášených jezdců, jsme obě kategorie, tj. Hobby 1 a
Hobby 2 spojili. Závod byl odstartován v odpoledních
hodinách. V těchto kategoriích jsme měli i zastoupení z řad
našich členů a to konkrétně v kategorii Hobby 1 Pavla
Plachtu, Pavla Morochoviče, Miroslava Kollerta a Petra
Teinera, v kategorii Hobby 2 Václava Kohla a Milana
Jakubce. Velmi dobrého výsledku dosáhl v kategorii Hobby
1 Pavel Plachta jezdící s číslem 200, který se dostal na
bednu a umístil se na 3. místě. V kategorii Hobby 2 se na
skvělém 1. místě umístil Václav Kohl jezdící s číslem 271.
Václav Kohl předvedl úžasný výkon, kdy jezdci, který se
umístil na 2. místě, ujel o více než jedno kolo. Ostatní naši
členové ostudu taktéž neudělali a umístili se na dobrých
místech. Na neděli jsme měli připraven závod dvojic a to
nejprve v kategorii Hobby a následně v kategorii Licence.
Pro nízký počet přihlášených závodníků do kategorie
Licence, jsme opět obě kategorie spojili a v dopoledních
hodinách tak odstartovali všichni jezdci bez rozdílu, do
které kategorie se přihlásili. Za AMK Police se do kategorie
Hobby přihlásili Václav Kohl společně s Fišerem se
startovním číslem 310, Radovan Řezníček s Máslem se
startovním číslem 210 a Lorant Holzknecht s Tomášem
Lysičanem se startovním číslem 111. I tentokrát se naši
„borci“ dostali na bednu a to konkrétně Václav Kohl opět
na 1. místo a Radovan Řezníček na 3. místo. Počasí nám po
oba dny přálo, a i když nebylo moc teplo, alespoň nepršelo.
A ti, kteří se přišli na závody podívat, nelitovali, neboť
kromě krásných závodů terénních motocyklů, mohli
obdivovat i mnoho silničních motorek, které jejich majitelé
přivezli na zmiňovanou motopárty. Jestřábí jezdci
uspořádali i několik soutěží a hrálo zde i několik skvělých
kapel.

SAUNA OPĚT V PROVOZU
Dnem 30.9. opět začíná provoz sauny v Polici nad Metují.
Zvu srdečně své známé i nové přátelé sauny, aby se přišli
ohřát i prohřát v klasické sauně i v infrasauně.
Provoz sauny:
čtvrtek 17.00 – 22.00 hod. ženy
pátek 17.00 – 22.00 hod. muži
Na shledanou se těší
M. Macounová

Nakonec však musíme poděkovat všem, kteří se na
přípravě či průběhu závodu terénních motocyklů podíleli.
Bez pomoci těchto lidiček bychom tyto závody stěží
uspořádali. Díky všem.
Zaslechli jsme názory, že jsme si tyto závody uspořádali
pouze pro sebe. Těm, kteří si to myslí, nechť si to myslí
nadále, ale pouze my, kteří se vrhli na přípravu tohoto
závodu, víme, že to děláme proto, abychom Automotoklub
Police nad Metují udrželi v aktivní činnosti a navázali tak
na činnost našich předchůdců.
Za AMK Police – Petr Dostál

Liga neregistrovaných
hokejistů zahájila
Spolu
se
začátkem
zimní sezony na zimním
stadionu v Hronově byla
zahájena
i
soutěž
neregistrovaných
hokejistů. Každoročně je
účastníkem
i
mužstvo
Police nad Metují, které
obhajuje titul ve 2.lize LNH z minulé sezony.
Po krátké přípravě jsme vstoupili do prvního zápasu
s mužstvem Teplic, což bylo opakování loňského finále. Po
soustředěném a bojovném výkonu jsme zvítězili 5:3. Police
vedla v průběhu utkání již 4:1, ale motivovaný soupeř se
nevzdával a snížil na rozdíl jediné branky. Rozhodnutí padlo
při power play v posledních vteřinách dramatického zápasu.
Děkujeme všem fanouškům za podporu a připojujeme
rozpis utkání pro část letošní sezony.
Budeme se těšit na vaši podporu.
Za klub LNH Police Pavel Berka

32. let amatérského hokeje v Hronově 1978-2010
Rozlosování utkání
2. ligy neregistrovaných hokejistů

Den
středa
sobota
sobota
neděle
neděle
středa
středa
středa
sobota
středa
sobota
sobota

Datum
6.10.10
9.10.10
23.10.10
31.10.10
14.11.10
24.11.10
1.12.10
8.12.10
18.12.10
22.12.10
25.12.10
1.1.11

Čas
19.15
09.45
08.00
11.30
18.15
20.45
20.45
20.45
17.15
17.30
09.45
17.15

Domácí
HC Slavoj Teplice n. M.
Police n. M.
Police n. M.
Hokej Žďárky 1996
Police n. M.
Horní Kostelec
Police n. M.
HC Havlovice
Vánoční Stargame LNH
Police n. M.
GZ Hronov
HC Jamajští Tygři V. P.

Hosté
Police n. M.
GZ Hronov
HC Jamajští Tygři V. P.
Police n. M.
HC Olivětín
Police n. M.
Sokol Horní Radechová
Police n. M.
HC Slavoj Teplice n. M.
Police n. M.
Police n. M.

Prodám byt 2+1
80 m2 v osobním vlastnictví.
Byt se nachází v podkroví okálu
v Broumově – Hejtmánkovicích.
Možnost topení elektrokotlem nebo tuhá paliva.
V domě je přípojka na plyn. V ceně je i zahrada 386
m2 a sklep. Klidné, slunečné místo. Cena 800 000,Kč. Při rychlém jednání sleva možná.
Tel. č. 775 249 402

ZD Šonov u Broumova
nabízí k prodeji selata
od váhy 10 kg až po
vykrmená jatečná
prasata.

Kontakt na tel. č. 491 523 926

Pro váš klid, pro Vaše bezpečí
Zabezpečení domů,
bytů, provozoven, garáží

Bezdrátové alarmy Jablotron, rychlá
montáž bez bourání, možnost hlášení
poplachu na mobilní telefon, možnost
připojení k pultu centrální ochrany ...
Kamerové systémy ...
Zabezpečení automobilů, motocyklů –
alarmy se satelitním střežením, možnost
zjištění polohy a stavu vašeho vozu,
zprávy o poplachu na telefon ...
Hudba do auta, centrální zamykání,
hands free, denní svícení, parkovací čidla
Abely autorádia ...

Tel. č. 491 582 020, 777 592 020
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HELP Financial - rychlá půjčka bez ručitele

Půjčíme Vám cokoliv * Půjčujeme podnikatelům
Splatnost maximálně 52 týdnů
Hotovost až domů
Půjčka vyřízena do 48 hodin
Nemusíte nikam chodit
Týdenní splátky * Pro splátky si chodíme
Maximální servis

od 5.000,- Kč do 15.000,- Kč

Volejte svého obchodního zástupce: 722 688 325
HELP Financial s.r.o. Českobratrské nám. 1321
293 01 Mladá Boleslav, www.helpfinancial.cz

TIKY TEAM pořádá
v sobotu 23. října 2010
osmý ročník florbalového turnaje
pro starší a pokročilé.

URNA CUP 2010,
kterého se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní
hráči:
• mužské týmy s věkovým průměrem 32 let
a více
• ženské týmy bez věkového limitu
• týmy s hmotnostním průměrem 100 Kg a
více
• firemní týmy
Podmínkou je, aby všichni hráči ve firemním
týmu byli z jedné firmy (instituce, úřadu apod.)
Firemní tým nemusí splňovat věkový ani hmotnostní
limit. Jedinou podmínkou je, že nesmí patřit mezi
hráče registrované.
Výjimku z registrace mají brankaři a ženy.
Nepřihlásí-li se dostatečný počet mužstev, které
splňují podmínky pro účast v turnaji, bude
umožněno hrát i mladším týmům a to v pořadí od
nejstarších k nejmladším.
V ceně startovného, které činí 555,55 Kč
(22,22€) na jeden tým, jsou zahrnuty nealkoholické
nápoje, hodnotná cena a diplom. Vítěz získá
putovní cenu. Při zaplacení startovného v hotovosti
bude poskytnuta sleva na startovném ve výši 1%.
Začátek turnaje je stanoven na 8.00 hodin v
tělocvičně u Základní školy v Polici nad Metují.
Přihlášky můžete zasílat na datlicek@atlas.cz
nebo volejte na telefon: č. 608 908 006 nejpozději
do 10. října 2010.
Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 16.
října 2010. Ke startovnému přiložte seznam hráčů s
datem narození. Nebude-li startovné zaplaceno do
požadovaného termínu, nebude týmu umožněno na
turnaji startovat.
Losování do jednotlivých skupin proběhne 17.
října 2010 v 19.00 v Divadelním klubu v Polici nad
Metují.
Další informace k turnaji, pravidla, rozpis
jednotlivých zápasů s časy zahájení najdete na:
http://www.tikohratky.tym.cz/
Bufet s jídlem a pitím širokého sortimentu
zajištěn.
Těšíme se na hojnou účast startujících ale i
fanoušků,
kteří
vytvoří
perfektní
sportovní
atmosféru.

Nabízíme do pronájmu

Nabízíme do
pronájmu

Vybavenou šicí dílnu včetně střihárny

PENSION 65

v Polici nad Metují
Objekt volný od 10/2010
K dispozici je i podkrovní byt 1 + 1
Cena k jednání.
Kontakt: 737 261 680-681

POLICE NAD METUJÍ
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Restaurace, gril - bar, zahrádka, ubytování
včetně kompletního vybavení.

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

na měsíc říjen pro Vás připravilo
podzimní výprodej okrasných dřevin a trvalek
slevy až 30%
dále ze sezónního zboží nabízíme za zajímavé ceny

ovocné stromky a růže
chryzantémy
macešky
dušičkové zboží
okrasné dýně
V ZAHRADNICKÉM CENTRU V POLICI NAD METUJÍ
MÁME OD DUBNA OTEVŘENO KAŽDÝ DEN
Kde nás všude najdete?
V Hronově naproti spořitelně.
Tel.: 491 483 245
V Polici nad Metují naproti Penny Marketu
Tel.: 491 420 507
V Teplicích nad Metují vedle spořitelny
Tel.: 491 581 463
V Broumově naproti hřbitovu
Tel.: 491 521 253

! SLEVOVÝ KUPON 10% !
NA VYBRANÉ DUŠIČKOVÉ ZBOŽÍ
(Při předložení tohoto kuponu obdržíte slevu ve výši 10%
na vybrané dušičkové zboží ve všech prodejnách
Zahradnictví Zobal..)
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:

Datum:

26. října 2010

21. října 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

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;

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

SLOUČÍME,
ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních
možností a Vašich přání YAGIEX
ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
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•
•
•
•
•
•

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
Tradiční vepřové hody 15. - 17.října
a v pondělí 18.října od 14:00 hod.
- posezení s hudbou –
*****

Prodejní akce oblečení zn.SENZOR
v sobotu 23.října 10-16 hod.

Aktuality o provozní době a akcích je možné
sledovat na webových stránkách
Chatové osady Ostaš

www.ostas.adrspach.cz
Ubytování tel.:
Hospůdka tel.:

603 781 832
604 371 576
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1.10.2010

Slavnostní zahájení
Polických divadelních her
a Udělení pamětních
listů a cen města
Štěpána Horáka

▲ Zahájení slavnostního večera paní starostkou
▲ Dalšími z oceněných byli pánové Lubor Bořek,

Vladimír Beran a Jaroslav Soumar z polické
Základní umělecké školy

▲ Stručné seznámení s historií Kolárova divadla

▲ O zlatý hřeb večera se postarala folková

skupina KANTOŘI, která letos slaví významné
jubileum 40 let své nepřetržité činnosti

▲ Ukázka ochotníků: L.Voborníková, J.Trnovský

▲ Udílení ocenění – na snímku pan Jiří Mládek
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▲ Po vystoupení sklidili zasloužený potlesk…

Oznámení
o době a místu konání voleb do
zastupitelstev obcí
Starostka města Police nad Metují podle § 29 zákona č.
491/ 2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

PRINCIPY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
–

Pro každé volené zastupitelstvo je pouze jeden
hlasovací lístek, na kterém jsou všechny kandidující
strany (je-li více kandidujících stran a sdružení bývá
oboustranný).

–

Volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva
(počet je uveden na hlasovacím lístku – v Polici nad
Metují 21), volič může uplatnit všechny hlasy nebo jen
několik.

–

Hlas se přiděluje zaškrtnutím v okénku před jménem
kandidáta nebo strany (sdružení), a to buď x, případně
+, jiný způsob není dovolen.

–

Počet hlasů pro stranu je součtem hlasů pro její
kandidáty.

–

Přednostní hlasy ve formě, jak je známe z voleb např.
do Poslanecké sněmovny, ve volbách do zastupitelstev
obcí neexistují, jsou jen hlasy pro kandidáta.

oznamuje :
1. Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí se uskuteční:
v pátek 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2.

Místem konání voleb do zastupitelstev obcí

v okrsku č. 1
- je místnost pro hlasování
v Základní umělecké škole, Komenského náměstí 108
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
ulicích : Na Sibiři, Ostašská, Slunečná, Horní, Smetanova,
Malá Ledhuje, K Drůbežárně, Pod Klůčkem, Komenského
náměstí,
v okrsku č. 2
- je místnost pro hlasování
ve školní jídelně při základní škole, Na Babí 190
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
ulicích: Soukenická, V Rokli, Žďárská Malý Rynk, Ke
Strážnici, Záměstí, U Lesovny, Pod Jasany, U Opatrovny,
Nad Pekárnou, Masarykovo náměstí, Tomkova, Kostelní,
Na Babí, Na Prádle, Hvězdecká, Zahradní, Žděřina
v okrsku č. 3
- je místnost pro hlasování
v domě s pečovatelskou službou, K Sídlišti 259
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
ulicích: K Sídlišti, Fučíkova, Jiráskova, Gagarinova,
v okrsku č. 4
- je místnost pro hlasování
v hasičské zbrojnici, Radimovská 81
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
ulicích: Dvořákova, Dukelská, Mírová, Na Bělidle,
K Vodojemu, Ledhujská, Ke Koupališti, Ochoz, Bělská, U
Zahrádek, Příčná, Radimovská, U Plovárny, Brandejsova,
v okrsku č. 5
- je místnost pro hlasování
na MěÚ Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
ulicích: 17. listopadu, Na Letné, Husova, Tyršova, Pod
Havlatkou, , Na Struze, U Damiánky, Nádražní, Na
Splachově, Radešovská, Radešov,
v okrsku č. 6
- je místnost pro hlasování
v budově bývalé školy, Pěkov 60
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
v katastrálním území : Pěkov, Hony,
v okrsku č. 7
- je místnost pro hlasování
v klubovně – Hlavňov 16
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
katastrálním území : Hlavňov.
3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem)

4.

Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb
hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Mgr. Ida Seidlmanová, starostka

Hlasy se jednotlivým kandidátům započítávají podle
následujících pravidel (za podmínek splnění pravidel
platnosti hlasu):
Označí-li volič jednu stranu a nic jiného: hlas se
započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále
až po pořadové číslo odpovídající počtu volených členů
zastupitelstva
Označí-li volič označí jednu stranu a navíc její
jednotlivé kandidáty: hlas se započte kandidátům shodně
jako v předcházejícím případě. K voličem provedenému
označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží.
Označí-li volič jednu stranu a ještě jednotlivé
kandidáty jiných stran (jedné nebo více stran kromě
označené strany): hlas se započte napřed každému
jednotlivě označenému kandidátu ostatních stran a poté
tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního dále
až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem
jednotlivě označených).
Označí-li volič pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv
stranu), je jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých
stran: hlas se započte každému označenému kandidátu.
Pozor na správný počet označených kandidátů, bude-li jich
označeno více než je počet volených zastupitelů je
hlasovací lístek neplatný.
A nezapomeňte! Je nezbytné, aby volič měl u sebe
potřebné doklady, jinak mu volební komise nemůže
umožnit hlasování.
Další
informace
k
volbám
najdete
na
www.mvcr.cz/volby.aspx.
Ing. Pavel Pohner

UPOZORNĚNÍ EVIDENCE OBYVATEL PRO VOLIČE
Upozorňujeme občany, kteří se nezdržují (tzn. skutečně
nebydlí, nemají poštovní schránku) na adrese svého
trvalého bydliště, že jim nemohou být doručeny obálky
s hlasovacími lístky. Po dohodě s Českou poštou jsou obálky
vráceny na matriku (evidenci obyvatel) Městského úřadu
v Polici nad Metují.
Pokud Vám tedy nebyly hlasovací lístky doručeny, můžete si
je vyzvednout v kanceláři matriky.
Náhradní hlasovací lístky budou k dispozici v každé
volební místnosti (v případě, že si je nevyzvednete, nebo
v případě ztráty, poškození apod.)

Oznámení o vzdání se kandidatury
Paní Helena Rubáčková kandidující za stranu TOP 09 se
1.10.2010 vzdala kandidatury – případné hlasy
odevzdané pro tuto kandidátku při volbách se tak
nezapočítávají.

38

Slovo lídra kandidátky České strany sociálně demokratické
v Polici nad Metují:
Zdeněk Dostál, 53 let, podnikatel ve stavebnictví
Za pomoci občanů Police nad Metují
se podařilo volebnímu týmu MO ČSSD
Police
sestavit
úplnou
volební
kandidátku i hodnotný, promyšlený a
splnitelný volební program. Řada
kandidátů i občanů chce také pracovat
v komisích města. Je to dobrý signál od
občanů, že se na řízení města chtějí
podílet a není jim jeho osud lhostejný.
Velmi důležitá je účast ve volbách. Je
nutné pečlivě si vybrat z předložených
programů a z těch, kdo je chtějí
prosazovat. Náš program a lidé kolem
něho jsou zárukou dobrého rozvoje
města. Náš cíl – Spokojenější občan
2014 chceme opravdu splnit. Podpořte
nás svým hlasem. Od vítěze voleb v Polici očekáváme nabídku ke spolupráci,
hodnotnou diskusi o dalším směřování města a rychlé sestavení rady města z odborníků
se znalostmi komunálních problémů, schopnou rozdělit úkoly a vyžadovat jejich
důsledné plnění. Chceme, aby rada i zastupitelé lépe reagovali na připomínky občanů.
Hospodaření města musí být průhledné a rozpočet města i za současných okolností
musí zajistit vždy dostatek prostředků na zlepšení čistoty města a na podporu
přínosných občanských sdružení. Chybějící peníze do rozpočtu je nutné hledat také
v úsporách na řízení města. Pokud do vašeho domova ještě nedorazil náš podrobný
volební program, vyžádejte si ho u našich kandidátů do zastupitelstva. Jejich jména a
fotografie jsou na všech plakátových tabulích ve městě i v připojených obcích.
Kandiduji a chci pomáhat při rozvoji města a připojených obcí.
Co mohu nabídnout?
Hlavně pracovitost. Jsem zvyklý tvrdě pracovat bez ohledu na čas.
Dále určitě odbornost v technických záležitostech. Celý život se zabývám
stavebnictvím, s tím souvisí znalost poměrů při jednání s úřady, věci spojené s
investiční výstavbou.
Jsem majitelem stavební firmy už dvacet let a znám tedy tuto manažerskou činnost,
dá se říci od A až do Z.
Dlouhou dobu, několik volebních období, jsem členem zastupitelstva města. Pracuji
ve stavební komisi.
Myslím si, že je třeba zlepšit komunikaci směrem z vedení města, a to jak
k ostatním zastupitelům, tak k ostatním výborům i k občanům. Radnice přece slouží
občanům města. Někdy jsem míval pocit, že je to naopak, že kritika se nepřipouští,
protože „my to přece děláme nejlíp.“
Pokud se rozhodnete dát mi v obecních volbách svůj hlas, myslím, že to bude ku
prospěchu občanů i města Police nad Metují.
Děkuji Vám za případnou podporu a jsem s pozdravem
Zdeněk Dostál
Slova lídra zapsal Miloš Kubeček
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NEZÁVISLÍ
" VOLBA PRO MĚSTO"

"CHCEME, ABY VÁŠ HLAS I NÁZOR BYL SLYŠET !"
Základní body volebního programu - "NEZÁVISLÍ" - Volba pro město :
1) Rozumná rozpočtová politika
2) Podpora projektů financovaných z fondů EU
3) Průhledná výběrová řízení
4) Konec neuvážených investic
5) Bezpečnost pro všechny občany
6) Instalace radarů na silnicích ( ul.17.listopadu, Ostašská, Pěkov )
7) Sociální podpora potřebným
8) Podpora podnikání
9) Větší podpora integrovaným obcím
10) Kamerový systém na ohrožená místa
11) Lepší informovanost a komunikace s občany
12) Podpora volnočasových aktivit

VOLTE, prosím, politické hnutí NEZÁVISLÍ - č.2
NEZÁVISLÍ - "Volba pro město" - kandidátní listina pro komunální volby 2010

1) ing.Marel Norbert
2) Pohl Zdeněk
3) ing.Mach Jaroslav
4) Hauschke Milan
5) Slovák Radek
6) Vacek Vladimír
7) Hauck Norbert
8) Soumar Jaroslav
9) Važan Dušan
10) Tiefa Jan
11) Zeman Martin
12) Kozár Milan
13) Hlucháň Karel
14) Ondrová Iva
15) Žoček Milan
16) Thérová Ivona
17) Biško Miroslav
18) Urbanová Zuzana
19) Kaufman Zdeněk
20) Pataki Jan
21) Kotrnec Jan

Věk
Povolání
45
surovinář
44
OSVČ
42
ved.slévárny
45
ved.provozu
45 stát.zaměstnanec
41
OSVČ
55
podnikatel
63
podnikatel
34
prac. ČEZ
64
technik
39
prac. VAK
44
OSVČ
64
podnikatel
59
důchodkyně
51
řezník
39
THP
24
OSVČ
48
keramička
33
profes.hasič
23 projektant elektro
26
operátor linky

Bydliště
Pol.příslušnost
Pěkov
BEZPP
Pěkov
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
Pěkov
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
Pěkov
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
Police n.M.
BEZPP
BEZPP
Hony
V.Ledhuje
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
Police n.M.
BEZPP
Police n.M.
BEZPP
Pěkov
BEZPP
V.Ledhuje
BEZPP
Pěkov
BEZPP
Pěkov
BEZPP
Hlavňov
BEZPP

Vaše názory nebo dotazy posílejte na e-mailovou adresu : nezavisli-police@seznam.cz
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Programové cíle kandidátů volební strany číslo 5 na kandidátce komunálních
voleb 15. a 16. října 2010 v Polici nad Metují.
My komunisté a naši bezpartijní kandidáti přistupujeme k nastávajícím volbám s vědomím, že
se v našem městě přes řadu problémů podařilo realizovat i prospěšné akce. Na toto úsilí
bychom chtěli prostřednictvím našich poslanců navázat.
Kandidáti do zastupitelstva z kandidátní listiny Komunistické strany Čech a Moravy
upřednostňují řešení potřeb občanů města a spádových obcí Hlavňov, Pěkov a Radešov.
K tomu podpoří návrhy i jiných politických stran a sdružení.
Do voleb městského zastupitelstva přicházíme s těmito cíly:
1. Kontrolovat, aby bylo uvážlivě hospodařeno s majetkem města. Katastrální území města
považujeme za předmět vysoké hodnoty. Nakládat s ním pouze v souladu se současnými i
budoucími potřebami města a jeho obyvatel.
Zajistit finanční stabilitu města.
2. Zásadní otázky rozvoje města konsultovat-projednávat s občany. K tomu využít i místního
referenda.
3. Veřejný pořádek, bezpečnost občanů, dodržování vyhlášek vydaných v zájmu občanů
a města považujeme za základní předpoklad spokojeného života.
K tomu využívat kontrolní činnost aparátu městského úřadu a organizací města, operativně
řídit městskou policii a oprostit ji od jiných činností. Posuzovat akceschopnost
kolektivů i jednotlivců při zajišťování úkolů.
4. Neustálou pozornost věnovat dětem a mládeži. Zajistit dostatečný počet míst
v předškolním zařízení. Udržovat dětská hřiště. Podporovat organizace a spolky věnující se
práci s dětmi včetně základní umělecké školy.
5. Vytvářet podmínky a podpořit činnost pro další zkvalitňování a rozšiřování služeb
seniorům.
6. Trvalou pozornost věnovat stavu místních komunikací a chodníků, to i v okrajových
částech města a spádových obcích. K tomu zpracovat a zveřejnit harmonogram oprav pro
jednotlivé roky volebního období.
7. Udržet stávající zdravotnické služby ve městě s předpokladem jejich rozšíření.
8. Kulturu a sport ve městě udržet minimálně na stávající úrovni. Hledat finanční zdroje pro
jejich další rozvoj.
9. Podporovat turistický ruch a tím i vytváření pracovních příležitostí.
10. Dále zkvalitňovat životní prostředí tříděním odpadů, údržbou a čistotou stávajících
sběrných míst, pravidelným odvozem odpadů.
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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

Večer na chatě jsem si udělal do mého zápisníku poznámky,
ze kterých budu teď, při vzpomínce, citovat: „Situace v mé
skupině je špatná… co chvíli někdo upravuje mačky. Co chvíli
někdo musí odpočívat... Neujdeme ani 50 kroků v kuse, což je
šílené. Hustě sněží a fouká vítr. Vyšlapaná stopa mizí pod
závějemi… Jedinou jistotou zůstává, že od konce ledovce až na
chatu půjdeme po skalním hřebeni.
Čím dál větší vrásky mi činí husté sněžení, poměrně silný
vítr a poměrně blbý čas (19.30). Jelikož je polovina září, tak už
je skoro tma. Mí svěřenci jsou poněkud nervózní, někteří
oddechují vleže a vkleče, ženy začínají prochládat. Má promluva
ke zdecimovanému lanovému družstvu se nese v duchu několika
alibistických positivismů, které mne mají zachránit před
katastrofou a palcovými titulky v nedělních vydáních evropských
bulvárů - „Česká tragédie na Gross Glockneru“, „Glockner
zabíjel“, „Mrazivé noční drama“…
Sebevědomí mi dodává skutečnost, že se Radek s někým
z jeho družstva pro nás vrátí, aby nám pomohli, a také to, že
mám čelovku... Pilíře mého klidu se bortí ve chvíli, kdy už skrze
tmu nevidím torza zavátých stop, a vytahuji čelovku (20.15),
která se rozhodla v tomto mrazivém podvečeru nerozsvítit. Po
několika marných pokusech a s lehce omrzlými prsty vhazuji
čelovku zpět do batohu a značně rozezlen na svoji
nemohoucnost pokračuju dál.
Cestu vzhůru odhaduji pouze pícháním cepínu do sněhu,
přičemž tam kde se neboří jak do másla, je většinou pěšina
našich předchůdců.
Při dalším oddechu mi dochází, že záchranná tlupa nám
nejde naproti, a že stále ještě nevidím chatu resp. světlo, které
by napovídalo, kde na hřebeni se vlastně chata nachází. Tuším,
že jsem před příchodem tmy skrz chumelení zahlédl siluetu
příliš pravidelnou, než aby to byl kámen na skalním hřebeni, a
stále se snažím držet směr k této siluetě...
Sedíme v průrvě hřebene. Dotahuji členy svého družstva na
laně k sobě. Rozdal jsem veškeré svoje náhradní prádlo… chata
nikde… Přemýšlím o tom, že tady v závětří skupinu ponechám
bivakovat a vyrazím najít chatu… dle mého odhadu jsme tak 30
minut od ní… Nakonec ale strach z toho, že bych skupinu
nenašel, až bych se pro ně vracel, pomáhá udržet se na laně.
Mobilizuji síly a snažím se burcovat skupinku tím, že na chatě
jsme za chvíli, že je to pár metrů… nikdo nemluví… už ani
nenadávaj… je to v prdeli… obcházíme skalní stěnu v hřebeni
zprava a jen co se vrátíme zpět na hřeben, objevuje se u
„siluety“ světlo!!! Spadl mi kámen ze srdce, hned jsem věděl, že
to pro dnešek dobře dopadne. Radek bliká čelovkou do tmy a
volá… já volám taky, ale neslyší mě díky větru… vystoupáme asi
padesát výškových metrů a chata je tak blízko, že by tam člověk
doplivnul… Radek znovu opřed chatou svítí do tmy a volá mě…
Odpovídám mu. Na podruhé už mne slyší, jde k nám a pomáhá
mi dotáhnout zdecimovanou skupiny do chaty… Na chatě všem
pomáhá z maček a úvazků a zjišťuje, že tahle skupinka zítra na
vrchol nepůjde. Já zatím venku motám lana. Hezky mi přitom
promrzají prsty. Ve finále si nemůžu ani sundat mačky, natož
rozvázat tkaničky u bot. Ale jsem na chatě a se mnou celá
skupina!!!

Ráno jsme vstali v 5.30 hod. Ihned jsme zjistili, že sněhu za
noc výrazně přibylo. Okna chaty v přízemí byla zcela zavátá,
rovněž pak vstupní dveře. Po chvíli vzrušených debat s horolezci
na chatě se rozhodujeme pro sestup. Chatař kývá na naše
rozhodnutí a dodává, že na vršku už asi deset dní nikdo nebyl.
Fucking weather…
První metry sestupu byly slunečné, ale vítr ve svých zběsilých
poryvech bral od úst všechen vzduch a přibíjel nás co chvíli
k zemi. Po sestupu na ledovec Hofmannskees se vítr uklidňuje.
Po dramatu z předchozího dne jsme již nic neponechali náhodě,
a sestupovali jsme jako jedna velká skupina, s tím, že jsme se
s Radkem střídali v jejím vedení a uzavírání. Po té, kdy jsme
opustili Hofmannskees, a sestupovali skalní stěnou k ledovci
Pasterzenkees, se ukázalo, že některé (!) ženy, by raději měly
nechat ruce hluboko zabořené do kypré půdy svých zahrádek, a
ne jezdit někde do hor. Jedna z členek „našeho“ týmu cosi
vypravovala kolegyni, která šla za ní, přičemž po neobratném
kroku spadla mimo stezku… naštěstí do sněhového pole pod
stezkou. Jelikož však byl sníh měkký rozhodla se ze šlamastyky
vytraverzovat, bohužel zvolila špatný směr. Naštěstí jsme ji brzy
nalezli a mohli ji navést zpět na stezku. Jak mohl její traverz
skončit, není třeba dodávat. Postačí, když se podíváte na obr. 1,
a prohlédnete si spádnici od místa s názvem Frühstückplatz…

Obr. 2 Gross Glockner od jihu
Poslední metry z ledovce Pasterzenkees na parkoviště
Franz Josefs höhe přibývají jen ztuha, ale ono se není čemu
divit… jsme oba rádi, že jsme to přežili, a zároveň šťastní
z toho, že tam ani nikdo nezůstal. Pro příště jsme dostatečně
poučeni, a v horách už nebudeme na lano brát lidi, které
neznáme. Svou vzpomínku ukončím citátem z mého
zápisníku: „Nezůstali jsme tam navždy a vrchol tam zůstal
pro jakákoliv příště... Pokud má být zážitek intenzivní, tak
uplynulé dva dny v horách za zážitek rozhodně považuji, a
do smrti na ně nezapomenu! 9. 9. 2000.“
Jirka Heřman Škop
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