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Čas prázdnin a dovolených je tu
Vedení radnice všem přeje mnoho
krásných zážitků, dostatek příležitostí k
odpočinku i času na vzájemné poznávání.
S radostí si užívejme nejen všeho krásného
kolem sebe, ale především sebe navzájem.

Ida Jenková, Jiří Škop, Pavel Pohner

DOPRAVNÍ UZAVÍRKY KOMUNIKACE
Č. II/303
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s.,
nás v minulém týdnu upozornila uzavírky komunikace č.
II/303 (Police – Broumov), kterou budou prováděny
v souvislosti s prováděním prací na realizaci rekonstrukce
této komunikace, v rámci které budou realizovány nové
stoupací pruhy přes Honské sedlo.
Částečná uzavírka komunikace v rekonstruovaném a
rozšiřovaném úseku bude probíhat od 23. 7. do 1. 8. tohoto
roku, přičemž na tuto částečnou uzavírku naváže
bezprostředně uzavírka úplná, která bude v trvání od 1. 8.
do 31. 8. tohoto roku. Následně, v termínu od 31. 8. do 14.
10. tohoro roku bude opět realizována částečná uzávěrka.
V souvislosti s realizací této stavby proběhne dne 11. 7.
na SÚS v Náchodě informativní schůzka, přičemž po zjištění
podrobností k uzavírkám Vás budeme informovat jak
prostřednictvím
webových
stránek
města,
tak
prostřednictvím měsíčníku.
Jiří Škop, místostarosta

ČESKÝ ROZHLAS NA OSTAŠI
Dne 2. 7. 2012 proběhlo na Ostaši natáčení pořadu Po
Česku, který pro Český rozhlas natáčí pan Václav Žmolík.
Díky bouřkovým kulisám bude jistě reportáž ze skal jednou
z nejzajímavějších, jaké se na cestách panu Žmolíkovi
podařily natočit. Natáčení jsme byli účastni: za město (a
horolezce) moje mališkost, a za Správu CHKO Broumovsko
p. Petr Köppl. Podle informace pana Žmolíka by měla být
reportáž vysílána na ČRo dne 14. 7. 2012 od 13 hodin.
Jiří Škop, místostarosta

NEPŘÍTOMNOST MÍSTOSTAROSTY
Dovoluji si touto cestou oznámit, že ve dnech 16. 7. –
27. 7. 2012 budu v úřadě nepřítomen z důvodu dovolené.
Pokud některé záležitosti nesnesou odkladu, obracejte se,
prosím, v této době buď na paní starostku nebo na kolegy
z odboru investic, majetku a životního prostředí. Děkuji za
pochopení.
Všem, kteří v rámci prázdnin vyráží kamkoliv „do světa“
za pohodou, přeji příjemnou dovolenou a šťastný návrat
domů. No a těm, kteří nikam z různých důvodů nejedou,
přeji příjemné a slunečné léto.
Jiří Škop, místostarosta

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Společnost OREDO zveřejnila dne 12. 6. 2012 na svých
internetových stránkách (www.oredo.cz) první návrh
železničního jízdního řádu pro období 2012/2013. Ke
stažení jsou na těchto stránkách návrhy jednotlivých tratí.
Nejedná se o definitivní verzi jízdního řádu. Začátek
platnosti nového jízdního řádu je od 9. 12. 2012.
Z hlediska koncepce železniční dopravy nedochází v
Královéhradeckém kraji k významnějším změnám. Prosíme
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Vás o prostudování návrhu jízdního řádu na tratích, které
procházejí naší obcí, a které jsou Vámi využívány.
Připomínky k tomuto návrhu jízdního řádu je možné
zasílat na adresu společnosti OREDO (Nerudova 104, 500 02
Hradec Králové), do datové schránky naší společnosti nebo
e-mailem na adresu bus@oredo.cz. Připomínky zašlete
nejpozději do 18. 7. 2012, aby k nim mohlo být přihlédnuto
při tvorbě konečného návrhu jízdního řádu.
Jiří Škop, místostarosta

ODPADOVÉ INFORMACE
I u nás je nyní možné snáze třídit
drobná elektrozařízení a baterie
- ve městě byl umístěn speciální červený kontejner
Občané Police n. M. mají
nyní zjednodušenou možnost
třídění vysloužilých drobných
elektrozařízení a baterií. Nezisková společnost kolektivní systém ASEKOL, která organizuje sběr a
recyklaci elektroodpadu, umístila ve městě k tomuto
účelu speciální kontejner. Cílem je ulehčit občanům
třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru
menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí
v popelnici,
odkud
se
k ekologické
recyklaci
nedostanou.
Police n. M. je dalším městem, v němž jsou
instalovány kontejnery na drobná elektrozařízení.
Ta totiž podle údajů ASEKOLu, který kontejnery
zdarma instaluje, končí v popelnici mnohem častěji
než větší druhy elektroodpadu. „Z našeho průzkumu
vyplývá, že lidé považují tradiční sběrná místa, jako
jsou například sběrné dvory, za příliš vzdálená.
V důsledku
pak
do
nich
odmítají
nosit
elektrozařízení, která se bez problémů vejdou do
popelnice. Takový osud má například více než
polovina elektrických hraček,“ vysvětluje regionální
zástupce společnosti ASEKOL pro Pardubický a
Královéhradecký kraj Lenka Vorlová.
Kontejner v Polici n. M. má i speciální kapsu
určenou na baterie. „Přestože naše společnost sběr
baterií přímo nezajišťuje, díky dostupné technologii
jsme se od začátku letošního roku rozhodli
kontejnery využít i k tomuto účelu. Lidé dosud příliš
nedokáží odlišit baterie od elektroodpadu, a házeli
je i do našich sběrných nádob. Kapsu jsme použili již
v několika městech a velmi se osvědčila,“ vysvětluje
Vorlová.
Do
stacionárního
kontejneru je možné
vyhazovat
malá
elektrozařízení,
například
klávesnice,
kalkulačky,
mobilní
telefony,
elektrické
hračky apod. Rozměr
otvoru pro vhození je
30 x 50 cm, což odpovídá
standardní
velikosti
počítače.
Větší
elektrozařízení
například televizory - musí občané i nadále
odevzdávat ve sběrném dvoře nebo při koupi nového

spotřebiče v prodejně tzv. kus za kus. Náklady na
svoz a zpracování, stejně jako náklady na pořízení
nádob hradí ASEKOL.
Místo, kde je v Polici n. M. kontejner umístěn:
ul. K Sídlišti, parkoviště pod kotelnou - stanoviště
kontejnerů pro tříděný odpad.
ASEKOL s.r.o., je nezisková společnost, která
provozuje kolektivní systém zpětného odběru
elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL
zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako
jediný systém pro zpětný odběr historických
elektrozařízení
v oblastech
výpočetní,
telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební
elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport.
ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného
odběru s 4 214 městy a obcemi a 2 568 opravnami
a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst
vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů
kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných
více než 12 800 sběrných míst zajišťuje společnosti
ASEKOL
nejhustší
sběrnou
síť
vysloužilých
elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v
Evropě. V roce 2011 vybral ASEKOL od každého
občana ČR průměrně 1,67 kg elektroodpadu.
Kontakt: ASEKOL s. r. o.: Čs. exilu 2062/8, 143
00, Praha 4, regionální zástupce pro Pardubický a
Královéhradecký
kraj:
Lenka
Vorlová, e-mail:
vorlova@asekol.cz, tel.: 725 867 395, www.asekol.cz
, P.O.Box 51, 530 09 Pardubice
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police nad Metují

Rozpis lékařů stomatologické
služby červenec - srpen 2012
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
14. 7. – 15. 7.

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

602 304 594

21. 7. – 22. 7.

MUDr. Lukáš Neoral
ZS Police nad Metují

491 541 654
602 333 452

28. 7. – 29. 7.

MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují

491 581 394
602 333 460

04. 8. – 5. 8.

MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí

491 582 381

MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov

603 479 132

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

491 524 334

11. 8. – 12. 8.
18. 8. – 19. 8.

25. 8. – 26. 8. MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika Broumov

602 333 466

Kvalita vody z vrtu Julinka na
polickém náměstí
Opět je tu aktuální odpověď na otázku - Jak je na
tom voda z Jůlinky? Odpověď zní, že stále dobře. Pro
pravidelné i občasné, místní i přespolní uživatele je
to jistě pozitivní zpráva, zvláště teď v létě. Své
tvrzení opírám o výsledek pravidelného odběr a
rozboru této vody, který v květnu letošního roku
provedla Hydrogeologická společnost, s.r.o. Praha, ve
spolupráci s akreditovanou laboratoří společnosti VIS,

a.s. Praha (protokol o zkoušce č. 2012/1922).
Výsledky rozboru byly porovnány s vyhláškou č.
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky
na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly,
v platném znění. Provedená analýza potvrdila, že
voda z Jůlinky vyhovuje limitům pro pitnou vodu
bez úpravy, a to jak po stránce chemické, tak i po
stránce
bakteriologicko-biologické.
Vzhledem
k trvale vyššímu obsahu dusičnanů, ale není tato
voda vhodná pro přípravu umělé výživy kojenců.
Z hlediska charakteristiky jde o vodu vápenatohydrogenuhličitano-síranovou, s poněkud nepříznivým
poměrem vápníku a hořčíku - obsah hořčíku je nižší
10 mg/l (optimum je 20 - 30 mg/l) a obsah vápníku
naopak vyšší 98 mg/l (optimum je 40 – 80 mg/l) a jde
o vodu tvrdou, s optimální tvrdostí 2,9 mmol/l
(optimum je 2 - 3,5 mmol/l). Protokol o provedeném
rozboru se všemi analyzovanými ukazateli je
k nahlédnutí na MěÚ. Další rozbor bude proveden na
podzim.
ukazatel
reakce vody
tvrdost (Ca+Mg)

jednotka
pH
mmol/l

skutečnost
7,7
2,9

limit
6,5 - 9,5
2 - 3,5

hořčík
vápník
sodík
draslík
železo
chrom
stříbro
sírany
chloridy
fluoridy
dusičnany
dusitany
křemičitany
hydrogenuhličitany
NEL
arsen
rtuť
bakterie a pod.
mikrobiální obraz

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

10
98
1,6
0,52
0,16
< 5,0
< 5,0
45
10
< 0,2
36
< 0,01
8,1
230
0,026
< 5,0
< 0,1
0
0

20 - 30
40 - 80
200
0,20
50
50
250
100
1,5
50
0,50

10
1
50

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Jedničky pečovatelkám
Děti ve škole dostaly jedničky a o prázdninách
odpočívají. Zaměstnanci pečovatelské služby, pečovatelky i
správce pečovatelského domu také pracují na jedničky, ale
o prázdninách si neodpočinou. Naopak v době čerpání
dovolených mají ještě „větší zápřah“, protože většinou
pracují v oslabení. Ke konci června máme uzavřenou
smlouvu o poskytování sociálních služeb se 70 klienty, 16
mužů, 54 žen ve věkovém rozmezí 57-92 let. Služba je
poskytovaná v domácím prostředí v pracovních dnech od
6,30 do 15,00hodin. I v tomto období poskytují pracovníci
terénní pečovatelské služby uživatelům PS pomoc velmi
svědomitě.
Základní služby, které pečovatelská služba pravidelně
zajišťuje:
1. poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz
nebo donáška jídla, pomoc při přípravě a podání
jídla).
2. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu (pomoc při oblékání a svlékání, přesun na
lůžko, pomoc při prostorové orientaci)
3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní
hygieny, mytí vlasů a stříhání nehtů, pomoc při
použití WC)
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4. pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a
údržba domácnosti, mytí oken běžné nákupy a
pochůzky, praní a žehlení prádla, úprava prádla,
topení v kamnech, donáška uhlí, vyhazování sněhu,
velký úklid např. po malování).
5. zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím (doprovod k lékaři, na poštu, k e
kadeřnic, do knihovny aj.)
6. fakultativní služby (vyřizování telefonem, objednání
kadeřnice a pedikérky)
Mimo tyto služby, které se zajišťují na základě smlouvy
o poskytování služeb, organizují pečovatelky i další
inovativní aktivity. Každý týden se v úterý a ve čtvrtek
cvičí, ve středu odpoledne se ve společenské místnosti
hrají karty a různé stolní hry. První středu v měsíci je ve
společenské místnosti promítání filmů.
Z mnoha dalších společenských akcí se již stala pěkná
tradice.
Masopust – odpolední posezení s harmonikou, masky,
bohatá tombola.
Vítání jara - v letošním roce v zelené barvě, každý
účastník si oblékl něco ze zelenou barvou, výroba
papírových kuřátek, které se využili jako dekorace
společných prostor.
Velikonoce - dopoledne s dětmi z MŠ
Čarodějnice, stavění máje – uživatelé pomohou s
výzdobou majky a s jejím postavením, soutěží se o nejlépe
vyzdobené koště a masku, opékají se párky, v letošním roce
k poslechu hrála country kapela. Posledního května se
májka společně kácí při dopoledním posezení u kávy.
Příprava diamantové svatby manželům Prouzovým,
které se zúčastnilo i několik obyvatelů pečovatelského
domu. Pečovatelky zajistily a vyzdobily altán, ve kterém
proběhl obřad, krásně připravily svatební stůl s pohoštěním
a pomáhaly s obsluhou hostů.
Vítání léta - tentokrát v barvě červené. V dopoledních
hodinách obyvatelé vyráběli korálky z papíru, potěšit je
přišly děti z tanečního kroužku s krásným programem.
Součástí vítání léta je podávání jahodového koktejlu.
Odpoledne přišla zahrát kapela mladých hudebníků opět
v country stylu.
Tato akce byla v letošním roce zatím poslední, ale už se
těšíme na Popouťové posezení, vítání podzimu, oslavu Dne
seniorů, podzimní výlet „modrým autobusem“, pyžamový
podvečer
s promítáním
fotek
z předchozích
akcí,
Mikulášskou zábavu, vánoční posezení.
Zapojit obyvatele do práce v kolektivu je úkol dost
nelehký. To, že se dnes těchto akcí účastní kolem 20-35
lidí, je oproti dřívějšku velký úspěch.
A to hodně vypovídá o dobré práci zaměstnanců
pečovatelské služby.
Za vaši záslužnou práci ještě jednou – jednička
s hvězdičkou. Moc, moc děkujeme.
Ilona Kejdanová, vedoucí sociálního odboru
Ida Jenková, starostka

Usnesení rady města ze zasedání
č. 14 a 15 / 2012 ze dne 11. a 25. června 2012
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala
sponzorský dar od pana Ing. Pavla Richtera, Ph.D. ve výši 3
000,- Kč na podporu koncertních zájezdů žákovských
kolektivů ZUŠ.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují byla na
druhé pololetí převedena zbývající část schváleného
příspěvku zřizovatele na rok 2012 ve výši 657 300,- Kč.
RM schvaluje, aby Mgr. Jiří Škop byl zástupcem města
v MAS Stolové hory.
RM doporučuje ZM ke schválení závěrečný účet města
Police nad Metují za rok 2011 a vyjádření souhlaus
s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
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RM schvaluje změnu rozpočtu č. 3 - jednotlivé položky
rozpočtových opatření č. 7 - 11. Souhrnné zvýšení příjmů a
výdajů činí 143 705,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu č. 4 jednotlivé položky rozpočtových opatření č. 12 - 14.
Souhrnné zvýšení příjmů a výdajů činí 1 290 000,- Kč.
RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "Projektová dokumentace
rekonstrukce komunikace Pod Klůčkem" firmu Hauckovi, s.
r. o., Česká Skalice,
IČ: 287 79 533 s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou 33.000,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření zkušebny
orchestru v klášteře" firmu PETR HEPNAR, Trubějov 49, IČ:
60898712 s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou 225.692,Kč vč. DPH.
RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava fasády GE Money
Bank" v Polici nad Metují čp. 97 firmu Zdeněk Dostál STAFIDO, IČ: 48174238, Police nad Metují s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou 25.019,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje ukončit nájem nebytových prostor v 1. patře
domu č. p. 342 v Tyršově ulici nájemci Sportcentrum
Helena s.r.o. dohodou ke dni 30. 6. 2012 s podmínkou, že
nájemce uhradí dlužné nájemné a doplatek za služby
spojené s pronájmem nebytových prostor do 31. 8. 2012 a
jako záruku vystaví před podpisem dohody směnku
avalovanou jím osobně jako fyzickou osobou.
RM neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 1180/2 v
k.ú. Police nad Metují panu M. F.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 725/1 o
ploše 45 m2 v k. ú. Velká Ledhuje.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemků p. č.
450/3 o výměře 154 m2 a p. č. 470/2 o výměře 41 m2 v k. ú.
Hlavňov manželům B. a D. R. do společného jmění manželů.
Kupní cena je stanovena v celkové výši 5.850,- Kč a bude
uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod
(darování) pozemku st. č. 565 a budovy bez čp/če na
pozemku st. č. 565 v k. ú. Police nad Metují z majetku
České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví města Police nad
Metují. Zároveň doporučuje ke schválení znění smlouvy o
bezúplatném
převodu
nemovitostí
č.
UZSVM/HNA/2185/2012-HNAM.
RM doporučuje ZM ke schválení žádost o bezúplatný převod
(darování) pozemků p. č. 1079/26 - ostatní plocha o výměře
77 m2, p. č. 1079/45 ostatní plocha o výměře 24 m2 a p. č.
1079/46 ostatní plocha o výměře 57 m 2, vše v katastrálním
území Police nad Metují, z majetku Královéhradeckého
kraje do vlastnictví města Police nad Metují, a zároveň
souhlasí s uzavřením darovací smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přijetí daru pozemků z
majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města
Police nad Metují. Jedná se o tyto pozemky mimo silnici
vedle chodníku v k. ú. Police nad Metují:
p.č. 1079/26 - ostatní plocha o výměře 77 m2,
p.č. 1079/45 - ostatní plocha o výměře 24 m2,
p.č. 1079/46 - ostatní plocha o výměře 57 m2.
RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod
pozemku p. č. 106/1 v k. ú. Velká Ledhuje v obci Police nad
Metují z majetku České republiky zastoupené Pozemkovým
fondem ČR do vlastnictví města Police nad Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu usnesení č.
10/02/2012 o směně pozemků v k. ú. Hlavňov takto:
1) Město Police nad Metují přenechá panu M. V. pozemek
p. č. 31/2 o výměře 436 m2,
2) M. V. přenechá městu pozemek p. č. 31/4 o výměře 31
m2.
Cena pozemků je stanovena ve výši 30,- Kč/m2. Za rozdíl ve
výměře směňovaných pozemků uhradí M. V. městu kupní

cenu ve výši 12.150,- Kč + polovinu nákladů na geometrické
zaměření a vypracování znaleckého posudku.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku
č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
RM schvaluje vyslání místostarosty Mgr. Jiřího Škopa a Bc.
Evy Pápaiové na zahraniční cestu do Evropského parlamentu
ve Strassburgu ve dnech 14. 6. – 15. 6. 2012.
RM schvaluje uvolnění částky 6 000,- Kč na úhradu
fotografických
prací
Osadním
výborem
Hlavňov
připravované publikace o Hlavňovu.
RM nedoporučuje ZM vydání OZV, která by časově
omezovala pořádání společenských akci v nočních hodinách.
01/15/2012
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou
službou paní Marii Králové s účinností od 15. 7. 2012.
RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 998/8 o ploše
0,5 m2 v k. ú. Radešov nad Metují firmě AGRIN, spol. s r.o.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2012 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné je
stanoveno ve výši 100,- Kč ročně.
RM schvaluje pronájem nebytových prostor o ploše 45 m2 v
přízemí domu č. p. 377 v Nádražní ulici paní L. H. – GEUM
s.r.o.. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2012 na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je
stanoveno ve výši 550,- Kč/m2 ročně a bude každoročně
upraveno, vždy k 1. 7., o roční míru inflace za uplynulý
kalendářní rok.
RM schvaluje výpůjčku částí pozemků p. č. 966/37 o ploše
3479 m2 a p. č. 1139/3 o ploše 151 m2 v k. ú. Velká
Ledhuje, a části pozemku p. č. 1184/3 o ploše 165 m2 v k.
ú. Police nad Metují od vlastníka Královéhradeckého kraje v
zastoupení Správy s údsržby silnic Královéhradeckého kraje
za účelem rekonstrukce ul. Ostašská v Polici nad Metují.
RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Zateplení bytového domu
v ulici Na Babí, č. p. 407“ v Polici nad Metují firmu KELTEX
spol. s r.o., IČ: 42866294, Křižíkova 19, Brno, s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou 1 053.840,- Kč vč. DPH a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Police nad
Metují za měsíc leden – květen 2012. Rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2002
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 12511423-04-2012-01 ke
smlouvě č. 12511423 na pronájem kopírovacího stroje mezi
ZŠ a MŠ Police nad Metují a Konica Minolta Business
Solutions Czech, spol. s r.o.
RM bere na vědomí Stanovení úplaty za předškolní
vzdělávání na školní rok 2012 – 2013 v Mateřské škole
Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují.
RM bere na vědomí Stanovení úplaty za předškolní
vzdělávání na školní rok 2012 – 2013 v Základní a Mateřské
škole, na pracovišti Jiráskova 227, 549 54 Police nad Metují.
RM neschvaluje, z důvodu vyhlášení nového výběrového
řízení na dodavatele odpadových služeb pro rok 2013
1) vypovězení smlouvy o dílo na zajištění svozu, třídění a
zneškodňování komunálního odpadu č. 950087,
uzavřené mezi městem Police nad Metují a se spol.
Marius Pedersen, a. s., dne 16. 11. 2001,
2) vypovězení nájemní smlouvy na užívání odpadového
sběrného dvora za účelem provozování odpadových
služeb pro město Police nad Metují, uzavřené mezi
městem Police nad Metují a spol. Marius Pedersen,
a.s., dne 30. 12. 2011, a pověřuje starostku města
podáním písemných výpovědí.
RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava fasády radnice“ v
Polici nad Metují firmu MATEX HK s.r.o., IČ: 25968807,
Kladská 181, Hradec Králové s ekonomicky nejvýhodnější

nabídkou 746.798,- Kč vč. DPH a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo.
RM jmenuje souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a na základě
výsledků konkursního řízení ze dne 20.6.2012 pana Mgr.
Karla Nývlta, narozeného 25. 7. 1964, ředitelem Základní
školy a Mateřské školy Police nad Metují na období 6 let s
účinností od 1. 8. 2012.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města ze
zasedání č. 3 / 2012 ze dne 20. června 2012
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 02/2012, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
ZM nesouhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky, která
by časově a místně omezovala pořádání společenských akci.
ZM schvaluje závěrečný účet města Police nad Metují za rok
2011 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města,
a to bez výhrad.
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 4 - jednotlivé položky
rozpočtových opatření č. 12 - 15. Souhrnné zvýšení příjmů a
výdajů činí 2 271 596,- Kč. Zároveň schvaluje uzavření
smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory s příjemci
dotace dle přílohy.
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 450/3 o výměře 154 m2
a p.č. 470/2 o výměře 41 m2 v k.ú. Hlavňov manželům B. a
D. R. do společného jmění manželů. Kupní cena je
stanovena v celkové výši 5.850,- Kč a bude uhrazena do 30
dnů od podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje změnu usnesení č. 10/02/2012 o směně
pozemků v k.ú. Hlavňov takto:
1) Město Police nad Metují přenechá panu M. V. pozemek
p.č. 31/2 o výměře 436 m2,
2) M. V. přenechá městu pozemek p.č. 31/4 o výměře 31
m2.
Cena pozemků je stanovena ve výši 30,- Kč/m2. Za rozdíl
ve výměře směňovaných pozemků uhradí M. V. městu kupní
cenu ve výši 12.150,- Kč + polovinu nákladů na geometrické
zaměření a vypracování znaleckého posudku.
ZM schvaluje bezúplatný převod (darování) pozemku st.č.
565 a budovy bez čp/če na pozemku st.č. 565 v k.ú. Police
nad Metují z majetku České republiky zastoupené Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
města Police nad Metují. Zároveň doporučuje ke schválení
znění smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.
UZSVM/HNA/2185/2012-HNAM.
ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod (darování)
pozemků p.č. 1079/26 - ostatní plocha o výměře 77 m2,
p.č. 1079/45 ostatní plocha o výměře 24 m2 a p.č. 1079/46
ostatní plocha o výměře 57 m2, vše v katastrálním území
Police nad Metují, z majetku Královéhradeckého kraje do
vlastnictví města Police nad Metují, a zároveň souhlasí s
uzavřením darovací smlouvy.
ZM schvaluje přijetí daru pozemků z majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Police nad
Metují. Jedná se o tyto pozemky mimo silnici vedle
chodníku v k.ú. Police nad Metují:
p.č. 1079/26 - ostatní plocha o výměře 77 m2,
p.č. 1079/45 - ostatní plocha o výměře 24 m2,
p.č. 1079/46 - ostatní plocha o výměře 57 m2.
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 106/1 v k.ú.
Velká Ledhuje v obci Police nad Metují z majetku České
republiky zastoupené Pozemkovým fondem ČR do
vlastnictví města police nad Metují.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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Informace ze psího útulku
Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“.
Možná ho najdete v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku jsou ke 4.7.2012 dva psy.
Jedná se o jednoho
černého mladého psa a o
jedno odrostlé štěně-fenku.
Pes, kříženec černé barvy.

Fena, kříženec černohnědé barvy.
Dlouhosrstého jezevčíka, psa
rezaté barvy, obec Česká Metuje
umístila v hronovském psím útulku,
jelikož v našich záchytných kotcích
bylo přeplněno.
Dva pejsci, kteří rádi „výletují“
se v průběhu června šťastně vrátili
ke svým páníčkům.
Aktualizovanou nabídku volných
psů 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
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní

oddělení svidnické knihovny a pracovník oddělení reklamy,
tj. u nás bychom řekli oddělení pro kulturně výchovnou
činnost (výstavy, soutěže, besedy, vydávání materiálů
z akcí apod.) Hlavním cílem bylo podělit se o zkušenosti
z práce s dětskými čtenáři. Polští kolegové se zúčastnili
besedy „Písmenkové království“ pro druháčky ze třídy paní
učitelky Nádvorníkové. S úsměvem se k dětem připojili a
společně zvládali česká písmenka a slova.
Knihovník (či spíše knihovnice) je stejný po celém světě
– sbírá náměty pro svou práci všude kolem sebe. A tak fotí
dětské výtvory, ptá se na postupy tvoření, sleduje
zajímavosti a už se mu (či jí) v hlavě rodí nápady, jak to vše
využít ve své knihovně. Polské knihovnice fotily, ptaly se a
vyprávěly o své práci. A společně jsme spřádali plány na
další akce. Nevadila nám ani jazyková bariéra, naopak
přinesla humorné chvilky a výsledkem bude malý slovníček
slov, která sice znějí stejně, ale znamenají něco úplně
odlišného. Prostě spolupráce bude pokračovat.
Nezůstali jsme jen v naší knihovně. Během čtyř dnů
jsme navštívili knihovny v našem okrese – Knihovnu městyse
Velké Poříčí, městské knihovny v Červeném Kostelci,
Náchodě a Novém Městě nad Metují. Ve středu jsme se
rozjeli do Prahy a absolvovali exkurzi v Národní knihovně ČR
v Klementinu. Průvodkyní nám byla paní Mgr. Zlata
Houšková, zkušená knihovnice Knihovnického institutu
Národní knihovny. Při prohlídce jsme porovnávali činnost
národních knihoven v České republice a v Polské republice.
Úkoly ústředních knihoven jsou si podobné, i když se rozdíly
najdou. Nás může těšit, že naše národní knihovna se stará o
všechny veřejné knihovny a není pro nás anonymním
ústředním orgánem. Paní Zlatu známe ze školení a akcí pro
dětské knihovny a také při této návštěvě nás uvítala jako
„máma svá kuřátka“, a ochotně nás provedla po již
zrekonstruovaných prostorech Klementina i tam, kde na
rekonstrukci teprve čekají. Na zpáteční cestě jsme
navštívili Kersko, které se stalo útočištěm spisovatele
Bohumila Hrabala, jedno z deseti českých autorů, které
jsme představili na výstavě v našem projektu. Nyní jsou
plakáty a českými autory vystaveni ve Swidnici a polští
v Polici. Následně dojde k výměně.

 K NIH OVNA
LITERÁRNÍ INSPIRACE – Mikroprojekt
reg. č. CZ.3.22/3.3.02/11.02841

Setkání v Červeném Kostelci

Beseda v naší knihovně
Závěr projektu patřil studijnímu pobytu polských kolegů
v naší knihovně. Navštívili nás čtyři pracovnice dětského
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Paní Zlatě jsme předali i výstup našeho projektu – knížku
Anička a Antek na stopě ztracených figurek

Nezapomněli jsme ani na kulturní a přírodní krásy
našeho kraje a navštívili např. zámek v Novém Městě nad
Metují s Peklem, Hvězdu a Ostaš.

v Jestřebích horách je určena stať Václava Jiráska Aby se
na havířinu nezapomnělo, která je současně pozvánkou do
Městského muzea ve Rtyni v Podkrkonoší. Najdeme zde i
Vzpomínku na horolezce Miroslava Šmída, která je
věnována nedožitým šedesátinám tohoto polického rodáka.
Závěr čísla pak patří Mgr. Aleši Fettersovi a jeho slovům na
rozloučenou se spisovatelem Josefem Škvoreckým. Snad
toto nové číslo sborníku přinese příjemné osvěžení a hezké
počtení v těchto horkých dnech.
Václav Eichler

PELLYHO DOM Y
- LETNÍ TE RASA
Pískovcové skalní útvary prostě polské kolegy uchvacují
Myslím, že se společné setkání povedlo (přinese další
smysluplnou spolupráci) a bylo zároveň důstojným
zakončením projektu Literární inspirace.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
V. Plachtová

Krejčovská dílna v Dřevěnce
Zveme Vás do staré školy Dřevěnky v Polici nad Metují,
kde připravujeme Krejčovskou dílnu „Cechu panen
rukodělných.“
Přijďte si prohlédnout staré šicí stroje, krejčovské
pomůcky, střihové přílohy a modely, které nosily Vaše
babičky.
V Dřevěnce také uvidíte repliku babičkovské kuchyně.
Zároveň Vás prosíme, pokud máte předměty, které se
vztahují k této tématice a jste ochotni je zapůjčit nebo
darovat, budeme moc rádi. (kontakt 603 765 187).
Zahájení výstavy bude upřesněno na plakátech.
Prezentace starých řemesel bude o Polické pouti.
Výstavu realizuje Cech panen rukodělných ve
spolupráci s Muzeem Náchod.

Město Police nad Metují a CKV Pellyho domy Vás
srdečně zvou k posezení na LETNÍ TERASU. V příjemném stínu
slunečníků si můžete vychutnat kávu, čokoládu, čaj, osvěžit se
limonádou, přiťuknout si půllitrem piva či sklenkou vína,
nabízíme též drobné občerstvení. K pohodové atmosféře pak
přispěje pestrý kulturní program. Návštěva je možná každý den
(včetně víkendů) od 13 do 19 hodin (kromě středy, kdy je z
provozních důvodů zavřeno). Budeme se těšit!
Sobota 7. 7. 2012 od 18:30 hodin, terasa Pellyho domů

CYRIL A METODĚJ

Příští rok si připomeneme 1 150 let od příchodu
slovanských věrozvěstů, soluňských bratří Cyrila (Konstantina)
a Metoděje na Velkou Moravu. O významu jejich mise pro naše
území promluví polický farář, pan Marian Lewicki.
Vstupné dobrovolné.

Okénko do Rodného kraje.
Do prodejen a knihoven přichází v těchto dnech další,
již 44. číslo vlastivědného sborníku Rodným krajem. A jako
vždy přináší zajímavé čtení o našem regionu. Tak na příklad
článek Mgr. Ondřeje Vašaty se zabývá vztahy našeho
prvního prezidenta T. G. Masaryka a města Trutnov, dva
články pak jsou věnovány dalšímu z řady prezidentů,
Václavu Havlovi. V prvním z nich vzpomíná na svá setkání
s ním Prof. PhDr. Vladimír Wolf, ve druhém Květa
Ležovičová v článku Vila Čerych – kouzelné filmové místo
představuje Václava Havla jako režiséra při natáčení filmu
„Odcházení“ v České Skalici. Naše skauty možná zaujme
originální vyprávění zakladatele českého skautingu Antonína
Svojsíka o jeho výletu do Teplických skal v roce 1892
v článku Petra Hnyka s názvem Putování A.. Svojsíka naším
krajem, i s příslibem pokračování v příštím čísle. Mgr.
Pavlína Nývltová líčí tragické události na Bohdašíně a
Končinách v souvislosti s atentátem na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942 a
Lucie Růžičková věnuje pozornost jiné protektorátní
tragédii, holocaustu, v článku Výstava, která dala jménům
tváře. Chmurné události pak vystřídá optimistické
vyprávění Aleny Čtvrtečkové o jejím vztahu k našemu kraji
v článku Místo k životu. Zájemcům o historii těžby uhlí

Čtvrtek 12. 7. 2012 od 17 hodin, terasa Pellyho domů

ČTENÍ POD SLUNEČNÍKY

Čtení z knih autorů, kteří psali o Polici nad Metují či jejím
nejbližším okolí. Zajímavý pohled nejen rodáků a místních, ale i
lidí „odjinud“ na zdejší kraj. Zastoupenými autory budou Karel
Čapek, Josef Škvorecký, Zdeněk Svěrák, Miroslav Šmíd a další.
Vstupné dobrovolné.
Sobota 14. 7. 2012 od 18 hodin, terasa Pellyho domů

KONCERT
ANNABASE

Vystoupení známé jazzové
kapely na terase Pellyho
domů v Polici nad Metují.
Opojte se tóny jazzu!
Vstupné: 50Kč
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Sobota 19. 7. 2012 od 18 hodin, terasa Pellyho domů

ROMANTICKÝ PODVEČER
Posezení na terase za doprovodu
tklivých houslových melodií
v podání Kateřiny Soumarové,
Markéty Nádvorníkové a Lubora
Bořka (kontrabas + zpěv). Těšit
se můžete na pestrou škálu žánrů
od moravského folkloru až po
filmové melodie.
Vstupné dobrovolné.

VÝSTAVY NA TERASE
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN 13-19 HOD.
KROMĚ STŘEDY.
Sobota 30. 6. - 19. 7. 2012, v uč. 306 v Pellyho domech

BAROKNÍ KRAJINOU

Sobota 21. 7. 2012 od 22 hodin, terasa Pellyho domů (v
případě špatného počasí sál Pellyho domů)

PROMÍTÁNÍ NAD MĚSTEM: TADY TO
MUSÍ BÝT
Režisér Paolo
Sorrentino přichází s
filozofickou road-movie
Tady to musí být (Itálie/
Francie/ Irsko 2011; 118
minut; drama, komedie)
plnou tklivých
i černohumorných
situací.
V hlavní roli exceluje Sean Penn jako bývalá rocková
hvězda Cheyenne a elegantně mu sekunduje Frances
McDormandová jako jeho manželka.
Cheyenne je bývalá rocková hvězda. Ve svých padesáti
letech se stále obléká ve stylu gothic a žije v Dublinu ze svých
autorských honorářů. Smrt jeho otce, se kterým dlouhých 30
let nekomunikoval, ho zavede zpět do New Yorku. Cheyenne
zjišťuje, že jeho otec byl celý život posedlý jednou věcí:
vyhledat postu za pokoření, které utrpěl v koncentračním
táboře v Polsku. Cheyenne se rozhodne pokračovat tam, kde
jeho otec skončil a vydává se na cestu napříč Amerikou.
Vstupné: 50Kč

Sobota 28. 7. 2012 od 15 hodin, terasa
Pellyho domů

ODPOLEDNE S
KOUZELNÍKEM

Celé odpoledne v režii mistra kouzelníka
Miloše Malého - nejenom pro děti.;-)
Těšte se na kouzlení přímo před Vašima
očima.
Vstupné: dospělí 30Kč , děti 15Kč.

Chodíme kolem historie staré
300 let a vnímáme ji jako všední
záležitost.
Výstava
fotografií
Zdeňka Odla chce návštěvníky
upozornit na osobitost barokní
architektury a souvislost s krajinou
a životem kolem ní. Je to právě
vrcholné baroko Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů,
které dotváří naši krajinu a zaslouží od nás více pozornosti, aby
se jeho poklady dochovaly i generacím budoucím.
Vernisáž proběhne 30. 6. od 17.00 hodin.

Sobota 21. 7. - 15. 8. 2012,
v učebně 306 v Pellyho domech

JAHODOVÝ SALÁT
Josef Kleiner - rodák z Bukovice představí letní směs svých obrazů.
Vernisáž se uskuteční 21. 7. od
17.00 hodin.

Čtvrtek 9. 8. - 31. 8. 2012 v uč. 306 v Pellyho domech

LINORYTY

Mladý olomoucký malíř a grafik Tomáš Petřík představí v
Polici nad Metují svou nejnovější tvorbu. V květnu letošního
roku měl autor
úspěšnou
výstavu
Biodramos
v
Děčíně, jejíž součástí
bylo
i
osm
linorytů, které byly
vytvořeny
jako
ilustrace
k
připravované
sbírce básní „Duše za
duši“
kurátora
výstavy Jiřího Trnky. V
roce 2011 se
účastnil
výstavy
CrashTest v Topičově salonu v Praze. Tomáš Petřík je
absolventem Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci.
Vernisáž se uskuteční 9. 8. od 17.00 hodin.

VÝSTAVY
Čtvrtek 2. 8. 2012 od 17 hodin, terasa Pellyho domů

„SHAKUJEME“ ANEB MÍCHÁNÍ
DRINKŮ
Míchání koktejlů už se
dnes
nestává
pouze
privilegiem
zkušených
barmanů!
Přijďte
se
dozvědět něco víc o tomto
„umění“, podívat se „jak na
to“ a zároveň samozřejmě
i ochutnat!
V ceně
vstupného
jsou
3
ochutnávky (+ následná
možnost zakoupení).
Vstupné: 50Kč
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Stálá expozice, Tyršova 341, Police nad Metují

MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ

Jedná se o stálou expozici modelového světa z papíru
jedinou svého druhu nejen v České republice. Kromě zhruba
1200 modelů ze všech vědních oblastí (architektura, letecká a
vojenská technika, scifi a mnoho dalších) se zde též můžete
seznámit také s historií papírového modelářství a s tvorbou
výtvarníků či modelářů minulosti i současnosti, nebo si
zakoupit některou z mnoha vystřihovánek. Pro zájemce je také
připraven stůl a nůžky, aby dokázali svůj modelářský um.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu každý den (včetně víkendů)
od 9 do 17 hodin. Kontakty: 498100910, info@mpmpm.cz,
www.mpmpm.cz.

Pondělí 11.6. - 31.8. 2012, přízemí budovy muzea Merkur

Podmínkou otevření kurzu je minimálně 20 párů na jeden kurz.

VÝSTAVA PANENEK A MAGNETŮ

Závazné přihlášky přijímáme do 17. 8. 2012.
Kurzovné ve výši1 000Kč,- / pár se platí zároveň s
přihlášením do kurzu. Přihlášky jsou k dispozici na
www.policko.cz nebo v Informačním centru.
Kurzy budou otevřeny pouze při dostatečném počtu
zájemců!

Prohlédnout si můžete na 400 různých panenek (nejstarší
panence je 120 let!) a dalších předmětů, které přinášejí
vzpomínky na dětství, jako jsou kočárky, koloběžky a další
doplňky.
Vstupné 20 Kč.
Středa 27.6.2012 - 19. 7. ve foyer
v Pellyho domech

JAMBOREE 2011

Skautské středisko Skaláci Police
nad Metují Vás srdečně zve na výstavu
fotografií z mezinárodního skautského
setkání, které se uskutečnilo ve dnech
27. 7. - 7.8. 2011 a mezi 280 skautů a skautek z ČR se ho
zúčastnili též i dva členové našeho střediska. Fotografie
přibližují atmosféru tohoto jedinečného celosvětového setkání
mladých lidí, setkání mnoha kultur i několika generací. Vše
očima fotografů České výpravy. K vidění každý den od 9 do 17
hod. ve foyer v Pellyho domech.
Úterý 10. 7. - čtvrtek 26. 7. 2012, Stará škola - „Dřevěnka“

SOKOLSKÉ PLAKÁTY ZE SBÍREK
REGIONÁLNÍHO MUZEA V NÁCHODĚ
Výstava k 150. výročí založení Sokola

Od 10. 7. do 27. 7. 2012 mohou zájemci v budově Staré
školy „Dřevěnky“ (čp. 15) v Polici navštívit výstavu plakátů se
sokolskou tématikou, připravenou u příležitosti 150. výročí
vzniku tělovýchovné organizace Sokol. Výstava je součástí
prohlídky stále expozice muzea v klášteře. Otevřeno denně 912hod, 13-16,30 hod.

Neděle 8. 7. 2012 od 12 hod., doprovodný program od 14
hod. na hřišti v Suchém Dole

VYSVĚCENÍ SUCHODOLSKÉ KAPLIČKY

Obec Suchý Důl Vás zve na slavnostní vysvěcení Zelené
kapličky v Ticháčkově lese, které se koná dne 8. července
2012 ve 12 hodin, a to za účasti kardinála Dominika Duky,
arcipiskupa
pražského,
a
Jana
Vokála,
biskupa
královéhradeckého.
Doprovodný program na hřišti v Suchém Dole (od 14,00
hodin):
 Dechová hudba Metujka Hronov - ved. J. Langr
 The Rebel Pipers (skotské dudy a bubny)
 Hudba Relax - ved. P. Fulka
 skákací hrad pro děti zdarma
 občerstvení zajištěno
Vstup zdarma.
Sobota 14. 7. 2012, start na náměstí v Polici nad Metují

BĚH NA HVĚZDU (26. ročník)

Závod Českého poháru v bězích do vrchu pro dorost, dospělé a
na náměstí i pro děti.
Pořadatel: Jaroslav Mazač, Žďárská 302, 549 54 Police nad
Metují, mobil 605-901133, e-mail: jmaja@seznam.cz
Délka: děti 80-1200m dle věku / hlavní závod 8,9km /
juniorky do 19 let, ženy nad 55 let a muži nad 70 let 5 km

Pondělí 23. 7. - 12. 8. 2012 ve foyer v Pellyho domech

VARIANTY

Sobota 28. 7. 2012, od 18 hodin, Vražedné pobřeží

Výstava obrazů polického rodáka Pavla Mazala. Otevřeno
každý den od 9 do 17 hod.
Pondělí 6. 8. - 17. 8. 2012, Stará škola - „Dřevěnka“

JENKOVI - KRAJINA TŘIKRÁT JINAK

Třígenerační výstava fotografií. Pohled na naše nádherné
okolí (a nejen to) přes hledáček fotoaparátu dědy, otce a syna.
Snímky rozdílné i podobné nejen použitou technikou, ale i
úhlem pohledu. Otevřeno každý den 9 - 11hod., a 13 - 16hod.

RŮZNÉ
KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO
DOSPĚLÉ 2012
ZAČÁTEČNÍCI &
POKROČILÍ
Zahájení: září 2012 viz
www.policko.cz
Kurz zahrnuje 7 lekcí, které
budou probíhat vždy 1x za
dva týdny a je určen pouze
pro páry, které již základní
kurz společenského tance
absolvovaly.
Oba kurzy se konají na sále
Pellyho domů a vedou je
manželé Poznarovi
z Červeného Kostelce.

2. ročník CHIPPER ZÁVODU
BIATHLON ŠTAFET
+ „ROCKOVÁ PARÁDA“

Hosty jsou skupiny: Kluci z marmelády (Broumov), Cool &
juicy (Machov), Enter (HK)
Info pro závodníky
 Startovné 250Kč štafeta
 Štafeta min. 1 žena + 3 muži
 Hodnotí se ustrojení štafet
 Start nad 18 let
 Pravidla a ukázka trati od 17 hodin
 Startuje maximálně 12 teamů, tak neváhejte a
volejte 739 428 679

PŘIPRAVUJEME
NA SRPEN- 2012
Sobota 18. 8. 2012 od 17 hod.

OSLAVY 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
OSTROSTŘELECKÉ GARDY VÁCLAVA
HRABĚTE RADECKÉHO

- v 17 hod. pietní akt na hřbitově
- vyhodnocení celodenní střelecké soutěže na polickém náměstí
- přátelské posezení na Vražedném pobřeží na polickém hřišti,
kde k pohodě budou hrát skupiny Pevná vůle a Kamarádi
Osady 5.
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Čtvrtek 23. 8. 2012 od 17 hodin, terasa Pellyho domů

HISTORIE, SOUČASNOST I
BUDOUCNOST HRADU VÍZMBURK

Přednáška p. Jaroslava Balcara nejen o objevení hradu
v blízkosti Červeného Kostelce.
Vstupné dobrovolné.

I N F O C E N T R U M
Police nad Metují
OTVÍRACÍ DOBA IC
V ČERVNU
POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 17:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 17:00
Pátek
9:00 – 17:00
sobota
9:00 – 12:00
neděle
9:00 – 12:00
Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e-mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501

Sobota 25. 8. nebo neděle 26. 8. 2012 (v závislosti na počasí)

INLINE BRUSLENÍ
V PETROVICKÝCH ZATÁČKÁCH

Přijďte si mezi 16. - 19. hod. vychutnat jízdu petrovskými
zatáčkami. Po celou dobu konání je hlavní silnice pro veškerou
automobilovou dopravu (kromě autobusů) uzavřena!
Čtvrtek 30. 8. 2012 od 17 hodin, terasa Pellyho domů

WORKSHOP FIMO

Workshop nabízí možnost vyrobit si vlastní šperk z FIMO
hmoty ve spolupráci s Martinou Váňovou, která studovala
v letech 2003-7 SUPŠ obor Uměleckoprůmyslové zpracování
kovů v Jablonci nad Nisou. Akce je vhodná pro všechny, kteří
rádi vyrábí.
Vstupné: 50Kč.
================================================

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK:

Pondělí, středa: 9.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek: 9.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00 hodin
Sobota, neděle: 9.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hodin
tel.: 491 421 501
e-mail : infocentrum@policko.cz, www.policko.cz, www.meupolice.cz

Bc. Lenka Slavíková, CKV Pellyho domy

Pozn.: Funkci IC částečně přebírá Muzeum papírových modelů.

KE KOUPI V INFOCENTRU…
REGIONÁLNÍ PRODUKT

Stávající sortiment Med z Rokytníku (950 g za
120 Kč) a Med z Ekofarmy Vlkovi
Vernéřovice (džbánek 60 Kč) byl
doplněn o nový produkt. Tím jsou
BIO DŽEMY z Radešova.
Tato dobrota je vyráběna ručně z
ovoce pocházejícího z ekologických
sadů a polí především z Radešova.
Škála různých chutí džemů vzniká
vzájemnou kombinací několika druhů
ovoce. Jako základ je nejčastěji
používána rebarbora (reveň), nebo
černý jeřáb (aronie) a muchovník
(amelanchier). Ty jsou doplněny
jablky, malinami nebo pomeranči.

BEACH HŘIŠTĚ
Přijďte si zahrát plážový volejbal nebo plážový tenis!
Vybavení Vám rádi za malý poplatek zapůjčíme.
Rezervace NUTNÁ na telefonním čísle 721 264 990 – správce
hřiště.
Ceník pro letošní rok:
Hodinová sazba: 100 Kč
Denní sazba: 500 Kč
Měsíční permanentka: 400 Kč
(1x týdně 2 hodiny)
Více informací na www.policko.cz (sport, kultura, volný čas)
Martina Golová

Výstava Hospodaření na půdě otců
Od 1. června do 12. srpna 2012 je možné v prostorách
stálé expozice Muzeum města Police nad Metují v prvním
patře benediktinského kláštera navštívit výstavu s názvem
Hospodaření na půdě otců. Výstava zájemcům představuje
unikátní soubor fotografií z minulého století z archivu Ing.
Josefa Pozděny, CSc.
Fotografie zachycují jednotlivé
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tradiční, dnes již často zapomenuté, zemědělské činnosti a
práci rolníků na Náchodsku, Hronovsku a Policku. Výstava
již byla s velkým úspěchem prezentována v Náchodě a
Kroměříži. V Polici je výstava navíc doplněna o ukázky
starého zemědělského nářadí (pluhy, ruchadla, háky,
kosy…) a historické fotografie ze sbírek polického muzea.
Otevřeno je denně mimo pondělí 9,00-12,00 a 13,00-16,30
hod.

Za regionální muzeum - Mgr. Jan Tůma

Z polické mateřinky

Výstava Sokolské plakáty ze sbírek
RMN - k 150. výročí založení
Sokola
Od 10. do 26. července 2012 mohou zájemci navštívit ve
staré škole Dřevěnce výstavu plakátů se sokolskou
tématikou, připravenou Regionálním muzeem v Náchodě u
příležitosti 150. výročí vzniku tělovýchovné organizace
Sokol. Na výstavě jsou prezentovány plakáty ze sbírek
muzea v Náchodě a jsou doplněny unikátními historickými
fotografiemi z fondu muzea v Polici n. Met. Ty dokumentují
činnost tělocvičné jednoty Sokol v 70. a 90. let 19. stol., a
především na počátku 20. století. Unikátní je pak kolekce
nově digitalizovaných skleněných negativů zachycujících
slet sokolské župy Podkrkonošské v Polici n. Met. dne 19.
6. 1932.
Výstavu lze navštívit v rámci prohlídky muzejní expozice
v klášteře (zde nutno zakoupit lístek a průvodkyně odvede
návštěvníky do staré školy). Otevřeno denně mimo pondělí
9-12, 13-16,30 hodin.

… se tentokrát s Vámi chceme podělit o příjemné
zážitky z návštěvy naší partnerské mateřské školy z polské
Swidnice.
Touto letošní návštěvou dětí a jejich paní učitelek
z Polska jsme tak trochu slavili – je to totiž už 10 let, co se
navzájem navštěvujeme a setkáváme. První rok mateřské
školky vzájemně navštěvovaly pouze paní učitelky – moc
jsme se na tato pěkná setkání těšily, protože mezinárodní
babinec u kávy a koláčku, navíc s lidmi, kteří by také pro
děti udělaly první – poslední, neprožijete každý den.
V dalších letech jsme začali organizovat tyto návštěvy
s dětmi, především předškoláky, protože malé děti by
náročný program a dlouhou cestu mezi Policí nad Metují a
Swidnicí nezvládly. Každá návštěva probíhala ve velmi
přátelské atmosféře, žádné rozpaky z neznámých dětí,
žádná stydlivost, obavy – prostě nic takového. Pedagogický
sbor jak na polské straně, tak u nás, se časem, pravda,
obměnil, paní učitelky – stálice - se také trochu za tu dobu
změnily, ale vždycky se navzájem poznáme, a to je
nejdůležitější. I když se vidíme s půlroční přestávkou, je to
stejné, jako když řeknete: A o čem jsme to včera mluvily?
Tentokrát přijela swidnická školka do Police 14. června
2012 v počtu 39 dětí. Autobus byl plný dětí a dárků. Naše
paní ředitelka uvítala polské návštěvníky hned u autobusu.
V jídelně už čekala svačinka, každé z dětí si mohlo dát, na
co mělo chuť, slané nebo sladké. S občerstvením nám
pomáhali rodiče dětí, kterým touto cestou děkujeme. Po
tomto doplnění energie následoval program, který
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připravily především děti a paní učitelky ze třídy Berušek a
Kopretin, i třídy Zvonečků a Sluníček přispěly svou troškou
do mlýna. Sluníčka zatančila polským kamarádům taneční
číslo „ O berušce “ nejprve na ukázku, potom se polské
děti zapojily také. Zvonečky připravily číslo Palec začíná.
Ve třídě Berušek si polské děti zahrály na úžasné publikum,
protože Berušky si pro ně připravily pásmo písniček,
nechyběla ani ukázka kroužku hry na zobcovou flétničku.
Pak následoval akčnější program – překážková dráha ve
třídě
Kopretin,
fotbálek
v tělocvičně,
skládání
jednoduchých origami (lodička s výzdobou) a lovení
papírových rybiček. Všechny disciplíny plnily děti společně,
bez problémů spolu komunikovaly, takže byste ani
nepoznali, že se jedná o setkání na mezinárodní úrovni .
Škoda jen , že nás zradilo počasí, původní plán byl
připraven na školní zahradu.
Po splnění všech úkolů proběhla kontrola (správný počet
mašliček v příslušných barvách za každou disciplínu), a
došlo na předávání dárků. Polské děti dostaly od našich
Berušek medaili s připomínkou dnešního setkání, jejich paní
ředitelka dostala tuto medaili v mega velikosti, diplom za
úspěšné splnění všech úkolů, drobné dárky od dětí z celé
naší školky a 2 fotbalové míče. Naše paní ředitelka dostala
papírovou knihu s velkým věnováním k 10. letému výročí
vzájemné spolupráce, a všechny paní učitelky dostaly pro
svou třídu drobné dárečky.
Moc nás potěšila návštěva paní starostky Idy Jenkové,
která se s chutí připojila k pohybové hře, a polským dětem
darovala velkou panenku. Pouze vyslovila obavy, aby
panenka, která vypadala jako živá, projela do Polska bez
problémů, protože panenčí pasy ani občanky ještě
nemáme, ale zřejmě to dopadlo dobře, protože panenka už
bydlí ve swidnické školce.
Po dobrém obědě nám polští kamarádi zazpívali,
zamávali na rozloučenou a za chvíli je autobus odvážel
domů. A my se těšíme na podzimní shledání, kdy naše děti
pojedou na návštěvu do Polska.
Mějte se hezky a užívejte si prázdniny!
Vaše učitelky MŠ Police nad Metují Fučíkova 328

Vítězi se ve čtyřech kategoriích stali :
D1 cena fy
Blue Fly Police n.M.
Kateřina Šefcová - 14:30 min.
H1 cena fy
Hauk Police n.M.
Ondřej Binar 18:42 min
D2 cena fy
Sport Hotárek
Lucie Maryšková - 22:07 min
H2 cena fy
Blue Fly Police n.M.
Tomáš Ševců 20:00 min
Poháry pro vítěze věnovala polická základní škola –
K.Nývlt.
Věřím, že se v příštím roce dočkáme druhého ročníku.
Hezký den se sportem vám všem.
P.Jansa

Květen na Bezděkově
Školní rok nám utekl jako voda a my se dostali do finiše.
Celý rok jsme pro děti chystali zajímavý program a
snažili jsme se, aby se jim u nás líbilo. Z těch posledních
musíme jmenovat.
Od dubna každou středu předškoláci a žáci 3. a 4. třídy
jezdili plavat.
V úterý 5.6. jeli školáci na svůj školní výlet do
Harrachova. Sice byla velká zima, ale nám se vše líbilo navštívili jsme sklárnu, nakoupili krásné skleničky, prošli se
k Mumlavským vodopádům a navštívili muzeum myslivectví
a lesnictví.
V pátek 8.6. se děti z MŠ vydaly zjistit, jak to vypadá u
profesionálních hasičů v Poříčí. Zde se seznámily s
hasičskou technikou, vybavením aut, ošacením hasičů.
Stihly si pohrát s hasícími přístroji, lanovkou a vyzkoušet
svou odvahu při výstupu na požární žebřík.

Školokolo 2012
Žáci polické základky stáli u zrodu prvního ročníků
závodu na horských kolech. Nejen nápad, ale také pomoc
při zajištění a přípravě – to byl základ této akce. Začal bych
tedy poděkováním Matěji Berkovi, Kubovi Binarovi a Tomáši
Ševců. Společně jsme dali možnost školní mládeži dalšího
sportovního vyžití. Díky pochopení a pomoci celé řady
lidiček všechno nakonec klaplo a závody proběhly za
ideálních podmínek – bez zranění, bez protestů a ku radosti
všech přítomných. Kluci vydumali zajímavou trať, která
prověřila nejen fyzičku závodníků, ale také jejich technické
dovednosti. Veškerý výsledkový servis i fotografie z této
akce najdete na stránkách naší základky.
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V pondělí 11.6. pořádala školka pro své rodiče malou
besídku. Zde děti předvedly nejprve několik písniček a
pohybových cvičení a pak nastal hřeb celého vystoupení pohádka o Sněhurce. Všechny děti se přeměnily v malé
herce a plně se soustředily na svůj výkon. Ten byl více než
100%. Vystoupení se všem moc líbilo. Děti pak předaly
maminkám malé dárečky.
V pátek 15.6. se školkové děti vydaly na svůj výlet do
Machova a hned v dalším týdnu je čekala NON-STOP školka.
Školákům se podařilo zdárně ukončit tento školní rok.

Teď nás čekají prázdniny a Nás dospělé dovolená.
Přejeme si, aby červenec i srpen byly měsíce hodně
slunečné a teplé, aby si děti i všichni dospělí hodně
odpočinuli a načerpali dostatek sil.
Marie Vaisarová

Závěr školního roku 2011/12 na ZŠ
Výsledky vzdělávání

naprostá většina žáků a většině třicetikorunový požadavek
nedělal žádné problémy. Ocenění nejlepších sběračů bylo
provedeno také v Pellyho domech při slavnostním ukončení
školního roku, kde byli odměněni dárky všichni žáci, kteří
nasbírali za více než 150,- Kč (na I.st. – 31 oceněných, na
II.st. – 13 oceněných žáků). Drobné ceny ve třídách dostali
i ti, kteří se dostali přes limit 100,- Kč. Opět uvádíme
celkové výsledky sběru (za třídy) a nejlepší tři sběrače za I.
a II.stupeň.

Celkem studovalo na naší základní škole (k 28.6.) 453
žáků, kteří navštěvovali celkem 20 tříd v Polici nad Metují a
dvě třídy v Bezděkově nad Metují, z toho 13 tříd bylo na I.
stupni a 9 tříd na II. stupni. O vzdělávání se staralo 32
učitelů a 4 vychovatelky školní družiny.
A jak letošní školní rok dopadl (v závorce jsou
porovnatelné údaje ze šk.r. 2010/11):
 s prospěchem prospěl/a s vyznamenáním bylo 162
(148) žáků I. stupně, 72 (80) žáků I. stupně prospělo,
5 (6) žáků I. stupně neprospělo a 1 (0) žák byl
nehodnocen
 s prospěchem prospěl s vyznamenáním bylo 44 (57)
žáků II. stupně, 162 (150) žáků II. stupně prospělo a
6 (17) žáků II. stupně neprospělo
 na I. stupni bylo zameškáno 10 756 (8 377) hodin a
119 (29) hodin bylo neomluvených
 na II. stupni bylo zameškáno 11 306 (12 772) hodin,
78 (123) hodin bylo neomluvených
 z výchovných opatřeních bylo celkem uděleny také 4
(12) napomenutí třídního učitele, 31 (19) důtek
třídního učitele, 18 (15) důtek ředitele školy, 3 (9)
dvojky z chování, 5 (7) trojek z chování, ale také 166
(129) pochval třídního učitele.

celkem

celkem

10 368

14 102

24 470

1.stupeň

5 710

8 085

13 795

2.stupeň

4 659

6 017

10 675

Ocenění nejlepších sběračů bylo provedeno na
slavnostním ukončení školního roku v Pellyho domech, kde
byli odměněni poukázkami nejlepší 3 žáci na I. i II. stupni a
dále vždy losováno dalších 7 žáků, kteří nasbírali více než
200 kg starého papíru. Pro představu uvádíme nejlepší
sběrače na obou stupních
I.st

Příjmení a jméno

celkem kg

2.B

Prouza David

1267,0

5.A

Kinclová Iveta

975,0

5.B

Čálek Ondřej

914,0

II.st

Příjmení a jméno

8.B

Horáková Lucie

1061,0

9.B

Maryšková Lucie

1019,5

6.A

Mašat Lukáš

celkem kg

790,5

Sběr léčivých bylin
Již tradičně byl na škole organizován sběr léčivých bylin
s min. limitem 30,- Kč na žáka. Do sběru se zapojila

prům./
žáka

II.st.

celkem

prům./
žáka

1.A

1 185 Kč

63,8 Kč

6.A

1 451 Kč

60,5 Kč

1.B

1 510 Kč

89,0 Kč

6.B

844 Kč

33,8 Kč

1.C

896 Kč

47,0 Kč

7.A

1 312 Kč

59,6 Kč

2.A

1 675 Kč

76,0 Kč

7.B

1 544 Kč

73,5 Kč

2.B

1 070 Kč

49,0 Kč

7.C

834 Kč

37,9 Kč

3.A

1 084 Kč

77,0 Kč

8.A

1 685 Kč

70,2 Kč

3.B

1 476 Kč

78,0 Kč

8.B

1 389 Kč

51,4 Kč

4.A

1 103 Kč

52,5 Kč

9.A

594 Kč

23,8 Kč

4.B

1 982 Kč

83,2 Kč

9.B

1 242 Kč

54,0 Kč

Bezd.

1 390 Kč

77,2 Kč

celkem

28 870 Kč

65,6 Kč

5.A

2 060 Kč

93,6 Kč

I.st.

17 974 Kč

76,1 Kč

5.B

2 543 Kč

127,2 Kč

II.st.

10 896 Kč

51,6 Kč

jméno

sebráno za

5.B

Šefcová Kateřina

825,0 Kč

5.A

Pechová Pavla

636,0 Kč

3.B

Strejčková Patricie

524,0 Kč

7.B

Kučinka Jan

746,8 Kč

8.B

Marel Radan

641,5 Kč

9.B

Haucková Iveta

230,3 Kč

II.st

V letošním školním roce byl starý papír vybírán ve dvou
kolech (podzim – 18. – 20.10.2011, jaro – 17. – 19.4.2012).
Bylo dosaženo celkové výkupní hmotnosti téměř 24,5 tuny a
do sběru se zapojilo celkem 103 žáků I.stupně a 68 žáků
II.stupně.
2.kolo

celkem

I.st

Sběr starého papíru

1.kolo

I.st.

V následujícím školním roce budou léčivé byliny
vybírány již v průběhu září. Neváhejte a využijte prázdniny
ke sběru a sušení bylin pro příští školní rok!
Vedení ZŠ a MŠ

Základní umělecká škola informuje…


Neuvěřitelný úspěch Studánky

Svátky písní Olomouc - Mezinárodní festival
pěveckých sborů
Ve čtvrtek 7. června 2012 odjel náš pěvecký sbor
Studánka se svou sbormistryní Miriam Blažkovou a
korepetitory Karolinou Sorokinovou a Pavlem Čapkem do
Olomouce, aby se zúčastnili 40. ročníku mezinárodní
soutěže pěveckých sborů "Svátky písní Olomouc 2012".
Studánka byla přihlášena do dvou kategorií:
"Olomoucký vavřín" pro dětské sbory do 16 let
"Olomoucký věneček" pro mládežnické sbory do 19 let.
V této kategorii byla Studánka posílena staršími děvčaty
- středoškolačkami.
Odborná porota má pro hodnocení sborů k dispozici
stobodovou stupnici a celkový průměr dosažených bodů určí
pořadí jednotlivých sborů, přičemž počet získaných bodů v
rozmezí 70 - 80 již znamená získání bronzové medaile, 80 90 stříbrné medaile a 90 - 100 bodů zlaté medaile.
Naše Studánka dosáhla neuvěřitelného úspěchu, neboť v
obou kategoriích získala absolutní počet 100 bodů a přiváží
tak dvě zlaté medaile i titul absolutního vítěze za každou
kategorii, což také obnáší pozvání pořadatelů na příští
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ročník do mezinárodní soutěže Svátků písní Olomouc 2013
včetně uhrazení soutěžního poplatku (který mimochodem
činí 250 Euro!!)
Studánka tak umocnila svůj úspěch z loňského roku, kdy
z Olomouce přivezla také zlatou medaili.
Porota ještě osobně ocenila a vyzdvihla vynikající
pedagogickou práci paní učitelky Miriam Blažkové při
precizní přípravě sboru.
Blahopřejeme Studánce i vyučujícím ke skvělému
úspěchu i reprezentaci!



Finále Concerto Bohemia 2012

Ve stejný den 7. června 2012 zasedla porota XXI.
ročníku rozhlasové a televizní soutěže mladých orchestrů,
vyhlášené Českým rozhlasem a Českou televizí, CONCERTO
BOHEMIA 2012. Porota anonymně vyslechla rozhlasové
nahrávky orchestrů, které postoupily do finále této
soutěže, a určila konečná pořadí v jednotlivých kategoriích.
Výsledky tohoto ročníku soutěže znamenají pro naši
školu opět další úspěch, neboť oba naše smyčcové orchestry
postoupily až do finále a ve stejné kategorii orchestrů ZUŠ
do 16 let získal mladší Orchestra Piccola ma
Giocosa (věkový průměr pouze 10 let!!!) třetí místo a starší
orchestr Archi piccoli v této kategorii zvítězil!
Výsledky:
Vítěz kategorie orchestrů ZUŠ do 16 let: Archi
piccoli - Police nad Metují
Ve stejné kategorii: Orchestra Piccola ma Giocosa Police nad Metují: 3. místo
Náš vítězný orchestr tak zahraje opět na Koncertu
vítězů, který se bude konat v sobotu 10. listopadu 2012 ve
Velkém sále Paláce Žofín, a který bude opět přenášet Český
rozhlas i Česká televize.
Gratulujeme dětem i dirigentce orchestrů paní učitelce
Michaele Michalové!



Absolventský večer

Ve středu 27. června 2012 jsme v Kolárově divadle
uspořádali Slavnostní večer absolventů, na kterém jsme se
symbolicky rozloučili s těmi, kteří úspěšnou absolventskou
zkouškou ukončili I. stupeň (v 15 letech) nebo II. stupeň (v
18 letech) základního studia na naší umělecké škole.
Absolventi převzali z rukou starostky města Upomínkový
list, z rukou ředitele školy Absolventský list, a z rukou
třídního učitele Závěrečné vysvědčení.
V doprovodném programu vystoupili letošní absolventi I.
a II. stupně základního studia hudebního, výtvarného i
tanečního oboru naší školy a předvedli krátké absolventské
ukázky hudby (některé byly velmi vtipné – např. rytmickovizuální vystoupení absolventů ze třídy bicích nástrojů),
viděli jsme taneční vystoupení absolventek a shlédli jsme
několik projekcí výtvarných prací – animací i krátkých
filmů. Ve foyer byly také vystaveny výtvarné absolventské
práce.
Celý večer byl velmi zdařilý a lze jen litovat, že kromě
rodičů a blízkých příbuzných byl tak málo navštívený…



Návštěva
z Norska

symfonického



Konečně prázdniny!

A je za námi další, opět velmi úspěšný školní rok. A
úspěšný byl především díky tomu, že se znovu sešlo několik
nezbytných okolností:
1) žáci, ochotní pracovat na kvalitní „výbavě“ svého
života
2) obětaví učitelé, ochotní věnovat tomuto úkolu
mnoho práce navíc
3) osvícení a vyzrálí rodiče, kteří vědí, že „trnitá“
cesta přes překážky je pro jejich dítě nepoměrně
užitečnější než laciné nevázané „proplouvání“
zábavou bez větších závazků
4) a v neposlední řadě i upřímná podpora zřizovatele
a mnoha dalších donátorů, bez jejichž pomoci
bychom mnoho akcí vůbec nemohli realizovat
Proto patří
poděkování!!!!

na

začátku

prázdnin

všem

velké

Vítězná Studánka v sále Moravské filharmonie

orchestru

V posledním červnovém týdnu navštívil Polici nad Metují
Symfonický orchestr mladých z norského hlavního města
Oslo: Nordstrand Youth Orchestra
Orchestr má zájem navázat umělecké kontakty s naší
školou a s našimi orchestry.
Proto jsme ve čtvrtek 28. června 2012 od 18 hodin v
Kolárově divadle uspořádali společný koncert, na kterém se
toto velké symfonické těleso představilo se svým
repertoárem z děl severských autorů.
V první části se představili naši muzikanti pěkně „podle
velikosti“: Nejprve nejmenší Smyčcový soubor maličkých,
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potom střední Orchestra Piccola ma Giocosa, a nakonec
nejstarší Archi Piccoli. Muzikanti z těchto dvou orchestrů
pak zasedli k pultům společně s hosty z Norska, takže na
pódiu zaujal místo orchestr čítající neuvěřitelných 90
hráčů!
A zážitek z koncertu byl skutečně nevšední.
Norští muzikanti byli skutečně výborní, především sekce
dechových nástrojů byla excelentní (později jsme se
dozvěděli, že orchestr tvoří výběr nejlepších hráčů
z několika hudebních škol v hlavním městě Norska).
A mohutný symfonický zvuk, který pod taktovkami
dirigenta Johna Westbye a dirigentky Synnøve Hannisdal
naplnil Kolárovo divadlo během nádherných skladeb
severských autorů Edvarda Griega, Johana Svendsena, Lars
Erik Larssona, Johana Halvorsena a dalších, nenechal
nikoho z přítomných chladným.
Opět zbývá pouze postesknutí, že tuto mimořádnou a
nádhernou příležitost si vychutnalo poměrně málo
návštěvníků. Ti, kteří přišli, jistě nelitovali…

Nordstrand Youth Orchestra na koncertu v Oslo
(ZUŠ)

STATISTIKA       
K 30.6.2012 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4293 obyvatel.

JUBILEA



V květnu oslavila 95. narozeniny paní Marie Meisnerová.
Ještě jednou blahopřejeme.

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Jaro nám definitivně zamávalo, aby za několik hodin
uvolnilo cestu kouzelnému i rozmarnému létu, době
poznávání, lenošení a setkávání...
My budeme opět „remcat“, to už patří k našemu
naturelu, patří a nikdo neodpáře. Buď sluníčko svítí moc,
nebo málo, prší, je sucho „vlhčovina“, „sajrajt“. Úžasný
rejstřík v našem regionu. Jsme zoufalci, naštěstí i lidé
pokorní, žijící v naději...

V červnu 2012 oslavili životní jubileum …
70 let
paní Hana Trnovská
paní Marie Kanerová
paní Věra Králová
pan Zdeněk Gennert
pan Jiří Šramar
75 let
pan Ladislav Maršík
pan Josef Hubka
paní Zděnka Řeháková
80 let
paní Jaroslava Vítková
85 let
paní Emilie Králová
paní Milada Štěpánková
paní Marie Rotterová
90 let
paní Věra Vacková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SŇATKY 
V červnu zaznělo dvojhlasné „ano“ osmkrát:
 2.6. Petr Machek a Kateřina Macháčková – čsl. husitská
církev
 2.6. Lukáš Souček a Magdalena Skálová – římskokatolická církev
 2.6. sňatek ve Velkých Petrovicích
 13.6. sňatek v obřadní síni
 16.6. Jaroslav Pokorný a Kateřina Nevoránková –
v obřadní síni
 23.6. v sadu v České Metuji
 27.6. Vladimír Prokop a Marta Škopová – na Ostaši
 30.6. Robert Ticháček a Lenka Tůmová – obřadní síň

Senior klub Ostaš měl štěstíčko. Na stolovou horu Ostaš
nás bezpečně dopravil řidič p. Kozár téměř do skal,
abychom si u Malíků prožili setkání, pobavili se,
zavtipkovali a ochutnali nejen speciality zdejší kuchyně.
Nejvíce dlabali „přespolňáci“, co dorazili s jazykem na
vestě pěšmo! Pitný režim hluboce překročen, dostal na
FRAK! Chvilka ticha, nostalgie a svíčky u pomníku M. Šmída
– horolezce, ty se rozhořely na pietním místě.... Terasa, to
kouzelné místo k rozhlédnutí nejen na naši Polici a patrioti
se mnou souhlasili, že netřeba hledati a harcovati se do
HOROUCÍCH PEKEL, krásu nacházíme doma! Obsažně nám
Waldemar Matuška na toto téma už před 40 léty v nelehkém
období zpíval: „..znám tu zem líbeznou, tu zem nádhernou,
kde lože máš i stůl. Tady dýcháš, žiješ, miluješ i nenávidíš,
směješ se i pláčeš! Tady jsi doma, tady a nikde jinde.“
Odpoledne 19. 6. šlo pomaličku do hajan a my se
slepicema též, vyjma FANOUŠKÚ kulatého NESMYSLU =
MÍČE! Co popřát Vám všem? Hezké prázdniny prožité ve
zdraví v přátelském duchu a ve volné chvíli si zahrajte
„Člověče, nezlob se?“ To je nervák. Hlavu vzhůru a furt se
jde...
Těšíme se na setkání v Pellyho domech až v září.

PŘEDÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH
VYSVĚDČENÍ DEVÁTÝM TŘÍDÁM
Poslední školní rok zakončily jako tradičně deváté třídy
slavnostním způsobem v Pellyho domech. Za naši komisi
jsme vyslali zasloužilé kantorky paní Pfeifferovou a
Klusáčkovou, které slečnám a mladým mužům předaly za
město Pamětní list a popřály šťastný vstup do dalšího, již
velkého světa..

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKA   
V úterý 26.6.2012 se členky komise pro obřady a slavnosti
paní Pfeifferová a paní Klusáčková zúčastnily akce Mateřské
školy „Pasování na školáka“. Pasovaní předškoláčci dostali
drobné dárky a upomínkový list.
Dagmar Hambálková

Aktuality SKO: http://www.meu-police.cz/ > Sport a
volný čas > Senior klub Ostaš
Fotogalerie:
http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová
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V sobotu 2. června 2012 uspořádaly Pěkovské ženy
k Mezinárodnímu dni dětí výlet pro děti a jejich doprovod
do přírodního zábavního dětského areálu ŠŤASTNÁ ZEMĚ.
Děti se vydováděly na prolézačkách, houpačkách,
vzduchových trampolínách, v dřevěném hradu, trpasličí
vesničce, na pískovém rýžovišti s pravými českými granátky,
u ohrady s kozami a ovcemi. Přítomní mohli navštívit i
místní vyhlídku a Prožitkový geopark. Dopravu zajistila CDS,
vstup dětem do celého areálu zaplatily pořadatelky. I přes
ztracený a znovu nalezený batoh, přes boule z trampolíny
(u doprovodu i dítěte) atd. se výlet vydařil.

http://www.bezvabeh.cz/clanek/552-zabrezske-welzlovani-awelzluv-kufr-beh-s-kufrem
http://www.soldatm.cz/zajimavosti/Cimrman_07-06_2008.html
http://majta.rajce.idnes.cz/18.10.2011__Beh_s_kufrem_a_v_zimniku/
http://klubsportovnichnadsencu.wordpress.com/2011/01/01/1rocnik-behu-jary-cimrmanna-s-kufrem-se-zatezi/
http://www.okolotrebone.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all
-phpRS-all&rstema=7&stromhlmenu=7
http://necyklopedie.wikia.com/wiki/B%C4%9Bh

Poslední červnovou neděli – 24.6.2012 jsme na
pěkovském hřišti pobesedovali s p. Renatou Moravcovou, a
to na téma: "Veselá tma". O co šlo? Paní Moravcová je už 12
let nevidomá. Seznámila nás se životem zrakově
postižených lidí. Velkým pomocníkem pro ni je pes Sony,
jež byl také přítomen. Ale protože v poslední době se oba
účastní spousty akcí, byl už Sony značně unaven a na
spolupráci moc nepřistoupil. Ale i přesto ukázal, že je
opravdu nenahraditelným pomocníkem. V současné době je
u p. Moravcové ve výchově i půlroční štěně Rony, které se
připravuje na práci vodícího psa. A tak bylo o zábavu
postaráno - štěně vše prozkoumávalo. Byli jsme seznámeni i
s různými pomůckami, které nevidomým hodně usnadňují
život. A závěr? My, kteří vidíme, si ani neuvědomujeme, co
vlastně máme. Asi bychom si toho měli vážit. Hodně vážit.
A také poděkování všem, kteří se postarali o občerstvení.

Pěkné prázdniny a krásnou dovolenou.
Šárka Pokorná
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Jako „duchovní matka“ Běhu z Police do Police jsem
byla pověřena zavzpomínat na jeho početí, porod a první
krůčky. Jsou tomu už více než tři roky, kdy se v mé hlavě
zrodil nápad, který se k mé velké radosti v tomto krásném
kraji ujal a věřím, že nezahyne. Každou matku potěší, když
vidí své dítko vyrůstat ku potěše své i širokého okolí.
Okolnosti početí?
Když jsem se před řadou let ocitla na polickém nádraží,
byla jsem velmi překvapena, že se v Polici nad Metují
nalézám pouze podle nápisu na nádražní budově, ale dle
přilehlé autobusové zastávky jsem v Bezděkově nad Metují.
Dalším překvapením byla vzdálenost samotného města
Police (které se ovšem nenalézá „nad Metují“, ale „nad
Ledhují“), jež činí dobré čtyři kilometry od samotné
vlakové zastávky. A tak nebožák důvěřivě vystoupivší
v
Polici, kterému ujede občasný autobusový spoj (zvlášť je-li
rozmazlen několikaminutovými intervaly pražské hromadné
dopravy), zkolabuje mu mobilní spojení či ho potkají jiné
trampoty, musí chtě nechtě vážit se svými zavazadly zhruba
hodinovou romantickou promenádu zalesněným údolím.
Jsem velkou obdivovatelkou cimrmanovského humoru
(snad ne náhodou jsem loni získala své nové zaměstnání
v pražské čtvrti, kde působí Divadlo Járy Cimrmana), a tak
se zrodila myšlenka Běhu z Police do Police. Cimrman
během svého pedagogického působení propojil sport se
životem a učil děti běhat na nádraží, s kufry, aby je obrnil
proti životním nástrahám. Vzhledem k termínu polického
Běhu se však nedoporučují cimrmanovské zimníky, ale
dobové kostýmy a propriety. Jak jsem zpětně zjistila, v tom
je oproti jiným místům, kde se podobné recesistické akce
pořádají, Police originální, a to je dobře. Není potřeba
všechno kopírovat.
První ročník se konal v roce 2010 a mile mě překvapilo,
kolik lidiček se napoprvé toho mého legračního nápadu
chytlo, myslím, že celkem přišla asi stovka účastníků.
Dojala mě nápaditost kostýmů i dobrá nálada, která
panovala. Start byl impozantní, z autobusového nádraží
zazněly salvy ostrostřelecké gardy. Nikdo nebyl postřelen, a
tak se mohlo chutě vyrazit. Někteří vzali běh opravdu
vážně, a i přes nepohodlí stylového oblečení a bagáže
doběhli do cíle mezi prvními. Většina ale pojala „běh“ jako
svižnou chůzi, nechyběl ani vycházkový krok (dlužno dodat,

že po účastnici „dva v jednom“, paní ve vysokém stupni
těhotenství, to vážně nikdo nechtěl, byť by se celá akce
jistě pozoruhodně zpestřila nově narozeným účastníkem).
Po občerstvení ducha i těla se celá skupina přesunula po
kolejích
do Žďáru nad Metují na pohřeb. Pohřbívala se
tam závora, symbol živého personálu příslušné stanice,
který měla v následujících měsících nahradit moderní
technika. První ročník Běhu završilo bujaré veselí a soutěže
pro děti v srdci Žďáru.
Druhý ročník byl ve znamení deště, a tak dorazili ti
nerozpustní (ale přesto rozpustilí). Někteří vláhy neměli
dost, a tak vlažili cestou nejrůznějšími tekutinami. Po
hromadném občerstvení
a čekání na vlak (který ovšem
nějakým nedopatřením jel na druhou stranu), jsme se
nakonec šťastně dopravili do Žďáru. Zde jsme byli přivítáni
celním komandem, které nám probíralo hlavy kvůli vším a
prohlíželo také zavazadla. Několik účastníků se snažilo do
bezúhonné obce propašovat prádélko zcizené dámám
s volnějšími mravy, a dokonce několik tiskovin nevalné
morální úrovně. Takto pročištění účastníci se již bezpečně
mohli odebrat do Žďáru a užít zde zábavy.
Třetí ročník, letošní, byl tentokrát posunut na odpolední
hodinu, a tak jsme si na zimu nemohli stěžovat. Slunce nás
hojně obdařovalo svými paprsky a někteří se statečně potili
pod svými teplými kostýmy či dvojitými ponožkami. Nikdo
však svůj kufr neodhodil a závod nevzdal. Účastníků nebylo
málo, ale je pravda, že ani moc. Jak se ukázalo, ve stejnou
dobu se v tomto kraji totiž konalo více podobných událostí,
je tedy skvělé, že se Běh povedlo i tak „rozběhnout“. V cíli
nás čekala báječná kapela - „Slaveňáci“ a obstarala
příjemnou atmosféru. Ve stínu lípy se někteří účastníci
roztančili, dokonce i na stole (vydržel). Přesun do Žďáru se
opět podařil, České dráhy nás dokonce vybavily dvěma
vagóny navíc, měli jsme tedy pohodlí všichni - dospělí, děti
i zvířátka ( v jednom případě zdrobnělina není moc na
místě, cestoval s námi i vlkodav). Někteří trošku litovali, že
v tunelu nebyla tma, neboť si chtěli zalaškovat, ale cesta
utěšenou krajinou ve společnosti vesele naladěných
„běžců“ a „běžkyň“ byla sice krátká, ale velmi příjemná.
Děti dokonce dostaly speciální jízdenky jako suvenýr. Ve
Žďáře se „sportovci“ mohli po prohlídce kovárny a stánků
s řemesly již vrhnout do víru svatojánské zábavy.
Co říci na závěr? Jako každá matka doufá, že její dítko
bude prospívat co nejdéle, tak i já věřím, že Běh z Police
do Police do Police najde i po další roky své nadšené
příznivce. Uvidíme, třeba při některém následujícím běhu
dojde k nějakému zajímavému cimrmanovskému objevu
tak, jak se to již stalo ledaskde v naší malé, ale krásné
zemi. Možná, že výzkum potvrdí domněnku, že za odklonem
dráhy od centra Police může právě onen „slavný Jára“.
Velký dík a můj obdiv patří nejen všem zúčastněným,
ale také autorovi plakátku a „placky“ Jardovi Soumarovi,
„realizační matce“ Idě Jenkové a „přebírající matce“ Evě
Pápaiové.
Jitka Bonaventurová, duchovní matka

P.S. Dle domluvy obce Žďár nad Metují a Dobrovolného
svazku obcí Policka, bude 4. ročník Běhu z Police do Police

pro velký úspěch opět spojen se Svatojánským jarmarkem.
Předběžný termín je stanoven na sobotu 22. června 2013.
Eva Pápaiová

George HARRISON a hnutí Hare Kršna
Nejhloubavější ze slavných Brouků, George Harrison
patřil k nejpopulárnějším příznivcům Hare Kršna. Od
prvního setkání s oddanými se zajímal, jak by mohl pomoci
se šířením vědomí Krišny a po setkání se Šrílou Prabhupádou
mezi nimi vznikl hluboký vztah. George Harrison zaplatil
vydání knih o Krišnovi a pomohl oddaným s nahrávkou maha
– mantry. Ta pak na dlouhou dobu stanula na předních
příčkách evropských a zámořských hitparád. V tehdejším
Československu byla dokonce na místě prvním!
George se naneštěstí nedokázal vzdát svých
nejrůznějších připoutaností, ale s blížícím se koncem se
obracel ke Krišnovi stále víc a víc. Je tomu již přes deset
let, co opustil tělo a jen Krišna ví, kde je George teď a co
právě dělá...
Markéta Jandová

Žijí mezi námi…
Vladimír FRANĚK – námořník

Během rozhovoru pan Vladimír Franěk řekl větu, kterou
si dovolujeme použít jako motto celého rozhovoru:
„Narodil jsem se u řeky, vyučil se instalatérem, pak jsem
jezdil 15 let na moři a teď jezdím na řece po Evropě.
Voda mi je prostě souzená.“
Profese námořník není v Čechách běžná. Jak jste se
k tomu dostal?
Pracoval jsem ve fabrice v Čelákovicích a jednou jsem
se díky kamarádovi dozvěděl, že Námořní plavba otevřela
nábor. Tak jsem sednul na vlak a jel do Prahy podat žádost.
Rok jsem potom čekal na vyřízení všech potřebných
formalit. Kdo by odolal – bylo mi 23 let a měl jsem možnost
podívat se ven. Od roku 1979 do roku 2002 jsem jezdil na
moři. V roce 1994 nebo 1995 Česká námořní plavba skončila
a nás začali najímat na německé lodě.
Kam vedla Vaše první plavba?
Na první plavbu se samozřejmě nezapomíná. Ta moje
vedla ze Štětína, který se stal mým domovským přístavem,
na Kubu a loď se jmenovala Sitno. Tam jsme vykládali
v Havaně, Nikaru a Santiago de Kuba. Vykládka na Kubě v té
době vypadala tak, že jsme zakotvili na rejdě a čekali třeba
i 14 dní, než se uvolnilo místo v přístavu. První plavba
trvala devět a půl měsíce. Samotná cesta ze Štětína na
Kubu tři měsíce.
Vzpomenete si ještě na náklad první plavby?
Na Kubu jsme vezli látky a zpátky mramor na stavbu
metra. Dneska, kdy pluji po řece, nejčastěji vozíme uhlí a
písek a často se dnes vozí také železný šrot.
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Co dělá námořník během plavby?
Lodě reznou – takže oklepává rez, brousí, natírá celou
cestu.  A k tomu se neustále musí udržovat lana, všechno
promazávat. Romantika přišla až v přístavu. Pracujeme
normálně osm hodin denně. Na palubě byla knihovna, takže
jsme hodně četli. Dneska sebou už vozíme note booky a
hodně koukáme na filmy. Dá se taky po palubě běhat – loď
je dlouhá zhruba dvě stě metrů a proběhnout ji tam a
zpátky je jako jeden ovál na stadionu.
Jakou rychlostí plují zámořské lodě?
Zhruba 17, 18 uzlů (cca 25 kilometrů za hodinu).
Musí umět námořník plavat?
Samozřejmě. Ke každé funkci na lodi se dělají zkoušky.
„Oficíři“ mají vystudovanou školu – nejbližší je buď v Polsku
nebo v Rusku. Já jsem prodělal záchranářský kurz v Polsku a
v Brně hasičský. Takže fyzička být musí.
Kolik lidí tvoří posádku?
Většinou kolem třiceti. Bydleli jsme po dvou, jedna
sprcha vycházela na dvanáct lidí. Dneska už má každý
vlastní kabinu, záchod i sprchu. Samozřejmě, že během
plavby se pozná, co v člověku je. V dobrém i zlém. Vyleze
povaha každého jednotlivce, protože během dlouhých
plaveb se nedá pořád přetvařovat.
Kolikrát jste obeplul svět?
Kolem světa jsem jel třikrát. Poprvé to bylo na lodi
Vítkovice. Vyplouvali jsme z Turecka Středozemním mořem
do Ameriky, potom přes Austrálii a Singapur zpátky do
Turecka. Dvakrát jsem obeplul svět proti směru hodinových
ručiček, jednou po směru. Jsou to zajímavé zkušenosti.
Třeba když doplujeme ve středu a ráno se probudíme buď
zase ve středu, nebo v pátek. (smích) Celkem jsem navštívil
53 zemí světa.
Jak je to s bezpečností na lodi?
Kromě bouřky to není nijak nebezpečná práce.
Samozřejmě, když potom pořádná bouře přijde, je to fofr –
to pak jde o minuty. Několikrát jsme spali v záchranných
vestách – to mluví za vše. Problém je v tom, že na vlny se
najíždí pod úhlem pětatřiceti stupňů, aby nedošlo
k poškození trupu. Na oceánu je to poměrně snadné,
protože vlny jdou jedna za druhou a nemají se od čeho
odrazit. Ale třeba Středozemní moře je daleko horší,
protože různě odražené vlny mlátí do lodi občas dost
nepředvídaně. Nejde reagovat na všechny najednou a pak
se projeví kvalita posádky. Ale daleko nebezpečnější jsou
přístavy. V Jihoafrické republice při výkladce nás hlídali
chlapi s dobrmany.
Na co vzpomínáte nejraději?
Navštívil jsem všechny světadíly, kromě Antarktidy. Pro
mě osobně je nejhezčím přístavem kanadský Vancouver.
Vnímám tam úžasnou atmosféru a v Kanadě nás vždycky
přijali krásně. To potom člověk na nějaké to houpání
zapomene. Havana je krásné město, ale jenom z moře.
Když jsem potom šel po jejich ulicích, viděl jsem to, co
z dálky vidět nebylo: oprýskané fasády, špína, rozbité
silnice a chodníky, trámy podepřené balkóny… Samozřejmě
Indie – tam bych se chtěl vrátit a nasát její vůni. Indie je
prostě Indie, pro nás nepochopitelný svět. Když jsem se
poprvé procházel Bombají, byl jsem v šoku. Všude spousta
žebráků, úmyslně zmrzačené děti, chatrče, ve kterých se
snad ani žít nedá. Ale přesto je Indie neuvěřitelně krásná.
Nezapomenutelný je příjezd k ústí Gangy do moře, protože
její proud je vlastně nekonečným pruhem pohřebních
věnců. Na druhé straně je Afrika: vozili jsme tam rýži
z Číny a domorodci nám kradli pytle doslova pod rukama.
Tam nedoporučovali vůbec vycházet do města – a pokud,
tak jen ve skupině. Ale všude je něco zajímavého. Ostrovy
v Karibském moři, úžasné pláže a moře. Zajímavá je i
Brazílie, kde je stále odněkud slyšet hudba. Nádherně bylo i
na Borneu a Nové Kaledonii – tam se ale hned objevila i
druhá stránka v podobě devastace deštných pralesů. Pohled
na vykácené, dokonale holé kopce je tristní. Měl jsem štěstí
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dvakrát vykládat u mysu Canaveral a prohlédnout si
kosmické středisko i startovací rampy. Ale vždycky jsem se
těšil domů do Čech.
Musel jste ochutnat spoustu jídel. Preferujete nějakou
kuchyni?
Určitě nepohrdnu čínskou kuchyní. Jednou jsme
v Hongkongu tři hodiny seděli a ochutnávali. Nakonec jsem
ochutnal i jakési zelené klacky, o kterých jsem si původně
myslel, že je jíst nebudu. A přidal si. Ale pokud mám
možnost, tak zůstávám u české kuchyně. Takové svíčkové
se nic nevyrovná. (Manželka nám poté potvrdila, že
svíčkovou pan Vladimír může a dokonce jí tvrdí, že ji vaří
málo. )
Když byl v přístavech čas, jak jste se tam pohyboval?
Kde to šlo, snažil jsem se chodit pěšky. Pokud to nebylo
vyloženě nebezpečné. Dneska vyjít třeba v Kapském městě
sám na ulici, i přes den, znamená nebezpečí, že se člověk
během chvíle vrátí okradený a nahatý. V lepším případě.
Některé ze států, které pan Franěk navštívil: USA,
Kanada, Mexiko, Panama, Kuba, Portoriko, Guatemala,
Kolumbie, Venezuela, Aruba (ostrov v Karibském moři),
Brazílie, Peru, Argentina, Saudská Arábie, Jižní Jemen,
Jordánsko, Tunis, Libye, Maroko, Egypt, Guinea, Pobřeží
Slonoviny, Ghana, Gabon, Jižní Afrika, Pákistán, Indie,
Indonésie, Čína, Thajsko, Jižní Korea, Tchaj-wan,
Japonsko, Malajsie, Filipíny, Austrálie, Nová Kaledonie.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky filatelie
100. výročí korunovace sochy Panny Marie
na Svatém Hostýně
Námět
známky:
Od
dávných dob uctívá Boží lid
Pannu Marii jako Královnu.
Svědčí o tom mariánské
modlitby, litanie loretánská,
písně, liturgická památka
Panny
Marie
Královny,
křesťanské umění a zvláště
poutní místa. Milostné sochy
a obrazy jsou většinou
zdobeny korunkami.
I naši předkové se rozhodli
na počátku minulého století
korunovat svou skutečnou
Královnu na Svatém Hostýně
a ozdobit její sochu a sochu
Božského
Syna
zlatými
korunkami
posvěcenými
tehdejším papežem Piem X.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v barvě zlaté,
červené a černé v kombinaci s ofsetem

Letní olympijské hry + Letní paralympijské hry,
Londýn 2012

Námět známky: Na známce je zobrazen hod oštěpem,
který byl na starořeckých olympijských hrách, konaných od
roku 776 př. n. l., významnou součástí pětiboje pantathlonu. V popředí je dominantní bronzová plastika

oštěpaře z klasického 5. století př. n. l., se současným
oštěpařem v pozadí, připomínají dlouhou tradici olympismu
a postavení atletiky coby královny sportu.
Logo londýnských her tvoří druhou dominantu na
známce.
Základem
moderního,
ale
také
hojně
diskutovaného loga je letopočet 2012.
XXX. letní olympijské hry 2012 se budou konat v
anglickém Londýně. Zahájení bude 26. července 2012 a
ukončení 12. srpna 2012. Mělo by být rozdáno na 300 sad
medailí ve 29 sportech. Londýn se stane prvním městem, ve
kterém se uskuteční olympijské hry v novodobé historii již
po třetí. Předtím se zde olympijské hry konaly v roce 1908
a 1948.
Po ukončení olympijských her se v Londýně budou již
tradičně konat i paralympijské hry v termínu od 29. srpna
do 9. září 2012.
Se známkou budou vydány dva kupóny: náměty kupónů
jsou věnovány vodním sportům - úspěšným disciplinám
českých sportovců. Olympioniky na kupónu reprezentuje
veslař, paralympiky pak plavkyně. Oba kupony doplňují loga
ČOV a ČPV.
Způsob tisku: archová kombinace s plnobarevným ofsetem
ve spojení s černou rytinou
S. Plachta

Astronomický klub
Police nad Metují
ZÁKRYT JUPITERA MĚSÍCEM
nastane ráno dne 15. července. Jde o úkaz, který lze
pozorovat i pouhým okem – bez dalekohledu.
Hlavními aktéry úkazu budou, jak napovídá název
Jupiter a náš Měsíc. Pozorovatel uvidí nejprve přibližování
Měsíce k planetě. Při samotném zákrytu bude Jupiter
„schovaný“ za Měsícem.
Bez dalekohledu uvidíme Jupitera jako jasný bod,
astronomický dalekohled nám planetu ukáže jako kotouček
s mnoha detaily včetně „rodiny“ Jupiterových měsíčků (Io,
Europa, Ganymed, Kallisto).
Z přiloženého obrázku je patrné, že v den zákrytu bude
Měsíc ve fázi úzkého srpku 4 dny před novem. Jupitera
začne zakrývat osvětlenou částí. Konec úkazu nastane za
neosvětlenou částí Měsíce.

Pohledy do vesmíru
Ve dnech 14 až 16. července můžeme ráno nad východem
pozorovat nápadné seskupení Měsíce, Venuše, Jupitera a
jasné hvězdy Aldebaran ze souhvězdí Býka. Poblíž bude
známá hvězdokupa Plejády (M45).
SLUNCE
22. července ve 12 hodin 1 minutu SELČ
vstupuje do znamení Lva, dne 5. 7. byla Země
na své nejdál od Slunce (152,1 miliónu
kilometrů), v červenci se zkrátí den o 1 hodinu,
MĚSÍC
3. v úplňku, 11. v poslední čtvrti, 19. v novu,
26. v první čtvrti,
MERKUR
není pozorovatelný,
VENUŠE
ráno nízko nad východním obzorem 12. 7.
dosahuje největší jasnosti (-4,5 magnitudy),
MARS
večer nad západním obzorem v souhvězdí
Panny,
JUPITER
ráno nad východem v souhvězdí Býka,
SATURN
večer nad jihozápadem v souhvězdí Panny,
prstence planety se stále otevírají,
URAN
ráno nad východem v souhvězdí Ryb,
NEPTUN
na ranní obloze v souhvězdí Vodnáře

Pozorování tranzitu Venuše přes Slunce
dne 6. června se nám mimořádně vydařilo. Zatímco
počasí večer před úkazem nevěstilo nic dobrého, byla
obloha druhý den ráno čistá až k východnímu obzoru.
Pozorovali jsme podle plánu od vyhlídkového altánku na
konci Žďárské ulice.
Použili jsme osvědčené přístroje a metody:
fotografování přístrojem NIKON D90 v primárním ohnisku
dalekohledu Newton 250/1250 který byl vybavený
mimoosou clonou a chromovým filtrem SFO,
projekce refraktorem 52/840 bez použití filtru.
Závěru pozorování se účastnila redaktorka MF Dnes paní
Štěpánka Tůmová.
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Světci k nám hovoří...
Svatá Anna
Kdo byla svatá Anna

Časový průběh úkazu:
začátek
3 hod 35 min
střed
3 hod 57 min
konec
4 hod 21 min

SELČ
SELČ
SELČ

Pořadí zakrývání těles Jupiterovy „rodiny“:
1.
měsíček Europa
2.
měsíček Io
3.
planeta Jupiter
4.
měsíček Ganymed
5.
měsíček Kallisto

Svatá Anna a svatý Jáchym byli údajní rodiče Panny
Marie a tedy prarodiče Ježíše Krista. Jejich jména jsou
uvedena v apokryfním evangeliu svatého Jakuba, které však
nebylo pojato do Nového zákona. Z něj se dozvídáme
informace o dětství Panny Marie a o jejich rodičích. Jáchym
pocházel z Galileje, Anna byla dcerou betlémského kněze.
Manželé spolu vedli bohabojný život. Jejich pastýřské
zaměstnání jim zřejmě přinášelo dostatečný zisk a ten pak
dělili na tři díly – jeden jako oběť chrámu, druhý chudým a
teprve třetí díl si nechávali pro svou potřebu. Přestože
spolu žili již dvacet let v manželství, nenarodily se jim
žádné děti. Neplodnost byla u Židů pokládána za výraz
nepřízně Boží a velekněz z tohoto důvodu jednoho dne
odmítl od Jáchyma přijmout oběť. Hluboce ponížený
Jáchym odešel do pouště, kde se čtyřicet dní postil a
modlil. Potom se mu zjevil anděl a oznámil mu, že Bůh
jeho prosby vyslyšel a narodí se mu dítě. Také Anně
předpověděl anděl narození dcerušky, jež měla dostat
jméno Marie a být zasvěcena službě v chrámu. Jáchym
s Annou se k sobě vrátili a Anně se již v poměrně vysokém
věku skutečně narodila dcerka. Manželé ji vychovávali do
jejích tří let a pak ji odvedli do chrámu, kde zůstala až do
své plnoletosti. Jáchym zemřel poměrně brzy, ale Anna se
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dožila vysokého věku. Zemřela 26. července a toto datum
se později stalo dnem jejího svátku.

ochranou jsou města Florencie, Innsbruck, Neapol a země
Bretaň a Quebec.

Původ jména a jeho obliba

Jiná svatá Anna
Kromě Svaté Anny, matky Panny Marie, existuje v
křesťanské hagiografii svatá Anna, vdova a prorokyně, o
které je zmínka v Evangeliu Svatého Lukáše. Byla to zbožná
stařenka žijící v Jeruzalémě. Po smrti svého manžela žila v
chrámu, modlila se a postila a všem příchozím prorokovala
příchod Spasitele. Její svátek je v církevním kalendáři
zařazen na1. září.

Jméno Anna vychází z hebrejského „Channáh“, což se
překládá jako milostná, milostiplná, laskavá, líbezná.
Nejstarší známou Annou je mladší sestra královny Didony,
podle pověsti zakladatelky Kartága. Dido usilovala o lásku
Aenea, který přistál u severoafrických břehů při své cestě
ze zničené Tróje do Itálie. Dido se však marně snažila o
Aeneovu náklonnost a po jeho odplutí se nešťastná královna
upálila na hranici. K zániku Tróji došlo pravděpodobně na
počátku 12. století před Kristem.
Jméno Anna se objevuje také v římské mytologii. Jedna
z původních bohyň se jmenovala Anna Perena a byl jí
zasvěcen háj na levém břehu Tibery, kde se na její počest
konala po staletí vždy 15. března veselá slavnost. Věřilo se,
že každý má před sebou tolik let života, kolik při ní vypije
pohárů vína. Původ této bohyně se odvozoval také z pověsti
o královně Didoně. Anna se prý za Aeneem vypravila do
Itálie, ten ji přijal s láskou ve svém domě, ale jeho žena
Lavinia ji prý ze žárlivosti chtěla nechat zavraždit. V noci
se Anně zjevila její sestra Dido a varovala ji před
nebezpečím. Anna se v zoufalství vrhla do řeky, avšak
bohové se slitovali nad její krásou a proměnili ji
v nesmrtelnou nymfu – vodní božstvo.
Jméno Anna se hned po Marii těšilo u našich předků
největší úctě a v posledních letech jeho obliba opět roste.
V současné době je u nás podle internetové statistiky Anna
čtvrtým nejčetnějším ženským jménem (po Marii, Janě a
Evě) a žije jich v České republice celkem 153 638 (údaj
z roku 2006).

Svátek a kult svaté Anny
Podle legendy zemřela svatá Anna ve vysokém věku dne
26. července v prvním století po Kristu a na toto datum se
také slaví její svátek.
Lidovými vrstvami byla sv. Anna uctívána i bez
oficiálního požehnání církve. Je doloženo, že roku 1379
povoluje papež Urban VI. Anglii dopisem uctívání sv. Anny
jako světice. Anenská tradice dosáhla vrcholu v 15. a 16.
století, když papež Sixtus IV. přijal Annu roku 1481 do
římského kalendáře. Papež Řehoř XIII. v roce 1584 stanovil
její svátek na 26. července. Ve východních církvích lze
uctívání sv. Anny doložit již v 6. století., kdy dal císař
Justinián na její počest vystavět chrám. Je uctívána
římskokatolickou i pravoslavnou církví.
Scény ze života sv. Jáchyma a sv. Anny byly velmi
oblíbeným tématem malířů až do Tridentského koncilu,
který se konal v letech 1545 až 1563. Na něm bylo
zobrazování
apokryfních
scén
zakázáno.
Jeden
z nejznámějších obrazů sv. Anny je od Leonarda da Vinci a
visí v pařížském Louvru.

Atributy
Křesťanská ikonografie zpodobňuje Annu jako důstojnou
ženu v dlouhém, zpravidla červeném přepásaném šatu,
s hlavou zahalenou zeleným závojem. Bývá zobrazována
buď s Pannou Marii (sv. Anna Samodruhá) nebo s Marii a
s Ježíškem (sv. Anna Samotřetí). Jsou to staročeské výrazy
pro matku, která již nebyla sama, ale nosila dítě, nebo
babičku, která vychovala dceru a ta měla také dítě. Časté
jsou scény narození Panny Marie nebo sv. Anna vyučující
Marii. Jako atributy se uvádějí: P. Marie (též jako dospělá),
Ježíš, dítě (někdy Anna držící zmenšené figury v náručí),
dále závoj a kniha.
Svatá Anna se stala ochránkyní matek a šťastného
manželství, vdov, hospodyň, dělnic, dále horníků, mlynářů,
truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků, také čeledínů,
přímluvkyní při porodu a za déšť a ochránkyní proti bouřce,
pomáhá též při nalezení ztracených předmětů. Pod její
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Svatá Anna v lidové tradici
Svátek sv. Anny přichází v době, kdy léto vstupuje do
své druhé poloviny, na polích dozrává úroda a noci se
stávají chladnějšími. To vše se také odráží v lidových
pranostikách:
Svatá Anna vše dozrává.
Svatá Anna pšenku žala.
Svatá Anna žito dala.
Svatá Anna žito žala.
O svaté Anně žitečka se nažne.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
Jakub načeše, Anna napeče.
Bábo, bábo, svatá Anno, dej, aby uzrálo!
Prší-li na svatou Annu, prší mlynáři zlatníky.
Svatá Anna – chladna zrána.
Anenské chladné rosy ohlašují pěkné časy.
Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si
kopky, hádá se na tuhou zimu.
K Anně svatý hodina dne se tratí.
Okolo svaté Anky chladné poránky.
Je-li svatá Anna prokřehlá, přijde zima studená.
Použitá literatura:
SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael. Rok se
svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské
nakladatelství, 1997
František Janeček

Na polickém vlakovém nádraží
se zastavil čas
V současnosti patří k výrazným a charakteristickým
rysům oblasti Policka turistika. Oblast je nutno chválit
zejména pro její přírodní krásy. Rozhodne-li se turista
navštívit Polici nad Metují a její okolí a použije-li k tomuto
účelu vlakové dopravy, musí vystoupit na nádraží v Polici
nad Metují, které se vyznačuje několika zajímavostmi:
 Ačkoliv nejblíže nádraží jsou domy Petrovické a na
návěstí se skví nápis Police n./Met., celý objekt
"polického nádraží" leží na katastru obce Bezděkov.
Autobusová zastávka u nádraží je v autobusových
jízdních řádech označena Bezděkov n. Met.,žel. st.
Police n. Met.
Uveďme tedy na tomto místě něco o historii tohoto
nádraží.
Po prusko-rakouské válce se muselo Rakousko zavázat
ke stavbě nových mezinárodních spojnic - impulz pro stavbu
drah ve východních Čechách. Projekt (1872) - tlak náprav
13 tun, rychlost do 60 km/hod. 3 typy nádražních budov.
Stavba - začala 2.5.1873. 25.7.1875 byla otevřena
choceňsko-broumovská dráha postavená za 15 884 450
zlatých.
Z dobového podkladu Dr. Stanislava Brandejse "Kniha o
Policku" lze leccos usoudit o tom, proč vede trať právě
tudy, kudy vede a ne např. přes Polici nad Metují.
"Téhož roku (1873) začal se na Policku úsek dráhy Choceň Broumov. Inženýři trasovali nejprve trať od Hronova přes
Žďárky k Nízké Srbské, pak od Kozínka ke Rzu a Lipce a
přes Ledhujský katastr za polický hřbitov, kde mělo míti
město Police svou stanici. Definitvní trasa však vedla proti

všemu očekávání údolím Metuje, přičemž byl pod
Petrovicemi vybudován tunel. Příčiny, proč byla Police
opomenuta a ve svém hospodářském vývoji tak těžce
poškozena, jsou tyto:
1) v komitétu dráhy zastupoval broumovský a polický
kraj J. Schöffel z Broumova, který se dal ovlivnit
průmyslníkem Suidou z Dědova, aby trať byla vedena
kolem Dědova.
2) vrchosti (klášteru) nezáleželo mnoho na tom, aby trať
vedla přes její pozemky na Policku
3) v tu dobu měl se v Polici volit nový městský výbor a
purkmistr, avšak část voličů podala proti volbě Jana
Kejdany protest, který zůstal přes rok nevyřízen,
takže městská rada nemohla fungovat. Když byl Jan
Kejdana konečně znovu zvolen, bylo již pozdě."
Další verze (písemně nedoložená), kudy měla dráha vést je:
z Hronova ke Kozínku do Nízké Srbské, údolím do Bělého a
do Police.

Nádraží je vzdáleno od města cca 4 km. Kousek od
budovy je zastávka linkových autobusů, ale není vždy
vyhovující návaznost, zejména pří zpoždění vlaků.

Na nástupišti jsou sice elektrické hodiny, ale na nich
se skutečně již před delší dobou zastavil čas. Jsou
přeškrtnuty červeným křížem.

Byla zrušena blízká nádražní restaurace. Na nádraží
není k dispozici ani nápojový automat.

Na nádraží je mimo provoz i WC.

Čekárna je vyzdobena všemi možnými (i hanlivými)
nápisy a vzkazy. Dva obrazy Broumovských stěn, které
již pamatují nějaké desetiletí, turisty do této oblasti
nemohou nalákat a brzy na někoho spadnou.

Od nového grafikonu byla zrušena zastávka Borohrádek
pro spěšné vlaky na trati Choceň – Broumov a zpět a
tím omezena možnost využití vlakové dopravy
z oblasti Holicka a Borohrádku do Orlických hor,
Broumovských stěn, Teplicko-Adršpašských skal a
dalších oblastí.
Do Police rád jezdím, prožil jsem zde svoje mládí,
doufám, že se situace na „polickém nádraží“ brzy zlepší
k radosti a potěšení všech cestujících vlakem.
František Janeček

Poznejte hrady a zámky naší
země (2.část)
V minulém čísle PM jste jistě správně poznali první čtyři
významné hrady v jednotlivých českých krajích. Tentokráte
se podíváme za našimi památkami do dalších krajů.
5. KLÍČ KU KRÁLOVSTVÍ ČESKÉMU
Gotický
hrad
v Karlovarském
kraji
stojí
ve
stejnojmenném městě na skalním ostrohu, ze tří stran
obtékaném řekou Ohře. Hrad střežil starou obchodní stezku
z Čech do Německa a původně zde bylo slovanské hradiště.
První hrad zde byl postaven už v době románské ve 12.
století. Gotický hrad byl postaven na zbytcích hradu
románského v 1. polovině 13. století. Kolem hradu vzniklo
bohaté a výstavné město. Zajímavostí je, že jako tříletý
zde byl vězněn Karel IV. Koncem 15. století páni hradu –
Šlikové přistavovali v hradu hospodářské budovy i
reprezentační a obytné prostory. Koncem 18. století byl
hrad změněn na vězení, které zde bylo až do roku 1889. Po
rekonstrukci byl v r. 1993 zpřístupněn veřejnosti.
Otázka – Víte přes které expozice vede prohlídková
trasa hradem a co je nápadnou dominantou hradu?
6. RODIŠTĚ JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
Ústecký kraj zastupuje zámek – ukázka šlechtické
rezidence z konce 17. st. postavená na levém břehu řeky
Ohře v jižní části stejnojmenného městečka. Na místě
zámku stála původně gotická tvrz Zajíců z Hazmburka, byla

však vypálena za husitských válek a teprve v roce 1560 ji
Jan z Lobkovic přestavěl na renesanční zámek. Dále zámek
patřil
Šternberkům,
Ditrichštejnům,
Herbersteinům.
Nádvoří zámku má na třech stranách otevřené arkády.
Zámek má hodnotné vnitřní vybavení, především soubor
osmi vzácných modrobílých barokních kamen, cenné
nástěnné koberce, porcelán, zajímavě malované stropy.
V zámku se skutečně narodil významný český přírodovědec
Jan Evangelista Turkyně, jehož pomník stojí také před
zámkem. Zámek je obklopen kombinovaným francouzským
a anglickým parkem.
Otázka – Odkud byl na zámek přenesen barokní portál
kaple?
7. NA ČEROVĚ VĚŽI SE USADILI ČERTI
Mohutná zřícenina hradu na znělcovém vrchu (604 m)
v Libereckém kraji, národní kulturní památka. Hrad, který
patří k nejcennějším u nás, nechal postavit Přemysl Otakar
II. v letech 1264 -78. V roce 1279 tu byl vězněn syn
Přemysla Otakara II. mladý král Václav II se svou matkou
královnou Kunhutou. Albrecht z Valdštejna tu r. 1624
založil klášter, po jeho zániku se hrad měnil ve zříceninu.
Nejcennější částí areálu je raně gotická kaple, zaklenutá
křížovou žebrovou klenbou. Nápadnou dominantou jsou dvě
věže – Čertova, vysoká 20 m, a Velká, vysoká 30 m, z níž se
otvírá vynikající vyhlídka. Pověst vysvětluje název – ve věži
se usadili čerti a rušili bohoslužby. Podařilo se je vyhnat a
není prý náhodou, že kaple byla zasvěcena sv. Michalu,
vítězi nad ďáblem. Areál doplňují zbytky paláce.
Otázka – Které umělce lákaly romantické zříceniny
hradu a který romantický básník je především s hradem
hluboce spojen?
8. BÍLÁ VĚŽ, SBÍRKA ZBRANÍ A ČERNÁ KUCHYNĚ
Hrad v Královéhradeckém kraji je jedním z našich
nejzachovalejších a nejnavštěvovanějších hradů. Je
netradičně vystavěn proti všem zvyklostem nikoliv na kopci,
ale v údolí, na pískovcových skalách na okraji Českého ráje.
Za jeho stavebníka bývá považován Petr z Vartemberka po
roce 1371. Majitelé hradu se v dalších letech rychle střídali
a jejich výčet je přehlídkou významných šlechtických rodů.
Ze slavných majitelů hradu připomeňme Habsburky,
Šelmberky, Lobkovice, Černíny z Chudenic, ale také
slavného vojevůdce období třicetileté války Albrechta
z Valdštejna, který se chystal na velkorysou přestavbu, ale
po jeho zavraždění roku 1634 v Chebu už k ní nedošlo. Roku
1635 hrad vyhořel a následkem nedostatečných oprav se
později zřítila část zdiva starého gotického paláce. Na konci
17. století přestal nepříliš dobře udržovaný hrad sloužit
jako panské sídlo a byl využíván pouze k hospodářským
účelům. Generální opravou a restaurováním prošel hrad až
ve 2. polovině 20. století. Při prohlídce se seznámíme s
černou kuchyni z doby renesance, historickými zbraněmi i
umělecko-historickými
sbírkami
rodiny
Kinských.
Dominantou stavby je pětipatrová obytná věž, zvaná Bílá,
lichoběžníkového půdorysu, která je nevětší zajímavostí
hradu. Jedno ze tří okolních údolí je poeticky nazváno
Plakánek, oblíbené místo toulek básníka a spisovatele Fráni
Šrámka.
Otázka – Od čeho je odvozen název údolí Plakánek?
9. PŮVODNĚ HUSITSKÝ HRAD
Hrad na vrcholu znělcového pahorku nedaleko Pardubic.
Byl zbudován někdy na přelomu 13. a 14. století.
Za husitských válek se stává důležitým opěrným místem
husitského hejtmana Diviše Bořka z Miletínka. Roku
1491 přechází hrad do majetku Pernštejnů, za nichž
dochází k zásadní přestavbě hradního komplexu. Vzniká
mohutný dvouvěžový hrad s důmyslným systémem
opevnění. Od druhé poloviny 16. století pozbývá hrad
na původním významu. To bylo umocněno i jeho
poškozením švédskými vojsky v závěru třicetileté války.
V dalších staletích hrad ohrožovalo lámání kamene, které
bylo zastaveno až na počátku 20. století. Poslední
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rekonstrukce proběhly na počátku 20. století podle projektu
architekta D. Jurkoviče. Při prohlídce hradu můžete
navštívit rytířský sál, hradní kapli sv. Kateřiny, sklepní
prostory paláce hradu, archeologickou expozici nebo
vystoupit na věž.
Otázka – Jak se nazývá hlavní dominanta hradu a jak je
vysoká?
Správné odpovědi:
5. Loket nad Ohří. Prohlídková trasa vede přes expozice
porcelánu, archeologii, muzeum zbraní až po prostory bývalé
věznice, kde je nyní působivá a autentická výstava práva útrpného.
Nápadnou dominantou je 26 m vysoká hranolová románská věž. 6.
Libochovice. Barokní portál kaple byl do Libochovic přenesen
z Vídně. 7. Bezděz. Romantické zříceniny hradu lákaly především
malíře jako A. Mánesa, J. Mánesa, A. Bubáka a H. Ulliga. Hrad se
objevuje ve Smetanově opeře Tajemství na libreto Elišky
Krásnohorské. S hradem je ale hluboce spojen především
romantický básník Karel Hynek Mácha. Jak dokládá jeho zápisník,
v letech 1833-35 navštívil hrad šestkrát. 8. Kost. Název údolí
Plakánek je odvozen od rodiny Plakánků, která zde v 17. stol.
pálila dřevěné uhlí a všichni její členové měli od kouře stále
uplakané oči.9. Kunětická hora. Hlavní dominanta hradu se
nazývá Černá věž, původně vysoká 28 m (a o 6,5 m zvýšená).

Dokončení v příštím čísle PM.

čp. 17 (Karel Pohl, hajný ve Vižňově)

F. J.

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Hlavňovské domy v roce 1952 (v současné
době vybořené) ve fotografiích učitele Rudolfa
Provazníka – poznáte je ?
Motto:
Hřálo slunce hřálo krásně hřálo na horách,
a v tom čase chaloupka má stála jako ve snách,
tam jsem prožil svoje mládí, celý život svůj,
tam jsem jako chlapec zpíval kde domov můj.
Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma,
byly jste takové hezké, vy naše chaloupky české,
smutně teď jdeme světem, štěstí je zvadlým květem,
o vás vyprávíme s láskou pohádky našim dětem.

čp. 21 (Krtička, krejčí)

čp. 60 (Králová Anna)
čp. 7 (Rotter, hospodář)

čp. 16 (Hartmanová)
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čp. 64 (Hornych, sedlář)

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas prázdnin a dovolených

čp. 73 (Anna Klimešová)

čp. 77 (Markéta Hrušková)

Je tu léto a s ním i očekávaný čas prázdnin a
dovolených. Děti si po zásluze převzaly vysvědčení, každý
jistě obdržel to, co si zasloužil a mohou začít prázdninová
dobrodružství a radovánky. Vždyť odpočinek a odreagování
jsou pro nás pro všechny velmi potřebné a zdravé. Přejme
si proto, abychom tento čas dobře využili a také si ho užili,
odpočinuli si od všedních starostí a povinností a načerpali
nové síly, náměty a elán. Příznivé počasí to vše ještě
umocní, tak ať vyjde. Důležité je také popřát, aby se
nikomu nestalo nic zlého a návrat domů byl šťastný.
Nezapomínejme proto na Boží pomoc a ochranu při všech
našich cestách, pobytech a dobrých konáních.
V církvi bude měsíc červenec stále ve znamení
liturgického mezidobí. Minulý týden ve čtvrtek jsme slavili
významnou Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, slovanských
věrozvěstů, jejichž 1150. výročí příchodu na Velkou Moravu
si připomeneme v příštím roce a v úterý jsme prožili státní
svátek věnovaný památce mistra Jana Husa. Tento měsíc
také budeme pod zvláštní ochranou patronů Evropy apoštola (poutníka) sv. Jakuba, což je pro naše prázdninové
cesty symbolické a užitečné a sv. Benedikta, zakladatele
řádu benediktinů a jejich hesla „Ora et labora“, tedy modli
se a pracuj.

Liturgický kalendář:
5. července 6. července 8. července 11. července 15. července 22. července 23. července 25. července 26. července -

čp. 90 (Zálišova chalupa)

čp. 95 (klubovna ČSM a schůzová místnost KSČ)

29. července 31. července 5. srpna 6. srpna -

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje,
biskupa, patronů Evropy, hl. patronů
Moravy, státní svátek
Jan Hus, státní svátek
14. neděle v mezidobí
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
15. neděle v mezidobí
16. neděle v mezidobí, Památka sv. Marie
Magdalény
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky
Evropy
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny
Marie
17. neděle v mezidobí
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
18. neděle v mezidobí
Svátek Proměnění Páně

Pan děkan P. Marian Lewicki oznamuje, že ve dnech
9. - 31. července bude mít dovolenou. V tomto čase se v
naléhavých případech obracejte na P. Jaroslava Jiráska,
kněze v Hronově.
Pořad bohoslužeb v období dovolené bude následující:
- v úterý a v pátek od 17.30 hod. bohoslužba slova
- v sobotu od 17.00 hod. mše svatá s nedělní platností
- v neděli od 8.00 hod. mše svatá.
První srpnovou sobotu, tedy 4. srpna 2012, se koná
pouť na Hvězdě u kaple Panny Marie Sněžné. Bohoslužbu
bude celebrovat benediktinský kněz z Rajhradu.
Tradiční polická pouť se slavnostní poutní bohoslužbou
se koná 12. srpna 2012.
Rádi bychom všem dětem a mládeži popřáli krásné
prázdniny a dospělým klidnou a požehnanou dovolenou.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar
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Městská policie v měsíci červnu


Zajišťovala průběh cyklistického závodu, dohlížela na
bezpečnost na přechodech pro chodce.

S policií ČR provedla několik kontrol zaměřených na
alkohol za volantem.

Zjistila původce a zajistila likvidaci nedovolené
skládky pod Havlatkou.

Asistovala u dopravních nehod, zaplať Bůh, že jen u
takových, které nekončily tragickým následkem.

Prováděla společné kontroly za účasti sociálních
pracovnic a speciálních terénních pracovníků
v rodinách se sociální potřebností.

Plnila úkoly v souvislosti s veřejným pořádkem ve
všech rovinách a kontrolovala pracovníky na veřejné
službě.

Uložila pokuty podomním prodejcům, kteří porušili
zákonné normy.

Věnovala se veřejnému pořádku v přilehlých obcích,
zejména ve večerních a nočních hodinách.
Kontrolovala zde mimo jiné i několik podezřelých
osob, které se pohybovaly po Hlavňově a v Pěkově.

Zajistila průběh několika akcí pořádaných nejen
městem.

Podílela se na přípravě bezpečnostního a dopravního
plánu v souvislosti se svěcením Suchodolské kapličky.
V záchytných kotcích se nacházejí dva pejsci, kteří
čekají na nové majitele. Byla u nich zajištěna veterinární
prohlídka i nezbytné očkování. Čtyři pejsci, kteří byli
zajištěni volně se pohybujíce po městě, byli po krátkém
pobytu v kotcích předáni zpět majitelům.
Dovolíme si jen krátce upozornit na zabezpečení
vašich domů a bytů před odjezdy na delší pobyty mimo ně.
Zajistěte si pravidelné vybírání schránek, svěřte někomu,
kdo má vaši důvěru, klíče a pověřte ho nejen zaléváním
květin, ale i kontrolou sklepů, garáží, přilehlých staveb
kolem vašich domů. Zkontrolujte elektrospotřebiče.
Nepotřebné odpojte, při možném přerušení dodávky,
například kvůli bouřce, nemusí i u těch potřebných vždy
dojít k jejich zpětnému „nahození“. Proto si zajistěte i
kontroly zejména ledniček a mrazáků…potraviny v mrazáku
bez proudu, začnou samy po několika dnech toto jinak
dobré místo opouštět…pozor na to.
Hezký červenec, první měsíc prázdnin.. tak ať na něj
vzpomínáte jen v dobrém…
Petr Zima – vrchní strážník MP

Mladší fotbalová přípravka –
ročníky 2004 – 2007
Před prázdninami jsme společně s rodiči ukončili roční
tréninkové snažení fotbalové mladší přípravky. V srpnu
minulého roku jsme začínali s 10 hráči a postupem roku se
počet hráčů vyšplhal až na 25 (a to ještě někteří skončili a
jiní se nově přihlásili), což je v tak malém věkovém rozmezí
velice pěkné číslo. Prvním předpokladem je to, aby děti
bavilo docházet na tréninky a hrát si a odpoutat je od
počítačů a televizních pořadů. Počtem přihlášených se nám
to doufám celkem daří, ale jak já říkám, fotbal je za cca 3
hodiny týdně nenaučí žádný trenér na světě. :o)
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Musím moc poděkovat panu Vojtovi Kvapilovi, který mi
přišel s přípravkou pomoci. Na jednoho člověka by bylo
takové číslo trénovat nemyslitelné a musel by se udělat
opravdu pouze výběr. Proto pokud by se chtěl někdo
připojit k nám nebo k vyšší kategorii starší přípravky, bude
vítán. Se vším pomůžeme a zasvětíme.
Letošní rok byl pouze přípravný (tréninkový) a od září a
začátku nové sezóny bude již soutěžní a budeme
nastupovat v okresní soutěži mladších přípravek. Není to
závazek pouze pro trenéry a hráče, ale hlavně pro rodiče
hráčů. Těm bych chtěl poděkovat za vzornou docházku a
výpomoc v novém soutěžním roce především co se týká
dopravy na utkání a s tím spojených věcí.
Foto na: http://www.policefotbal.cz/?cat=16

Mladší žáci mají dobojováno.

Výsledky mladších žáků v sezóně 2011/2012. Pod
vedením trenérské dvojice Radek Starý a Roman Ansorge se
jim velmi dařilo!!!

Hronov/Police B – Nové Město B 0:3

Hronov/Police B – Stárkov 11:0
Za celou sezonu jsme odehráli šestnáct zápasů a jen
třikrát jsme byli poraženi. S celkovým skórem 119:25 a
38 bodech jsme se umístili na druhém místě jen o jediný
bodík za vítězem z Nového Města.
Všechna utkání jsme odehráli bez vážnějších problémů,
jak zdravotních, tak karetních. Dík patří celému týmu za
přístup i chuť hrát. Přesto, že zápasy se hrály ve středu a
ne o víkendu, jak je zvykem.
Mezi nejlepší hráče patřili Kačka Nosková, Filip
Rieger,David Polák. Nejlepší střelci Polák D.-20 , Ansorge
J. –20 , Gregar T. –16 .
Celý tým hrál ve složení – Macoun Michal, Nosková
Kateřina, Vinter Tomáš, Schröter Šimon, Hofman Denis,
Starý Jakub, Rieger Filip, Poul René, Nosek Ondřej, Ansorge
Jan, Gregar Tomáš, Stuchlík Matěj, Polák David, Ducháč
Roman, Jirásek Michal, Pohl Václav.
Kamil Švorčík

Cross Country Radvanice 2012
Ve dnech 23.-24.6.2012 uspořádal Automotoklub Police
nad Metují v Radvanicích v Čechách, okr. Trutnov v areálu
bývalého dolu Kateřina, již 4. ročník Mezinárodního
mistrovství České republiky v Cross Country motocyklů a
čtyřkolek. Toto byl 4. závod seriálu Mistrovství České
republiky z celkem šesti. Pár měsíců před závodem jsme se
rozhodovali, zda tento podnik vůbec uspořádáme, neboť na
prvních třech závodech letošního seriálu byla velmi malá
účast jezdců. Nejvíce jich bylo 142 včetně hobby jezdců.
Vzhledem k tomu, že již máme zkušenosti s pořádáním
závodu, dokázali jsme si spočítat, že by to v případě
nízkého počtu závodníků AMK Police „položilo“. Přesto jsme
se myšlenky uspořádání závodu nedokázali vzdát, neboť
jsme věděli, že pokud pořádání cross country přerušíme,
budeme se k němu těžko vracet, důvěra jezdců taktéž
opadne a nebudou k nám jezdit. Na schůzi výboru bylo
konání závodu většinou členů odsouhlaseno a mohlo se
přistoupit k přípravě. Tak jako každý rok byl ředitelem
určen Martin Novotný alias Evža a zástupcem ředitele Jan
Vajsar alias Honánek. Nezbytnou administrativu v podobě
žádostí na různé úřady zvládli s bravurou, jednali se
starostou obce Radvanice a s majiteli pozemků ohledně
jejich pronájmu. V letošním roce jsme najeli do Radvanic
na přípravu samotné tratě až 14 dní před závodem, neboť
jsme pořádali Dětský den na Vražedném pobřeží. Měli jsme
strach, abychom to stihli, ale díky pomoci některých členů
AMK Police se podařilo včas trať „namotat“. Získali jsme do
pronájmu nové pozemky a tím se trať opět o něco
„natáhla“ a byla pro jezdce a diváky zajímavější. Další
novinkou bylo udělování vavřínových věnců místo
„ohraných“ pohárů. Věnce prostě k motorismu patří a dle
ohlasu jezdců se tento krok osvědčil. V sobotu závod začal
kategorií čtyřkolek Junior I a Junior II. Bohužel, i když se do
těchto kategorií předběžně přihlásilo kolem 10 jezdců,
nakonec přijel pouze jeden. Následoval závod čtyřkolek
kategorie Hobby, poté se na start postavili jezdci jezdící
v kategorii čtyřkolek MMČR (Mezinárodní mistrovství České
republiky) a PČR (Přebor České republiky). Po čtyřkolkách
se objevily na trati motorky a to nejprve v kategorii PČR +
C (Přebor České republiky s licencí B a C) následováni
kategorií MMČR (Mezinárodní mistrovství České republiky
s licencí A). I když divákům počasí přálo, pro jezdce bylo
velké vedro úmorné. K vážnějšímu zranění v sobotu nedošlo
a tak se jezdci, jejich doprovod, pořadatelé a další
přítomní mohli vrhnout do víru večerní zábavy. V neděli se
kategorie otočily a tak v 8 hod. ráno odstartovali jezdci
jezdící kategorii motorek PČR + C, následováni hobby
jezdci. Do kategorie hobby se celkem přihlásilo 60 jezdců,
což nás velmi mile překvapilo, ale zároveň jsme měli
strach, že při hromadném startu, může dojít k nějakým
zraněním. Hobbíci opět nezklamali, při startu se k sobě
chovali ohleduplně a tak start proběhl bez sebemenších
problémů. Této kategorie se zúčastnilo i několik členů
Automotoklubu Police nad Metují a nevedli si vůbec špatně.
Po hobby jezdcích se na trati proháněli jezdci kategorie
MMČR a tím závod pro motorky skončil. Odpoledne patřila
trať „čtyřkolkářům“. Jako první jely kategorie Junior I a
Junior II, kterých se tentokrát zúčastnili 2 jezdci. Po
juniorech trať rozvířili jezdci jezdící v kategorii čtyřkolek
MMČR + PČR a tím letošní závod cross country skončil. I
přesto, že se na trati dost prášilo, což jsme se snažili
kompenzovat kropením, bylo na co koukat. Veškeré
výsledky budou uvedeny na našich webových stránkách
www.amkpolice.cz. Závodu se celkem zúčastnilo 200
jezdců, což je prozatím rekord mezinárodního mistrovství.
Toto číslo nám dává sílu a odhodlání pokusit se uspořádat
cross country i příští rok. Letos poprvé v Radvanicích
startovaly i ženy, a to jak v kategorii motocyklů, tak i
čtyřkolek, zastoupení měli také jezdci z Polska a Německa.
Samozřejmě bez pomoci členů Automotoklubu Police nad

Metují, jejich rodinných příslušníků, dobrovolníků,
sponzorů, hasičů z Bukovice, Žďáru nad Metují a Radvanic,
kteří poskytli svoji techniku a své členy, by se závod
neuskutečnil, za což všem patří velký dík. Letos to měli
traťoví komisaři, neboli tzv. maršálové, velmi těžké. Celý
den museli čelit náporu úporného vedra a nesnesitelného
prachu. Klobouk dolů. Bez nich by to však nešlo. Děkujeme
i městu Police nad Metují, obci Radvanice a Chvaleč za
podporu a hejtmanu Královéhradeckého kraje za finanční
příspěvek.

Před třemi lety, dne
29.6.2009, nás navždy opustil
tehdejší
předseda
Automotoklubu Police nad
Metují pan Miloš Puschmann.
Myslím si, že by měl velkou
radost z toho, že nastupující
generace
členů
Automotoklubu Police nad
Metují navázala na pořádání
endur v Polici nad Metují a dle
počtu závodníků a jejich
ohlasů je cross country
v Radvanicích stejně oblíbené
jako bylo enduro. Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.
Čest jeho památce.
za AMK Police – Petr Dostál

Zpráva ASPV TJ Spartak Police nad Metují
Oddíl ASPV hledá dobrovolné cvičitele pro:
o Cvičení rodičů a dětí
o Cvičení předškolních dětí
Hodiny probíhají vždy 1× týdně od října do
června v malé tělocvičně ZŠ.
Podrobnější informace lze získat v mateřské škole u
paní uč. Katky Važanové nebo Martiny Macounové.
Dále hledáme trenéra volejbalu pro dětský
volejbalový oddíl – informace u Katky Holubové
(lékárna Kuklík).

Renata Teichmanová

Pravidelnost není naším
koníčkem......
V Hořicích 16. a 17. června začal seriál „V jízdě
pravidelnosti historických motocyklů“. Kempovat jsem
začal ve čtvrtek večer. V pátek večer přijel s motorkami
Miloš Thér – jezdec AMK Police nad Metují. Formální a
technická přejímka proběhla u obou motocyklů bez
problémů. V sobotu ČZ 250 absolvovala oba tréninky
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v pořádku. ČZ 125 si postavila svoji hlavu a přidřela se.
Milošova mechanická zkušenost ale dala vše do pořádku.
Večer, jako vždy, posezení s přáteli z pořadatelského
sboru. V kočárku se nám přijela představit čtrnáctidenní
Šárka Pšeničková, přírůstek v rodině našich kamarádů.
Nedělní ráno a všeobecná nervozita. Start kategorie T třída
125 2T a honička Miloše s Tondou Plevákem z Nové Paky.
Kolo a půl před cílem ve válci tma „u vodojemu“. Kategorie
U třída 250 2T. Miloš od startu vypálil a do cíle dal ostatním
půl kilometru. V jízdě pravidelnosti nakonec 4. místo a to
je docela výborné.
Ve Dvoře Králové 30. června a 1. července pokračoval
seriál „V jízdě pravidelnosti“. Kempování už bylo od
čtvrtka. Miloš přijel v pátek, ale jen s ČZ 250. Přejímka,
jako vždy, v pořádku. V sobotu první i druhý trénink bez
problémů a start z první řady. Večer posezení s přáteli.
Nedělní ráno a jemný déšť. Do startu silnice oschla. Přišel
start. Miloš vypálil a závod byl start – cíl rozdíl celá
startovní rovinka. Radost veliká. Ve Dvoře se uděluje
nejrychlejšímu jezdci „Cena Františka Šťastného“. Tomuto
závodu přihlížela paní Jarmilka Šťastná – manželka
Františka, která slavila v neděli osmdesáté narozeniny.
Špatná zpráva pro jezdce. Jelo se na krabičky a přesto
výsledky hrozné a nesmyslné. I za peníze se nechá dělat
špatná práce. A do třetice všeho dobrého i zlého přistál při
závodě mezi jezdce parašutista, který se zatoulal. Další
závody se jedou v Ostravě 7.- 8.7., 11.8. v Praze na
Strahově, 18.- 19.8. v Havířově, 1. - 2. 9. v Kyjově, 8.- 9.9.
v Branné.
Za AMK Čvaňhák

Běh na Hvězdu
Polické náměstí opět ožije 14. července už tradiční
prázdninovou sportovní akcí – Během na Hvězdu. Rozdíl
oproti předchozím letům je
v tom, že letos oslavíme 25 let od
chvíle, kdy se na start tehdy ještě
ani ne pětikilometrové trasy
postavilo 18 závodníků. Tehdy
vyhrál Jiří Beran a nacházíme
hodně společného se zatím
posledním ročníkem. Tam zvítězil
(už podruhé) Jiří Magál, který
kromě
stejného
jména
je
podobně jako Beran vynikající
lyžař a reprezentant. Jeho 3. místo z olympiády z
Vancouveru 2010 mají asi všichni sportovní fandové v živé
paměti.
Na start závodu se jako první postaví děti, jejichž tratě
jsou přizpůsobeny věku a vedou na náměstí nebo v jeho
blízkosti. První kategorie startuje ve 13 hodin a účastníci se
mohou přihlásit od 12 hodin v budově radnice.
Start hlavního závodu, 8,9km dlouhého běhu z polického
náměstí na vrcholek Hvězda, bude ve 14.30 hodin a o něco
později odstartují muži nad 80 let a juniorky na zkrácenou
trať 5 km, jejíž začátek je na asfaltové silnici z Klůčku nad
farmou v Hlavňově, kam budou převezeni.
Na akci rádi přivítáme nejen místní sportovce, ale i
diváky, ať už přímo na náměstí nebo po celé trase běhu.
Můžete na vlastní oči vidět elitu českých sportovců, vždyť
v minulosti tady startovali mistři světa i medailisté
z olympiád, kromě Magála se zde často objevuje i Blanka
Paulů (2. místo z olympiády v Sarajevu 1984), Renata
Hájková a další skvělí závodníci.
Rád bych poděkoval hlavním partnerům akce, kterými
jsou město Police nad Metují, Nadační fond Zdeňky
Horníkové, Wikov MGI Hronov a Lékárna Kuklík. Bez jejich
pomoci a pomoci dalších sponzorů by se tato akce
neuskutečnila.
Jaroslav Mazač
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Připravit ke startu,
útokem vpřed!
Startoval rozhodčí povelem na louce v Ochozi už
18.ročník soutěže „O pohár starostky města Police“.
16.června si dopoledne obléklo letní šat a přineslo
8 soutěžícím družstvům nevšední zážitky pohárové soutěže.
Letos prvně zpestřené soutěží o nejrychleji nastříkaný terč„Ledhujský špric“. Víc než kdy jindy předtím byl osud
trofeje, putovního poháru věnovaného městem už v roce
1994, v rukou Suchého Dolu. Vždyť po dvě předchozí léta
nacházelo tohle „polické sklo“ čestné místo jen
v suchodolské zbrojnici. Trojím vítězstvím zdejšího „Áčka“
za sebou, by jim pohár už navždy musel zůstat….taková
jsou pravidla.
Paní starostka přijela zahájit
soutěž, pozdravit
soutěžící a popřát hodně štestí při soutěžním zápolení
v duchu fair-play.
Na hladký průběh soutěže dohlíželi 4 rozhodčí a po
útocích tak mohli velitelé družstev podepsat následující
časy:
Družstvo

Čas útoku

Suchý Důl „B“
Velká Ledhuje
Bezděkov
Bělý
Hlavňov
Pěkov
Radešov
Suchý Důl „A“

48,9 s
50,32 s
54,35 s
55 s
65,3 s
69,3 s
72,3 s
Nedokončený

Nástřikový
terč.
12,59 s
10,22 s
20,45 s
22,92 s
13,26 s
41,86 s
32, 17 s
útok

umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-----

Za prostředky a věcné dary věnované na ocenění
soutěžících bychom chtěli poděkovat městu Police nad
Metují a sponzorům: Vinárna p. Martince Police n.Met. a
Vínečko – Jaroslav Čálek. Stejný dík patří i našim
ledhujským provianťákům, p. Frydrychovi za gulášek, paní
Rusové za „sladké mámení“ ke kávě a konečně i rozhodčím:
J. Trojtlovi, I. Krausovi, J.Rusovi a M.Kollertovi.
Děkuji zároveň veřejnosti, která účastí potvrdila, že ji
dění kolem hasičů zajímá a zúčastněným družstvům za
čestný boj. Suchému Dolu pak za spravedlivý přístup k
nároku na pohár, i když ho měli opravdu na dosah. A na
závěr ledhujským klukům za podaný výkon…příště už to
dopadne!
Za SDH ve Velké Ledhuji sepsal Aleš Trojtl

OZNÁMENÍ

O DOČASNÉM
UZAVŘENÍ OČNÍ AMBULANCE
Z důvodu rekonstrukce bude v době od
27. července do 19. srpna 2012
uzavřena
oční ambulance v Polici nad Metují
Zastupující oční ordinace
VISUS Poliklinika Náchod.
Ordinační doba:
Pondělí- pátek 8,00-15,30 hod.
Sobota 8,00-12,00hod.

Telefon: 491 541 202

Aktivní záloha
ozbrojených sil ČR
Přemýšlíte-li o možnosti přihlásit se do
aktivních záloh, navštivte Krajské
vojenské velitelství Hradec Králové,
kde získáte všechny potřebné informace.
Kdo se může stát příslušníkem AZ ?
Příslušníkem aktivní zálohy může být občan ČR , který:
- dosáhne věku 18 let a nepřesáhne věk 60 let;
- písemně požádá krajské vojenské velitelství (KVV) podle
místa trvalého pobytu o dobrovolné převzetí výkonu branné
povinnosti a o zařazení do jednotky AZ.

Prodám udržovaný řadový dům

v Polici nad Metují v Tyršově ulici. V domě
jsou 2 byty a garsonka, garáž, zahrada
s altánkem. Po prodeji ihned volný. Vhodný
pro podnikání nebo ordinaci lékaře. Výrazná
sleva proti odhadu.
Informace: 603 765 187 nebo 491 543 130.
Podrobnější informace na www.jirinahejnova.cz

Jaké další podmínky musí příslušník AZ splňovat ?
Další podmínky pro zařazení do aktivní zálohy jsou:
- zdravotní způsobilost žadatele; trestní bezúhonnost žadatele;
- potřeba ozbrojených sil, tedy že je k dispozici volné místo
v jednotce AZ, pro kterou uchazeč splňuje podmínky;
- uzavření dohody mezi žadatelem a KVV.
Kolik času činnost v AZ zabere ?
Za standardních mírových podmínek musí příslušník AZ
absolvovat každoročně cvičení v délce trvání do tří týdnů.
Na jaké finanční náležitostí má příslušník AZ nárok ?
Při plnění podmínek dohody o zařazení do AZ má voják nárok
na odměnu ve výši 500,- Kč měsíčně.
Voják v AZ má při povolání na vojenské cvičení nárok na
poměrnou část dvojnásobného základního měsíčního služného
podle dosažené hodnosti.
Voják v AZ má nárok na náhradu mzdy.
Voják v AZ má při povolání na vojenské cvičení nárok na
proplacení jízdného do místa určení nástupu na vojenské
cvičení a zpět do místa trvalého pobytu.
Voják v záloze má po dobu výkonu vojenského cvičení nárok na
bezplatné stravování a ubytování.
Kontakt: Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové
tel.: 973 251 442, 973 251 441, 973 251 410
fax: 973 251 472
e-mail:kvv.hradeckralove@army.cz

Zánik branné povinnosti

VĚRA NOVÁKOVÁ
     REALITNÍ MAKLÉŘ

realizace obchodů na realitním a finančním trhu
Mobil:
+420 608 280 563

WWW.NOVAKOVA.AVAREAL.CZ,

Email: vera.novakova@avareal.cz
Prodej chalupy u Police n.Met. ….….
Prodej RD v Božanově ………………...
Prodej RD v Bělém………………………
Prodej vily v Broumově…………...…...
Prodej RD v Polici n.Met. …………..…
Prodej kom.haly v Bukovici ………..
Prodej penzionu v Teplicích n.M. …..

2,3mil.
1,25mil.
1,25mil.
2,99mil.
0,3mil.
0.85mil.
4,3mil. a další

Branná povinnost zaniká dnem dosažení věku 60 let .
Co dělat s vojenskou knížkou ?
Vojenská knížka se na krajské vojenské velitelství nevrací,
zůstává nadále držiteli.
Slavnostní setkání vyřazeného ročníku z evidence
- AČR neorganizuje.

Ubytování v soukromí v obci Bělý
4km od města Police nad Metují.





5 lůžek v samostatné ložnici + případně 2
místa v hlavním pokoji,
samostatný vchod, možnost vaření ve
vybavené kuchyni včetně sporáku,
ledničky,
mikrovnky,
varné
konvice.
Televize + satelit a WIFI. Koupelna,
WC samostatně pro ubytované.

Možnost venkovního grilování, posezení v
hospůdce i dohoda s občerstvením. Klidné
prostředí. Okolní krásná příroda je vhodná pro
relax a turistiku. Cena 1osoba/noc 280,- s DPH.
Telefon 608 280 563

Nabízíme do pronájmu
vybavenou šicí dílnu
včetně střihárny
v Polici nad Metují
Objekt volný do měsíce
K dispozici je i podkrovní byt 1+1
Cena k jednání.

Kontakt: 737 261 680-681
Nabízíme do pronájmu
vybavenou restauraci
v

PENSIONU 65

(příp. s GRILL-BAREM),
POLICE NAD METUJÍ.
Cena 10.000,- Kč měsíčně.
(příp. 15.000,- měsíčně)
KONTAKT: 737 261 680-681
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Nabízíme do pronájmu výrobní
příp. skladové prostory v centru
Hronova.
Čisté
prostředí
po
rekonstrukci až 3 x 800m2 včetně
kanceláří a SZ. Volné ihned.
Kontakt: 737 261 680-681

Pronájem bytu 2 + 1

Nabízím do dlouhodobého pronájmu byt 2 + 1
s balkonem a zahradou v Polici nad Metují
(vzdálenost od centra cca 10 min. pěšky,
v blízkosti les). V případě zájmu je možno
pronajmout i garáž a sklep.
Bližší informace na mobilu
603 581 640 nebo 736 696 006

Prodám rodinný dům
4+1 s podkrovím (2x sociál.

zařízení)
s pracovní dílnou a sklepem v Pěkově u Police
nad Metují na pěkném místě se zahradou,
v centru obce poblíž autobusové zastávky.
Topení: tuhá paliva, elektro, plyn.
Možnost okamžitého nastěhování.
Cena dohodou při osobním jednání pouze pro
vážné zájemce. Tel.: 602 117 200
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 Kompletní dodávky
a rekonstrukce střech
 Montáž střešních oken
 Nátěry žlabů a plechových
střech
 Výškové práce pomocí
horolezecké techniky
PAVEL NOVÁK Tel: 724 972 708
ŠTÌPÁN OMÁMIK Tel: 605 435 350
www.strechynachodsko.cz

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

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:

Datum:

24. červenec 2012 26. červenec 2012

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

KNIHY - PAPÍR
HRAČKY
JK
Jiří Kohl - Komenského náměstí 402 - Police nad Metují
Tímto si Vás dovolujeme pozvat do nových a větších prostor
k pohodlnému nákupu knížek, školních a kancelářských
potřeb a nově i hraček.
Přestěhovanou provozovnu z Masarykova náměstí
otevíráme ve středu 1.srpna
na adrese Komenského náměstí 402
(bývalé železářství Fulka u Penny Marketu ).
Nabízíme nejen rozšířené prostory, ale i sortiment.
Z novinek vybíráme :
- FOTOLAB – zhotovení fotografií ihned a bez poplatků !
- Školní tašky a batohy značek Step by Step, Stil, Herlitz,
Chiemsee …
- Bruder - auta, stroje, traktory, včetně příslušenství - nejširší
nabídka v regionu !
- Hračky: Bakugan, Gormiti, Paciocchini, Zhu Zhu, Bendaroos,
Bburago, Cars, Roary, Zoobles, Filly, Bella Sara, Playscool, VBot, Tekno, Stikeez, Disney, Witch, Littlest Pet Schop, Hello
Kitty, Nerv, Spiderman, Transformers a mnoho dalších, vše
jen v originál kvalitě !
- přijímáme všechny platební karty k bezhotovostním platbám
Těšíme se na Vaší návštěvu a doufáme, že budete se stále se
rozšiřující nabídkou spokojeni a naše rozhodnutí o
přestěhování pochopíte a oceníte.
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OHŇOSTROJ

Výstava portrétů, krajinek, zátiší a abstrakcí
so, ne 9 – 18 hod

OBRAZY V PLENÉRU X

11. – 12. 8. 2012
Radimovská ulice čp. 403 (u sauny)

Klub kaktusářů Broumov
Zajímavé rostliny z několika kontinentů – Asie, Afriky, Severní a Jižní
Ameriky, včetně zajímavostí z Madagaskaru.
pá 9 - 17 hod, so 9 - 17 hod, ne 9 - 16 hod
vstupné: dospělí 10,- Kč, děti zdarma

VÝSTAVA KAKTUSŮ

11. 8. – 12. 8. 2012
Výstavní prostory Pellyho domů

so, ne 8 - 17 hod

VÝSTAVA A PRODEJ CITRUSŮ
A EXOTICKÝCH ROSTLIN

11. – 12. 8. 2012
Hasičárna Police nad Metují

JENKOVI – KRAJINA TŘIKRÁT JINAK
Třígenerační výstava fotografií
Otevřeno každý den 9 - 11hod., a 13 - 16hod.

od 6. – 17. 8. 2012
stará škola „Dřevěnka“

Výstava obrazů polického rodáka Pavla Frydrycha
Otevřeno: každý den 9 – 17 hod

NEDĚLE 12. 8. 2012

Pouťové posezení: so od 15 hod, ne od 10 hod
sele na rožni, občerstvení

Akce označené * se v případě nepříznivého počasí
konají na sále Pellyho domů.

Změna programu vyhrazena!

Radimovská ulice (Myslivecké sdružení KORUNA)

MYSLIVECKÁ CHALOUPKA

Stánkový prodej organizuje pan Pavel Kubín.
Hlasy z Kvíčerova vyjdou v pátek 10. 8. 2012 odpoledne!

Pouťové atrakce zajišťuje firma Janeček z Prahy.

alias spediční služba pánů Petrů H. a S.
Tuto nejlevnější atrakci budou provozovat hráči poraženi v tenisovém klání
Cena za jednu okružní jízdu po náměstí: 10 Kč

JÍZDA NA TRAKAŘI

Masarykovo náměstí

Hrané divadýlko pro skřítky
O líném Honzovi od 10 hod

DIVADLO KOČKY *

Pellyho Park

Klub historických vozidel Metuje
ne 8 – 17 hod

VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL

Bezděkovy sady – autobusové nádraží

RC Team pod AMK Police nad Metují
malé občerstvení zajištěno
so 14 - 16 hod

RC trať – rybník za Cihelnou

EXHIBIČNÍ JÍZDY RC MODELŮ AUT

střelba z kuše, hospůdka, so, ne 9 – 17 hod

STŘELNICE OSTROSTŘELECKÉ
GARDY POLICKÉ

Tržnice u autobusového nádraží

s různými chuťovkami pro malé i dospělé
so, ne od 10 hod do setmění

+ KAFÍRENSKÝ STÁNEK *

slack line, lukostřelba, trampolína, nízká lanovka

ADRENALIN Z BISCHOFSTEINU*

Pellyho park

Ukázky kování a dalších řemesel
ochutnávka a prodej medoviny
so, ne 9 – 16 hod

ŘEMESLA U KOVÁRNY

Drašnarova kovárna u Penny marketu

SOBOTA 11. 8. A NEDĚLE 12. 8. 2012

VARIANTY

Masarykovo náměstí ve 22 hod

prodej koláčů pá-ne v prodejnách večerky a cukrárny

Klub historických vozidel Metuje

23. 7. - 12. 8. 2012
výstavní prostory Pellyho domů

SPANILÁ JÍZDA

start v 18 hod od Muzea Merkur

Setkání autorů poezie
14 hod – Literárně-hudební pořad
večer - vystoupení skupiny Tlupa tlap (jazz, folk…), Bejlí (acoustic herbal
folk), Basia Pachura (básnířka, hudebnice z Polska), Krystyna Skalická (zpěv,
harmonika)

POLICE PLNÁ POEZIE

Polygonální stodola – Správa CHKO

Závody BMX kol
celý den 10 – 17.30 hod

HELL bmx contest JAM

BMX hřiště u hasičské zbrojnice

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, TŘPYTIVÉ TETOVÁNÍ,
RŮZNÉ DĚTSKÉ SOUTĚŽE A HRY, MODELOVÁNÍ BALÓNKŮ
10 – 15 hod

PROGRAM PRO DĚTI *

Pellyho park

SOBOTA 11. 8. 2012

KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA

Masarykovo náměstí

Prodej pouťových koláčů
sobota od 8 hodin do vyprodání

MC MaMiNa *

Masarykovo náměstí

POUŤOVÉ KOLÁČE

občerstvení zajištěno
vstupné 40 Kč

KONCERT skupiny KAMARÁDI OSADY 5

Pellyho park od 20 hod (za každého počasí!)

PÁTEK 10. 8. 2012

opět bude vystaveno exotické ptactvo. ukázka jiřin
so 8 – 18 hod, ne 8 – 16.30 hod
vstupné: dospělí 25 Kč, děti 5 Kč

6. ROČNÍK SOUTĚŽE HOLUBŮ- MEMORIÁL MIROSLAVA JEŽKA

VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A EXOTŮ +

11. – 12. 8. 2012
Chovatelský areál v ulici Ke Koupališti

vernisáž výstavy v 21. 7. od 17 hod
Otevřeno každý den 9 – 17 hodin

JAHODOVÝ SALÁT – Josef Kleiner - obrazy

21. 7. - 15. 8. 2012
Pellyho domy, učebna č. 306 (3.NP)

doplněná bohatou expozicí pokojových rostlin, trvalek, okrasných dřevin,
vřesů, popínavých rostlin, bylinek a fuchsií
ZOOKOUTEK, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ,
OBČERSTVENÍ S POSEZENÍM, RYBOLOV NEJEN PRO DĚTI
otevřeno denně 9 - 18 hod

PRODEJNÍ VÝSTAVA BALKONOVÝCH KVĚTIN

6. - 12. 8. 2012
Zahradní centrum Zobal vedle kláštera

Více jak 200 panenek a 4500 magnetů.
út-ne 9 – 12 a 13 – 17 hod
Vstupné 20 Kč

VÝSTAVA PANENEK A MAGNETŮ

11. 6. – 31. 8. 2012
budova bývalého Zemědělského učiliště

VÝSTAVY

11. – 12. 8. 2012

PROGRAM POLICKÉ „KVÍČEROVSKÉ“ POUTI

Běh
z Police do Police
3. ročník

23. června 2012

V sobotu po obědě se na autobusovém nádraží
sešli „cestující“ v dobových kostýmech s kufry,
aby společně absolvovali čtyřkilometrovou cestu
přes Velké Petrovice na vlakové nádraží, tak jak ji
chodívali naši předkové

Štěpána Horáka

Nadešel čas odjezdu, a tak se pasažéři
přesunuli na perón, kde vyhlíželi svůj vlak

Počasí bylo více než vydařené, a tak cesta
polickými zatáčkami všem příjemně ubíhala

Ve Žďáře už čekali představitelé obce, kteří
všechny srdečně přivítali, a pro některé VIP byl
dokonce přistaven odvoz jeepem až na náves

Na vlakovém nádraží čekalo na příchozí
občerstvení, které tradičně zajišťovali ledhujští
hasiči a k poslechu i tanci hráli Slaveňáci

Rekonstruovaná Žďárská hospoda se stánky
Svatojánského jarmarku a bohatým doprovodným
programem – další zastavení účastníků.
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