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Schody v Ková ov  rokli 
V druhé polovin  m síce íjna se poda ilo získat dostatek 

finan ních prost edk  na opravu schod  v Ková ov  rokli. 

Po así bylo neobvykle p íznivé a tak se poda ilo p erovnat 

schodišt  p ed Kovárnou, erozí poni ená místa byla 

dopln na kameny a celé dílo vypadá, jako by se tam nic 

ned lo. Kousek za Kovárnou bylo vysekáno n kolik nových 

schod  pro lepší p echod skály. Na výstupu na h eben byla 

cesta erozí natolik poni ená, že bylo nutné na n kolika 

místech dorovnat terén a vytvo it nové stupn . Nejv tší dílo 

však bylo v úseku pod Bumbrdlí kem. Tam bylo pot eba 

opravdu doplnit n kolik nových schod , protože jinak 

hrozilo, že tam projdou jen horolezci. V záv ru výstupu 

sesouvající se p da hrozila sesutím schod  úpln  . Proto 

byly p erovnány jinam a vytesány byly schody nové, v tvrdé 

skále dál od svahu. I na dalším úseku cesty došlo 

k p erovnání a úprav  schod . Byla opravdová snaha odvést 

dílo tak, aby cesta byla sch dn jší a bezpe n jší, ale aby 

pokud možno nebylo znát, že k n jakému zásahu došlo. 

Cesta musí i nadále p sobit p irozen . Skv lou práci odvedli 

se zábradlím i poli tí turisté. Véna Krb osv d il skv lé 

schopnosti konstruktéra a tak podle jeho výkres  bylo 

možné vytvo it p esné tvary zábradlí, které už sta ilo „jen 

usadit“ na správné místo. Pomohla i technika, díry nebylo 

nutné sekat ru n , malá centrála a velká vrta ka ušet ily 

hodn  práce.  
 

  

Celá akce byla finan n  náro n jší, než chodníky v lét . 

Tentokrát Lesy R uvolnily 90 000,- K , m sto Police 

poskytlo 20 000,- K  a obec Suchý D l  10 000,- K . Za to 

jim je t eba opravdu pod kovat, protože jinak by nebylo 

možné tak nákladné akce uskute nit. Kamenické práce 

vykonala firma Broumstav, zábradlí ke schod m vyrobili a 

instalovali chlapi z klubu turist  v Polici. A celá 

rekonstrukce m la i zajímavé zakon ení. „Hlavní investor“ 

Lesy R, pozvaly noviná e, rozhlasové reportéry a také 

eskou televizi, takže naše práce se dostala do sd lovacích 

prost edk . Redaktor T dokonce prohlásil, že tady je 

opravdu nádhern , a že sem musí vzít rodinu. No aby ne, že!  

Po dlouhých jednáních se poda ilo také dosáhnout i toho, 

že došlo k mírným úpravám podmínek poskytování dotací 

z grant  esko-polské spolupráce, a tak máme možnost 

využít v p íštím roce t chto prost edk  na pokra ování 

oprav nejen v Ková ce, ale i na dalších úsecích turistických 

cest. I tak ale bude pot eba výrazná pomoc dalších subjekt . 

Lesy R už p islíbily slušnou ástku, o dalších p ísp vcích 

jednáme.   

Josef Hejnyš 

    Za m sto Police nad Metují d kuji všem, jejichž zásluhou 

je Ková ova rokle op t sch dná                     I. Seidlmanová 

in roku 
Nov  vzniklé ob anské sdružení JULINKA vyhlašuje 

tímto ve ejnou cenu za in roku 2008. O  se jedná. 

Ob anské sdružení si dalo do vínku podporu dobrovolnictví 

a ob anských iniciativ. Jsme toho názoru, že takovéto 

innosti ve prosp ch ve ejnosti jsou velice užite né, ale 

obvykle málo cen né, pokud v bec. A to je podle nás 

špatn . Um t pod kovat za dobrou práci, ocenit dobrý 

nápad, práci, která je nezištn  vykonávána ve prosp ch 

druhých, to je p inejmenším slušnost. Je nám jasné, že ne 

všechno se dá ocenit a vyjád it pen zi. A asto to ani není 

vhodné. Proto jsme se rozhodli ud lit ocen ní autorovi 

dobrého nápadu, innosti, kterou n kdo v tomto roce 

nezištn  vykonal pro druhé. Už t eba jen proto, aby doty ný 

v d l, že si jeho innosti n kdo všiml, že to, co ud lal, má 

pro n koho cenu. Nazvali jsme tuto cenu IN roku. A 

nechceme tímto zp sobem oce ovat jen to, co vidíme my 

sami. Toto ocen ní by m lo mít mnohem širší okruh t ch, 

kte í konkrétní in oce ují. Proto si dovoluji touto cestou 

požádat ob any m sta Police, aby nám svými nápady na 

ocen ní inu roku pomohli vybrat ten opravdu NEJ. M žete 

k tomu použít e-mail: josef.hejnys@tiscali.cz, nebo zanechat 

své nám ty v m stské knihovn . Výsledky budou vyhlášeny 

do konce února roku 2009.  

Za ob anské sdružení JULINKA Josef Hejnyš 

 

MAMINA
( M a m i n k y ,  M i m i n k a  a  N á p a d y )

 

Jak jsem málem byla vdova 
Stalo se to v ned li 19. íjna.  Na farm  u Choustníkova 

Hradišt , na které má nov  sídlo ob anské sdružení U rozcestí. 

Toto sdružení, v zastoupení canisterapeutky Milady 

Machá kové, zajiš uje pro MaMiNu canisterapii v MC a také 

speciální setkání s podp rnými rehabilita ními metodami. Mezi 

tyto metody pat í i hyporehabilitace, která na zmín né farm  

probíhala. Toliko technické údaje. Ješt  musím dodat, že to 

bylo odpoledne, slunce podmrakem, st edn  v trno, mírn  

vlezlo. 

Takže jsme tam p ijeli s manželem a dcerou – nat šení na 

kon  a ostatní zví ectvo, které nám bylo p edem avízováno. To, 

co nás ekalo, však p ed ilo všechna naše o ekávání. 

Dorazili jsme tehdy o n co pozd ji, takže jsem se hned 

ujala fotografování již zapo atého ježd ní a nechala manžela, 

aby zatím vzal naší Verunku na prohlídku p ilehlé farmy. 

Ježd ní totiž probíhalo na zatravn ném pozemku vedle 

oploceného pozemku. Moje rodinka, vybavena taškami 

s pochutinami pro zví átka, nadšen  otev ela branku a vtrhla do 

prostoru. 

B hem focení jsem poo ku sledovala d ní za plotem. Ne 

proto, že bych snad nev ila v manželovi schopnosti se o naše 

dít  kvalifikovan  postarat – d kazem je, že naší hol i ce již 

byly t i roky, stále žije a má kompletní sestavu prst . Ale jistota 

je jistota, že. 

Jejich první zastávka prob hla u erných zmenšenin 

prasátek – jedno tedy bylo spíše v tšího vzr stu a trochu z n j 

šel strach. Házeli jim chleba p es malý p íkop (jak jsem pozd ji 

zjistila,  p íkop nesloužil k tomu, aby zví átka zastavil, nebo 

možná k tomu p vodn  sloužil, ale jaksi p íliš nefungoval). Pak 

se vydali k výb hu s kozami, které jako kamzíci poskakovaly 

okolo a taky tam b hali psi a v dalším výb hu kon  a taky 

n kolik ovcí, no prost  úplná Noemova archa. Když to všechno 
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formy prezentace minulosti pro budoucnost. Již nyní 

chystáme kalendá  pro rok 2010, vydání brožur 

s regionální tématikou, vytipování oslav a výro í pro 

rok 2009…. Vítáme jakoukoli pomoc v této oblasti! 

 Tento pátek prob hl další St íbrný podve er. Tradi ní 
p íjemné p ipomenutí svatebního ob adu uzav eného na 
polické radnici p ed p tadvaceti lety.  

Ida Seidlmanová 
 

 

P O Z V Á N K A 
na 7. ve ejné zasedání 

Zastupitelstva m sta Police nad Metují 
v roce 2008, 

 které se koná 10.12. 2008 v 17.00 hodin  
na sále Pellyho dom  

 

 

Poplatek za odpady 
P ipomínám všem, kte í si platbu poplatku za odpady za 

rok 2008 rozd lili na dv  splátky, že termín pro zaplacení 
druhé splátky uplynul již 31.8.2008. Na  seznamu 
neuhrazených poplatk  za letošní rok stále ješt  figuruje 
dost jmen ob an , kte í na úhradu poplatku za II.pololetí 
zapomn li. 

Samoz ejm  vyzývám k úhrad  poplatku i ty, kte í na 
jeho úhradu zapomn li zcela.  

Poplatek za celý rok iní ástku 500,-K  za osobu a rok, 
za pololetí 250,-K  za osobu a rok. Je možné jej uhradit 
p ímo v pokladn  M Ú kterýkoliv den v týdnu nebo na ú et 
.6005-0004522551/0100, do variabilního symbolu uve te 

prosím rodné íslo poplatníka. 
  Daniela Adamová , FSO - poplatky 

 

Povolování kácení d evin  
Vegeta ní dobu pomalu nahradilo období vegeta ního 

klidu, a to je období, kdy je možné kácet d eviny rostoucí 
mimo les.  P ipomínáme, že podle zákona o ochran  
p írody a krajiny . 114/1992 Sb. a provád cí vyhlášky . 
395/1992 Sb., je k pokácení d evin s obvodem kmene 80 

cm a více ve výšce 130 cm nad zemí a souvislé ke ové 
plochy o velikosti 40 m2 a více,  je pot ebné povolení. 
Povolení vydává M stský ú ad Police n.M., jako p íslušný 
správní ú ad ochrany p írody  formou rozhodnutí, a to na 

základ  žádosti. Formulá  žádosti o povolení je k dispozici 
na m stském ú ad  nebo je možné si ho stáhnout na 
internetových stránkách m sta. Podle zákona je povolení 

možné vydat  ze závažných d vod , po posouzení stavu a 
místní situace. Pro zmírn ní ekologické újmy za pokácený 
strom a se p edepisuje náhradní výsadby nových d evin.       

Ing. Jan Troutnar, M Ú Police n.M.  
 

Terénní poch zka pro noviná e 
v Ková ov  rokli 

5. listopadu 2008 se uskute nila terénní poch zka pro 
noviná e, kterou zorganizoval podnik Lesy eské republiky, 
s.p. Jednalo se o medializaci opravy ásti turistické cesty 
Ková ovou roklí. Této akce se zú astnili zástupci Les  R, 
s.p., m sto Police n.M., pan Hejnyš za Ob anské sdružení 

J linka, noviná  z Deníku Bohemia, eský rozhlas a eská 
televize. Jedním z hlavních iniciátor  této pot ebné opravy 
bylo m sto Police n.M., a p edevším starostka Ida 
Seidlmanová. Její dlouhodobá snaha o realizaci této opravy 
nakonec usp la u správce tamních lesních majetk , a to 
podniku Lesy R, s.p., který se nejv tší m rou na oprav  
finan n  podílel, a to ástkou 150.000,- K . M sto Police 
n.M. zajistilo dodavatele této opravy, a to ob anské sdružení 
Julinka a finan n  se podílelo ástkou 20.000,- K . 10.000,- 
K  p isp la obec Suchý D l.  

Z pohledu Les  R, s.p. je rekonstrukce turistické 
infrastruktury Ková ovy rokle dalším projektem, kterým 
podpo ili královéhradecký region, a to v rámci svého 
„Programu 2000“. Ze stejných zdroj  byl již v minulosti 
hrazen d ev ný p íst ešek na rozcestí p ed vstupem do 
Ková ovy rokle a v p íštím roce zde po ítají s dalšími 
investicemi do obnovy chodník . „Program 2000“, který 
slouží k zajišt ní cíl  ve ejného zájmu u les , které pro stát 
spravují Lesy R, s.p., vypracovali v roce 1999 odborní 
pracovníci Les  R, s. p., ve spolupráci s experty ochrany 
p írody, výzkumu a odborného školství. Je základním 
vodítkem a inspirací pro práci personálu Les  R, s. p. a v 
rámci tohoto programu je z rozpo tu Les  R, s. p. 
financováno nap íklad budování a údržba studánek, 
pramen  a prameniš , obnova vodních nádrží v lesích, 
obnova stezek, p šin a chodník  pro p ší, cyklo 
i hippoturistiku, ochrana kulturních památek v lesích, 
budování a údržba informa ních panel , rozcestník  
a nau ných stezek nebo ochrana biotop  chrán ných rostlin, 
živo ich  a pé e o n . V roce 2008 bude v regionech 
v rámci tohoto programu investováno na 60 milion  korun.  
                                      Ing. Jan Troutnar, M Ú Police n.M.  

                      

Odpadové informace  
 

Zm na termínu svozu odpadu z 
popelnic 

Oznamujeme ob an m, že po 43. kalendá ním týdnu 

nastala pravidelná zm na intervalu svozu zbytkového 
odpadu z popelnic, a to z týdenního na trnáctidenní. 
Svážet se bude v lichých týdnech (tedy ve 45. 47. 49. 51. a 
53. týdnu). Tato zm na se týká katastrálního území Velká 
Ledhuje a velké ásti Police n. Met. Na malé ásti území 

Police n. Met., nastane tato zm na až po 44. týdnu 
a svážet se zde bude v sudých týdnech (tedy ve 46, 48, 50 
a 52 týdnu).  Jedná se o následující ulice: 17. listopadu, 

Tyršova, Pod Havlatkou, Husova, ást Nádražní (po 

prodejnu nábytku), U Opatrovny a uli ka mezi 
nám stím a ul. 17. listopadu. Toto rozd lení je z d vodu 
kapacity svozového vozidla odpadové firmy.    

Ing. Jan Troutnar, M Ú Police n. M. 
 

Bioplynová fermenta ní stanice 
v Úpici 

15. íjna 2008 jsem se zú astnil, spole n  s kolegou 
z M Ú Hronov, Dne otev ených dve í bioplynové 
fermenta ní stanice v Úpici, která byla v letošním roce 
dokon ena a uvedena do zkušebního provozu. Tato stanice 
je vybudována v areálu istírny odpadních vod na okraji 
m sta Úpice a je sou ástí  integrovaného systému nakládání 
s bioodpady, v rámci m stského odpadového systému. Její 


