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Vznik horolezeckého oddílu 1949

Čím „literárnější“ dílo, tím delší předmluva. Jelikož
předpokládáme jen velice stručný a neúplný nástin dějin
horolezectví v Polici nad Metují, který si navíc neosobuje
žádné literární ambice, budeme i zde struční a použijeme
výroku p. Josefa Brandejse, polického kronikáře, z roku
1914:
„K laskavému čtenáři omluva“
Vím, že každému čtenáři ani posluchači se nezalíbím,
vždyť, že ne každý čtenář a posluchač mně se líbí, také vím!
Ze zřícenin málo staviva, těžko jest nějakou zvláštní
budovu postavěti.
Tobě Vševěde nelíbí-li se tato práce moje, nelenuj, ale
něco lepšího dohromady stluč. Jestli ne Skutek, ale Tlachání
jest umění Tvoje, udeř se v hubu, mlč, a tak se znáti uč!“

Neodmyslitelnou součástí přírody Policka jsou skalní
útvary. Sama jejich existence a fakt, že dostat se na jejich
vrcholy pouze vlastní silou není nijak jednoduché, to jsou
skutečnosti, které dříve nebo později musely zapůsobit na
lidskou přirozenost jako výzva.
A spojí-li se možnost /tedy existence skal v nízkém
okolí/ s touhou člověka překonávat překážky v sobě i okolo
sebe a stoupat stále výš, objevovat neznámé, přidá-li se
láska a obdiv k přírodě, je podle mého soudu pohromadě
vše, čeho je třeba ke zrodu horolezce. To také asi vedlo
několik našich, tehdy mladých spoluobčanů v poválečných
letech do skal a k tomu, aby se pokusili dostat se na jejich
vrcholy.
V takové situaci si člověk velmi rychle uvědomí potřebu
a cenu několika věcí: kamaráda, znalostí techniky, lezení a
zajišťování a dobré výzbroje a výstroje. A to jsou věci, které
soudného člověka přivedou do řad organizovaných
horolezců.

Motto:
Horolezec je tvor
k horolezeckému oddílu přináležející
stále „Hore zdar“ pokřikující
v neděli doma nejsoucí
horskou literaturu nečtoucí
ochranu přírody hlásající
avšak sám horské louky pošlapávající
lanovky zavrhující
jich však často používající
s pochybným lanem vystupující
cepínem se ohánějící
z batohu se sytící
a podle toho vypadající
šestého stupně obtížnosti žádající
/a někdy jej i přežijící/
závratěmi netrpící
avšak v přítomnosti ženy hlavu ztrácející
jen o „stěně“ a „vrcholu“ mluvící
předpověď počasí ignorující
v bivaku mrznoucí
poslední skobu ztrácející
a pak všechny bohy vzývající
rekordy odsuzující
avšak po výkonech dychtící
dobrý humor mívající
a o nic víc než všichni druzí bláznící
Der Bergsteiger
Jak je vidět, jde i v tomto případě o citát historický,
který má za úkol vrátit čtenáře v myšlenkách o nějaký ten
rok zpět.

vydává město Police nad Metují

Ilustrace Petr Zuda
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... pokračování na straně 38
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Mozaika z radnice….
Sběr věcí do Diakonie Broumov - je každé pondělí od
13ti do 17ti hodin. Lze se domluvit na osobním odběru i
v jiný termín. Nenechávejte, prosím, pytle s oblečením
u
hasičské
zbrojnice.
Opakovaně
dochází
k rozhrabování věcí!!!
Železná sobota!!! - SDH Police nad Metují chystá svoz
železného odpadu 23. a 24. dubna tohoto roku.
Hromádky šrotu můžete připravit před svými domy.
Jako každoročně doporučujeme si předem odvoz
domluvit s Jirkou Hubkou – 725 086 504.
Sběr starého papíru v základní škole - proběhne
20.,21. a 22. dubna. Máte možnost se přes své děti,
vnuky, sousedovic děti zbavit zbytečného papíru a
pomoci v soutěži, která je opětovně mezi třídami
vyhlášena.
Den Země - je od roku 1970 22. duben. Kolébkou jsou
Spojené státy americké, které žádaly zvýšit
energetickou účinnost a hledat obnovitelné zdroje
energie, recyklovat materiály a odpady, vyloučit
z používání chemikálie a odpady, které ničí ozónovou
vrstvu Země.
Na začátku devadesátých let minulého století se
k americké tradici připojily i další země. Akce se
pořádaly ve 140 státech a zúčastnilo se jich téměř 200
mil. lidí. Pochody, soutěže, koncerty, festivaly,
ekotrhy, úklidové akce a jiné aktivity se konaly po
celém světě. Ze Dne Země se tak stala největší
veřejností organizovaná aktivita v historii. Naše město
se ve spolupráci se základní a mateřskou školou, firmou
Marius Pedersenem, technickými službami, městskou
policií, Správou CHKO Broumovsko v jarní čas k tomuto
svátku přidávají již desátý rok. Letos budou dětí
základní školy město a okolí uklízet v pátek 23. dubna.
Chcete-li se k nim přidat, budeme rádi. O odvoz
nepořádku se postarají technické služby. Byli bychom
rádi, kdybyste nás na připravené „hromádky a
hromady“ upozornili telefonicky – TS -Michal Mucha
602 772 284, městská policie 602 117 156 nebo
602 280 065. Děkujeme za pomoc při úklidu i při
zachování čistoty.
Psí exkrementy – problém nás všech. Bohužel není
v silách městské policie a pracovníků města ohlídat
nezodpovědné majitele psích miláčků. My se můžeme
zlobit, jak chceme, ale dokud nenastane represe,
nezvítězí zcela prostá osobní zodpovědnost. Je
zajímavé, že je-li nablízku uniforma, majitelé psů vědí,
co mají dělat.
Po dlouhé zimě nastává čas příjemných posezení u
ohníčků - již nyní řešíme stížnosti na ty, kteří
nehodlají zvlášť v pracovní dny, respektovat 22. hodinu
jako čas začátku nočního klidu. Jsou to nepříjemná
setkání. Pochopení těch, kteří ráno vstávají a musejí
pracovat a arogance těch, kteří tento režim, bohužel
neznají.
Parkovací karty na náměstí - využijte jich a za
rozumné peníze se zbavte starostí s nakupováním
jednotlivých lístků. Výhody pro místní občany a
obyvatele DSO Policko jsou jistě zajímavé.
Intenzifikace ČOV v reálu zahájena - ve čtvrtek 1.
dubna. Rozsáhlá – především finančně náročná –
vyvolaná akce je po plynofikace a rekonstrukci Pellyho
domů další velkou zkouškou pro město a technické
služby.
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Stavění máje - se uskuteční ve spolupráci hasičů a
skautů s podporou města v pátek 30. dubna od 18ti
hodin na náměstí. Zájemci o hlídání do ranních hodin
vítáni.
Hovory se zastupiteli - ve středu 28. dubna se od 17ti
hodin na sále Pellyho domů uskuteční veřejné jednání
zastupitelstva města. Od 18ti hodin bude v programu
vyčleněn prostor pro Hovory občanů se zastupiteli.
Využijte možnosti setkání s těmi, kteří rozhodují o
záležitostech, které se týkají i Vás!
Domov důchodců přestěhován - bylo nám umožněno
se ve středu 24. března v rámci Dne otevřených dveří
podívat do nového křídla našeho domova důchodců.
Našeho – myslím polického. Město není zřizovatelem,
ale podporovatelem. Těší nás spolupráce s domovem.
Obdivujeme nasazení paní ředitelky a celého týmu,
všech, kteří jsou jeho zaměstnanci. Obdiv patří i
klientům, kteří se museli
a musejí vyrovnat
s nestandardním režimem i změnou prostředí, což
v jejich věku a zdravotním stavu vůbec není
jednoduché. Poděkování patří všem, kteří pomohli.
Třeba i základní umělecké škole, která zajímavý
interiér z životňuje svými dílky.
Polická univerzita volného času - přednáškou dr.
Jiřího Grygara ve středu 7. dubna ukončila jarní
semestr 10. ročníku. Čekají nás ještě dva výlety.
V pátek 23. dubna do Pardubic na výstavu Josefa Čapka
a na operetu Netopýr. Tento zájezd je vyprodán. Volná
místa jsou ještě na celodenní výlet Po stopách Alfonse
Muchy. Uskuteční se ve čtvrtek 20. května. Odjezd ve
4.00 hod. od polické radnice. Návrat v nočních
hodinách. Cíl – Ivančice, Moravský Krumlov. Cena 450
Kč. Jídlo a pití na celý den s sebou. Předpokládáme
náročný zájezd s návštěvou muzeí v Ivančicích,
rozhlednou na Hlíně, shlédnutím Slovanské epopeje
v Moravském Krumlově. K 9. dubnu bylo ještě 11
volných míst. Informace k oběma zájezdům dostanete
v infocentru v Pellyho domech.
PUVČ – podzimní semestr - termíny: 22. 9., 6. 10.,
13. 10. , 3. 11., 24. 11., 1. 12.
•
22. 9. – Pamětnice – Tomáš Magnusek – film a
setkání s jedním z hereckých protagonistů
•
6. 10. – Houslaři – Tomáš Pilař, Jiří Beneš – film o
rodině Pilařů a povídání s Tomášem Pilařem
Dále jsou v jednání setkání s Kamilou Moučkovou a
Petrou Braunovou, Pavlínou Filipovskou, Jiřím
Kopeckým, Liborem Klapalem, Petrem Synkem….
Ladíme termíny. A jako vždy to není jednoduché díky
zaneprázdněnosti našich hostů. Zájemcům můžeme
ještě v našem IC nabídnout Almanach PUVČ 2001 –
2009. Děkuji všem řádně zapsaným 78 ! studentům i
příchozím dle osobního zájmu nabízeného tématu.
Podle vyjádření mnohých přednášejících vytváříte
úžasnou atmosféru svým chováním i zájmem. Velký dík
patří těm, bez kterých bych těžko, především časově,
zvládala organizaci naší školičky: týmu Pellyho domů,
paní Zdeňce Šváblové, paní Věrce Steinerové. Mravenčí
práci přispěvatele do Polického měsíčníku a kronikáře
vykazuje perfektní Ing. Václav Eichler. Nepopsatelnou
pomocnicí mi je Vlasta Klapalová. Dík Vám všem. I za
aktivní přístup k námětům přednáškových témat.
Součástí každého přednáškového setkání je zahájení
žáky naší zušky. Bez nich už bychom si nedovedli
odpoledne představit. I jim poděkování a vyjádření
obdivu od našich hostů. Mnohdy jsou jejich výkony
zaskočeni a velmi příjemně překvapeni. Těším se na
setkání i s dalšími zájemci ve středu 22. září 2010.
Ida Seidlmanová

Veřejná služba
Od 1. ledna 2009 je novelou zákona o hmotné nouzi
zřízený nový institut – veřejná služba.
Jedná se o vykonávání prací pro obec – zlepšování
životního prostředí, udržování čistoty ulic a ostatního
veřejného prostranství, udržování kulturního rozvoje,
sociální péče.
Veřejná služba je zabezpečována v samostatné
působnosti obcí. Pokud ji obec nevykonává sama, může ji
přenést na příspěvkové organizace, popř. na jiné
organizace.
Práce na veřejné službě se týká osob, které pobírají
příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, tato
doba se počítá od 1.1.2009.
Pokud bude osoba, která pobírá dávky v hmotné nouzi
vykonávat veřejnou službu, má nárok pobírat příspěvek na
živobytí v nezměněné, popř. vyšší částce.
Pokud se klient do veřejné služby nezapojí, sníží se mu
částka po 6 kalendářních měsících na existenční minimum,
tj. 2020,--Kč.
Osobě, která se prokazatelně snaží využít možnosti
zvýšení příjmu vlastní prací, se zvyšuje částka živobytí o
polovinu částky rozdílu mezi životním minimem osoby a
existenčním minimem /§ 25, odst. 1, zákona 111/06 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi/.

výkon
veřejné služby

20 hodin
30 hodin

bez veřejné služby

jednotlivec

1. společně
posuzovaná
osoba

2. společně
posuzovaná
osoba

3126
3679
2020

2880
3310
2020

2600
2890
2020

V Polici nad Metují má v současné době uzavřenou
smlouvu o výkonu veřejné služby 20 osob. Veřejnou službu
vykonávají u Technických služeb města Police nad Metují.
Klienti pracují ve skupině pěti osob, v délce 4 hodiny
denně.
V době sněhové nadílky se většina z nich podílela na
úklidu sněhu. V současné době jsou práce zaměřené na
jarní úklid chodníků, zastávek
a jiných veřejných
prostranství.
Je to práce vykonávaná pro město zdarma a jistě ku
prospěchu města.
Ilona Kejdanová

ODPADOVÉ INFORMACE

Klamný údaj na známkách na
popelnice
Jeden všímavý občan nás na počátku března upozornil,
že na známkách na popelnice pro rok 2010 jsou chybně
uvedeny intervaly svozů v období LÉTO a ZIMA. Ano je
tomu tak, i když jen částečně. Tato chyba se týká pouze
Police nad Metují, v okolních částech města jako Hlavňov,
Radešov, Pěkov a Hony probíhá svoz, jak je na známkách
uvedeno.
Jelikož jsou nám známky dodávány firmou Marius
Pedersen a.s., zapátrala jsem, proč na nich není uveden
správný údaj. Dle sdělení firmy jsme JEDINÁ obec, pro
kterou firma odpady sváží s otočeným režimem svozů na
LÉTO – každý týden, ZIMA – jednou za 14 dní. Tudíž si ani
neuvědomili, že by na části známek měli tento údaj
opravit.
Přemýšleli jsme, jak daný stav rychle napravit. Jediné
řešení, které nás napadlo bylo odstříhávat vrchní část
známek s údajem o svozech….jenže mezi lidmi, kteří měli
již poplatek zaplacený v té době už bylo mnoho známek
neostřihnutých …a tudíž by se mohlo snadno stát, že by se

v Kvíčerově na rynku potkala Kejdanka s Keliškou, a teď si
představte ten dialog:
Kejdanka: „Pozdrav Pánbůh
Keliško, předstaute si, že mi na vejboře dali na popelnici
takovou divně vokrojenou volepku. Kdoví jestli vůbec platí!?
Jakoupak dali Vám? Keliška:
„ To je ňáký diuný, já tam byla už v lednu a mám teda
tu volepku červenou úplně celou. To si tam radši
zaběhněte, ať vám daj taky nevokrojenou…eště abyste pak
měla
ňáký
popotahování
s těma
klukama
popelářskejma!!!“.
A proto uvádím celou věc na pravou míru. Údaj o
svozech na známce na popelnici pro rok 2010 neodpovídá
v obci Police nad Metují svozovému plánu, a proto na něj
neberte prosím zřetel. Svozy v roce 2010 probíhají a nadále
budou probíhat podle přiloženého svozového plánu. Pro rok
2011 bylo se svozovou firmou předběžně domluveno, že
údaj o svozech nebude na známkách uveden vůbec.
Děkuji za pochopení
Daniela Adamová - FSO
V katastrál. územích Police n. M. a Velká Ledhuje (jaro podzim každý týden, v zimě 1 x za 14 dní):
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

2., 4.,
6., 8.
10., 11., 12., 13.,
13., 14., 15., 16., 17.,
18., 19., 20., 21., 22.,
22., 23., 24., 25., 26.,
26., 27., 28., 29., 30.,
31., 32., 33., 34., 35.,
35., 36., 37., 38., 39.,
39., 40., 41., 42.,
44., 46., 48.,

Prosinec

48., 50., 52.,

!! Výjimku z tohoto plánu tvoří jihozápadní část města,
konkrétně ulice U Opatrovny, Nádražní, Tyršova, Husova, Pod
Havlatkou a 17. listopadu, kde se v období 14-ti denního svozu
(zimní období), sváží odpad z popelnic o týden déle.
V katastrál. územích Radešov n. M., Hlavňov, Pěkov a Hony
( podzim - jaro každý týden, v létě 1 x za 14 dní):
měsíc

svozové týdny

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

1., 2., 3., 4.,
5., 6., 7., 8.
9., 10., 11., 12., 13.,
13., 14., 15., 16., 17.,
18., 20., 22.,
22., 24., 26.,
26., 28., 30.,
32., 34.,
36., 38., 39.,
40., 41., 42., 43.,
44., 45., 46., 47., 48.,
48., 49., 50., 51., 52.,

Pravidelná změna intervalu svozu
zbytkového komunálního odpadu
Oznamujeme občanům Radešova, Hlavňova, Pěkova a
Honů, že od 18. kalendářního týdne se přechází
z týdenního na 14-ti denní interval svozu zbytkového
komunálního odpadu. Změna na týdenní svoz pak opět
nastane v říjnu, a to po 38. kalendářním týdnu.
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Kolik odpadu jsme vyprodukovali
a vytřídily v roce 2009
Tak jako každoročně, ohlížím se v tento čas za rokem
uplynulým, a to z pohledu tvorby komunálního odpadu,
respektive jaké množství jsme ho po sobě zanechali,
v jakém složení a jak byl využit. Zjednodušeně lze říci, že
to byla opět pořádná hromada, kterou jsme zatížily naše
životní prostředí. Pozitivní je na tom to, že se nám daří
část vytvářeného odpadu vytřídit a tím je ona hromada o
něco menší. Nyní ale konkrétně. V roce 2009 bylo z míst
určených k odkládání odpadů na území města Police nad
Metují svezeno, prostřednictvím společnosti Marius
Pedersen, a.s., společnosti STEF Recycling, a.s., pana
Pumra z Jetřichova, Diakonie Broumov a pana Fridricha
z Bělého, následující množství komunálního a drobného
stavebního odpadu (čísla v závorkách jsou údaje za rok
2007):
plasty 55.976 kg (51.208), nápojové kartony 573 kg
(345), sklo 56.749 kg (101.920), papír 54.087 kg
(95.034), kovy 47.950 kg (114.100),
pneumatiky 3.500 kg (4.186), olověné akumulátory 913
kg (620), baterie 3 kg (18), barvy a lepidla 1.448 kg
(1.821), léčiva 14 kg (8), rozpouštědla, kyseliny,
zásady, pesticidy a detergenty 106 kg (547), oleje a
olejové filtry 284 kg (374),
biologicky rozložitelný odpad 61.940 kg (62.860),
objemný odpad 182.620 kg (165.140),
směsný (zbytkový) komunální odpad 891.309 kg
(905.173)
stavební odpad 204.760 kg (153.160)
V této bilanci není uvedeno 6.034 kg (15.285)
elektrozařízení, která byla shromážděna ve sběrném dvoře
a při mobilních svozech a byla uplatněna v režimu zpětného
odběru prostřednictvím společností Elektrowin, Asekol a
Ekolamp a neevidují se jako odpad.
Celkové množství svezeného odpadu v roce 2009 tedy
činí 1.563.497 kg (1.656.751). Toto celkové množství lze
rozdělit následovně:
vytříděno bylo (PL, NK, SK, PAP, K) 215.335 kg
(362.607) = 13,8 % (21,9),
sběrným dvorem a mobilními svozy prošlo
nebezpečný odpad 2.768 kg (3.625) = 0,2 % (0,2),
objemný odpad, pneumatiky, odpad ze zeleně 248.060
kg (233.386) = 15,8 % (14,1),
stavební odpad 204.760 kg (153.160) = 13,1 % (9,2),
popelnicemi a kontejnery u domů (včetně chalupářů,
podnikatelů, firem a organizací které mají s městem
smlouvu) prošlo 825.329 kg (836.063) = 52,7 % (50,5),
z odpadkových košů, z ulic (smetky), ze hřbitova a z
ostatních činností města bylo odvezeno 68.300 kg
(67.910) = 4,4 % (4,3) odpadů.
Průměrně tedy na 1 obyvatele našeho města vychází
ročně celkem 356 kg (375) odpadu, z toho je 49 kg (82)
vytříděných PL, NK, SK, PAP, K, 104 kg (88) odpadu
nebezpečného, objemného, ze zeleně a stavebního,
odloženého ve sběrném dvoře, 188 kg (189) zbytkového
odpadu odloženého do popelnice nebo kontejneru u domu;
zbývajících 15 kg (16) je podíl na odpadu z odpadkových
košů, z ulic, ze hřbitova a z ostatních činností města.
K těmto číslům můžeme ke každému z našich obyvatel ještě
přidat průměrně 1,4 kg (3,5) elektrozařízení, odložených ve
sběrném dvoře, uplatněných v režimu zpětného odběru.
Pro ilustraci ještě uvedu, že celkové odpadové náklady
za rok 2009, bez provozních nákladů technických služeb a
po odečtení příjmu od společnosti Ekokom, činily cca
2.825.000,- Kč (2.450.000,-), což je průměrně na každého
obyvatele 644,- Kč.
Na závěr jenom krátké zhodnocení. Podíl 13,8 %
vytříděného odpadu (PL, NK, SK, PAP, K) na celkovém
množství vytvořených odpadů je málo, a je to málo i
v případě, vztáhneme-li toto množství pouze k odpadu z
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popelnic, což činí 26,1 % (43). Je to způsobeno menším
množstvím vytříděného papíru, skla a kovů. Máme tedy
v tomto směru velké rezervy a naší společnou snahou by
mělo být, uvedený podíl zvýšit, a to nejen kvůli tomu,
abychom získali více finančních prostředků od společnosti
Ekokom, ale i z důvodu obnovy a šetrného využívání
materiálových a surovinových zdrojů země. Zcela běžnou
samozřejmostí by již také mělo být, že do popelnice
nedáváme žádné (tedy ani ty nejmenší) elektroodpady,
nebezpečné odpady a tam kde to lze, ani bioodpady
(v maximální možné míře bychom měly využívat domácí
kompostování).
Ve využívání bioodpadů (ze zahrad i
domácností) máme také velké rezervy a na nakládání s nimi
bude v dohledné době zaměřována stále větší pozornost.
Na závěr zbývá ještě vyslovit, že město Police n.M.
velmi děkuje všem, kdo si plní své povinnosti a se svými
odpady řádně nakládají, v rámci vytvořeného městského
odpadového systému.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Informační tabule ve městě
Město Police nad Metují umožní zájemcům umístění
informačních tabulí za účelem dopravní orientace a
upřesnění sídla firem podle těchto pravidel:
umístění informačních tabulí bude povoleno pouze na
sloupech veřejného osvětlení (VO) tam, kde již není
umístěna dopravní značka; také není možné využít k
umístění sloupy VO na náměstí,
informační tabule bude obdélníkového tvaru o
rozměrech 80 cm x 20 cm, s barevným provedením
černým písmem a barevným logem firmy na bílém
podkladu; na jedné tabuli může být šipka s metry, text
a logo firmy, tzn. tři povolené údaje; na jeden sloup je
možné umístit tři takovéto informační tabule, to je
maximálně 9 povolených údajů,
zájemce o umístění informační tabule předloží odboru
Investic, majetku a životního prostředí (IMŽP) MěÚ
Police nad Metují návrh vzhledu informační tabule ke
konzultaci; společně s odborem a Technickými
službami Police n.M. s.r.o. (TS) vybere vhodné místo
umístění tabule na sloupu VO (přiloží foto
požadovaného umístění)
návrh (vzhled informační tabule včetně rozměrů, foto
umístění v terénu, vyznačení umístění tabule v mapě
katastru) předloží zájemce ke schválení Policii ČR
dopravnímu inspektorátu v Náchodě a v případě
umístění tabule v památkové zóně města dále ke
schválení Městskému úřadu v Náchodě, odboru výstavby
a územního plánování jako orgánu státní památkové
péče; po schválení umístění reklamní tabule MěÚ
Police nad Metují, Policií ČR DI a případně MěÚ Náchod
sepíše zájemce s TS nájemní smlouvu o reklamě
(užívání sloupu),
vyvěšení informační tabule na uvažovaný sloup VO
zajistí TS,
roční nájemné jedné informační tabule je stanoveno na
1000,- Kč, práce spojené s umístěním tabule budou
fakturovány částkou 500,- Kč.
reklamu lze povolit na období 1 - 5 let.
Informace: MěÚ Police nad Metují, odbor IMŽP, tel: 606
728382 scholz@meu-police.cz
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Poldry - spolehlivá ochrana proti
přívalovým vodám
V letošním roce je tomu 10 let, co byla zkolaudována a
povolena užívat stavba „Optimalizace odtokových poměrů
Police nad Metují - Pod Klůčkem“, obecně řečená poldry.
Stavbu iniciovalo a investovalo město Police nad Metují za
pomoci dotace z Programu revitalizace říčních systémů, a

to z důvodu neúnosných záplavových a erozních problémů
této svažité lokality severovýchodně nad městem a v části
města pod ní. V rámci této akce byly vybudovány tři hráze
poldrů s nátokovými a výtokovými objekty a betonovými
bezpečnostními přelivy, malé jezírko nad spodní hrází,
dřevěné přehrážky pro zmírnění sklonu údolnice, příkopy
pro svedení vody nad hráze, provedeno zatravnění cele
údolnice a výsadba doprovodných stromů a alejí. Stavba
byla
realizována
podle
projektové
dokumentace,
zpracované společností Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. a
dodavatelem stavby byl pan Heller z Náchoda. Kaskáda tří
hrází je dimenzována tak, aby bezpečně zachytila a
usměrnila extrémní množství vod z tajícího sněhu a
přívalových dešťů celého spádového mikropovodí pod
Klůčkem. Ve dvou horních nádržích se voda příliš nezdrží,
protože výtokové potrubí má světlost 40 cm a zachytí se až
v nádrži spodní, ze které je odtok pouze 20 cm a odtud
pomalu odtéká. I v letošním jubilejním roce, po zimě
bohaté na sněhové srážky, poldry opět splnily svoji funkci a
město spolehlivě ochránily.

pro zlepšení životního prostředí. U nás se do této akce
tradičně zapojuje ZŠ ve spolupráci s městem, TS a
společností MP a.s., která uklízí okolí našeho města od
poházených odpadů. Zajímavé akce pořádá také Správa
CHKO Broumovsko - letos to bude program v areálu správy.
Do oslavy svátku životního prostředí a Země, která nám
byla svěřena, se může svoji ohleduplností, šetrností,
zodpovědným chováním nebo užitečnou aktivitou ve svém
okolí zapojit každý z nás.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..

NABÍDKA PRONÁJMŮ
Město Police nad Metují pronajímá prostory hasičské
zbrojnice, Pellyho domů a Kolárova divadla. Základní škola
pak může nabídnout tělocvičnu.
Níže zveřejňujeme aktuální ceníky pronájmů. Nájem
Kolárova divadla je smluvní dle akce a ročního období.
CENÍK PRONÁJMU
Pronájem sálu PO – ČT

Vytápění
Typ akce
1.10-30.4
s
vytápěním
prodejní
1.5-30.9
bez
vytápění
spolkové akce,
přednášky,
semináře bez
stanoveného
vstupného

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..

„Pálení čarodějnic“
Opět je tu jaro a pomaloučku se blíží termín tradiční
akce „Pálení čarodějnic“. V této souvislosti bychom chtěli
připomenout, že na celém území CHKO Broumovsko
zakázáno rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená souhlasem
Správy CHKO Broumovsko. Na základě žádosti jednotlivých
pořadatelů je pro tento účel, na území města Police n.M.,
oficiálně vyhrazeno a povoleno místo nad Bělskou ulicí v
„Červeňáku“, ve Smetanově ul. na hřišti, v Radešově nad
návsí, v Hlavňově vedle rybníku a v Pěkově u hřiště. Jiná
místa Správou CHKO Broumovsko vyhrazena nejsou.
Upozorňujeme na to, že při této akci nesmí docházet
k pálení odpadů (např. pneumatik, plastů všeho druhu,
PVC, koberců, zaolejovaných nebo jinými látkami
napuštěných hadrů, tkanin z umělých vláken a pod.).
Věříme, že atmosféra tohoto tradičního jarního zvyku
nebude u vás narušena kontrolním zjištěním nedovoleného
pálení odpadů a následnou pokutou. Myslete na ochranu
zdraví účastníků (zejména dětí) a životního prostředí.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..

Den země a životního prostředí
22. dubna si jako každoročně připomeneme Den Země.
Význam této akce spočívá především v tom, že umožňuje i
té nejmenší organizaci a jednotlivcům zařadit svůj malý
příspěvek k péči o životní prostředí do celostátního a
celosvětového kontextu. Každoročně probíhá na mnoha
místech řada akcí, do kterých se mohou zapojit vedle
nevládních organizací zejména školy, místní samosprávy i
státní úřady a velké množství jednotlivců, aby udělali něco

přednášky,
semináře se
stanoveným
vstupným

rodinné oslavy
firemní akce

1.10-30.4
s
vytápěním
1.5-30.9
bez
vytápění
1.10-30.4
s
vytápěním
1.5-30.9
bez
vytápění
1.10-30.4
s
vytápěním
1.5-30.9
bez
vytápění

Pronájem sálu PÁ – NE

bez kuchyňky

s kuchyňkou

bez
kuchyňky

s kuchyňkou

130 Kč
za hodinu

150 Kč
za hodinu

150 Kč
za hodinu

170 Kč
za hodinu

nebo 500 Kč za
den

nebo 600 Kč
za den

nebo 700 Kč
za den

nebo 800 Kč
za den

80 Kč za hodinu

100 Kč za
hodinu

100 Kč za
hodinu

120 Kč za
hodinu

nebo 400 Kč za
den

nebo 500 Kč
za den

nebo 500 Kč
za den

nebo 600 Kč
za den

150 Kč za akci

200 Kč za
akci

200 Kč za
akci

250 Kč za
akci

100 Kč za akci

140 Kč za akci

120 Kč za
akci

200 Kč za
akci

100 Kč za
hodinu

120 Kč za
hodinu

120 Kč za
hodinu

140 Kč za
hodinu

70 Kč za hodinu

90Kč za
hodinu

90Kč za
hodinu

110 Kč za
hodinu

400 Kč za den 450 Kč za den

350Kč za den

500 Kč za
den

350 Kč za den 400 Kč za den 450 Kč za den

300Kč za den

Venkovní posezení
posezení, oslavy

150 Kč akce

200 Kč akce

Ceny pronájmů - org. složka Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy,
Město Police nad Metují (platný od 01.01.2010)
Předmět pronájmu

sazba
DPH (%)

Cena s DPH

DPH

cena bez DPH

Pellyho domy - sál
Pronájem sálu (zimní 1.10. - 30.4.) - A sazba/hod (max. 6 hod)
Pronájem sálu (zimní 1.10. - 31.4.) - B sazba/hod (max. 6 hod)
Pronájem sálu (letní 1.5. - 30.9.) - A sazba/hod (max. 6 hod)
Pronájem sálu (letní 1.5. - 30.9.) - B sazba/hod (max. 6 hod)
pronájem sálu (zimní obd.) - denní A sazba
pronájem sálu (zimní obd.) - denní B sazba
pronájem sálu (letní obd.) - denní A sazba
pronájem sálu (letní obd.) - denní B sazba

20
20
20
20
20
20
20
20

750,00
650,00
500,00
400,00
5 500,00
4 500,00
3 500,00
2 500,00

125,00
108,33
83,33
66,67
916,67
750,00
583,33
416,67

625,00
541,67
416,67
333,33
4 583,33
3 750,00
2 916,67
2 083,33

Odborný technický personál - 1 osoba/hod
Pellyho domy - požární dohled (sál) - 1 osoba/hod

20
20

200,00
90,00

33,33
15,00

166,67
75,00

Pellyho domy - počítačová učebna č. 304
pronájem počítačové učebna - A sazba/hod
pronájem počítačové učebna - B sazba/hod

20
20

350,00
220,00

58,33
36,67

291,67
183,33

Pellyho domy - učebna č. 305
pronájem učebny č. 305 - A sazba/hod
pronájem učebny č. 305 - B sazba/hod

20
20

150,00
90,00

25,21
14,25

126,05
75,00

Pellyho domy - učebna č. 306
pronájem učebny č. 306 - A sazba/hod
pronájem učebny č. 306 - B sazba/hod

20
20

240,00
150,00

40,00
25,00

200,00
125,00

Výstavní síň - jednorázový poplatek

20

550,00

91,67

458,33

zapůjčení projekční techniky
dataprojektor, notebook, plátno - A sazba/hod (max. 4 hod)
dataprojektor, notebook, plátno - B sazba/hod (max. 4 hod)
dataprojektor, notebook, plátno - denní A sazba
dataprojektor, notebook, plátno - denní B sazba

20
20
20
20

120,00
80,00
550,00
350,00

20,00
13,33
91,67
58,33

100,00
66,67
458,33
291,67

zapůjčení ubrusu

20

25,00

4,17

20,83

veřejné WC

20

5,00

0,83

4,17
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Ceník pronájmů ZŠ Police nad Metují – školní rok
2009/2010
velká tělocvična - 1 hodina *
155,00 Kč
malá tělocvična - 1 hodina *
65,00 Kč
suterén školy - 1 hodina *
75,00 Kč
celodenní turnaj tělocvična od 01. 11. do
1 300,00 Kč
31. 03. *
celodenní turnaj od 01. 09. do 31. 10. a
800,00 Kč
od 01. 04. do 30. 6. *
mantinely 1 den (cena včetně 20% DPH) 350,00 Kč
bufet 1 den (cena včetně 20% DPH)
405,00 Kč
Učebna 1 hodina
60,00 Kč
* tyto položky jsou osvobozeny od DPH

O případné slevě (např. pro jiné obce mimo region)
může rozhodnout výbor DSO Policka.
V ceně není zahrnuta montáž a demontáž, která činí od
Kč 1 000,- do Kč 3 000,- (dle způsobu využití).
Výpůjčku pódia je třeba zamluvit u Heleny Ištokové
(Městský úřad Police nad Metují). Přednost budou mít
tradiční akce regionu a také pořadí objednávek.
Všichni zájemci o zapůjčení pódia jsou
povinni
minimálně čtrnáct dní před pořádáním plánované akce
zaslat Heleně Ištokové řádně vyplněný, podepsaný, závazný
objednávkový list. Následně bude uzavřena smlouva o
výpůjčce.
Bližší informace
www.policko.cz.

včetně

formulářů

najdete

na

Ida Seidlmanová

Rozpis lékařů stomatologické
služby duben 2010
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
Tel. č.
17.4. – 18.4.

Lékař

MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.

491 543 398

MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

491 582 381

01.5. – 02.5.

MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov 119

491 547 139

08.5. – 09.5.

MUDr. Ladislav Růžička ml.,
Masarykova 30, Broumov

603 479 132

24.4. – 25.4.

Nabídka pronájmu pódia včetně
zastřešení
Dobrovolný svazek obcí Policka
nabízí k pronájmu mobilní pódium
včetně zastřešení.
Celkový rozměr pódia je 8 x 4 m,
nastavitelná výška 60 – 100 cm. Pódium
je velmi variabilní, skládá se z jednotlivých desek o
velikosti 2 x 1 m, takže lze sestavit například módní molo,
tribunu apod.). Dalším příslušenstvím jsou schody včetně
zábradlí. Pódium je určeno pro venkovní i vnitřní použití.
Samostatnou součástí pódia je zastřešení o rozměrech 8 x 4
x 3,5 m.
Ceník:
1) Obce DSO Policka, nevýdělečné organizace v těchto
obcích
Zdarma
Obce mohou realizovat výpůjčky pouze pro své akce
nebo akce různých spolků v obci působících ne však pro
jakékoli podnikatelské subjekty
2) Ostatní zájemci
- pódium (8 x 4 m) 16 desek
Kč 3 000,- pouze část pódia - dle počtu desek Kč 150,-/1 desku
Kč 600,- schody
- zastřešení pódia
Kč 3 000,Cena stanovena za 1 den – maximálně 24 hodin.
Počítáno od doby předání instalovaného pódia po dobu
odevzdání pódia k demontáži. V případě souvislého
vícedenního pronájmu je účtována 50 % sleva z hrazeného
nájemného za každý následující den pronájmu. Ceny jsou
včetně DPH.
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Helena Ištoková, DSO Policka
tel. 491 509 996, 728 509 303
istokova@meu-police.cz

Usnesení rady města ze zasedání
č.5, 6, 7 /2010 ze dne 8. 3., 22.3., 6.4. 2010
RM souhlasí s užitím městského znaku na reklamních
předmětech "BUTON" s připínáčkem nebo magnetem firmy
AKTIV 95 OPAVA s.r.o., která vytváří sběratelskou kolekci
znaků měst a obcí ČR.
RM bere na vědomí žádost paní Simony Štěpánové a nemá
námitek proti konání ohňostroje v areálu tábořiště nad
rybníkem v Hlavňově dne 10. dubna 2010 do 22. hodiny
večerní za splnění všech bezpečnostních pravidel.
RM revokuje své usnesení č. 02/04/2010 v části 1) a
schvaluje přidělení bytu č. 6 - 2+1 v domě č.p. 340 v
Tyršově ulici paní Boženě Léllyové.
RM doporučuje ZM přijetí finančního daru od společnosti
GAPA s.r.o. ve výši 250 tis. Kč .
RM schvaluje hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Police nad Metují za rok 2009. Rozborem hospodaření za
rok 2009 byla zároveň provedena kontrola dle zákona
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje použití investičního fondu příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Police nad
Metují na pořízení univerzálního hnětacího a šlehacího
stroje do školní jídelny v hodnotě 62 000 Kč bez DPH.
RM schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací
Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují na rok
2010 ve výši 72 173,- Kč a Základní umělecká škola Police
nad Metují ve výši 96 012,- Kč.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti organizační složky
CKV Pellyho domy předloženou vedoucí Janou Rutarovou.
RM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě
podanou ved. strážníkem MP P. Zimou a ved. OO Policie ČR
npor. Ing. Bc. Pavlem Štenglem.
RM bere na vědomí předložený návrh čerpání dotace
získané z projektu „Obec přátelská rodině“, ze kterého
plyne pravděpodobná úspora rozpočtových prostředků ve
výši 260 tis. Kč. RM doporučuje ZM ke schválení použití

části těchto prostředků ve výši cca 48 tis. Kč jako příspěvek
mateřskému centru MAMiNa k financování canisterapie.
RM schvaluje nominací Pavla Brýdla a Šárky Jiráskové na
ocenění nejúspěšnějších sportovců okresu Náchod za rok
2009.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 85/2 o
ploše cca 215 m2 a části pozemku st.č. 47/2 o ploše cca 40
m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení zřízení věcného břemene
pro oprávněnou společnost Teléfonica O2 Czech Republic,
a.s. Věcné břemeno bude spočívat v právu oprávněného:
zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního
komunikačního vedení na pozemcích p.č. 1049/1 a 1210
v k.ú. Police nad Metují. Věcné břemeno bude zřízeno za
úplatu a finanční náhrada bude činit částku 706,- Kč
RM souhlasí s podáním grantové žádosti do FMP
Euroregionu Glacensis v termínu do 16. 4. 2010.
RM schvaluje užití znaku města Police nad Metují na plakát
mužstva
polických
hokejistů
–
vítězů
II.
ligy
neregistrovaných hráčů.
RM schvaluje nákup dřevořezby městského znaku v hodnotě
12 tis. Kč. z rozpočtové rezervy IMŽP.
RM schvaluje příslib poskytnout Římskokatolické farnosti děkanství Police nad Metují v případě získání dotace
příspěvek na opravu varhan chrámu Nanebevzetí Panny
Marie ve výši 10 tis. Kč.
RM schvaluje, aby MŠ Police nad Metují požádala o grant
zaměřený na životní prostředí a enviromentální výchovu
vyhlášený Královéhradeckým krajem. Finanční spoluúčast
ve výši cca 20% bude hrazena z rozpočtu MŠ.
RM schvaluje, aby příspěvková organizace MŠ Police nad
Metují přijala dar od paní Renaty Steinerové ve výši 1500,Kč
RM schvaluje následující kritéria pro přijímání dětí k
předškolnímu vzdělávání.
Přednostně budou přijímány děti:
a) v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky (školský zákon č.561 /2004 § 34 odst. 4)
b) mající trvalý pobyt na území města Police nad Metují
c) jejichž sourozenec již MŠ navštěvuje
d) starší tří let
RM bere na vědomí ředitelkou MŠ stanovenou výši měsíční
úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku
2010 – 2011, která činí 250,- Kč.
RM bere na vědomí zprávu M. Seidlmana o záměru ukončit
pronájem bytu č. 5 v domě Fučíkova 443, Police nad Metují,
kde je město společně s Bytovým družstvem Zbrojnoš
spoluvlastníkem, s tím, že uzavření nájemní smlouvy
s novým nájemcem bude včas předloženo RM ke schválení.
RM jmenuje s platností od 6. 4. 2010 do funkce vedoucí
Organizační složky města Police nad Metují Centrum kultury
a vzdělávání Pellyho domy na dobu určitou slečnu Radku
Vlachovou.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti matriky v období
2008 - 2009.
RM schvaluje pravidla umísťování informačních tabulí za
účelem dopravní orientace a upřesnění sídla firem v Polici
nad Metují. Roční nájemné jedné informační tabule je
stanoveno na 1000,-Kč, práce spojené s umístěním tabule
budou fakturovány částkou 500,- Kč. Umístění informační
tabule lze povolit na období 1 - 5 let.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku st.č. 667 výměře 28
m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1163/3 o
ploše 2100 m2 v k.ú. Police nad Metují. Zodpovídá: IMŽP
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1163/4 o
ploše cca 580 m2 v k. ú. Police nad Metují.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 725/11 o
ploše 56 m2 v k. ú. Velká Ledhuje. Zodpovídá: IMŽP
RM schvaluje požádat Královéhradecký kraj o odkup
pozemků dotčených stavbou přeložky silnice II/303 v k.ú.
Police nad Metují dle skutečného stavu zaměřeného geom.

plánem č. 375 -117/2008. Navrhovaná kupní cena za
pozemky činí částku 77,- Kč/m2.
RM bere na vědomí zprávu o informačním systému MěÚ
předloženou správcem IS R. Vaníčkem.
RM doporučuje ZM rozhodnout o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče o koupi objektu bývalé „škvárovny“
s pozemky st.č. 47/2 a p.č. 85/9 v k.ú. Police nad Metují,
kterou předložil:
Ing. Petr Soukup, Jiráskova 66, 54931 Hronov, IČO 42903262
Nabídková kupní cena 4 113 000,- Kč
Dalšími v pořadí jsou nabídky pana Oresta Janečka z
Borohrádku s cenou 3 388 000,- Kč a paní Ing. Lenkou
Koubkovou z Police nad Metují s cenou 2 788 000,- Kč.
Ing. P. Pohner, tajemník

Polické koupaliště
Otevřeno od 1. června 2010!

Více informací na tel. číslech: 491 541 146, 777 912 890 (Petr
Kocián)

Ceník pro rok 2010
Děti do 6 let
Děti od 6 let a senioři
Osoby nad 15 let
Klíček ke skříňce
Osobní šatna
Slunečník

Děti od 6 let do 15 let
Osoby nad 15 let
SLEVY ZP, ZTP,
ZTP  U
Děti do 6 let
Děti od 6 let a senioři
Osoby nad 15 let

Děti od 6 let do 15 let
Osoby nad 15 let

Jednorázové
Sleva od
vstupné
17 hod
zdarma
zdarma
30 Kč
20 Kč
50 Kč
30 Kč
10 Kč
25 Kč
35 Kč
Předplatní vstupenka
10  denní
celosezónní
200 Kč
460 Kč
300 Kč
750 Kč
Jednorázové
Sleva od
vstupné
17 hod
zdarma
zdarma
20 Kč
15 Kč
30 Kč
20 Kč
Předplatní vstupenka
10  denní
140 Kč
200 Kč

Otevírací doba:
Od 1. 6. 2010 otevřeno v pondělí – pátek od 13.00 do 19.00
hod, sobota – neděle od 8.00 do 19.00 hod
- pro školy i školky možno od 1. 6. 2010 i v pracovní dny
otevřít dopoledne po dohodě na tel.: 777 912 890
- 1. 6. 2010 vstup zdarma pro děti 6 -15 let k svátku dětí
- 30. 6. 2010 vstup zdarma pro děti s vysvědčením samé
jedničky
- Od 1. 7. 2010 otevřeno každý den od 8.00 hod (každý pátek
otevřeno do 20.00 hod)
- Kdo v době 1. 6. až 31. 8. oslaví narozeniny (po předložení
dokladu) v den návštěvy koupaliště má vstup zdarma, děti i
dospělí.
Aktivity na koupališti:
- stolní tenis, kuželky, pískoviště, aqvazorbing, plavecké
pomůcky
Občerstvení:
- teplá jídla, cukrová vata, pivo+ nealko nápoje, zmrzlina
několik druhů, ledová tříšť

Sobota 17. 7. 2010 - Polická plachta
Soutěže seskoků parašutistů, ukázky výcviku psů policie ČR.
Hudební doprovod: skupina Potence z Náchoda
Koupaliště Police nad Metují přijme plavčíky či plavčice na
letní brigádu. Věk 18 let a více. Délka brigády od 1. 6. 2010 do
31. 8. 2010. S průkazem i bez, vhodné pro studenty. Bližší
informace na tel. čísle 777 912 890 nebo v sekretariátu MěÚ
Police n. M. Dále nabízíme umístění reklamy na polickém
koupališti. Jednotná cena 500,- Kč od 1. 6. 2010 do 31. 8.
2010.
Petr Kocián
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Zdravotně – sociální komise
informuje:
Naše komise se sešla ve středu 7.4.2010, kde jsme
projednávali ujasnění podmínek pro poskytování grantů na
sociálně – zdravotní potřeby zájemců. Jelikož plní komise mj. i
poradní funkci, je třeba, aby všichni členové komise případným
zájemcům poskytovali jasné informace, aby nedocházelo
k chybné interpretaci a nedorozuměním při schvalování
příspěvků Radou města Police nad Metují. Uzávěrka pro podání
žádostí o granty na 2. pololetí 2010 je 31.5.2010.
Komise vyhlašuje letos již 3. ročník soutěží na zdravotně –
sociální téma. Tentokrát se jedná o literární soutěž na téma
„Až já budu babičkou, dědečkem…“ Uzávěrka této soutěže je
v pondělí 24.5. Garantem této soutěže je Mgr. Lenka Fulková,
která zajistí organizační přípravu této soutěže. (spolupráce
s paní učitelkou Věrou Klusáčkovou za 2. stupeň ZŠ Police nad
Metují a Mgr. Janou Šulcovou za 1. stupeň ZŠ Police nad
Metují. Očekáváme rovněž zapojení základních škol v okolních
obcích.) Vítězové obou kategorií budou odměněni pěknými
cenami.
Jako každý rok i ten letošní naše komise úzce spolupracuje
při organizaci Květinového dne. Sbírka se uskuteční ve středu
12.5.2010 a bude tento rok tematicky zaměřena na prevenci
karcinomu prostaty.
Za ZS komisi Mgr. Monika Trnovská

Naše deváťačky při plné práci
A kdo do Police doputoval? Jsou to skřítci tanečníci,
Žalhostík zoufalý, elf muzikant s píšťalkou, Zašupšák,
Bábrlinka borůvková, Borina divá, Kořínková babička
Léčivka, Borovinka vytrvalý, Dopíječ pidizub mlsal, čert
český domácí s čerticí, knižní permon, Škvírník šounil a
vodník stěhovaný.
Potulná pohádková země je projekt Klubu dětských
knihoven SKIP podpořený finančními prostředky z
grantového programu MK ČR Knihovna 21. století. V
současné době je v projektu zapojeno více než 120
knihoven z celé ČR.
Věra Plachtová

Nabídka knih:

 KNIHOVNA
Potulná pohádková země
Zveme vás na prohlídku putovní výstavy 15 pohádkových
loutek spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové, které
vytvořila na základě ilustrací ke svým knížkám pro děti.
Shlédnout ji můžete v dětském oddělení do 16. dubna
2010 v půjčovní době knihovny. Pak poputuje do pěkovské
knihovny, aby se k nám vrátila na poslední dubnový týden.
Protože je to země potulná, putují za ní děti do knihovny i
z okolních škol, anebo jsme my vyrazily za dětmi. Také se
stala součástí našeho posledního společného čtení se Senior
klubem Ostaš. Děti si při besedách samy vymýšlely svého
skřítka či strašidlo. Ty malé kreslí, starší píší a nejstarší –
žákyně 9. tříd dokonce vytvořily v rámci pracovní výchovy
trojrozměrné postavičky z papírových rolí a zbytků látek,
vlny, provázků atd. Také jejich „strašidláci“ se vám
předvedou v naší knihově.

Montefiore, Simon: Slova, která změnila svět.
Proslovy a příběhy, jež tvořily historii.
Gray, Martin: Jménem mých blízkých.
Skutečný příběh Žida za 2. světové války.
Větvička, Václav: Mahagon, měsíček a špenát.
Pěstování a výskyt běžných a exotických rostlin.
Richtrová, Lucie: Kanadskou divočinou pěšky.
Cestopisné vzpomínání.
Boněk, Jan: Židovská Praha – Praha esoterická.
Průvodce městem, které neexistuje.
Novák, Jan: Alergenní rostliny.
Přehled a výskyt alergologicky významných rostlin.
Nosková, Věra: Ještě se uvidí.
Nová povídková kniha současné české autorky.
Pavel, Jiří: Jak jsem prošustroval majlant.
Autobiografické příběhy.
Reinerová, Lenka: Lodní lístek.
Dvě povídky známé autorky.
Dáša Ducháčová

INFOCENTRUM
POLICE NAD METUJÍ

STOLETÉ HOSPODY

Děti ze žďárské školy
Skřítkům jsme věnovali také celou naši letošní Noc
s Andersenem. Děti – účastníci projektu Kde končí svět (už
jsme o něm v měsíčníku psali) se sešly a po seznámení se
skřítky a dalšími pohádkovými bytostmi se samy převlékly
do skřítčích masek a dětské oddělení se proměnilo
v pohádkový svět.
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V publikaci Petra Broulíka vydané
ve spolupráci s MF DNES Hradec
Králové Stoleté hospody naleznete
„příběhy východočeských
hostinců, které nestárnou“.
Na 132 stranách naleznete
nejenom zajímavé vyprávění, ale
také spoustu současných a
dobových fotografií.
Kniha je v prodeji v Informačním centru v Pellyho
domech (Police nad Metují).
Cena: 150,- Kč

DŘEVĚNÉ POHLEDNICE
Ručně vyrobené dřevěné
poštovní pohlednice od firmy
Toman a Toman nepatří pouze
do sbírek sběratelů, ale
mohou sloužit i jako velmi
hezký pozdrav pro Vaše
blízké, který naleznou ve své
poštovní schránce.
Pohlednice jsou v prodeji v Informačním centru v Pellyho
domech (Police nad Metují).
Cena: 27,- Kč

ZMĚNA
OTVÍRACÍ DOBY
OD 1. 5. 2010!
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
PELLYHO DOMY, POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

MOŽNOST PREZENTACE
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
WWW.POLICKO.CZ
Nadále nabízíme možnost
spolupráce a propagace na www.policko.cz:

2.
3.

Kolárovo divadlo
Úterý 27. 4. 2010 v 19 hodin

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ

V lehké komediální nadsázce
sledujeme
příběh
slušného,
hodného, ale do dnešního života
se skoro nehodícího doktora
Čeňka Dobeška. Byť svědomitým
lékařem, neumí svého povolání
či poslaní využít ke svému
prospěchu
jako
jiní
jeho
kolegové ze studií nebo ze
špitálu. Spokojen se svým
životem po boku hezké manželky
Zuzany a i bohužel úděsné
tchyně
Marie
Košvancové
v panelákovém bytě 2+1 ochotně
a v jakoukoliv dobu vyhoví prosbám všech, kteří zazvoní u
jejich bytu, žádající jeho služby. Svou pokornou skromností
a ochotou pobuřuje svou tchyni, která by ráda měla za zetě
doktora s velkým D, tedy někoho, kdo je především
uznávanou osobností, vydělávající velké peníze. A nesloužit
komukoliv a zadarmo, jako to činí Čeněk.

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

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

1.

KINO

Pořadatelům akcí – uveřejnění akce v kulturním
kalendáři: Termín – název – druh akce (kulturní,
společenská, sportovní atd.) – Bližší informace –
vstupné – Kontakt na pořadatele atd.
Ubytovatelům a stravovacím zařízením – uvedení
základních informací: Název – Adresa – Kontakty
Kapacita zařízení - Služby apod.
Firmám z Police n. M. a okolí – uvedení základních
informací: Název firmy - Předmět činnosti (podnikání) Kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail, www stránky)
Zasílejte na infocentrum@policko.cz

Zájemci o pravidelné zasílání novinek o kulturních a
společenských akcích, o dění na Policku apod. (e-mail bude
rozesílán cca 1 x týdně) mohou zasílat své kontaktní údaje –
jméno, příjmení a e-mailovou adresu - na
novinky@policko.cz.

Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Tereza
Bebarová, Alžbeta Stanková, Oldřich Navrátil, Bob Klepl…
Přístupnost: mládeži přístupný
Komedie ČR 2010 (102 min).
Vstupné: 50 Kč

Úterý 4. 5. 2010 v 17 hodin

DEŠŤOVÁ VÍLA

Živly, které ovládají zemi Vzduch, Oheň, Země a Voda provádějí „pravidelnou inspekci“
u
lidí.
Za
všechny
živly
sledujeme Vodu, které lidé říkají
Dešťová
víla.
Jde
krajem
převlečena za chudou ženu.
Pozná, že lidé začali myslet
hlavně na peníze, že se vytrácí
láska a dobro.
Mezi takové lidi patří i sedlák
Lakota (Miroslav Donutil), jehož
syn Ondra (Jakub Gottwald)
miluje chudou Květušku (Viva
Kerekes). Jejich lásku ale sedlák nerad vidí. Když se živly
vrátí ke Slunci, žádají tvrdé potrestání. Slunce váhá, ví, že
lidi jsou lidi, a i přes chyby je má rád, ovšem je
přehlasováno.
V poslední chvíli mu pomůže Dešťová víla (Lenka
Vlasáková). Požádá Slunce, jestli by nemohla lidi potrestat
sama a vezme lidem déšť.
Kraj sužuje sucho. Lidé nemají co sklízet, obilí neroste,
sena jsou skoro spálena. Lakota využije situace a slíbí
Ondrovi, že si může vzít Květušku za ženu pod podmínkou,
že Květuška zařídí déšť. Ta se pak vydá za Dešťovou vílou a
musí splnit tři úkoly.
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Úkoly to budou těžké, přetěžké a ani po jejich splnění
nebude mít Květuška s Ondrou vyhráno. Lakota je
nenapravitelný...
Ale nebojte, nakonec dobro a láska zvítězí, jak už to v
pohádkách bývá.

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

Martin Golová (Infocentrum)
491 421 501, 728 267 377, e-mail: infocentrum@policko.cz
Radka Vlachová (kancelář CKV Pellyho domy)
491 421 346, 605 645 332, ckv@policko.cz, kultura@policko.cz
Olina Jarčušková a Josef Tauchman
e-mail: personal@policko.cz
Brigáda IC (květen – září) – e-mail: info@policko.cz

PELLYHO DOMY
Sobota 17. 4., sál Pellyho domů
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Vica Kerekes, Jakub Gottwald, Miroslav Donutil, Simona
Stašová, Jitka Sedláčková, Jaromír Dulava, Aneta Krejčíková,
Lenka Vlasáková, Petr Nárožný, Aleš Háma Marián Labuda,
Martin Dejdar, Kateřina Macháčková a další.
Přístupnost: přístupný
Pohádka ČR 2010 (96 min)
Vstupné: 40 Kč

Cvičení s Olgou Šípkovou 5
Dva cvičební bloky:
od 9,30 hod a od 11,30 hod.
Rezervace a předprodej vstupenek:
29. 3. v Infocentru. Počet míst omezen!
Na akci budou přítomni zástupci
Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance: pro
účastníky cvičení bude probíhat měření
tuku, měření tlaku, výpočet BMI.

Úterý 11. 5. 2010 v 19 hodin

ŽENY V POKUŠENÍ

Čtyřicátnice
Helena,
uznávaná
odbornice na manželské problémy
jednoho dne zjišťuje, že se dostala do
situace, jaké řeší se svými pacienty.
Její doposud milující a milovaný
manžel je přistižen inflagranti s mladší
ženou a Helena brzy bezradně stojí na
prahu nového života. Dvacetiletá dcera
Laura chce být matce oporou, zároveň
se však potýká s nástrahami vlastní
první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí k Helenině
zděšení i matka Vilma, bývalá herečka, která na všechny
situace aplikuje svéráznou školu života. Výstřední dáma má
zaručený recept: nahradit nepořádného chlapa, chlapem
pořádným. Zdá se to neřešitelné, ale k překvapení Heleny i
Laury muži, s nimiž stojí za to se vrhnout po hlavě do
milostného dobrodružství tu stále ještě jsou. A tři docela
rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou si podobné a pokud se
má něco vyřešit, chce to nadhled, humor a neztrácet hlavu
ani naději.

Úterý 20. 4. 2010 v 18 hod, uč. 306, Pellyho domy

ÁJURVÉDA – žití v harmonii a zdraví

Přednáší Kateřina Hofmanová, Dipl. Homeopat:
Od klasické medicíny ke kvantové
Dóši a konstituční typy
Tradice a léčebné metody na Srí Lance (z osobního pobytu)
Výživa a pohyb pro zdravé tělo
Fáze trávení a biologické hodiny
Áma – překážka na cestě ke zdraví
Panchakarma a abhyanga
Sidhaleppa – produkty pro zdravé zuby
Shirodara – krok k vyššímu vědomí
Vstupné: 30,- Kč

Čtvrtek 6. 5. 2010 od 19 hod, sál Pellyho domů

Promítání fotografií z cesty do
tibetské kulturní oblasti
Amdo

o své cestě nad fotografiemi popovídá Zuzana Ježková
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová,
Vohtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach
Přístupnost: mládeži přístupný
Komedie ČR 2010 (118 min).
Vstupné: 50 Kč

Úterý 18. 5. 2010 v 17 hodin

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
*****

Úterý 8. 6. 2010 v 19 hodin

NINE

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
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všichni jste srdečně zváni
vstupné: 40,- Kč / děti 20,- Kč

DALŠÍ AKCE
Sobota 1. 5. 2010, Masarykovo náměstí, 8 - 10 hod

SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL
RŮZNÉ
Webová kamera na Pellyho domech
V rámci projektu „Podpora rozvoje cestovního ruchu
v regionu Stolových hor a Broumovských stěn“ (reg. č.
projektu CZ.3.22/2.2.00/08.00668) byla v březnu pořízena
webová kamera, která je instalovaná na Pellyho domech a
zprostředkovává pohled na část polického náměstí a Ostaš.
Odkaz na kameru na webových stránkách je:
http://www.policko.cz/webkamera.php
Projekt, který Police nad Metují realizuje spolu
s městem Broumov a polskou Gminnou Radków, bude
v letošním roce pokračovat ještě koncertem v rámci
Festivalu Ignaze Reimanna, který proběhne v září
v polickém kostele.
Projekt bude probíhat ještě v následujícím roce, bude
ukončen k 31. 12. 2011.

zleva - Martin Vídenský, Jitka Bonaventurová,
Blanka Faltová, František Kostlán

ČARODĚJNICE
V SUCHÉM DOLE
Dne 30.04.2010 v 16,00 hodin

Kulturní přehled KVĚTEN - SRPEN 2010
Připravujeme nový kulturní přehled, v němž získáte
informace o připravovaných akcích, a bude od května
k dispozici v Informačním centru, na městském úřadě a
dalších místech v Polici n. M.. Získáte v něm bližší
informace o termínech, předprodeji a vstupném.
O dalších akcích, neuvedených v přehledu, získáte
informace na měsíčních plakátech, v měsíčníku nebo na
webových stránkách www.policko.cz.
Změna programu vyhrazena!!

Výstava Policko za druhé světové
války
Regionální muzeum v Náchodě si vás dovoluje pozvat u
příležitosti 65. výročí konce druhé světové války na výstavu
nazvanou Policko za druhé světové války ve sbírkách
muzea. Slavnostní vernisáž proběhne dne 4. května 2010
v 16,00
hod.
v prostorách
muzejní
expozice
v benediktinském klášteře v Polici nad Metují. V průběhu
vernisáže bude představena nová kniha Aleny Čtvrtečkové:
Osudy židovských rodin z Náchodska 1938-1945 (Náchodsko,
Hronovsko, Policko, Českoskalicko a Červenokostelecko) a
kniha Václava Sádla: Aby se nezapomnělo... Příběhy obětí
nacistické perzekuce z Náchodska, Policka a Českoskalicka
1938-1945.
Výstavu bude možné navštívit 5. - 9. května a poté
v běžných otevíracích dnech muzea, tedy v květnu každý
pátek, sobotu a neděli (14.-16., 21.-23. a 28.-30. 5. 2010) a
v červnu denně mimo pondělí od 9,00-12,00 a 13,00-16,30
hod. Výstava potrvá až do 30. 6. 2010.
Mgr. JanTůma

Poetický večer,
nebo-li 2. autorské čtení básníků, se konalo v kavárně
Blanka - Hronov, 11.3.2010. Za nás autory, bych chtěla
poděkovat všem, kteří přišli shlédnout tento program a
podpořili nás svojí účastí. Velice si toho vážíme a těšíme se
s Vámi, někdy příště, zase nashledanou.
Blanka Faltová

Hudba v rytmu disko, soutěže,
rej všech přítomných čarodějů
a čarodějnic.
V 19,45 hodin průvod k hranici upálení
odsouzené čarodějnice.
Občerstvení zajištěno.
Za nepříznivého počasí celý program na sále Suchodolské restaurace.
Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou Suchodolské ženy.

NÁCHODSKÝ SWING UVÁDÍ

KONCERT EWY FARNE
čtvrtek 29. 4. 2010 od 19 hodin
(Čapkův sál Hronov)

Mladé fanoušky populární hudby, ale jistě i velký počet
těch dospělejších potěší koncert třinecké rodačky Ewy
Farne, která zavítá do hronovského Čapkova sálu. Ewa
Farna, která, zdá se, své počáteční úspěchy ustála s grácií,
má ve svých 16 letech velmi slibně rozjetou pěveckou
kariéru, což dokázala nominací v regionální kategorii při
prestižních cenách MTV Europe Music Awards 2009. Kuriózní
je, že se zde bude 5. listopadu ucházet o cenu coby
nejlepší polský umělec.
Z toho je patrné, že Ewa Farna se těší oblibě nejen u
nás, ale i v sousedním Polsku, kde absolvovala v průběhu
léta několik festivalů. Úspěch byl takřka nečekaný a ohlas
publika kolikrát předčil reakce na největší hvězdy těchto
akcí. Její píseň Ticho navíc Poláci zvolili jako píseň léta. O
tom, zda udělali dobře, se můžeme přesvědčit na vlastní uši
na 29. dubna 2010.
Vstupné: 290 Kč v předprodeji / 340 Kč na místě
Předprodej vstupenek v Infocentru v Polici n. Met..

KONCERT JIŘÍHO STIVÍNA

pátek 14. 5. 2010 od 19 hodin
(Zámek Nové Město nad Metují)
Pokud jsem na začátku uvedl, že koncert Marty Kubišové
je „solidním“ úvodem projektu, pak stejné slovo musím
použít i u posledního námi pořádaného koncertu ročníku
2009/2010. Jedná se o koncert Jiřího Stivína, který zahraje
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na zámku v Novém Městě nad Metují, nikoliv ale v
klasickém koncertním sále, ale v tamní krásné zahradě.
Koncert přinese jazzovou, lidovou i vlastní tvorbu z
programu Sám se svým stínem. Doufáme, že vás i tato akce
potěší a že nám zůstanete věrni do dalšího ročníku.
Vstupné: 260 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru v Pellyho domech.

zapůjčily na Velikonoční výstavu, kterou pořádalo mateřské
centrum v Pellyho domech.

ŠEST TANEČNÍCH HODIN
V ŠESTI TÝDNECH
pátek 4. 6. 2010 od 19 hod
(Kolárovo divadlo, Police nad Metují)
Richard Alfieri
Lili Harrison Chantal Poullain
Michael Minetti Oldřich Kaiser

Alfieriho
hra
Šest
tanečních hodin v šesti
týdnech, strhující herecký
duet o lidské opuštěnosti a
nikdy neumírající naději,
je dle mého divadelní
skvost. K jeho režii jsem
pozval citlivého Zdeňka
Duška.
Hra se točí okolo dvou
postarších postav, které
jsou
skálopevně
přesvědčené, že nikdo už do jejich života nemůže nic
přinést, jsou na první pohled povahově zcela odlišné, mají
rozdílné hodnotové zázemí… ale i přesto se nakonec dokáží
otevřít a navázat opravdu hluboký vztah. Šest tanečních
hodin v šesti týdnech je hrou mladou, byla napsána v r.
2001 a proslavil ji hlavně broadwayský výkon Marka
Hamilla, představitele Luka Skywalkera v Hvězdných
válkách, který si pro svůj návrat vybral právě tuto hru. Od
té doby se hraje po celém světě.
Vstupné: 380 / 360 / 340 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru v Pellyho domech.

Mikroprojekt - Můj domov je blízko
Tvého
Na podzim 2009 podala obec Bezděkov nad Metují návrh
na projekt česko-polské spolupráce v rámci Fondu
mikroprojektů Euroregionu Glacenssis se sídlem v Rychnově
nad Kněžnou.
Projekt byl v lednu 2010 schválen a my se teď společně
s obcí chystáme na první akci, která se bude konat na konci
dubna. Pořádána bude pro žáky 1. - 3. třídy z Polské
Scinawky a žáky 1. - 4. třídy ZŠ a MŠ Police nad Metují odloučeného pracoviště na Bezděkově. Zaměřena bude na
tradici "Pálení čarodějnic".
Marie Vaisarová + učitelky MŠ

Ve středu 24. března se pak vydaly na tuto výstavu
podívat. Cestu autobusem již zvládají bez problémů.
Výstava je velmi zaujala, každý zde objevil něco
zajímavého. Velmi pěkné bylo oplétání vajíček drátkem.
Také se zde setkaly s kamarády z MŠ Petrovice.
Po shlédnutí výstavy společně obě školky vyrazily na
Žděřinu. Děti si zde zahrály několik her a pak sešly na
Petrovice. Zde se rozloučily. Naše děti nasedly do autobusu
a cestovaly zpět na Bezděkov, petrovické došly domů
pěšky.
Návrat zpět do školky byl až k obědu, ale všechny děti
byly velmi spokojené a plné zážitků.
Marie Vaisarová

Velikonoce na Bezděkově + návštěva
knihovny
Také školáci byli zvědaví, jaká je Velikonoční výstava v
Polici nad Metují a jaké výrobky zde vystavují kamarádi z
jiných škol. Do Police se vypravili ve čtvrtek 25. března.
Výstava je velmi zaujala. I oni zde objevili spoustu
zajímavých a krásných námětů. Po prohlídce se nejprve
nasvačili a pak se šli proběhnout na dětské hřiště.
Pak už je čekala návštěva knihovny. Zde je knihovnice
seznámily s výstavou "Potulná pohádková země" paní
Vítězslavy Klimtové. Postavičky skřítků byly velmi zajímavé
a kouzelné i tajuplné. Vyprávění jednoho příběhu o
skřítkovi velmi poutavé a povzbuzující fantazii. Jednotlivé
popisy některých skřítků a jejich vlastností zajímavé, až
zarážející. Např. skřítka "Zašupšáka", který schovává
ponožky a podobné věci, prý mají doma všichni.

Školka na Bezděkově + velikonoční
výstava
I naše děti ve školce se velmi pečlivě připravovaly na
Velikonoce a své výrobky společně s výrobky školáků
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S velkým nadšením se potom proto všichni pustili do
plnění úkolu - namalovat nebo popsat skřítka, kterého mají

děti doma. Obrázky i popisy, které vznikly byly rozmanité a
velmi pěkné.
Starší školáci na toto téma pak ještě navázali ve škole,
kde malovali a popisovali skřítky lesní.
V pátek 2.4. nás pak ještě čekalo na polické radnici
překvapení týkající se Velikonoční výstavy. Byli jsme sem
pozváni spolu s dalšími vybranými zástupci škol a školek na
závěrečné zhodnocení. Paní Katka Hlávková, zástupce
"MaMiNy", spolu s paní starostkou nám poděkovaly za účast.
Během výstavy proběhlo nezávislé hodnocení vystavovaných
prací. Jako ocenění nápadů a kreativity nám paní Hlávková
pak ještě předala dárkové poukazy na nákup výtvarných
potřeb. Mnohokrát děkujeme.
Marie Vaisarová

z toho byl dost poprask. Brali je tam za velké odvážlivce.
Hurvínek tedy přijel za odměnu právě za žáky 5.B. Využili
jsme jeho přítomnosti, aby navštívil se svým doprovodem
panem Sladkým také 2. a 4. ročníky. Děti měly spoustu
dotazů, některé si dokonce vyzkoušely, jak se marioneta
vodí. Pro všechny to bylo milé překvapení.

Školní kolo Miss panenka na
Bezděkově
Po loňské dobré zkušenosti jsme se i letos přihlásili do
soutěže Miss panenka.
Pro ty, kteří nevědí, oč se jedná - je to projekt, který je
pořádán ve spolupráci s nadací UNICEF a navazuje na projekt
"Adoptuj panenku a zachráníš život dítěti". Jeho hlavní
myšlenkou je dobrovolná pomoc dětí při získávání prostředků
na očkování v rozvojových zemích. Každá panenka, kterou děti
do soutěže věnují, se pak prodává za částku 600 Kč, což
odpovídá hodnotě jednoho očkování.
K projektu jsme přistoupili odlišněji než loni. Letos jsme
pomohli dětem ušít základní tvar panenky a ve škole si ji děti
též vyplnily polštářovou drtí. Pak si každý žák odnesl panenku
domů a zde s pomocí maminky či babičky zapojil svou fantazii
a um. Výsledek nás velmi překvapil a vzniklo 21 panenek, které
soutěžily v našem školním kole.

J.Šulcová

Zápis dětí do 1. třídy v kostce
Po jarních prázdninách byl ukončen zápis
Do Police n. Met . přišlo:
Do PPP Náchod půjde:
Odklad v tomto šk. roce:
Dodatečný odklad v tomto šk. roce:
Do školy v Bezděkově n. Met. přišly
Odklad v tomto šk. roce:

dětí do 1. třídy
45 dětí
12 dětí
11 dětí
4 děti
4 dětí
1 dítě
J.Šulcová

Zápis dětí do mateřské školy
na školní rok 2010 / 2011

To proběhlo ve čtvrtek 11.3.2010 a vybrat tu nejhezčí bylo
opravdu velmi těžké. Škoda, že nejhezčí může být jen jedna.
Nakonec byl za vítěznou vybrán pirát Braun Šimona Kristy. Dále
jsme ocenili nejhezčí panenku z každého ročníku. Malou
odměnu a diplom za účast dostal samozřejmě každý.
Piráta teď zašleme do Českého rozhlasu v Hradci Králové,
kde bude naši školu reprezentovat a bude za nás soutěžit o Miss
internet, která bude probíhat na internetových stránkách
www.misspanenka.cz.
1.června pak pojedeme s dětmi do Hradce Králové na
vyhlášení celé soutěže.
Již teď se všichni těšíme.
Marie Vaisarová

HURVÍNEK na naší škole
Ve čtvrtek 4.3. se z nenadání na škole objevila velmi
vzácná návštěva. Přijel se na nás podívat Hurvínek.
Opravdová marioneta z Divadla Spejbla a Hurvínka z Prahy.
Žáci 5.B třídy s paní učitelkou M. Taucovou se vydali
koncem února do Prahy na představení výše uvedeného
divadla. Protože jich bylo pouze 23, jeli vlakem. V divadle

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují
vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy
na školní rok 2010 - 2011.
Vyplněné přihlášky do MŠ přijímáme od
24.5. 2010 - do 31.5.2010. což je datum
ukončení zápisu 31.5.2010.
Přijímají se děti ve věku 3-6 let.
Přihlášky jsou k dispozici v mateřské
škole.Stáhnout si je také můžete
na
www.stránkách města Police nad Metují –pod
hlavičkou školství.
Dne 20.4.2010 v 15.00 hodin pořádáme informační
schůzku pro rodiče. Seznámíme Vás s podmínkami pro
přijetí dětí, se ŠVP naší mateřinky. Budete si moci
prohlédnout prostory MŠ. Připraveny budou tiskopisy na
přijetí dítěte a rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116
nebo 733 539 979 u pí ředitelky Dany Balákové.
email: mspolice@tiscali.cz
Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky (školský zákon
č.561 /2004 § 34 odst. 4)
1. Trvalý pobyt dítěte v Polici nad Metují
2. V MŠ se vzdělává již starší sourozenec
3. Věk dítěte
Dle školského zákona §34 odst.5-zvláštní předpis 3 a
zákona o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb.§ 50 musí
být dítě přijato jen na základě řádného očkování, které si
nechte potvrdit přímo na přihlášce od své dětské lékařky.
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Začít navštěvovat mateřskou školu…
…je téměř pro všechny děti ( a také pro jejich
rodiče) velká životní změna. Od chvíle, kdy si rodiče své
miminko přinesou z porodnice, dítě poznává život v rodině –
24 hodin denně je s maminkou, někdy i s tatínkem a někdy i
s babičkou a dědečkem, pokud jsou v rodině starší
sourozenci a nablízku třeba teta a strýc, pak i s nimi, ale
tím se výčet členů rodiny většinou uzavírá. (Pokud jsme na
některého nejmenovaného člena rodiny zapomněli,
omlouváme se.) První kontakt s neznámými lidičkami
přichází v období, kdy maminka začne se svým dítkem
navštěvovat dětská pískoviště, mateřské centrum (a někdy
je společenskou událostí bohatou na seznámení i pobyt
v čekárně u lékaře).
Poznávat svět je takhle moc fajn, hlavně když je
maminka stále za zády. Jenže čas letí a naši zákonodárci
rozhodli, že maximálně 4 roky na poznávání světa
s maminkou za zády bohatě stačí – někdy je to doba i kratší.
A přichází na řadu mateřská školka.
A Vašemu dítěti se ze dne na den změní život
(většině maminek taky). První dojem dítěte je úžasný – je
tady spousta hraček, dítě neví, co si půjčit dřív, maluje se
tady nejen pastelkami, ale i rukama, dokonce se tady může
i stříhat nůžkami, nikdo se nezlobí, když se zapatlám
lepidlem, to jsou věci! Ale na druhou stranu – u jídla se
tady sedí, nikdo mě nekrmí, musím kousat, protože tady
polívečky nemixují, při strojení se musím ohnout, abych si
oblékl aspoň tepláčky, to doma dělá všechno
maminka…jejda, jejda!!
Skutečnost je ovšem taková, že děti si časem na
režim ve školce zvyknou. Pravda, začátky jsou trošku
uplakané, ale to je spíš nejistotou. Je to přece jen velká
změna a než dítko všechny novinky vstřebá, to chce trochu
času. Jistě, proč občas nevystřihnout trochu hysterickou
scénu, třeba to zabere a maminka si mě vezme domů – a
pak záleží na mamince, jak dalece je statečná a jestli
odolá. To budete maminky koukat, co Vaše dítko vymyslí
za fígle!
Faktem ovšem je, že na přístupu rodičů hodně
záleží. V jednom odborném pedagogickém časopise pro
předškolní výchovu uvádějí:
,, Ve skutečnosti to jsou někteří rodiče, kteří chtějí,
aby bylo jejich dítě na nich dál citově závislé. V hluboké
depresi hledí na své potomky, kteří s radostí zůstávají ráno
ve školce a odpoledne nadšeně vyprávějí, co dělali a co
báječného tam zažili. Pro některé rodiče je těžké přijmout
fakt, že dítě dokáže být šťastné i bez nich, zatímco oni
chtějí mít své děťátko stále u sebe. Období citové závislosti
uměle prodlužují péčí neadekvátní k věku dítěte – tříleté ( i
čtyřleté) děti s plenami, zvyklé na mixovanou stravu
z láhve, s dudlíkem v pusince během dne – i to je
skutečnost.. Jistě, řada rodičů to všechno dělá, protože své
děti miluje, ale právě proto, že je milujeme, chceme, aby
z nich vyrostl soběstačný člověk. A mateřská škola může být
prvním krokem k soběstačnosti…“
Období přizpůsobování se školce je významným
mezníkem v životě dětí i rodičů, ale jestliže budete
důvěřovat učitelkám a sami se obrníte trpělivostí, dá se to
zvládnout. Nebojte se a s paní učitelkou komunikujte,
ptejte se na své dítko, jestli si nebudete jisti, jak se vůči
dítěti zachovat, mluvte s učitelkami i o tom! Vaše dítko
vycítí Vaši nejistotu a pobyt ve školce se pro něj stane
něčím, ,, co musím vydržet, já chudáček, a z čeho je
maminka nešťastná“. Takhle naladěné dítko si pobyt ve
školce vůbec neužije, protože má plnou hlavičku toho, že
maminka bez něj zatím prochází peklem. A nebojte se,
dětský pláč není směrodatným ukazatelem toho, jak se
dítěti ve školce líbí nebo nelíbí. Naše zkušenosti jsou
takové ,že – ač je to neuvěřitelné – děti ráno s maminou při
příchodu do školky srdceryvně pláčí, ale jak mamince
zamávají a ta zmizí za rohem, otřou slzy a jdou si v klidu
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hrát.Vážně!! Jedna maminka se každý den informovala u
paní učitelky, jak dlouho její hošíček plakal. Paní učitelka
odpověděla: Ráno si chvíli poplakal, ale pak si krásně hrál,
maloval… a maminka ji přerušila s tím, že to ji nezajímá, že
chce vědět, jak dlouho dítě plakalo. A že kromě toho pláče
dělal ještě spoustu zajímavých věcí, něco nového se naučil
a byl spokojený, to se maminka nechtěla dozvědět. Proto
nepovažujte pláč za jediný ukazatel spokojenosti nebo
nespokojenosti dětí ve školce.
Komunikujte s paní učitelkou, důvěřujte jí, buďte
trpěliví a vytrvalí, nedejte se zlomit a uvidíte, že Vaše dítě
bude ve školce spokojené a šťastné. Na webu města Police
n. Met v kapitole školství se na našich stránkách dozvíte, co
Vaše děti do školky potřebují (Desatero).
Těšíme se na Vás a Vaše děti!
Kolektiv učitelek z MŠ v Polici nad Metují

Základní škola a Mateřská škola
Police nad Metují, okres Náchod

vyhlašuje v měsíci květnu
tj. od 1.5.2010 do 31.5.2010

ZÁPIS DO VŠECH SVÝCH MŠ
Prosíme všechny rodiče, kteří uvažují o umístění svého
dítěte do některého z těchto předškolních zařízení (tj. MŠ
na Bezděkově, MŠ ve Velkých Petrovicích nebo MŠ v České
Metuji) během školního roku 2010/2011, aby si přišli do
školek v těchto dnech vyzvednout žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání.
Ve všech našich školkách nabízíme Vašim dětem příjemné
rodinné prostředí a individuální přístup.
Do každé MŠ se můžete přijít podívat denně od 7.00 hodin
do 15.00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
učitelky MŠ

SPŠ Hronov a programovatelné
automaty
Na konci března 2010 se uskutečnila na SOŠ a
SOU Lanškroun soutěž žáků středních škol
elektrotechnického a strojírenského zaměření,
které mají ve svých vzdělávacích programech část
výuky zaměřenou na programovatelné automaty.
Soutěž proběhla ve spolupráci s firmou EATON Moeller
s.r.o. a týkala se dovednosti žáků v programování řídícího relé
EASY, které je určeno pro inteligentní řešení v konstrukci
strojů a přístrojů nebo pro automatizaci budov. V konkurenci
sedmi družstev z pěti středních škol z Královéhradeckého a
Pardubického kraje družstvo žáků 3. a 4. ročníku hronovské
průmyslovky pod vedením učitele odborných předmětů Adolfa
Linharta, zvítězilo. Všem zúčastněným blahopřejeme.

(na snímku vítězné družstvo)
Ing. Vladimír Holan, ředitel SPŠ Hronov

Spolupráce SPŠ Hronov s podnikateli
Ve dnech 22.-25.března 2010 proběhl v zasedací
místnosti hronovské průmyslovky 15. ročník tzv. "Kontaktní
výstavy". Naše škola letos připravovala výstavu ve
spolupráci s Úřadem práce Náchod a Hospodářskou komorou
Královéhradeckého kraje v rámci projektů financovaných z
ESF "10 lekcí techniky a "Volba povolání". Podnikatelské
firmy regionu se prezentovaly ukázkami svého výrobního
programu.
Výstava byla určena pro žáky 8. tříd základních škol,
kteří se budou brzy rozhodovat o svém budoucím povolání,
a měla vzbudit jejich zájem o vzdělávání v technických
oborech. Současně s výstavou se žáci ZŠ mohli také přímo
seznámit se vzděláváním v technických oborech
strojírenských a elektrotechnických, které nabízejí střední
školy.
Účelem celé akce, na které vystavovalo své výrobky 15
firem a kterou zhlédlo cca 400 žáků 8. tříd z 12 základních
škol, bylo získat budoucí kvalifikované pracovníky v
technických oborech, o které bude v regionálních firmách
velký zájem.

Ing. Vladimír Holan, ředitel SPŠ Hronov

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Březen, za kamna vlezem. Tak to
alespoň tvrdí staré české úsloví.
Neplatilo to však pro studenty Polické
univerzity volného času, kteří museli
chtě nechtě opustit vyhřáté pelíšky a jít
plnit své studijní povinnosti. Dne 10.
března je v Pellyho domech čekalo s
hudebním uvítáním dívčí kvarteto
příčných fléten v obsazení Michaela Kosová, Anežka
Hubková, Kristýna Mikulenková a Kateřina Vítová. Děvčata
ukázala, že své nástroje opravdu znamenitě ovládají a ze
svého repertoáru předvedla klasiku (Antonio Vivaldi: Jaro),
ale i modernu (Otmar Mácha: Ricercar pro Blanku z Valois a
Emil Hradecký: Zmrzlinový rag).
Poté jsme vyslechli přednášku pana Zdeňka Odla na
téma Jan Blažej Santini – Aichel. V první části přednášky
jsme probrali jednotlivé stavitelské slohy a jejich
charakteristické znaky – sloh románský, gotický,
renesanční, baroko, klasicismus, secesi a slohy moderní
(funkcionalismus, kubismus). Výklad byl doprovázen
bohatou fotodokumentací z nejrůznějších míst naší
republiky. Druhá část pak byla věnována samotnému
Santinimu a jeho bohatému odkazu. Santini, pražský rodák,
žil v letech 1677 – 1723 a představoval skutečný vrchol
barokního stavitelství. I v této části přednášky jsme opět
z mnoha fotografií mohli obdivovat nádherné stavební
skvosty, které nám tento architekt a stavitel po sobě

zanechal. Mimo jiné např. kostel a kostnici v Sedlci u Kutné
Hory, pražské stavby na Hradčanech, v Nerudově ulici na
Malé Straně, zámek Zlatá Koruna v Chlumci nad Cidlinou,
poutní kostel Narození P. Marie v Křtinách na Moravě,
klášter a chrám v Kladrubech u Stříbra, kláštery v Želivi,
Plasích u Plzně, na Zbraslavi, snad nejznámější Santiniho
stavbu - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené
Hoře u Žďáru nad Sázavou a mnohé další.
Poslední březnový den pak patřil milovníkům hudby. Již
s třetí částí série přednášek Hudba v proměnách času
přijela mezi nás paní Jaroslava Janečková. Obvyklý hudební
úvod zajistila Lucinka Johnová, žačka polické ZUŠ a na
klavír zahrála 1. větu Sonáty G-dur Ludwiga van Beethovena
a symbolicky tím uvedla i první část přednášky, která byla
věnována právě tomuto geniu.
Tuto část věnovala paní Janečková životu a dílu Ludwiga
van Beethovena (1770 –1827) a dokončila tak přednášku
předchozí, jejímž tématem bylo období klasicismu v hudbě.
Vyprávění paní Janečkové ukázalo Beethovena jako velkého
umělce, jehož život však byl poznamenán především ne
příliš šťastným dětstvím (otec byl alkoholik, matka mu brzy
zemřela) a později chorobou, která jej postupně připravila
o sluch. Nejšťastnějším obdobím v jeho životě tak bylo
krátkých pět let, které od svých 22 let strávil ve Vídni.
Beethoven však bojuje s nepřízní osudu, komponuje a
vytváří díla, která zůstávají i po dvou staletích živá,
obdivovaná a patří ke stálému repertoáru na koncertních
pódiích celého světa. Jsou to především jeho symfonie napsal jich celkem devět - a právě 4. věta Symfonie č. 9,
kde zazní vedle orchestru také pěvecký sbor a sólisté
s Ódou na radost na slova Friedricha Schillera, vyzývající
národy světa k bratrství se stala nakonec i hymnou Evropské
unie. V průběhu přednášky zazněla jako ukázka jeho
klavírní Sonáta č.2, nazvaná později jako Sonáta měsíčního
svitu. Poslední Beethovenova díla jsou vlastně již
přechodem k novému hudebnímu směru – romantismu.
Romantismus ovládá hudbu od konce 18. století po celé
století 19. Je to období techniky, období rozvoje průmyslu,
ale také období zrodu národních kultur. V umění, tedy i
hudbě začíná převažovat cit nad rozumem, nastává odklon
od skutečnosti a zájem se přenáší k exotice, historii,
přírodě a fantazii. Hlavními představiteli tohoto období
v hudbě jsou Franz Schubert (1797 – 1828), Robert
Schumann (1810 – 1856), Carl Maria von Weber (1786 –
1826) a Fryderyk Chopin (1810 – 1849). Bohužel, čas
vyměřený přednášce velmi rychle uplynul a tak paní
Janečkové nezbývá nic jiného, než přijet znovu a své
zajímavé vyprávění dokončit. A nám, posluchačům, zase
nezbývá než paní lektorce poděkovat za hezké odpoledne a
těšit se na další setkání s hudbou v její režii.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Základní umělecká škola
in formuje ...
V březnu začal každoroční maratón soutěží základních
uměleckých škol, které pro jednotlivé obory vypisuje MŠMT.
V minulém čísle Polického měsíčníku jsme vás stihli
informovat o výsledku krajské soutěže bicích souborů, která
proběhla u nás v Polici nad Metují a naší škole přinesla
úspěch v podobě absolutního vítězství našeho souboru
STRAGGADOOGA.
Mezitím ale proběhla další krajská kola v oborech,
zvolených pro tento rok, a nutno konstatovat, že pro naši
školu stejně úspěšně. Posuďte sami:

Soutěž v komorní hře dechových nástrojů
Krajské kolo proběhlo 9. března v Jičíně, kde bylo
skutečně nabito. Celý den se úporně bojovalo před třemi
odbornými porotami a konkurence byla skutečně silná.
Nakonec naše výprava dosáhla skvělého úspěchu, protože
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celkem čtyři naše soubory postoupily do celostátního kola
v Liberci. Jsou to dvě žesťová dua, jedno žesťové trio (ze
třídy paní učitelky Lenky Němcové) a saxofonové kvarteto
(ze třídy Romana Rokoše).
Výsledky našich žáků:
Junior Brass Band
- 1. místo s postupem
(Monika Němcová, Jaroslav Kollert, Lukáš Kubeček)
Brass duo
- 1. místo s postupem
(Jan a Tomáš Pavlovi)
Mini brass
- 1. místo s postupem
(Tomáš a Daniel Kubečkovi)
Saxofonové kvarteto
- 1. místo s postupem
(Barbora a Matěj Pátkovi, Tereza Máchová, Ondřej Rokoš)
Klarinetové trio
- 2. místo
(Barbora Pátková, Ondřej Beneš, Václav Matějíček)
Trio klarinety a flétna
- 2. místo
(Klára Šulcová, Katka Pastorková, Jiří Trnovský)
Vedemizu Recorder Quartet - 3. místo
(Veronika Kosová, Denisa Krtičková, Michaela Kosová,
Zuzana Valášková)
- čestné uznání
Kvartet příčných fléten
(Kateřina Vítová, Kristýna Mikulenková, Anežka Hubková,
Michaela Kosová)

Koncert maminkám
Každoročně pořádáme v květnu koncert ke svátku matek
Koncert maminkám. Letos vás zveme do Kolárova divadla ve
čtvrtek 13. května, kde se od 18 hodin představí se svým
programem žáci ze tříd paní učitelky Miriam Blažkové,
Lenky Němcové a pana učitele Josefa Fialy.
(ZUŠ)
ZŠ a MŠ Machov Vás srdečně zve
na slavnostní otevření

Vlastivědné stezky
řídícího učitele Jaroslava Petra,
které se uskuteční v sobotu 24. dubna 2010
Na Městečku (na náměstí v Machově).
Program:
10.00 hod. - Krátký program žáků ZŠ a MŠ Machov a
žáků ZUŠ Police nad Metují
10.25 hod. - Slavnostní otevření stezky
10.30 – 14.00 hod. - Individuální procházka po stezce
(cca 2,5 hodiny)
10.30 – 16.00 hod. – Den otevřených dveří ZŠ, výstava
fotografií místních fotografů, promítání naučných tabulí
pro méně pohyblivé spoluobčany, výstava výtvarných
prací žáků na téma Oči dokořán.

Projekt obdržel dotaci od Královéhradeckého kraje

Velikonoce na Posekanci

Vítězné žesťové soubory na jičínském náměstí

Krajská soutěž dechových orchestrů
proběhla 26. března v divadle v Úpici a přinesla velký
úspěch našemu Velkému dechovému orchestru (Big band),
který se stal absolutním vítězem v našem kraji!
Bude tak náš kraj reprezentovat v celostátním finále,
které se uskuteční ve dnech 7. – 9. května v Letovicích u
Brna.

Krajská soutěž v komorní hře smyčcových
nástrojů
se bude konat až po uzávěrce tohoto čísla, 13. dubna
v Hradci Králové. Za naši školu bude soutěžit celkem pět
souborů, tak i jim přejeme hezké výkony a úspěšnou
reprezentaci. O výsledcích vás budeme informovat zase až
v příštím čísle…
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Posekanec je bývalá sklářská huť, později hájovna
v oblasti Městských a Toulovcových maštalí nedaleko obce
Budislav u Litomyšle. Tak tam se skauti vydali strávit
několik dní Velikonočních prázdnin. Byla to poměrně
početná výprava 38 dětí a jejich vedoucích. Tedy cestou na
nádraží k vlaku přeplněný malý autobus. První den cesty a
krátkého výletu po okolí bylo krásné jarní počasí. Ráno nás,
stejně jako celou republiku, zaskočilo značné množství
sněhu. Pohled na bílou pohádku za oknem byl sice
zajímavý, ale představa výletů v silné vrstvě mokrého sněhu
už tak pěkná nebyla. To ale nebylo to hlavní překvapení,
které nám sníh připravil. Nešla elektřina a tím pádem na
chatě netekla ani voda. Což pro děti nebyl problém,
protože mytí jim tak nechybělo. Ale nebylo z čeho uvařit
čaj. Naštěstí byla před chatou pumpa, takže jako za starých
časů. Proházet si cestu k pumpě pro vodu, naštípat dříví,
roztopit kamna. Krásný návrat do minulosti. Alespoň jsme si
mohli ještě jednou užít zimních radovánek a uplácat něco
zajímavých staveb ze sněhu. Nicméně vše se během dne
vyřešilo a my se mohli vydat na výlety. Ti starší na delší
túry, těm menším stačilo bližší okolí. I tak jsme byli
rozmáchání dost a dost. Podívali jsme se na stanici
ochránců přírody na Pasíčkách, prolezli skály Městských a

Toulovcových maštalí, prohlédli si nádherně opravený
zámek v Nových Hradech, podívali se na moderní a
zajímavou stavbu kostela v Budislavi, skalní světničky na
Zderazi i do Dudychovy jeskyně. Po večerech jsme se
věnovali výrobě různých velikonočních výrobků –
velikonočních zajíčků, slepiček a kuřátek, kluci pletli
pomlázky. Zbyl čas i na stolní hry i na společné soutěže a
různé jiné zábavy. Na zpáteční cestě jsme stačili projít
městem Litomyšlí a užít si jarního sluníčka v klášterních
zahradách i v okolí zámku.

Pozor žáby
Tak už nám konečně začalo jaro, sníh ustoupil sluníčku a
zeleným loukám, probudili se i obojživelníci, tedy žáby a
čolci. Ti vyhledávají svá rodiště ve vodních plochách a
cestují k nim, aby tam nakladli vajíčka další generace.
Pokud jim v cestě za vodou stojí silnice, skončí jich značné
množství pod koly projíždějících aut. Aby tomu bylo možné
zabránit, organizuje správa CHKO Broumovsko už několik
let stavbu plastových zábran, které žáby svedou buď do
propustků pod silnící jako tomu je na Honech, nebo do
pastí, ze kterých jsou žáby vybírány a přenášeny na druhou
stranu silnice. Tak tomu je na Zakopanici nebo v Machově.
Letos se této činnosti ujali skauti a skautky z polického
střediska. Znamenalo to postavit na 700 metrů plastových
zábran kolem silnice, zakopat na dvacet kbelíků. A také to
znamená po celý měsíc, den co den, chodit kbelíky
kontrolovat a nachytané žáby přenášet přes cestu. Někdy
jich je za jediný den i přes dvě stovky. Ale je to sice
náročná, ale užitečná činnost. Alespoň máme pocit, že
děláme něco pro naše přírodní prostředí.

Josef Hejnyš
J. Hejnyš
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STATISTIKA
K 31.12.2010 mělo město Police
dostupné evidence 4248 obyvatel.

JUBILEA

nad

Metují

dle

=========

V březnu 2010 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Miloslava Benešová
paní Věra Burešová
75 let
paní Božena Vacková
80 let
pan Josef Ducháček
pan Jaromír Vlček
paní Jaroslava Sylvánová
85 let
paní Miloslava Miková
90 let
paní Anna Ingrišová
paní Božena Klimešová

matematické semináře a výrazně se podílel na formování
školního vzdělávacího programu v oblasti matematiky.
Klidné roky dalšího života překazila zhoubná nemoc a
smrt milované manželky a nakonec i jeho nemoc.
Ve své kantořině byl vzorem mnohým kolegům, ve svém
lidství většině svých žáků.
V, Ř, S.
Pane řediteli, DĚKUJEME!
Ida Seidlmanová

Výstavka hub a bylin
Stejně jako v předešlých letech bychom rádi s vaší
pomocí průběžně doplňovali naši mykologickou výstavku.
Nabízíme i svoji pomoc s určováním neznámých nálezů spolupracujeme s mykology - p.ing.Jiřím Baierem z Prahy a
p.Václavem Matějkou z Vamberka.
Letošní 1. mykologický nález - Ohnivec šarlatový
Sarcoscypha coccinea - nejedlý vzácný

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.

Odešel kamarád,

Dagmar Hambálková

oblíbený
učitel,
ředitel
gymnázia a významná osobnost
Broumovska.
Mgr.Jan Holý se narodil v
roce 1942 v Sendraži u Nového
Města nad Metují.
Po střední škole vystudoval
matematicko - fyzikální fakultu
Univerzity Karlovy v Praze a po
studiích nastoupil jako učitel
matematiky v roce 1965 na
tehdejší
Střední
všeobecně
vzdělávací školu v Broumově.
Svým přístupem si od počátku
získal autoritu mezi studenty i

svými kolegy.
V roce 1975 se stal ředitelem gymnázia a velmi úspěšně
tuto školu řídil plných dvacet osm let. Vytvořil zde velmi
dobré
pracovní prostředí. Mnozí absolventi úspěšně
pokračovali ve vysokoškolském studiu a
dosáhli
významných postavení. Škola měla velmi dobrou pověst
mezi středními školami a byla úspěšná ve vzájemných
soutěžích. Za jeho ředitelského působení došlo k celkové
náročné rekonstrukci školní budovy, úpravám interiéru,
vybavení tříd a k modernizaci odborných pracoven.
Dodnes vzpomínáme na oslavu 50.výročí českého
gymnázia spojenou se sjezdem absolventů, které se staly
významnou událostí pro celé město.
Jan Holý bude chybět i přátelům z auto-moto klubu
Broumov, kde byl dlouhá léta aktivním členem a
funkcionářem i členům ligy mariáše, kde pravidelně
dosahoval významných úspěchů i v rámci kraje.
Nade vše miloval matematiku a její taje i krásu předal
mnoha generacím studentů broumovského gymnázia. Jako
matematik proslul i mimo Broumov a byl uznávaným členem
Jednoty českých matematiků a fyziků.
Po odchodu do důchodu se chtěl věnovat svému koníčku
– zahrádce a rodině. Vrátil se i k tomu, co mu bylo po celý
život nejbližší, k výuce matematiky.. Na škole vedl
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Tento nález je ukázkou vzorné spolupráce s vámi.
Předem děkujeme všem dalším z vás, kteří se stanete
spolutvůrci výstavky pro potěšení a poučení nejen místních
milovníků přírody.
Vaši lékárníci

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Už je to tady! Zima dostala KOPAČKY, nazujeme jarní
střevíce, a aby BERÁNEK NEPOKAKAL, chtělo by to něco
EFEF na sebe. Ještě, že tu máme SEKÁČ! Na setkání Senior
klubu Ostaš u stolu chyběli nejen manželé Němečkovi, kteří
se zotavují po tuhé zimě, ale předsedkyně pí Helena
Pivoňková. Je to FEŠANDA, , zalíbení v ní našel VIRUS.
Změna je život, a protože ani láska k jedné slečně netrvá
věčně, je na odchodu a tak se vrací Hela ke svému
Františkovi, který tlumočil pozdrav všem přítomným, což
jsme opětovali...
Ze sudu s náplní kultury nabrala místopředsedkyně pí I.
Richterová. Milá návštěva z Mateřského centra MaMiNa
s prosbou, nabídkou i pozváním, přišla i s ratolestí pí Naďa
Dvořáková. Chystají „Výstavku“ a senioři se částečně
zúčastní a pomohou s realizací a drobnou službou při
dohledu.
Ale ani oni o podobnou akci nebudou ochuzeni, ba
naopak. Překvapí veřejnost ručními pracemi už v červnu
v Pellyho domech. Jen se pochlubte, co jste v dlouhých
zimních večerech kutili? I přes den, kdy se metlo, že by psa
nevyhnal? Bohužel, vyhnal! Tolik skrytých, ve sněhu
zašlapaných hovínek po chodnících to je skutečně
obdivuhodné! Pan Srstka by to řekl srozumitelněji.

Host víc než milý odborností sršící je pí MVDr. Marcela
Mathesová se svojí bohatou, zajímavou přednáškou o
Zdravé výživě, co k ní patří, byl KONCERT a titulek „Co
jsme přežili?“ Budete si ho moci pročíst pokud se zadaří
v PM. Zaujme, pobaví, vrátí nás desítky let zpět, a proto
ten trefný titulek. Pozvání od pí V. Kašíkové na Den
otevřených dveří v DD jsme přijali s radostí, vždyť nejeden
z nás zde prožije podzim života. Zvědavost, ale i uznání si
zaslouží naprosto všichni, kdo se na moderním Domově
jakkoliv podílí. Tady neplatí „PADLA!“ Práce 24 hodin,
náročná, zodpovědná a při této akci? Obdivuhodné!
Paní R. Steinerová – TERÉNNÍ PRACOVNICE – má energie
na rozdávání a tak po zdařilém SETKÁNÍ ve Žďáru nad
Metují se koná druhé. Pomlázka je záruka slevy na
vstupném.
Průhonice – dementi 11. 5. nás do své náruče přijme
Mnichovo Hradiště – Turnov a okolí, MUZEUM, proslulé
granáty. Nezaměňovat s těmi druhými granáty. Ty ničí,
zatím co ty první jsou ušlechtilé, zdobí, přináší radost a
naše země je jimi proslulá ve světě.
Organizační referentka pí Hana Tremčinská nás
podrobně cestou poučí z postu kantorky.
Těšíme se do KNIHOVNY, kde se usadíme a pí řed. V.
Plachtová a p. Fr. Pivoňka si opět připraví překvapení...
Senior klub Ostaš se setká v dubnu a to už bude po jarních
svátcích a tak Vám pro dobrou náladu předkládám jednu
jarní říkanku – koledu.
Ven se klube travička
Velikonoční vajíčko právě snesla slepička
Pryč už je ten zimní čas.
Přichází k vám jaro zas!
Kde nás najdete? www.meu-police.cz, záložka sport a
volný čas, Senior klub Ostaš.
Hana Krejčová

Výroční zpráva 2009 –
Ostrostřelecká garda polická
Dámy a pánové, vážení hosté, kamarádi,
dovolte, abych Vás přivítal na letošní výroční schůzi
Ostrostřelecké gardy polické, spolku Václava hraběte
Radeckého. Přicházející jaro se pozná v našem městě podle
toho, že se koná schůze Ostrostřelecké gardy, i když počasí
jaru ještě příliš neodpovídá. V uplynulém roce pokračovala
OG ve své činnosti a přes některé problémy, které se
nevyhnou patrně nikomu, kdo se snaží něco dělat. Myslím,
že její činnost byla poměrně bohatá a nebojím se říct, že
úspěšná. Snažil jsem se spočítat, kolik akcí jsme v minulém
roce absolvovali a došel jsem k číslu převyšujícímu 20, tj.
v průměru skoro 2 akce do měsíce a k tomu je ještě třeba
připočíst brigády na střelnici a další a další hodiny strávené
prací pro OGP. Na činnosti gardy se podílejí páni
ostrostřelci podporovaní svými rodinami, každý dle svých
možností, někdo víc, někdo méně, ale všem jim za to patří
dík a uznání.
Vrátím se ještě k některým akcím, které stojí za zvláštní
pozornost. Spolupracovali jsme s mnoha městy i vesnicemi
v našem regionu.
Zvlášť se chci zmínit o dvou setkáních. Zejména akci v
Benešově a výročí bitvy u Magenty v Itálii. Setkání
ostrostřeleckých spolků v Benešově byla akce poměrně
veliká, kterou pořádali Ostrostřelci koruny české a tam
jsme se mohli přesvědčit, že ostrostřelecké spolky
v Čechách utěšeně přibývají a jejich činnost se přestává
omezovat na Českou kotlinu, ale začíná být známa i za
hranicemi republiky. Nepamatuji si přesně počet spolků,
které se slavností v Benešově zúčastnily, ale musím
s hrdostí připomenout, že ve velké konkurenci se dva
členové OGP prostříleli až do finále. Byl to Honza Sýkora a
Fána Pohl. V dramatickém rozstřelu se králem ostrostřelců
koruny české stal nejpřesnější trefou Fána Pohl. Při

bujarých oslavách natrénoval i otevírání šampáňa tesákem,
to připomínám jen proto, kdyby měl snad někdo potíže
s otevíráním lahví touto metodou. Máme specialistu, který
obětavě poradí a vypomůže. Fánovou zásluhou zůstal i
malovaný terč věnovaný p. dr. Kmoškem v majetku OGP.
Další velkou a zdařilou akcí byly oslavy výročí bitvy u
Magenty v Itálii. Tato akce si vyžádala delší přípravy,
protože pořadatelé kladli velký důraz na dobový ústroj i
vybavení tábora. Aby bylo možno všechno zajistit, bylo
třeba hodně práce a času. Tady chci poděkovat všem, kteří
se na přípravách podíleli, a to jak pánům ostrostřelcům, tak
i jejich dámám, které odvedly kus práce. Samotná akce
proběhla úspěšně i přes některé potíže při cestě, které
ovšem způsobila technika. V Itálii kolem poloviny června
byly teploty, na které nejsme v našich podmínkách zvyklí a
pro každého zúčastněného gardistu oblečeného v černé
uniformě to byla tvrdá zkouška výdrže a odolnosti,
přirozeně včetně dam, které se musely vyrovnávat se
stejnými problémy. Na celém italském tažení se o nás
pořadatelé poměrně dobře starali a přes drobné nedostatky
všichni přežili bez úhony. Podařilo se navázat dobré styky
se členy jednotek z Itálie i Francie a potvrdilo se, že ani
jazykové bariéry nehrají velkou roli, pokud je opravdový
zájem o domluvu. Magenta myslím zanechala ve všech
hezké dojmy a to jak město samotné, tak i reakce obyvatel
na vystupování všech zúčastněných jednotek. Byla to pro
všechny skutečná zkouška ohněm, na které obstáli se ctí a
dobře reprezentovali své spolky i Českou republiku.
Doufáme, že takových akcí bude do budoucna víc, i když
jejich příprava a organizace je velice náročná a vyžaduje
spoustu času a úsilí.
Na závěr bych rád poděkoval za výbornou spolupráci
městu Police n. M., zvláště paní starostce, všem
kamarádům
z historických
jednotek,
se
kterými
spolupracujeme a na konec všem pánům ostrostřelcům,
jejich ženám a rodinám za práci, kterou pro OGP
vykonávají bez ohledu na svůj volný čas. Přál bych si, aby
činnost gardy pokračovala dál alespoň stejně dobře jako
doposud a třeba i lépe, pokud to bude možné. Doufám, že
polická garda bude i nadále dobře reprezentovat jak město
Polici, tak i svůj spolek a přispěje k tomu, že celý region
vejde ve větší známost jak v Čechách, tak i u našich
sousedů. Ještě jednou přeji všem pánům ostrostřelcům i
jejich rodinám pevné zdraví a hodně sil, aby se dál
naplňovalo naše heslo VIRIBUS UNITIS – společnými silami.
Hejtman OPG Sýkora Karel

Vodáci Zastávka - Hony zahájili
sezónu 2010
V lednovém čísle Polického měsíčníku jsme vás
informovali o vzniku a působení vodáckého spolku v PěkověHonech.
Vodáci Zastávka - Hony, o. s. čítá 18 členů, z toho 4
děti a mládežníky. Specifikem sdružení je složení členské
základny. Máme 3 členy na Honech, 4 v Hronově, 7 v
Zastávce, 3 ve Zbraslavi u Rosic a jednoho v Lukavici u
Letohradu. Předsedou sdružení je Daniel Denygr z Honů a
místopředsedou Petr Hovězák ze Zastávky. I přes členskou
roztroušenost v rámci celé republiky se jedná o aktivně
rekreační sportující oddíl. V roce 2009 jsme podnikli 11
sjezdů řek převážně v Jihomoravském kraji. Letošní
vodácký rok byl odstartován již v únoru malým splutím řeky
Metuje. Tání bohaté sněhové nadílky zapříčilo během
března 2010 výborné hydropodmínky pro sjezdy menších a
méně známých toků. Honská skupina se pokusila pokořil
říčku Dřevíč, ale ne zrovna s valným úspěchem. V hledáčku
byla i málo známa Stěnava, na kterou se s časových důvodů
nedostalo. Moravská skupina splula řeky Jihlavu (PR údolí
Jihlavy) a technicky náročnou Oslavu (obtížnost WWIII). Na
Velikonoční pondělí se vydali zástupci z Honů a Zbraslavi
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znovu na Jihlavu, ale vlivem zvýšeného stavu pádlovali jen
dva kilometry.
Na duben plánujeme několik akcí jak v Kladském
pomezí, tak i na Moravě. Akce a novinky jsou pravidelně
aktualizovány
na
našich
stránkách
www.vodaciz.estranky.cz. Rádi mezi sebou přivítáme nové
členy a vodáky. Neváhejte nás kontaktovat.
Daniel Denygr, předseda Vodáci Zastávka - Hony, o. s.

důchodců hotova z větší části. K naší úplné spokojenosti
začne fungovat s rekonstrukcí stávajícího DD do konce
letošního roku. Ovšem i to, co již je v provozu, stojí za to
a jsme za to rádi.
Poděkování patří také všem, kteří se podíleli jakýmkoli
způsobem na výstavbě přístavby našeho vytouženého
domova důchodců.
Za kolektiv DD: Věra
Kašíková, ředitelka

Astronomický klub
Police nad Metují
Zprávy z domova důchodců:
Dnešní zprávy z domova důchodců nelze nezačít ničím
jiným, než událostmi posledních dnů. Byly pro nás všechny,
uživatele i zaměstnance, náročné i krásné.
Poslední dny strávené v našem starém domově jsme si
užívali při našich různých aktivitách a akcích. V únoru nás
potěšili svým koncertem a vyprávěním houslistky až
z dalekého Japonska za doprovodu manželů Bořkových a
jejich dcerky Dáši. Na cestu do Himalájí nás vzal pan
Jaroslav Seifert. Promítl nám diapozitivy ze své první
výpravy a velice poutavě o ní vyprávěl. Mockrát děkujeme.
Nahlédnout do života v Japonsku nebo na jednu
z nejvyšších hor světa se asi málokdo během života
poštěstí. Některé klientky poprvé prožili setkání s rodilými
Japonci.
Mezitím dokončovací práce na nové přístavbě spěly do
finiše. A tak jsme se ani nenadáli a byl před námi
24. březen – Den otevřených dveří v našem novém domově.
Naši uživatelé si nové prostory prohlédli den předem.
Všichni se již moc těšili a byli zvědaví, jaké budou právě ty
jejich nové pokoje.
Mezi prvními návštěvníky jsme 24. března uvítali
obyvatele a přátele z Domu s pečovatelskou službou Javor.
Od dopoledních hodin proudily do našeho domova davy
spoluobčanů. I pro ně to byla událost, na kterou dlouho
čekali a proto nás velice potěšil jejich opravdový zájem a
slova chvály. Ukázali jsme jim naše nové bydlení – jídelnu,
pokoje, krásnou koupelnu, společenská respiria s výhledem
na Polici a okolí. Děkujeme všem za návštěvu.
Den „D“ vypukl ve čtvrtek 25. března. Stěhovat nám
pomohli také zaměstnanci technických služeb a hasiči
z Police. Za to jim touto cestou moc děkujeme. Velký dík
patří také všem zaměstnancům i uživatelům. Bez jejich
úsilí, odpovědnosti, přípravy, pochopení a tolerance by vše
neproběhlo bez problémů.
Nové prostory máme vyzdobeny krásnými obrázky dětí
ze Základní umělecké školy Police nad Metují a květinami
od spoluobčanů, což přispívá k příjemné atmosféře. Proto
panu Jaroslavu Soumarovi a dětem ze ZUŠ i všem dárcům
kytiček moc děkujeme. Myšlenka propojení života ZUŠ a
našeho DD se naplnila a těšíme se na další obrázky, které
pro náš domov děti připravují.
Říká se, že každý začátek je těžký. I my si musíme
zvyknout na nové pokoje, nové vybavení. Ale přestěhovali
jsme se do krásného, důstojného domova a to je jistě ta
nejlepší odměna pro nás pro všechny. Vše voní novotou a
mohu říci jménem všech našich uživatel, že jsou spokojeni.
Ještě nás čeká postupné dovybavení pokojů a respirií. Nyní
začaly práce na rekonstrukci našeho „starého“ domova a
sledujeme i terénní úpravy a pohyb dělníků v zahradě.
Co říci závěrem? Slova chvály a díků již zazněla, tak
bych chtěla popřát uživatelům, aby byli v novém domově
šťastni a spokojeni, aby v nových prostorách probíhal
opravdový, příjemný život. Zaměstnancům, aby se jejich
náročná a záslužná práce dařila k co největší spokojenosti
jich samotných i uživatelů. Zatím je stavba domova
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PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE
s astronomem RNDr. Jiřím Grygarem CSc. proběhlo dne
7. dubna v rámci Polické university volného času.
Poděkování patří starostce města paní Idě Seidlmanové
za zorganizování vynikajícího přednáškového odpoledne a
za zprostředkování našeho osobního setkání s panem
doktorem Jiřím Grygarem. Děkujeme!!!

S RADIOAMATÉRY K MĚSÍCI
U města Arecibo na Portoriku pracuje největší
radioteleskop světa s průměrem antény 305m. Zařízení je
využíváno Cornellovou universitou v USA k výzkumu vesmíru
v pásmech radiových vln.
Arecibský radioklub dostal mimořádné povolení využít
zařízení radioteleskopu ke spojení odrazem od Měsíčního
povrchu. První část akce proběhla 22. března letošního
roku. Radioklub vysílal pod volací značkou KP4AO na
kmitočtu 432,043 MHz. Výkon vysílače byl 500W a vysílalo
se v telegrafním modu.
Radioamatérské spojení odrazem od Měsíce (EME)
využívá Měsíc jako pasivní odrážeč signálu. Radiový signál
musí překonat vzdálenost 700 000 km (Země-Měsíc-Země).
Dochází tedy ke zpoždění o cca 2,5 sekundy.
Po březnovém testování spojení bude v dubnu probíhat
hlavní část akce nazvané „Echoes of Apollo 2010“, která je
součástí oslav 40. výročí přistání lidí na Měsíci.
Radioamatéři, kteří vlastní potřebné zařízení pracující
v pásmu 70 cm mají možnost pokusit se o příjem, anebo
dokonce o navázání spojení ve dnech a časech:
16. dubna 16:45 – 19:30 UTC (18:45 – 21:30 LSEČ)
17. dubna 17:40 – 20:20 UTC
18. dubna 18:40 – 21:25 UTC
Můžeme se tedy těšit, že od místních radioamatérů
dostaneme report o úspěšném poslechu relací, nebo
dokonce o navázaném spojení!

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

20. dubna v 6 hodin 29 minut SELČ vstupuje do
znamení Býka,
v dubnu se den prodlouží o 1 hodinu a 43min.
6. v poslední čtvrti, 14 v novu, 21. v první čtvrti,
28. v úplňku,
počátkem dubna večer nad severozápadním
obzorem, 16. dubna v konjunkci s Měsícem,
večer nad severozápadním obzorem, 14. dubna
v konjunkci s Měsícem,
pozorovatelný v souhvězdí Raka, 17. dubna
v konjunkci s hvězdokupou M44 - Jesličky,
nízko na ranní obloze v souhvězdí Vodnáře,
pozorovatelný po celou noc v souhvězdí Panny,
nízko na ranní obloze,
nízko na ranní obloze
Karel VACEK, Astronomický klub Police

BRANKA, o. p. s. informuje

Lyžařské běžecké tratě v Kladském pomezí
v sezóně 2009/2010
Uplynulá zimní sezóna byla pro lyžaře
velmi příznivá. Její vyhodnocení proběhlo
dne 11. 3. 2010 na Správě CHKO
Broumovsko.
Údržba lyžařských tratí
probíhala v celém regionu. S technickými
problémy se potýkal SK Náchod Běloves a
tak byly tratě na Dobrošově projety
strojově pouze jednou. V dalších regionech (Hronovsku,
Machovsku, Policku, Broumovsku, Janovičkách, Teplicku,
Adršpašsku, Jestřebích horách) byly kvalitní stopy
upravovány po celou zimu. Dle knihy jízd, kterou předložili
jednotliví udržovatelé k vyúčtování lyžařské sezóny, bylo
celkem najeto více než 3 tis. km. Rádi bychom poděkovali
všem, kteří se o stopy v jednotlivých úsecích starali. Jedná
se o mnoho hodin práce, kterou často dělají ve svém
volném čase bez nároku na odměnu. Doufáme, že to ocenili
všichni lyžaři. Zároveň je ale potřeba, abychom se všichni
naučili toleranci a neničili lyžařské stopy např. chůzí.
Údržbu lyžařských tratí v Kladském pomezí podporuje
Královéhradecký kraj – pro uplynulou sezónu získala Branka
dotaci 200 tis. Kč, kterou si rozdělí jednotliví udržovatelé
tratí.
CDS Náchod ve spolupráci s městem Náchod zkušebně
zavedli 2 sobotní skibusové spoje: Náchod – Odolov a
Náchod – Karlow. Také tyto spoje si našly své příznivce.
Dlouholetou tradici má lyžování v Jestřebích horách. Nové
možnosti nabízí region Stolových hor, se svými širokými
stopami v nádherné krajině v okolí Hejšoviny. Navíc je
možné využít i půjčovnu sportovního vybavení na Karlově.
S velmi dobrým ohlasem se setkala také propagace
lyžařských
tratí.
Na
webových
stránkách
http://ski.policenadmetuji.cz bylo možné získat aktuální
informace o jednotlivých tratích. Jak jsme se dozvěděli
z Deníků Bohemia – obdobný způsob informací nám můžou
závidět i Krkonoše, protože podobný souhrnný, přehledný a
aktuální web není nikde k dispozici. Pro příští sezónu je již
připraven
nový,
atraktivnější
web
na
adrese
http://ski.kladskepomezi.cz
V jarních měsících již budeme připravovat příští
lyžařskou sezónu 2010/2011. Upřesníme zakreslení tras
v mapách a značení v terénu, projednáme jejich vedení
s vlastníky, budeme pracovat na další propagaci tratí,
budeme se snažit spolupracovat s podnikateli z oblasti
cestovního ruchu. Doufáme, příští zima bude k lyžařům
také tak příznivá….
Daniel Denygr, Branka o.p.s., Helena Ištoková,

Filatelistické noviny >>>>>>>>>

Novinky filatelie

Známkový sešitek Fifinka vychází 28. dubna 2010,
použitý je dvouvrstvý anglický samolepící papír s průsekem.
Vytiskne Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným
ofsetem s bezpečnostními prvky. Známky jsou opatřeny
kartaxovým nátěrem – pro automatické třídění.
Námět známky: Emise je určena k propagaci světové
výstavy EXPO, která bude probíhat od 1. května do konce
října 2010 v Číně. Na známce je pohled na výstavní pavilon,
ve kterém bude prezentována Česká republika. Známku
doplňuje text "EXPO 2010 Šanghaj". Na vícebarevném aršíku
je v podtisku nápis EXPO
2010. Nahoře vpravo od
známky
je
potištěný
kupón s plným názvem
výstavy: "Světová výstava
EXPO 2010 Šanghaj".
Mezinárodní výstava
EXPO je pořádána jednou
za pět let.
Výstava EXPO 2010 v
Šanghaji má hlavní téma
Lepší město - Lepší život. Česká republika si zvolila svoji
prezentaci na téma Plody civilizace. Český pavilon bude mít
rozlohu 2000 m2 a počítá se s denní návštěvností okolo 30
tisíc lidí. Na čelní straně pavilonu bude letecký pohled na
půdorys pražského Starého města. Uvnitř pavilonu se budou
moci hosté projít po měkké trávě v terénních vlnách a nad
hlavami se jim bude rozprostírat síť ulic. Cílem účasti
České republiky na EXPO 2010 je kulturní a ekonomická
prezentace. Mimo jiné i proto bude v interiéru pavilonu v
provozu také obchod s restaurací.
Stanislav Plachta

V sobotu 13. března 2010 zavítala do Pěkova (na pozvání
osadního výboru) pí Ines Šťovíčková, aby předvedla
velikonoční aranžování. Přítomné ženy (+ děvčata a jeden
hošík) si mohli vyzkoušet např. zdobení vejdunků voskem,
drobné výrobky z vlny a sena, holubičky z papíru. Paní
Šťovíčková se věnuje ručním pracím, ale hlavně těm, které
patřily k životu našich babiček – umí plést, háčkovat, příst a
tkát na tkalcovském stavu i na kolovrátku, zabývá se
zpracováním ovčí vlny. Zajímavě vyprávěla o světové
soutěži Back to Back Challenge (Ze zad na záda), které se
se svým týmem už dvakrát zúčastnila a loni se umístila na
6. místě. O co jde? Každý tým se skládá z jednoho střihače
a sedmi přadlen – pletařek. Úkolem družstva je v co
nejkratším čase ovečku ostříhat, surovou vlnu spříst a
uplést z ní svetr podle přesně stanoveného vzoru, a to
během jediného dne. Jejímu družstvu to trvalo 7 hodin, 34
minut a 15 sekund!

Chystá se nová výplatní komiksová emise z dětského
seriálu Čtyřlístek, který vychází více než čtyřicet let. Jeho
hrdiny jsou Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín.
Jako první vyjde známkový sešitek s deseti samolepícími
známkami s námětem Fifinka.
Známka nevyjde
v přepážkových blocích, ale jenom v sešitku!
Další
novinkou je, že nebude uvedena
konkrétní nominální hodnota, ale
jen tarifní symbol “A“. To znamená:
určeno pro standardní listovní
zásilky do 50 g v tuzemském styku.
Známka bude prodávána za aktuální
tarif, nyní tedy za 10 Kč.
Známka bude platit nejen při
případných změnách tarifu, ale i po
přechodu na Euro.
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Ze soboty na neděli (26. a 27.3.) i v naší knihovně
proběhla první Noc s Andersenem. Účast devíti dětí, z toho
sedm děvčat. Vzhledem k věkovému rozpětí dětí (od
předškolačky až po osmačku) musel být přizpůsoben i
program. Děti se seznámily se zákulisím místního
loutkového divadla, napsaly a na strom Pohádkovník, který
sponzorsky věnovalo Zobalovo zahradnictví, zavěsily
v ořechových skořápkách svá tajná přání, která se jistě
vyplní a do zatavené fólie se všechny i podepsaly (budeme
se snažit, aby to na stromku zůstalo). Poslouchaly čtené
Krkonošské
pohádky,
které
potom
porovnávaly
s televizními. Opekly si buřty, bloudily nočním Pěkovem
s lucerničkami, pod dohledem listovaly v pěkovské kronice,
kde hledaly svá data narození a různé zajímavosti. A
následovala soutěž „Znáš české pohádky?“. Po knihovně
bylo rozmístěno 17 otázek (většinou i s obrázky), děti je
musely najít a odpovědět na ně. Po vyhodnocení dostal
každý diplom a drobnou cenu. Nechyběly ani informace o
Hansi Christianu Andersenovi a na staré promítačce děti
shlédly jeho pohádku Křesadlo a posléze i nějaké další
pohádky. Za přenocování v knihovně dostal každý účastník
druhý den ráno po snídani na památku medaili. Děti byly
bezvadné a úžasně spolupracovaly.
Jistě během soboty dospávaly, neboť některé šly spát až
v půl třetí ráno a v šest už byly zase až moc živé.

Sportovní klub se v březnu rozrostl o čtrnáct členek,
bylo zakoupeno sportovní náčiní pro jejich činnost.
3. dubna 2010 sehrál místní loutkový soubor poslední
pohádku v sezóně 2009-2010 – „Perníkovou chaloupku“.
Poté následovalo hudební vystoupení pěkovských děvčat,
která navštěvují (nebo navštěvovala) hudební obor polické
ZUŠky. Na závěr proběhla malá tombola – každé dítě odešlo
s drobnou hračkou.

spisovatelky, grafičky, ilustrátorky, známé strašidloložky a
objevitelky pohádkové země plné strašidýlek, skřítků, víl,
rusalek – nazvaná „Potulná pohádková země“. Přijďte se
podívat, je určitě na co. A kdy?
Pondělí 19.4.2010
od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Úterý 20.4.2010
od 15.00 hod. do 16.00 hod.
Středa 21.4.2010
od 17.00 hod. do 19.30 hod.
Čtvrtek 22.4.2010
od 15.00 hod. do 16.00 hod.
Šárka Pokorná

JULINKA OPĚT V AKCI
V závěru loňského roku se podařilo dokončit na 130
metrů povalových chodníků u Koruny. Přes zimu probíhaly
přípravné práce na velké akce, které JULINKU čekají
v následujícím období. Tou bezesporu největší akcí je
realizace grantu na opravu turistických cest. Celková
hodnota prací je cca 600 000 Kč. To samozřejmě není málo.
Jedná se o instalaci dalších povalových chodníků, zábradlí,
mostků a lávek, opravy kamenných schodů i terénu v oblasti
Broumovských stěn, na Ostaši i na Boře. Také je
připravována instalace turistických map a vydání
informačních letáčků pro návštěvníky regionu. To vše
obnáší značné množství práce a bude proto potřeba každá
ochotná ruka. V minulém roce se zapojili členové klubu
přátel turistiky, hasiči z Police i z Ledhuje, také horolezci.
Ti všichni se nepochybně zapojí i letos a snad se přidají i
další ochotní pracanti abychom dokázali připravit náš kraj
pro návštěvníky, kteří sem přijedou trávit svojí dovolenou.
(Za případná omezení na staveništích se předem
omlouváme. Doufáme, že to pochopíte.)
Druhou velkou akcí, která spadá do jarního
období, je druhý ročník Dne řemesel, který připravujeme
opět do prostor kláštera a to na sobotu 29. května.
Probíhají jednání s mnoha řemeslníky, kteří jsou zváni do
prostor kláštera k předvedení svého umění. Počítáme
s keramiky, kováři, řezbáři, tkalci, truhláři, kameníky,
s pletením košíků i výrobou březových košťat. Snad se
podaří to, co loni nevyšlo, tedy stříhání ovcí a kování koní.
Navíc budou i stánky s domácími řemeslnými výrobky.
Pokud se mezi čtenáři nebo jejich známými nachází šikovný
řemeslník, který je ochoten předvést své umění ostatním,
nebo někdo, kdo vyrábí zajímavé věci, které může
nabídnout ostatním, bude vítán. Podrobnější informace
budou jak na plakátech, tak i v příštím čísle měsíčníku. Pro
zájemce kontakt: josef.hejnys@tiscali.cz, nebo telefon.
723 465 971. Těším se na viděnou.
Josef Hejnyš

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

(Maminky, Miminka a Nápady)
Maminčina mňamka na duben
Buchta zvaná 3BITka od Jiřinky

V týdnu od 19. dubna t. r. bude do pěkovské knihovny
zapůjčena kolekce patnácti loutek Vítězslavy Klimtové –
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Těsto: 3 vejce (oddělíme bílky na sníh), 10dkig cukru,
30dkg mouky (15 hladké, 15 polohrubé), 1 dcl oleje, ¼ l
mléka, 2 lžičky kakaa, 1 prášek do pečiva – smícháme a
upečeme na vymazaném a vysypaném plechu. Po
vychladnutí natřeme krémem.
Krém vanilkový: ½ l mléka uvaříme s 2 vanilkovými
pudinky a 2 vanilk. cukry a po vychladnutí zašleháme 15
dkg másla.
Na krém navrstvíme 2 balíčky sušenek BeBe a nahoru
rozetřeme karamelový krém.
Karamelový krém: 2 hodiny vaříme zahuštěné mléko
Salko – neotevřenou konzervu ponořenou do vody, mírným
varem, po vychladnutí zašleháme do 1 kostky másla.
Rozetřeme na sušenky a postříkáme čokoládou.
Trochu složité, ale malá námaha se vám vynahradí
úžasnou chutí.

Program na duben
v mateřském centru MaMiNa
Dopolední programy ve školním roce
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci
-pro nejmenší děti kolem 1-2 let, které se již naučily
chodit.
Úterý (9.30-11.30) – Miminkování
- program pro těhotné a pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Středa (9.30-11.30) – Kapříci
- program pro rodiče s dětmi od 2 - 4 let. Součástí programu
je malá výtvarná dílnička s procvičováním jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci
- program pro rodiče s dětmi od 2 – 4 let s důrazem na
rytmiku, tanečky a říkadla.
Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek
- pro děti nejen jako příprava na vstup do mateřské školky.
Probíhá bez účasti rodičů. Na tento program je nutné se
přihlásit a to na tel.: 724935522 pí. Vítková nebo přímo
v MC, a to každé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 20,- za dítě a dopoledne.
Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.
Od 2.2. je otevřen kroužek Keramiky spojené s dalším
tvořením pod vedením Simony Pohlové. Jedná se o tvořivý
kroužek, kde děti poznávají keramickou hlínu a tvoří z ní
výrobky. Další náplní programu je tvoření z jiných a
netradičních materiálů. Vaše přihlášky přijímáme na mailu
i.monka@seznam.cz nebo v MC, bližší info Vám poskytneme
i na tel.: 728 334 087. Finanční podmínky jsou stejné jako u
cvičení na míčích. Kroužek probíhá každé úterý od 16
hodin.
Cvičení Aerobiku otevřeno! Začínáme v pondělí 8. března
od 17 hodin v MC. Cvičení se laskavě ujala paní Martina
Macounová, které tímto velmi děkujeme za přípravu a
realizaci. Během cvičení je zajištěno hlídání dětí, které je
však nutné předem nahlásit na tel.: 777 903 029, na
stejném čísle se také můžete přihlásit na samotné cvičení,
či se zeptat na podrobnosti. Platí se 20,- za cvičení pro
nečleny, členky MC mají slevu 10,-.
Nabídce MC je také výuka německého jazyka pro mírně
pokročilé. Lekce probíhají 1x týdně (60 minut), v ceně 85,za lekci, malá skupina osob. Přihlášky na telefonu:
777 903 029,
pí.
Hlávková
nebo
na
mailu
katahlavkova@seznam.cz nebo přímo v MC. Výuka je
vhodná pro „věčné začátečníky“ a také pro osoby, které si
opět chtějí oprášit své znalosti.

Doplňkový program v mateřském centru
Canisterapie - čtvrtek 15. a 29. dubna
Babinec – tvořivé odpoledne od 16. hodin - 15. dubna –
Vyrábíme z keramické hlíny
- 29. dubna – Batikování (potřebný materiál najdete na
plakátech)

Proměny v MaMiNě – sobota 17. dubna od 15 hodin
v mateřském centru.
Zveme ženy na další z oblíbených proměnlivých
odpolední. Tentokráte jsme pro oživení změnili celý
realizační tým, takže se na vás budou těšit kadeřnice
Martina Fulková, vizážistka Drahomíra Večeřová a nehty
vám upraví Eva Švorčíková. Jako akci navíc jsme pozvali
paní Naďu Hlávkovou, která zájemcům změří tuk a nabídne
další poradenství.
Těšíme se na vás, není třeba se přihlašovat – po
Proměnách opět vyrážíme za zábavou!
Vstupné pro členky MC je 100,- , pro nečleny 150,-.

Semináře vždy ve středu 21.4., 28.4., 5.5., a 12.5.
od 15 hod. v Aule ZŠ v Polici n. Met.
Ve spolupráci s Centrem Andragogiky vám nabízíme 4
zajímavé semináře s tématem: „Práce a rodina: Jak
zvládnout obojí? Aneb právník a psycholog radí“.
Dodatečné přihlášky u pí. Simony Pohlové na mailu:
i.monka@seznam.cz nebo osobně v MC MaMina. Na
uvedených kontaktech se dozvíte i bližší informace o
projektu. Tento projekt je financován z prostředků
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu ČR.

Generální úklid MC – pátek 16. dubna
Mateřské centrum pořádá pravidelný úklid – mytí oken,
hraček, drobné opravy aj. Žádáme o pomoc nejen členy
MC, ale i návštěvníky centra. Pokud můžete, přijďte –
uvítáme každou pomocnou ruku, také i nabídku vyprání
textilií či hraček.
Úklid bude probíhat dopoledne i
odpoledne. Přihlaste se prosím v MC nebo stačí formou SMS
na 777/903 029 a uveďte prosím ve kterém termínu můžete
přijít.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Pytlíky od čajů pro MaMiNu
Mateřské centrum žádá občany, aby nám pomohly
s přípravou materiálu na naše Jarmarky. Prosíme, sbírejte
nám různé papírové obaly od čajů (např.: od fi. Pickwick,
Grešík či Leros aj.) – ne krabičky od čajů, ani pytlíky
s vylouhovaným čajem! ☺
Sběrná místa jsou samozřejmě v MC a také v Infocentru
Police n. Metují. Bližší info na katahlavkova@mcmamina.cz
nebo na 777 903 029. Velmi děkujeme!!!

Poděkování - Velikonoční výstava
Od středy 24. března do pátku 26. března probíhala na
sále Pellyho domů Velikonoční výstava škol a školek
z našeho mikroregionu Policka. K vidění byly jarní a
velikonoční výrobky, stánky s ukázkou výroby tradičních
velikonočních výrobků a také odpolední dílničky pro děti.
Výstavu jsme dále obohatili o soutěž o 3 nejlepší stoly,
které hodnotila vybraná porota. Dobrovolné vstupné
z výstavy bylo částečně určeno na nákup výtvarného
materiálu pro vítězné stoly a také na další organizační
výdaje.
Výstavu shlédlo celkem 680 návštěvníků, z toho 215
dospělých.
Ve středu ráno prošla nezávislá porota ve složení: pí
Seidlmanová, pí Bořková a pí Tremčinská celou výstavu a
dle svého uvážení vybraly tři, potažmo čtyři vítězné stoly,
které byly ohodnoceny drobnými dárkovými poukazy.
Hodnocení poroty bylo velmi nelehké - na výstavě se
nacházely výrobky dětí velmi rozdílného věku – od
nejmenších z MaMiNy, přes školky až po konec prvního
stupně ŽS. Porota tedy hodnotila hlavně techniky,
netradičně použitý materiál a neotřelé nápady učitelek.
Porota vybrala tyto instituce: 1.místo obdržela ZŠ a MŠ
Bukovice, 2. místo ZŠ a MŠ Bezděkov nad Metují a 3.
místem ohodnotila porota ZŠ a MŠ Police nad Metují,
konkrétně třídu 3.A. paní učitelky Nádvorníkové. Porota
udělila ještě zvláštní cenu, kterou dostala MŠ v Polici nad
Metují. Porotě velmi děkujeme!
Všechny vybrané instituce obdržely dárkové poukazy a
malou pozornost v pátek 2.dubna od zástupců z řad poroty
pí Idy Seidlmanové a také od pí Katky Hlávkové za MC
MaMiNa.
Pevně věříme, že se všem výstava líbila a těšíme se na
další ročník.
Za nás, mateřské centrum MaMiNa, které celou výstavu
již druhým ročníkem organizovalo, bychom rádi poděkovali
všem, kteří se podíleli jak na organizaci, tak i další pomocí.
Školy a školky, které se účastnily: ZŠ a MŠ v Polici n.
M., konkrétně 1.A.,1.B.,2.A., 3.A., 3.B. a 4.A., Mateřská
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škola v Polici n. M., ZŠ a MŠ Suchý Důl, ZŠ a MŠ Bezděkov
nad Metují, MŠ Velké Petrovice, MŠ Bukovice, ZŠ Žďár nad
Metují, Knihovna Města Police n. M.,. Jako host přijala naše
pozvání Základní škola, ul. Hradební z Broumova.
Instalace výstavy: pí Dvořáková, pí Pohlová, pí
Kráčmarová, pí Vítková, pí Hlávková a zástupci
vystavovatelů, kteří si své výrobky nainstalovali sami.
Ukázky – dopoledne: pí. Hlávková, p. Úlehla, ukázky
výrobků zapůjčily pí Váňová a pí L. Dvořáková
Dílničky – odpoledne: pí Hlávková, pí Pohlová, pí
Dvořáková
Hlídání výstavy: pí Šulcová, pí. Thérová, pí Pfeiferová,
pí Zhánělová, pí Richterová, pí Nožková, pí Seidlová, pí
Krejčová, pí Špačková, pí Frydrychová, pí Steinerová, pí
Borůvková, pí Troutnarová, pí Hlávková, pí Antlová, pí
Tremčinská, pí Eichlerová, pí Rexová, pí Dvořáková.
Odinstalování výstavy: pí Hlávková, pí Dvořáková a
zástupci vystavovatelů, kteří si své výrobky odinstalovali
sami.
Za podporu velmi děkujeme Pellyho domy, městu
Police nad Metují v rámci projektu Obec přátelská rodině
a Senior Klubu Ostaš.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

•

Kdo se bojí vrabců, raději ať nesije.
Vybral František Janeček

ZEMĚPISNÉ POZORUHODNOSTI
Víte, že
•

•

•

•

•

Staročeská přísloví ledacos vám napoví
... pokračování__

O PRÁCI A UČENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dříve dvě ruce z vozu sházejí než deset naloží.
Vodu, která uplynula, nelze pustit na mlýn.
Proč letí pták k lesu? Protože les k ptáku nepřiletí.
K čemu kdo chuť má, v tom těžkosti nepozná
Švec dokud jednu botu neušije, druhou nezačíná.
Přehnala se královna prací, až ji prst zabolel.
Já dáma, ty dáma, voda se přinese sama?
Hledě na les nevyrosteš, hledě na práci nic neuděláš.
Řekni teplo kolikrát chceš, teplo nebude, dokud oheň
nerozděláš.
V létě chystej saně a vůz v zimě.
Když holka neumí tancovat, nadává, že zem je
hrbolatá.
Co pronikneš, tím vynikneš.
Povídá strom sekeře. Jakpak bys mě porazila, kdybys
neměla ze mě topůrko?
Skoupý haní cizí hostiny, a přece na ně chodí.
Nechval ženini tílko, ale její dílko.
Lepší znání s pochybou, než neznání s oblibou.
Kdo nerozumí kování, nechť mi kladivo nehaní.
Jaké na mlýn nasypeš, takové se mele.
Kovář štěstí nekuje, každý je sobě hotuje.
Lepší s moudrým roztloukat kamení, nežli jíst buchty
s hlupákem.
Prudký se tolikrát překotí, až ho i váhavý dohoní.
Mlať, dokud se mlátí, mluv, dokud tě poslouchají.
Drž se, ševče, svého kopyta!
Pro zimu nechtěl orati, nedávej mu, až bude v létě
žebrati.
Ani les neposekej, ani bez dříví domů nechoď.
Když vůz namažeš, jako by třetího koně přitáhl.
Nemůžeš-li mi dáti podpory, nečiň mi závory.
Čím dále v les, tím více dřev.
Kdo táhne, toho pohánějí.

Nakloněná věž v Pise byla postavena v letech 1173
až 1370 jako zvonice. Bohužel však byla postavena
na nepevném podloží, takže po vybudování prvních
dvou pater začala klesat a naklánět se na stranu.
Vychyluje se až o 4,5 m, ale díky záchranným
pracím nehrozí nebezpečí zhroucení.
Francie je spojena s Velkou Británií podmořským
tunelem. Stavba Eurotunelu trvala sedm let. Jízda
tunelem trvá 35 minut, celková doba nutná ke
zdolání vzdálenosti mezi Londýnem a Paříží se tak
zkrátila na tři hodiny.
Transsibiřská magistrála, procházející téměř
čtvrtinou zeměkoule, je nejdelší železnicí světa.
Železniční trať z Moskvy do Vladivostoku měří 9297
km a jízda trvá osm dní.
Velká čínská zeď se nyní táhne 3460 km v severní
Číně a v roce 2007 byla vybrána mezi nových „7
divů světa“. Se stavbou se započalo ve třetím
století před naším letopočtem, aby chránila zemi
před nájezdníky ze severu. Přestavěna a rozšířena
byla ve 14. století našeho letopočtu.
Obrovské množství vody protékající Viktoriinými
vodopády na hranicích Zambie a Zimbabwe vytváří
ohlušující burácení a mrak vodní tříště, který lze
spatřit až ze vzdálenosti 32 kilometrů. Domorodci
proto nazývají vodopády „kouřem, který hřmí“.
Vybral František

Až přijde zase máj
Blížící se májový měsíc je vhodnou příležitostí, abychom se
podívali, jakou stopu v nás zanechaly písničky inspirované
jarem a májovou náladou obecně. Hřejivé paprsky jarního
sluníčka nepochybně musely pro skladatele populárních
písniček představovat mocnou inspiraci – soudě alespoň podle
značného množství optimistických popěvků věnovaných
tematice jarního povětří, rozkvétajících květů čí lásky nebo
pozváním do jarní přírody. Jen slůvko máj najdeme v celé řadě
písniček: Až přijde máj, Až jednou v máji, Láska v máji, Už je
tu máj, Zas přiletěl máj, Májová pohádka, Byla noc krásná,
májová …
Z Cvičebnice zpěvu pro měšťanské školy
z roku l921 si připomeňme alespoň text písně

Přijde jaro
Arnošt Förchtgtt Tovačovský
Slova napsal Jan Vlk
1. Přijde jaro, přijde, bude zase máj,
usmívá se slunce, usmívá se háj;
stříbrné své vlny hora vyleje,
rozkvete se růže, slavík zapěje;
rozkvete se růže, rozkvete se růže,
slavík zapěje.
2. Rozpuknou se ledy, volný bude proud,
po vlnách šumících lodi budou plout;
pole vydá klasy, hojný bude květ,
bude kosa řinčet, zpěv radostně znět;
bude kosa řinčet, bude kosa řinčet,
zpěv radostně znět.
3. A ta lípa naše bude zelená,
z větví mocných listí nám na věnce dá.
Ajta vlasti, plesej, usmívá se háj;
přijde jaro, přijde, budem míti máj;
přijde jaro, přijde, přijde jaro, přijde,
budem míti máj.

Vybral František Janeček

PŘÍBĚHY A LEGENDY Z POLICKA
Klášterní poklad na Boru

Zle bylo, když do naší země vtrhli Švédové. Když v roce
1639 dobyli Hradec Králové, rozlezli se po celém kraji jako
kobylky a denně konali své loupeživé výpravy. V polickém
klášteře bylo vždy množství drahocenných předmětů i
peněz. Najednou by mělo být všechno ztraceno? Jakmile se
opat doslechl o blížícím se nebezpečí, zajistil, aby byl
klášterní poklad v tajnosti rychle ukryt.
Proto druhý den časně zrána, ještě za tmy, vyjeli dva
páry koní zapřažené do vozu. Vozkové byli přestrojení mniši
v čele s opatem. Za vozem kráčelo osm silných mužů, každý
z jiné vesnice, s motykami v rukou. Cesta vedla přes
Bezděkov a Nízkou Srbskou k Machovu. Když slunko osvítilo
nejvyšší vrcholky hor - Boru a Hejšoviny, nacházeli se již v
borských lesích. Dále se jet s vozem již nedalo. Proto byly
ze stromků udělány nosiče a pak vždy čtyři muži nesli jednu
velmi těžkou truhlici. Šli po neschůdném a příkrém svahu
vzhůru na skalnatý Bor. V polovině cesty dal opat zavázat
všem nosičům oči a s ostatními mnichy je vedl dále nahoru.
Za více jak hodinu stanuli všichni utrmáceni na
vrcholku. Po krátkém odpočinku poručil opat, aby pod
jednou vyšší, skoro bílou skálou, odvalili nakupenou
hromadu balvanů. Když bylo hotovo, k údivu všech se
objevily do skály zapuštěné železné dveře. Opat je klíčem
otevřel a pak, opět s očima zavázanýma, vedl muže s
těžkým nákladem tmavým sklepením. Sestupovali po
schodech, zahýbali vpravo i vlevo, šli tam i zpět. Nikdo
nevěděl ani místo či směr návratu. V jedné z chodeb náklad
složili na zem a při světle svíčky celý poklad zakopali a zem
pečlivě zarovnali. Nikdo by jej tam nehledal. Všichni se pak
vrátili zpět, před skálu. Opat opět zavřel a zamkl železné
dveře. Nosiči je zakryli balvany a všichni rychle sešli dolů
pod Bor. Naposled museli přísahat opatu, že vše co viděli
nikomu nikdy nesdělí. Každý dostal zlatý dukát a pak se
rozešli ke svým domovům.
Uplynulo téměř padesát let, kdy byl poklad zakopán.
Pouze jeden z tehdejších účastníků byl ještě naživu. Byl to
starý Lamka, stařec nyní devadesátiletý, bydlištěm v Polici
u svého nejstaršího syna. Od prahu jeho domku byl vidět
skalnatý Bor a tam někde mezi balvany onu vysokou bílou
skálu, pod níž je poklad zakopán. Starý Lamka byl jediný z
nosičů, který si zapamatoval směr a místo - tehdy se mu
šátek s očí trochu sesmekl. Když se později vydal na Bor,
hledal tak dlouho až se opravdu ocitl u samé skály s
pokladem. V její blízkosti nalezl na balvanu vytesaný nákres
podzemních chodeb a divné nápisy, které měly příštímu
opatu posloužit jako pomoc k vyzvednutí pokladu. Nikomu
se však za celý život s tímto tajemstvím nesvěřil a tak
přísahu danou opatu dodržel.
Pojednou, už ve vysokém věku, se roznemohl a cítil, že
se blíží jeho poslední dny života. Rozhodl se, že své
tajemství svěří svým synům. Ti se ihned vydali na Bor, ale
ať hledali jak mohli, onu bílou skálu nenašli. Netrpěliví a
unavení se vrátili ke svému otci. Ten, když je vyslechl,
pronesl tiše: "Nemá to být - přísaha se nesmí rušit."Do rána
pak starý Lamka umřel a své tajemství vzal s sebou do
hrobu. Bratři se ještě několikrát pokoušeli, plni naděje,
poklad nalézt, ale marně. Nachází se hluboko ve skalách
Boru ještě dodnes! Přístup k němu je snad pohřben navěky
pod zbytky Sypací skály, která se zřítila za strašného
rachotu 11. května l92l.
Z materiálů Petra Cicáka s jeho souhlasem vybral
F. Janeček

Jsou mezi námi lidé
Jsou mezi námi lidé, kteří, ačkoliv dělají svou práci
velmi dobře, chválu nechtějí slyšet. Považují to totiž za
úplnou samozřejmost. Snad se na mě proto nikdo nebude
zlobit, když svoji pochvalu, řeknu veřejně.

Děkuji paní starostce Idě Seidlmanové, za to, jakým je
člověkem. V čele města je pracovně velmi vytížená a přesto
ji neznám jinou než milou, ochotnou a usměvavou. Dovede
si na každého člověka udělat čas. Jen díky jejím dobrým
vlastnostem, všestrannosti a ochotě hledat ty nejlepší
způsoby pro rozvoj města, vzkvétá nejenom samotné
město, ale i kulturní a společenské dění v něm. Myslím si,
že právě pro svůj přístup k lidem, k jejich starostem i
radostem, je hlavním důvodem, proč je mezi lidmi tolik
oblíbená.
O to větší důvod k pochvale. O nás Češích se říká, že
chválíme málo, spíš jen nadáváme, když jsme nespokojení.
Já osobně si myslím, že je to škoda. A vidím-li někoho, kdo
si pochvalu zaslouží, ráda to řeknu veřejně.
Chci poděkovat i ředitelce knihovny, paní Věře
Plachtové. Když přijdete do knihovny, vidíte tu vlídné tváře
knihovnic. Zkrátka, cítíte se jako zákazník velmi příjemně a
to je to podstatné, proč chválím. Stejně jako paní
starostka, je paní Plachtová velmi přátelská a milá a má
opravdový zájem rozvíjet kulturní a společenské dění ve
městě, mnohdy na úkor svého času. Každý děláme svou
práci asi dobře, ale někdo jí zkrátka dělá ještě lépe. Dělá ji
s láskou. A já si takových lidí velmi vážím. Proto ještě
jednou děkuji oběma ženám zato, jaké jsou.
Faltová Blanka, Hronov

Broumovská nemocnice není
bez perspektivy

Rozhovor s MUDr. Jiřím Veselým, primářem interního oddělení
broumovské nemocnice a předsedou zdravotního výboru kraje
V poslední době se hodně mluví o nemocnici v Broumově
a také v Opočně. Mají v dnešní době takto malé nemocnice
význam?
Tyto nemocnice význam i nadále mají, i když se náplň
jejich činnosti v posledních letech mění. Broumovská
nemocnice může jít z mého pohledu příkladem, neboť zde
proběhla poměrně úspěšná restrukturalizace. Oproti stavu před
deseti lety sice nedošlo k výraznějšímu poklesu celkového
počtu lůžek sloužících celému regionu, ale v souladu s obecným
trendem se změnila struktura jednotlivých oddělení. Došlo
k uzavření lůžkové gynekologie, zmenšil se počet lůžek na
interně a na chirurgii a postupně se rozšiřoval počet lůžek
následné péče. Větší a akutní operační výkony byly postupně
přesunuty do Náchoda a v poslední době většina výkonů na
operačních sálech probíhala pouze v ambulantním režimu.
Těžiště péče se postupně přesunulo do neoperačních oborů,
kde řetězec multioborové jednotky intenzivní péče, interního
oddělení a následných lůžek umožňuje jak zvládnutí život
ohrožujících akutních stavů, tak doléčení pacienta při
dlouhodobějším onemocnění. Všechna klinická oddělení se při
péči o pacienty opírají o slušně vybavenou laboratoř a
radiodiagnostické oddělení. Díky provedené restrukturalizaci se
v posledních letech zlepšuje i hospodaření nemocnice. V roce
2009 činila ztráta méně než 5 milionů korun, což je oproti
ostatním nemocnicích v kraji výrazně méně.
Budou tedy v nemocnici probíhat další změny?
Proces přizpůsobování nemocnice aktuálním požadavkům
podle mě nemůže nikdy skončit. Já osobně nemám pocit, že by
v poslední době nemocnice pouze ztrácela a změny k lepšímu
budu usilovat i nadále. Podařilo se zrekonstruovat interní
oddělení a ambulance, zavedlo se celé spektrum
kardiologických
vyšetřovacích
metod.
V rekonstrukci
nemocnice je nutné pokračovat tak, abychom zajistili důstojné
podmínky pro pacienty na všech odděleních. Již několik let se
hledá optimální způsob perspektivního zajištění menších
operačních chirurgických a gynekologických výkonů, které lze
provádět v režimu tzv. jednodenní chirurgie či ambulantně.
Z hlediska udržení dostupnosti péče pro region považuji za
nejdůležitější udržení provozu chirurgické ambulance i
v odpoledních hodinách a o víkendech.
Koncem února byly ale operační sály uzavřeny. Je to
definitivní rozhodnutí?
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Operační sál je uzavřen prozatímně kvůli nejednoznačnosti
revizních zpráv a věřím, že jeho činnost bude brzy obnovena.
Zdravotní výbor na svém březnovém jednání k navrhovaným
změnám, které by mohly proběhnout v broumovské
a opočenské nemocnici, nepřijal žádné konkrétní rozhodnutí.
Pouze pověřil vedení nemocnice, aby předložilo k projednání
komplexní materiál popisující podrobně navrhované změny.
Jsem přesvědčen, že návrh případné proměny struktury
náchodské nemocnice by měl zahrnovat komplex odborných,
ekonomických i investičních kroků. Teprve na základě
pečlivého zvážení kontextu jakékoli změny lze na úrovni
krajského zastupitelstva učinit odpovědný krok, na jehož konci
bude udržení kvalitní dostupné zdravotní služby pro obyvatele
kraje.
Kandidujete do Poslanecké sněmovny. Co Vás přivedlo
k tomuto rozhodnutí?
Celý svůj profesní život se věnuji oblasti zdravotnictví,
15 let pracuji na broumovském interním oddělení, osmým
rokem jsem jeho primářem. Od předloňského roku se z pozice
předsedy zdravotního výboru kraje snažím o udržení fungující
sítě zdravotní péče v našem kraji. Tento systém je nyní díky
špatně nastavenému způsobu financování vážně ohrožen.
Nejvýraznější je ohrožení malých a středních nemocnic a to
nejen v našem kraji. Díky špatnému nastavení došlo v těchto
nemocnicích k nedostatečnému ohodnocení zdravotnického
personálu, které vede k jeho nedostatku a přechodnému
uzavírání některých oddělení. K tomu se přidává nefunkční
systém vzdělávání lékařů, který odvádí absolventy lékařských
fakult do velkých nemocnic. Kraje ze své pozice nejsou
schopny uvedené problémy řešit a jedinou cestou, která může
v době ekonomické krize zabránit zavírání menších a středních
nemocnic, je nastavení rozumných pravidel na celostátní
úrovni. V případě úspěchu ve volbách bych se proto chtěl
kromě pomoci našemu regionu věnovat na parlamentní půdě i i
oblasti zdravotnictví.
(příspěvek od pana Martince)

Žijí mezi námi…
JAROSLAV SOUMAR
učitel výtvarného
oboru na ZUŠ v Polici
nad Metují
Je v Polici pro Tebe něco, o
čem bys mohl říci: „Je to moje
srdeční záležitost?“
Police pro mě tak nějak
vyplynula z přirozeného chodu
života. Narodil jsem se v Pěkově
a tady v tomto koutě republiky se
mi líbí okolí, skály i lidi. Jsem
tady spokojený. O stěhování
jinam určitě neuvažuji. Mám
vztah
ke
kraji,
spoustu
vzpomínek... Police mi prostě
vyhovuje.
Býval jsi vynikající horolezec. Jaké to je, když člověk
najednou přestane lézt? Neměl jsi třeba problém, že
najednou nevíš, co s volným časem?
To určitě ne. Pro mě to nebyl žádný zlom, žádná věc,
která najednou přestala a tím všechno skončilo. Spíš to byl
postupný vývoj. Hodně mě to bavilo, dal jsem tomu
všechno. Když jsem chodil na gympl a chtěl k tomu ještě
něco dělat. Lezení mi připadlo jako výborné vyplnění
volného času, ale postupně jsem zjistil, že chci dělat i něco
jiného, nežít jenom pro sebe. Po vojně jsem se zase více
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věnoval malování a začaly mě lákat ilustrace. Takže jsem
se k něčemu vracel, ale zároveň objevoval i nové.
Nezasteskne se Ti někdy po lezení, po tom sedět na
vršku skály, po pocitu volnosti?
Já mám přírodu rád, mám rád i výšky, ale není to nic,
po čem by se mi nějak moc stýskalo. Ve skalách jsem zažil
mnoho situací, kdy jsem málem přišel o život, ve Francii při
autonehodě zahynuli dva kamarádi, se kterými jsem jel
lézt. Najednou jsem si uvědomil, že život má i jiné hodnoty
a může rychle skončit. Začal pro mě mít sám o sobě větší
cenu než zážitky, které mi nabízelo lezení.
Teď se dostaneme k titulní stránce Polického měsíčníku.
Zrovna jsou na ni spojeny obě dvě věci, o kterých jsme
mluvili – Tvoje ilustrace a lezení. Jak ta ilustrace
vznikla?
Byl jsem osloven, zdali bych něco nevymyslel. Přemýšlel
jsem, co nakreslit, protože
je to oficiální tiskovina.
Nakonec jsem se rozhodl udělat „jen to, co cítím“. Aby se v
té kresbě odrazili lidičky, kteří Měsíčník čtou, něco v něm
hledají nebo se zajímají o okolí Police. O tomhle všem,
podle mě, Měsíčník je.
Když jsem Tvou kresbu viděl poprvé, vzpomněl jsem si
na věc, kterou si jen matně pamatuji: jak lidi stáli
frontu před knihkupectvím, protože vyšli básně pana
Seiferta...
Nebo třeba fronta na Ábíčko, boj o ty čtyři čísla, co do
Police přišla... (smích) Kresbou můžeme zachytit
vzpomínku na okamžiky našeho života, přetavit je do
zpracovávaného tématu. Kresba je pak živější a
přesvědčivější. Tak nějak vznikala i tato ilustrace.
Není úplně typické se rozhodnout dělat ilustrace.
Ona i cesta k ilustraci byla přirozeným vývojem.
Samozřejmě, že hodně věcí jde vyjádřit použitím různých
technik a tak jsem začal studovat všechny možné způsoby
malby, od klasických, realistických, až po modernu. Kreslil
jsem grafické návrhy, kde jsem se snažil pár tahy zachytit
nějakou atmosféru. Na dovolené si často rád nakreslím něco
na památku z míst, které jsme navštívili. Jednou jsme byli
v Prievidzi na houslových kurzech. Je to město dost
zasažené průmyslem a důlní těžbou. Těžko se mi hledaly
náměty a tak jsem udělal pár kolorovaných kreseb
týkajících se naší rodiny. Podobně, jako kdybych ty
vzpomínky nebo příběhy, psal a ne kreslil. Stejně jako když
si s někým povídám a úplně přesně se nemusím zamýšlet
nad každým slovem.
Dá se od toho odvodit zájem o animaci? Kudy vlastně
vedla Tvoje cesta k animovaným filmům?
Líbily se mi ilustrace od Zdeňka Buriana a Radka Pilaře.
Ten experimentoval s videem, kam zanášel výtvarné prvky.
Dnes bychom to nazvali videoartem. Oslovila mě jeho
odvážná práce s koláží při tvorbě ilustrací. Líbilo se mi, že
to bylo výtvarně zdařilé a přitom pro děti srozumitelné.
Není to jenom prvoplánovitá ilustrace, ale dítě si v tom
dokáže najít něco výrazného a jasného, co ho chytne. Mám
rád spojení pohybu a výtvarna. Možná, že to je ovlivněné
lezením, které je hodně o pohybu, o složení pohybů a
samozřejmě, že to ve mně zanechalo svoje stopy. Baví mě
spojovat jednotlivá média dohromady: výtvarno, film,
počítačovou grafiku...
Pracuješ i s klasickou technikou, malbou nebo kresbou?
Samozřejmě že ano, snažím se techniky střídat. Klasická
technika, třeba kresba tužkou se mi moc líbí; ten přímý
kontakt s materiálem. Že to bezprostředně vidím, že si na
to můžu sáhnout.
Animace ale přece není projev, který se dá jen tak
naučit doma na koleni?
Vycházel jsem z kresby. Napadlo mě nakreslit pár fází
pohybu ještěrky. Říkal jsem si, že když se za ní bude
posouvat pozadí, musí to ve finále vypadat jako běh po
štěrku. Byl to zajímavý zážitek, vidět jak kresba ožila.
Tohle bylo přesně to, co jsem chtěl u ilustrací, vnést do

nich život. Nakreslil jsem ještě několik dalších klipů
vytvářejících krátký příběh. Dneska „Ještěrku“ považuji
spíše za pohlednici, která se pohybuje, než za animovaný
film. Ale i tohle je přirozený výsledek nějakého vývoje.
A patří k vývoji i nějaká speciální škola animace, anebo
to všechno probíhalo přes různě posbírané materiály v
tisku a nějaké učebnice?
Ve škole jsme se začali filmem zabývat více. Kolega
točil dokumenty. Navštěvoval víkendovou filmovou školu
v Hradci Králové, kterou vedl pan Rudolf Adler, profesor
pražské FAMU. Přes něho jsem se začal seznamovat i já se
základy filmové řeči. Pan Milan Vítek, který pracoval jako
animátor ve studiu Bratři v triku přijal naše pozvání a
uspořádal na naší škole každé druhé pondělí školičku živé
animace, která trvala zhruba dva roky. Učil nás klasické
animační techniky, ukázal nám i nějaké scénáře a přinesl
učebnice, které si studio Bratři v triku na svém začátku
udělalo samo pro sebe. Tam někde se otevřela cesta do
tajuplného světa animace i pro mne.
Je nějaký rozdíl mezi kreslenou animací klasickým
filmem?
Animace má jiné zákonitosti, než klasický pohyb.
Stylizovaná postava potřebuje často nějakou nadsázku,
můžeme u ní pracovat s proporcemi během pohybu. A ve
filmu má menší tempo – dvanáct obrázků za vteřinu oproti
pětadvaceti u klasického videa. Kdyby takto člověk
pracoval s reálnou postavou, nefungovalo by to. Pohyb by
byl velice nepřirozený. Navíc by se z toho vytratila ta
přímočarost, možnost všechno trochu ovlivnit, ale přirozeně
jenom tolik, aby to nepoškodilo výsledek.
Co Tě tedy na animaci nejvíc „chytlo“?
Asi to, že je v ní obsažena klasická technika kresby, ale
můžu s ní pracovat v prostoru, je v ní život, děj a
dynamika. A pak to, že film ovlivňuje výtvarno a výtvarno
zase film.
Děláš svoje obrazy velice zajímavou technikou. Strašně
se mi líbí, že provedení obrazu přímo koresponduje s
námětem, takovou dětskou kresbou. Jak ses k tomu
dopracoval?
Jak jsem už říkal, ilustrace mě hodně bavila. A člověk
nakonec i v životě podvědomě dělá to, k čemu má vztah.
Vlastně jsem se na úplném začátku rozhodl, že bych rád
dělal tvorbu pro děti. Ty potřebují takové obrazy, které
něco vydrží, aby se na ně nebály sáhnout, aby tolik
nevadilo, když obraz spadne ze zdi. Tak vznikly grafické
práce na plechu, kam si děti klidně můžou magnetem
připevnit nějaký vzkaz, nebo poznámku.
Jak moc ovlivňuje malování Tvůj život a život v Tvé
rodině?
Nikdy jsem nechtěl, aby určovalo chod v rodině a mého
života. Dá se říci, že žijeme v symbióze: když něco žiji, tak
to zároveň i jakoby kreslím. V tom asi zůstal kus ilustrace,
která sama o sobě doprovází příběh.
ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Jména ulic v Polici (nad Metují)
v letu let.
osmé pokračování ...
Nastupující tzv. normalizace (což bylo oficiální
pojmenování pro čistky, propouštění ze zaměstnání,
zavedení velké cenzury, zrušení mnoha zájmových a
politických sdružení a organizací a další represivní opatření
po násilném potlačení Pražského jara) zanedlouho ukázala
svou skutečnou tvář i v Polici nad Metují. Bylo to i v tak
nevinné záležitosti, jakou byla jména ulic, či lépe řečeno,
jméno jedné ulice. Třicet poslanců NV, zvolených

v komunálních volbách v roce 1971, zvedlo dne 27. ledna
1972 na veřejném plenárním zasedání bez uzardění ruku
pro to, aby se ulici „Na Sibiři“ opět navrátil ten „náležitý“
název. Zřejmě na věčnou památku „internacionální
pomoci“ (jak normalizační režim eufemisticky nazýval
okupaci československé republiky) opět obdržela staronové
pojmenování „TŘÍDA RUDÉ ARMÁDY“. Je zapotřebí
připomenout, že se v tomto sboru poslanců rovněž
nacházelo šest „zástupců lidu“ z minulého volebního
období, kteří roku 1968 halasně a veřejně proklamovali, že,
cituji z projevu na mimořádném plenárním zasedání NV dne
30. 8. 1968: „21. srpen bude navždy zapsán v dějinách
našich národů jako den neuvěřitelné věrolomnosti našich
bývalých přátel, jako den okupace ČSSR“. Někteří z nich
tenkrát navrhli a poté všichni odhlasovali, aby se jméno
třídy Rudé armády změnilo na protest proti přepadení
republiky na ulici „Na Sibiři“!
Nově vzniklé ulice, které byly doposud bez označení, při
této příležitosti obdržely tato jména: „HORNÍ“ – tj. ulice
vedoucí souběžně nad ulicí „Pod Klučkem“ (je k nevíře, že
ulic s názvem „Horní“ je v naší republice 149). Ulice od
staronové třídy Rudé armády, směřující k jeslím n. p. Veba
byla nazvána ulicí „K SÍDLIŠTI“ (v ČR 14 ulic).
O dalších názvech dosud bezejmenných polických ulic
rozhodlo plénum MěNV dne 9. března 1972, když byly
předběžné návrhy rady Národního výboru posouzeny
v jednotlivých tzv. Občanských výborech. Názvy to jsou
povětšině zcela popisné, vyjadřují směrování ulic a povahu
místa, na druhé straně však alespoň nepohoršují. Ulice od
hostince Krčmy vedoucí vzhůru k vodovodnímu rezervoáru
nazvána ulicí „K VODOJEMU“, ulice od silniční křižovatky
Suchý Důl – Bělý směrem k obci Bělý pojmenována ulicí
„BĚLSKOU“ (celkem 71 ulic v ČR). Ulice po silnici
k Suchému Dolu, potom dále po staré silnici až na tzv.
„Pustiny“, konečně obdržela své jméno a byla označena
ulicí „LEDHUJSKOU“, ulice od prodejny Lidového
spotřebního družstva Jednota, stojící v třídě Rudé armády,
vedoucí k drůbežářskému závodu Xaverov získala velmi
přiléhavé jméno „K DRŮBEŽÁRNĚ“ (dnes již ovšem tato
„drůbežárna“ přestala existovat!). Malá slepá „ulice“ (v
délce asi 100 metrů, 3 příslušné domy) odbočující z Bělské
ulice, od sochy sv. Václava, kdysi začátek bývalé poutní
tzv. „Vambeřické cesty“, se od této doby jmenuje ulice
„U ZAHRÁDEK“ – zřejmě proto, že sousedila se zahrádkami,
rozparcelovanými z bývalé soukromé Pášmovy zahrady –
ovšem i těch zahrádek je tam již poskrovnu! (Ulic
nazvaných „U Zahrádek“ je v ČR celkem 17.)
Ulice se třemi domy a řadou garáží v bývalém opukovém
lomu, odbočující z Nádražní ulice ke vsi Radešovu, byla, jak
jinak, pojmenována „RADEŠOVSKOU“, cesta k pekárně
národního podniku Východočeské pekárny (tj. k bývalým
městským jatkám) obdržela jméno „U LESOVNY“ (podle
zde stojící budovy náležející Státním lesům). Cesta od
městské váhy, vedoucí podél pozemků n. p. Veba ke
školnímu statku v Ledhuji byla nazvána „RADIMOVSKOU
ULICÍ“ (podle někdejšího panského dvora, zvaného kdysi
dávno Radimov). To je ovšem mimořádně pikantní, protože
až do této doby tato cesta nesla, nepřetržitě od roku 1922,
oficiální název Pellyho cesta. Soudruzi z radnice udělali
pravděpodobně někde chybu!
Krátká spojovací ulička v délce asi 50 metrů, 2 příslušné
domy (říkávalo se jí neoficiálně „Gottliebova“ podle
někdejšího majitele domu čp. 69, nebo také, sit venia
verbo, obecným lidem bez servítku, ovšem celkem
oprávněně nazývaná „Posraná“), vedoucí z Tomkovy ulice
do ulice U Damiánky dostala název „K DAMIÁNCE“. Rovněž
ulička, či spíše pěšina se třemi sousedícími domy, dříve
neúředně zvaná „Truhlářova“ podle někdejších majitelů
hrnčířské firmy se staletou tradicí, vedoucí z Tomkovy ulice
mezi domy čp. 53 a čp. 62 podél již znárodněného podniku
do ulice U Damiánky byla nazvána ulicí „HRNČÍŘSKOU“
(hrnčířství je prastaré řemeslo, proto také Hrnčířských ulic
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najdeme v ČR ještě 50). Radou NV navrhovaný název „U
Keramiky“ nebyl příslušným Občanským výborem č. 4
přijat. Obě tyto zmíněné uličky umožňovaly v minulosti
obyvatelům Hořejší (Tomkovy) ulice volný přístup k vodě
potoka Ledhujky.
Dne 13. května 1976 přišly na řadu „paneláky“. Ten den
rokovala rada MěstNV o návrzích na pojmenování ulic
v novém sídlišti, vybudovaném nad klášterem. Usnesla se
doporučit nejbližšímu zasedání pléna MěstNV ke schválení
názvy těchto nových ulic: ulici podél domů čp. 290 až 293
nazvat na počest prvního kosmonauta světa Jurije
Alexejeviče Gagarina, který v dubnu roku 1961 jednou
obletěl Zemi, ulicí „GAGARINOVOU“ a ulici nad sídlištní
samoobslužnou prodejnou se jménem „Metuje“, podél
bytových jednotek, budovaných v II. etapě výstavby sídliště
pojmenovat ulicí „FUČÍKOVOU“, na počest komunistického
novináře popraveného nacisty, národního hrdiny Julia
Fučíka (který byl ikonou režimu zejména od té doby, kdy se
soudruzi začali popravovat navzájem). Plénum národního
výboru tyto názvy ulic schválilo dne 1. 7. 1976. Jen tak
mimochodem připomeňme, že ulic s Fučíkovým jménem
máme dnes v České republice 65, ulic pojmenovaných po
majoru Gagarinovi existuje 39.
Další ulice na okraji města, která vznikla z budovaných
řadových rodinných domků, vedoucí paralelně nad třídou
Rudé armády, obdržela svůj název roku 1980. Dne 20.
března toho roku zasedala rada Národního výboru a mj.
projednávala název nové ulice, protínající katastr Velké
Ledhuje. Plenárnímu zasedání NV doporučila ke schválení
název ulice „SMETANOVA“. Poslanci Národního výboru
návrh rady bez připomínek schválili dne 17. dubna 1980 a
doplnili již tak početný seznam ulic se jménem hudebního
skladatele Bedřicha Smetany v Československé socialistické
republice – těch je dnes celkem 278. Antonín Dvořák
(možná i přičiněním akademika Zdeňka Nejedlého) má
poněkud horší skóre – ulic s jeho jménem je jen 184.
Otázkou bez odpovědi však prozatím zůstává, ve kterém
období došlo k pojmenování dalších, dále zmíněných ulic.
Připouštím, že jsem byl v náchodském okresním archivu
možná málo pozorný, ale v zápisech z jednání rady a pléna
MNV jsem jmenovací akt těchto následujících šesti uliček
nikde, přes veškerou snahu, neobjevil – vůbec poprvé se
tato jména ulic objevují až ve vyhlášce NV o volebních
obvodech, schválené plenárním zasedáním dne 9. dubna
1981, což je prozatím první písemná zpráva o pojmenování
těchto ulic. Jsou to tyto ulice či uličky: „NAD PEKÁRNOU“
(což je ulička nad ulicí „Nad lesovnou“ – jediná s tímto
jménem v ČR). Potom ulice (zdráhám se tento termín
použít) „V DOMKÁCH“, tj. cesta za továrnou Veba, vedoucí
do polí k bývalé cihelně. Název má původ v někdejší kolonii
dělnických („Pellových“) domků, postavených při této cestě
továrníkem V. Pellym roku 1913 a srovnaných se zemí roku
2002. Takže dnes je název této „ulice“ již vlastně matoucí –
domků nět! Je zde vůbec ještě nějaký dům s popisným
číslem? Ano, jeden tu ještě stojí: čp. 85/VL – budova
truhlárny, kdysi náležející k n. p. Veba, dnes v rukách
soukromých majitelů. (Ulic s tímto jménem je v Česku
kupodivu 18.)
Pak je to cesta nazvaná „KE KOUPALIŠTI“, tj. cesta po
dolní části Ledhuje vedoucí k plovárně; je zajímavé, že ulic
nazvaných „Ke koupališti“ je v České republice celkem 41,
pak „ulice“ „U PLOVÁRNY“, tj. cesta mířící k Ochozi – zde
by asi bylo určitě příhodnější a hezčí uplatnit historický
název „Na stračím ocase“. A nakonec ulička jménem
„PŘÍČNÁ“ – což je jakási spojka z ledhujské návsi do ulice
Radimovské. Poněvadž těch Příčných ulic a uliček je po celé
České republice kupodivu rozeseto opravdu hodně, celkem
272, podávám zde radě města podnětný návrh přejmenovat
tuto uličku při vhodné slavnostní příležitosti na ulici
„Trojtlovu“.
Pokračování v příštím čísle.
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Miroslav Pichl

Zveme všechny kdo mají rádi adrenalin a chtějí fandit
dobrovolným hasičům.

V sobotu 24. dubna 2010 od 9 hodin
se koná 9.ročník

Radešovská osma
Zažijte tu báječnou atmosféru s námi, kdy při vychlazeném
pivečku, ohřátém párečku a vynikající dršťkové polévky,
můžete fandit všem zúčastněným hasičům.
Těšíme se na vás
SDH Radešov

Je Květná neděle, začíná svatý
týden
Ano, tak mě inspirovala tato neděle, i když trochu
uplakaná ,ale to asi nad námi, lidmi, jak jsme v neustálých
krizích a šarvátkách. Ale přece něco radostného nás potkalo
– a to ve středu 24.března prohlídka zbrusu nového domova
pro důchodce, vlastně přístavby.
Byly jsme zvědavé, jak to tam vypadá a co by nás
eventuelně mohlo potkat ještě na starší kolena, než která
teď máme. A světe, div se ! Bylo to milé překvapení a
žádný strach. Prostorné pokoje, útulné, s novým nábytkem,
širokými chodbami, s respiriem a společenskou místností.
Prostě radost pohledět i na výzdobu na chodbách s obrázky
žáků zdejší ZUŠky. A to není vše- viděly jsme i rehabilitační
místnost už k akci připravenou sestřičkou a koupelnu,
vybavenou perličkovou lázní a vanou pro nepohyblivé. A tím
vším nás provedla milá sestřička Vítková a najednou jsme si
uvědomily, že z návštěvníků padá obava. Žádné vícelůžkové
pokoje bez soukromí, ale jednolůžkové a dvoulůžkové, no,
také podle kapsy. Nic není zadarmo a to snad už víme.
A takhle se bude pokračovat i v úpravě staré budovy,
která se přemění ve stejně moderní, dokonce s tělocvičnou.
A nesmíme také zapomenout na věci duchovní - bude tam
též kaple, neboť i ta patří k modernímu vybavení a duševní
pohodě. A hlavně personál – sestřičky - nevím, zda je
oslovení správné. Jsou přívětivé a myslíme,že i trpělivé
k rozmarům stáří. A tak si říkáme, že to přece není s námi
tak špatné, jak se někdy zdá.
A svatý týden pěkně pokračoval, stále se v něm něco
pěkného odehrávalo a snad i to označení svatý, v nás
sestrách, zanechávalo pěkný pocit, že nic v tomhle světě
není ztraceno a chce-li člověk nalézat pěknost a
porozumění, vždycky se najde.
A tu pěknost jsme nalezly v Pelláku, kde centrum
MaMina připravilo se školami a školkami našeho okolí a
Polickou knihovnou výstavu jarních a velikonočních prací, a
tak se bylo na co dívat a obdivovat. Ty naše dětičky jsou
tak šikovné, že dospělák zírá, co dokáží. A to si ještě mohli
i návštěvníci vyzkoušet ve workshopu zdobení vajíček,
pletení dynovaček a vystřihování všelijakých zdobných
věciček. Měly jsme radost, jak se ty naše spolky mají
k světu, a když se spojí, co všechno dokáží. Teď budeme
jen zvědavé, které stoly vybrala porota při hodnocení, jako
nejlepší. Nám se líbily všechny a já se pokusím poslat aspoň
jeden snímek z výzdoby, který se nám líbil.
Ve čtvrtek jsme se zúčastnily valné hromady Sokola a
jako obstarožní sokolky jsme se báječně cítily mezi
sportovní omladinou, ale nejvíc máme zamotanou hlavu
z jakési discipliny, mající francouzský název. To se nějak
skáče z baráku na barák či z překážek na překážky, a pak
nás ještě zaujal hovor o házení kladivem. Ale časy se mění,
my jsme ještě nedávno soutěžily v hodu podkovami, ale co
kdyby nás napadlo to adrenalinové skákání ? Snad nám to na
Klubu Senior osvětlí a předvedou. Takže díky Sokolu
nestárneme a jsme jakž takž fit (občas jen pajdáme).
A to už skáčeme na další týden, zejména na úterý 30.4.
V tomto dni bylo celonárodní čtení Bible 21.století, do

kterého se zapojila i naše knihovna a město Police nad
Metují. Je to moderní překlad z hebrejštiny, aramejštiny a
řečtiny a je srozumitelný i pro laiky. Ne nadarmo je bible
nazývána knihou knih. Nám, současným lidem, by měla být
nejdražší, neboť sděluje to, co je lidskému srdci blízké –
lásku i nepravosti.
V závěru úvodu k vydání bible je uvedeno: Naší nadějí a
modlitbou je, aby v naší zemi i v 21.století platilo, že Boží
slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč.
Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku kloubů, až
do srdce…
Škoda, že účastníků čtení a poslechu bylo pomálu, ale
byť by přibyl i jediný nový posluchač bible, je zaseta
myšlenka víry a povzbuzení k dobrému lidskému konání.
Nebojme se její četby, je to dobrodružný cestopis lidského
údělu.
A následoval Zelený čtvrtek , to jsme jako děti chodily
do sakristie, kde byla připravena Getsemanská zahrada se
sochou klečícího Ježíše. Pak se přehoupl den do Velkého
pátku. To jsme doma držely půst a chovaly se tiše. Bílá
sobota byla předzvěstí Vzkříšení a radosti nad
Zmrtvýchvstáním Ježíše. Nedělní Hod Boží velikonoční a
Modré pondělí s dynováním už bylo radostné a nám dětem
připravilo pomlázku se všelijakými dobrotami. Svátky
končily, ale radost s přicházejícího jara trvala. Svatý týden
si můžeme vybavovat stále a mít v paměti, že každý den,
do kterého se probudíme je svátkem, protože žijeme (i
když nás něco bolí) a těšíme se vším pěkným, co nás
obklopuje.
Sestry B.a J . Seidelovy

Informace ze psího útulku

Hledáte svého psa? Nebo prostě chcete jen psa z „útulku“?
Možná je právě v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku máme k 9.4.2010 tyto psy :

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

Rezatá fenka s bílými
znaky – kříženec nejspíše
nějakého „španěla“,
o posledním lednovém
víkendu se zatoulala
na Radešov a od pondělí je
umístěna v záchytných
kotcích.

Další kříženec černé barvy –
fenka s bílou náprsenkou,
menší velkosti, odchycena
v Pěkově
o
posledním
únorovém víkendu 2010.

Městská policie informuje
V měsíci březnu městská policie :
- spolupracovala s prodavačkami a ostrahou prodejny Penny
při záchytech zlodějů. Nebývalé množství lumpů, kteří si
chodí bez peněz pro zboží, bylo po zásluze odměněno a
byl jim i na míru ušit z ostudy kabát.
- s krajskou veterinární správou odebrala týraného psa
majiteli, který se o psa staral
tak, že ho nechal
přivázaného na těžkém řetězu v temné chodbě a týden mu
nedal napít ani najíst. Pes, mimochodem čisté rasy a
nemalé hodnoty, byl zachráněn takříkajíc „ za minutu
dvanáct.“
- v útulku je nyní celkem šest psů a jednoho jsme museli
pro nedostatek místa umístit v záchytných kotcích
v Náchodě.
- městská policie provedla několik kontrol společně se
sociálním odborem městského úřadu.
- zpracovala celou řadu podnětů, připomínek, stížností a
písemností.
- zabezpečovala Velikonoční jarmark.
- připomínáme všem, že každý má možnost si zakoupit
parkovací kartu pro krátkodobé parkování na náměstí. Pro
ty, kteří mají trvalý pobyt v Polici nad Metují stojí karta
150 korun na rok. Pro ty, kteří mají trvalý pobyt v obcích
s vlastní samosprávou a tyto obce jsou členy Dobrovolného
svazku, stojí karta 300 korun na rok. Karty jsou vydávány
v úřadovně MP každé pondělí a středu
v úředních
hodinách tedy, od 8-9 a 14-15, po předchozí domluvě není
problém zvolit i jiný čas a den.
- kontrole se nevyhnul sběrný dvůr, místa s kontejnery,
deponie u cihelny a mnoho jiných.
- děkujeme všem, kteří reagují na vzniklé situace
smysluplnými připomínkami a pomocí tam, kde je třeba.
Kolektiv městské policie

Kříženec hnědočerné barvy –
fenka malé velikosti,
odchycena poslední den
březnu 2010 na Honech.

Kříženec světlé krémové barvy- pejsek malé velikosti,
odchycen dne 15.3.2010, když pobíhal v ulicích města.
Během měsíce března ještě naším útulkem „proběhla“
fenka pudlíka, naštěstí se ale brzy navrátila ke své
majitelce.
Tyto nalezené psy najdete i na internetových stránkách
města www.meu-police.cz pod odkazem praktické
informace - ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu
Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš
ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá
potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
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Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, FSO

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Doba velikonoční
Letošní zima byla tuhá a dlouhá a většina z nás s radostí
přivítala její ústup a příchod jara. Nové jaro zázračně
probudilo ze zimního spánku přírodu, která se hlásí
rozkvetlými květy a veselým ptačím zpěvem a probudilo i
nás - do našich srdcí přineslo novou radost, naději a
očekávání. V církvi je jarní období tradičně spojeno
s významnějším obdobím křesťanského liturgického roku, a
to velikonočním týdnem a následnou velikonoční dobou.
Velikonoční týden jsme již prožili a před námi je 50-ti denní
liturgická doba velikonoční, kterou ukončí Slavnost Seslání
Ducha svatého (tu budeme letos slavit 23. května).
Velikonoce jsou nejstarším a také nejvýznamnějším
křesťanským svátkem. Boží láska, která se tak neskutečně
projevila především v Ježíšově oběti na kříži a Boží plán
spásy každého člověka, pramenící z Kristova vzkříšení, jsou
pro nás zdrojem víry, naděje a lásky (základních
křesťanských ctností) a také radosti po celý rok.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
11. dubna
18. dubna
23. dubna
25. dubna
29. května
(1. května
2. května
3. května
8. května
9. května

- 2. neděle velikonoční
- 3. neděle velikonoční
- Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
- 4. neděle velikonoční, Svátek sv. Marka,
evangelisty
- Svátek sv. Kateřiny Sienské
- Svátek práce, státní svátek )
- 5. neděle velikonoční
- Svátek sv.Filipa a Jakuba, apoštolů
- Památka Panny Marie, Prostřednice všech
milostí, (Den osvobození, státní svátek)
- 6. neděle velikonoční

V měsíci dubnu budou bohoslužby podle obvyklého
pořadu:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod,
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
- v sobotu od 17.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 17.00, St 9.00 - 10.00 hod
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

proběhne na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují
v sobotu 17. 4. 2010 od 800 do 1100 hod.
Další prodeje proběhnou vždy v sobotu v těchto termínech:

1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7..

Pstruzi se budou prodávat za 115,- Kč /1 kg.
Na Váš nákup se těší rybáři z MO – ČRS Police nad Metují.
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Tradiční Májová pouť do Vambeřic
V sobotu dne 8. května 2010 pořádá naše farnost již
tradiční Májovou pouť do Vambeřic v Polsku, k bazilice
Panny Marie, královny rodin. Putovat budeme pěšky po
památné vambeřické poutní cestě s kamennými kříži a
sochami malebnou krajinou Policka, přes Broumovské stěny
do Broumovské kotliny a odtud do Vambeřic. Pouť bude
zahájena v 8.00 hod. požehnáním poutníků v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Polici n.M. a ukončena mší
svatou od 16.30 hod. v bazilice Panny Marie ve
Vambeřicích. Zpáteční cesta bude opět zajištěna odvozem
autobusem, a to v 18 hod.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Rybářské závody MO ČRS Police nad Metují

„GRIMŮV POHÁR“
Otevřené rybářské závody na rybníku Hony v Pěkově
MO ČRS v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na
rybářské závody dospělých, které se budou konat v sobotu
8. května 2010 na rybníku Hony v Pěkově u Police nad
Metují.
Program a propozice závodu dospělých (nad 18 let)
v sobotu 8. 5. 2010:
6:00 – 6:55
prezence a losování míst pro oba poločasy
6:55 – 7:00
zakrmení
7:00 – 10:00
1. poločas závodu
10:00 – 10:55
občerstvení a přemístění na 2. poločas
10:55 – 11:00
zakrmení
11:00 – 14:00
2. poločas závodu
14:30 – 15:00
vyhlášení výsledků závodu
Startovné 200,-Kč (Sleva pro členy naší MO 50, - Kč)
OTEVŘENÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE DO 18 LET

„ZLATÁ RYBKA“
SPOJENÉ SE SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV O POHÁR
BROUMOVSKÝCH STĚN.
MO ČRS v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na
rybářské závody mládeže do 18 let, které se budou konat
v neděli 9. května 2010 na rybníku HONY v Pěkově u
Police nad Metují.
Program a propozice závodu mládeže v neděli 9. 5. 2010
6:00 – 6:55
prezence a losování míst pro oba poločasy
6:55 – 7:00
zakrmení
7:00 – 9:00
1. poločas závodu
9:00 – 9:55
občerstvení a přemístění na 2. poločas
9:55 – 10:00
zakrmení
10:00 – 12:00
2. poločas závodu
12:30 – 13:00
vyhlášení výsledků závodu
Startovné 50,-Kč
Podmínky obou závodů
Lov na 1 prut
Způsob lovu položená nebo plavaná (maximálně 1 háček)
Výbava jednotlivců dle rybářského řádu (podběrák,
vyprošťovač háčků, koš nebo vezír na ryby.
Nástrahy a návnady rostlinného i živočišného původu.
Není nutné být členem Českého rybářského svazu.
Zakrmování povoleno 5 min před každým poločasem a také
v průběhu lovu.
Občerstvení po oba dny zajištěno. Těšíme se na Vaši
účast
VŠEM SPONZORŮM DĚKUJEME.

Lyžaři TJ SPARTAK v sezóně
2009–2010
Výsledky našich závodníků byly letos opět dobré.
Z nejmenších dětí do 8 let nám závodili Šárka Fulková,
Šimon Štolfa a Aleš Klimeš. Šárka dokázala zvítězit na
krajských závodech doma v Polici a byla druhá ve Vrchlabí.
Do 10 let Kačka Šefcová na přeborech Královéhradeckého
kraje 2x vyhrála, jednou byla druhá a vyhrála krajský pohár
(celkem 8 závodů). Kluků nám závodilo 6 a nejlepší byli
Ondra Binar 2. v poháru a 2x3. na P-KHK a Adam Kolář 3.
v poháru a 4., 5. a 6. na P-KHK. Další umístění v poháru –
Tomáš Jansa 7., Radek Jansa 9., Ondra Čálek 10. a David
Černý 12. z 28 hodnocených. Z mladšího žactva závodili jen
Štěpán Štolfa, který byl 5. v poháru, 3. a 6. na P-KHK a
Nikol Benešová, 6. na P-KHK. Štěpán se zúčastnil i
republikového finále seriálu „Hledá se nová K.
Neumannová“ na Zadově a obsadil 31. a 37. místo. Ze
staršího žactva byl Jakub Binar 8. v poháru a Světlana
Karafiátová 9. v poháru. Jakub se zúčastnil i Mistrovství ČR
st. žactva a získal 21., 26. a 30. místo. Z dorostenců nám
zbyl jen Pavel Jirásek 4. v poháru.

Mladší dorostenka Šárka Jirásková od této sezony už
jezdí za SKI Skuhrov nad Bělou a vede si výborně.
V republikovém žebříčku skončila na vynikajícím 2. místě a
na M-ČR získala bronzovou medaili, když další dva závody
nemohla pro nemoc odjet. Na dalších šesti závodech
českého poháru byla prakticky vždy „na bedně“. Rovněž
krajský pohár vyhrála, jak se říká bez ztráty kytičky.
Dospělí na krajských závodech - Jan Pohl a Míra Hornych
obsadili shodně 2. místo v poháru, Míra 1. a 8. a Honza 4. a
5. místo na P-KHK. Martin Štolfa byl 4. v poháru a na P-KHK
dvakrát 1. a jednou 5. Honza Beran se v poháru umístil 6. a
dvakrát 2. na P-KHK. Dobře si vedli i veteráni. Tomas Čada
1. v poháru a 1. a 2. na P-KHK, Arek Ogorzalek 8. v poháru,
ale 1. a 2. na P-KHK, Pepík Metelka 5. a Míša Demjanovič 6.
v poháru. Na tradičním závodu pětičlenných hlídek
„Krkonošské 70“ byly na 25 km naše ženy 2., muži na 70 km
také 2. a veteráni na 25 km již tradičně vyhráli. Na závěr
sezony se jel už po 16. závod 10 členných hlídek „K-70
illegal, po hřebenech Krkonoš“, kde naši borci vybojovali 3.
místo.
Přejme si, aby i příští zima byla bohatá na sníh,
abychom mohli celou zimu trénovat. Jirka Černý s Petrem
Jenkou zpojízdnili starého skútra Buran, aby se mohly
upravovat najednou turistické lyžařské stopy k Ostaši i ke
Slavnému. Zde musím poděkovat všem majitelům pozemků,
přes které stopy vedou, že nám umožní jejich projíždění,
zejména Karlu Pfeiferovi z Bukovice, který na zimu odstraní
ohradu pro koně a Miloši Thérovi z Pěkova, který na
oplocených pastvinách pod Ostaší udělal brány a na zimu je
otvírá.

Na závěr opět děkuji všem sponzorům, kteří nám věnují
ceny na závody, finance na činnost mládeže a na úpravu
tratí. Děkujeme Městu Police, hlavnímu sponzoru i vedení
TJ Spartak.
Za lyžaře Tonda Pohl

Mistrovský titul pro Polici nad
Metují ve 2.lize neregistrovaných
hokejistů
Také v této sezóně (2009-2010) probíhala na zimním
stadionu v Hronově tradiční liga neregistrovaných hokejistů.
Zúčastnilo se rekordních 18 mužstev ve dvou skupinách.
Mužstvo Police nad Metují bylo na základě minulých ročníků
zařazeno do druhé skupiny, kterou nakonec s přehledem ve
finálových bojích vyhrálo.

Ohlédnutí za uplynulou sezónou.

Systém soutěže byl dle
minulého ročníku dvoukolový
- každý s každým, nejlepší
čtyři mužstva pak mezi sebou
sehrála vyřazovací boje o
vítěze.
Každé
z devíti
mužstev hrálo v základní
části 16 utkání. Na začátku
sezóny jsme neměli ideální
rozlosování – první zápasy se
hrály
vždy
v neděli
dopoledne, což ne každému
vyhovuje. Ale i přes občasné
výkyvy a různá zranění
klíčových hráčů jsme si po
celou dobu letošního ročníku
udržovali stabilní výkonnost a
pohybovali se v horní polovině tabulky. Klíčová utkání
přišla se závěrem soutěže, kde jsme naše úsilí stupňovali.
Po zisku bodu s vedoucím mužstvem ze Žďárek a vítězství
3: 0 nad rivalem z Olivětína jsme si zajistili postup do
vyřazovacích bojů.
V play-off jsme znovu v krátké době narazily na Žďárky.
Nastupovali jsme v nejsilnější sestavě s vědomím, že
nemáme co ztratit. Soupeř nás evidentně podcenil a my
koncentrovaným a taktickým výkonem zvítězili zaslouženě
po velkém boji 4:1.
Finále se se uskutečnilo v neděli 14.března za početné
účasti diváků, z větší části příznivců soupeře z Teplic. Naše
mužstvo opět nastoupilo v kompletní sestavě s cílem poprat
se o titul, který byl nad plán. Začátek zápasu byl trochu
nervózní, protože jsme si uvědomovali neopakovatelnou
možnost zisku titulu. V první části jsme soupeře zatlačili
před jeho branku, měli několik vyložených šancí, ale stav
byl „pouze“ 1:0. Druhá třetina byla vyrovnanější, Tepličtí
nás často uzamkli v naší třetině, přesto jsme postupně
zvýšili na 3:0. Na začátku poslední části jsme přidali čtvrtou
branku a bylo rozhodnuto. Soupeř se sice nevzdal, snížil na
4:1, jenže zodpovědná hra celého mužstva, vynikající výkon
brankáře a větší vůle po vítězství nakonec rozhodly.
Zakončili jsme finále dvěmi slepenými brankami a závěr si
pohlídali. Finálové utkání skončilo 6:1.
Velký dík patří celému týmu, který takticky velmi dobře
řídil trenér Pavel Topolnickyj,
Poděkování patří také všem divákům a příznivcům LNH.

Zvláštní poděkování sponzorům:
Děkujeme všem sponzorům, kteří se na financování
letošního ročníku podíleli:
Město Police nad Metují – (příspěvek sportovní komise)
Firma Hauk Police nad Metují
Firma Pfeifer, Friml, Martinec – stavební a tesařské práce
Motorest Lucky-luck Bukovice
Jiří Rössel – Kovovýroba, Pěkov
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Soupiska mužstva:
Brankáři: Honza Hotárek a Filip Thér
Obrana: Míra Pfeifer, Roman Teichman, Petr Matěna a
Dušan Kraus, Lukáš Thér
Útočníci: Tonda Jansa, Vláďa Čech, Pavel Berka, Jarda
Obršál, Honza Jirák, Lukáš John, Honza Pataki, Aleš Máslo,
Míra Biško, Ondra Lautský, Pepíno Martinec
Trenér: Pavel Topolnickyj, asistent Milan Hofmann
Pavel Berka

Vandr se pomalu blíží
Loňský ročník Mezinárodního polického vandru ovlivnila
nepřízeň počasí. A tak doufáme, že letošnímu jubilejníu
35. ročníku bude svítit sluníčko.
Dne 15.5. 2010 se bude mezi sedmou až devátou hodinou
ranní, opět vycházet z Vražedného pobřeží. Ten den bude na
vandrovníky čekat parta nadšenců, kteří vysvětlí trasu, předají
propozice, itinerář a po absolvování jedné ze dvou tras ocení
výkony diplomy a hřejivým slovem. Náš Vandr je známý svou
rozmanitostí, především délkami tras. A proto na délkách 15
km a 25 km nic měnit nebudeme, i když se ozvaly hlasy, že by
byla dobrá ještě jedna kratší trasa pro rodiny s kočárky. Podle
našeho názoru je trasa 15 km pro rodiny s malými vandrovníky
ideální. I z důvodu, že Mezinárodní polický vandr je turistický
pochod a podle toho jsou trasy takové, jaké jsou.
Nevíme přesně zda se podaří realizovat všechny nápady,
které by oživily letošní jubilejní ročník, ale věřte, že vás rádi
přivítáme v sobotu 15. 5. 2010 na fotbalovém hřišti kde sídlí
Vražedné pobřeží.
Za klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují o.s. Petr Scholz
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Martin Exner je velká posila
Všechny akce, které náš Klub přátel turistiky TJ Spartak
Police nad Metují,o.s. pořádá, se neobejdou nejen bez
patřičného pracovního nasazení, ale i sponzorů. Dá se říci, že
nám stále zachovávají přízeň. Abych na někoho nezapomněl,
tak napíši, že mají svá loga na propozicích. Nutno dodat, že
jsou na nich uvedeny firmy, které z různých důvodů už
nesponzorují naše akce, ale za to, že je dlouhá léta je
podporovaly, tak je uvádíme. Je to naše vyjádření díků.
Teď lehce poruším to, co jsem v hořejším odstavci napsal.
Uvedu jedno jméno. Martin Exner - Rychlé občerstvení Pellyho
domy. Chtěl bych mu touto cestou poděkovat. Díky jeho ochotě
má skoro tisíc účastníků Silvestrovského vešlapu u Čertovky co
pít a může se zahřát teplým mokem. Není zcela běžné jít na
Silvestra ráno vařit skoro sto litrů tekutin a dát k dispozici
vývařovnu. Nutno podotknout, že „žezlo“ přebral po paní
Vackové z Pěkova. Martine, jsi pro nás posila. Díky.
Za klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují o.s. Petr Scholz

Začátek sezóny nedopadl špatně
První dvě větší akce má AMK Police nad Metují za sebou.
Dne 27.2.2010 se uskutečnila v Suchém Dole výroční členská
schůze, které se zúčastnilo okolo 55 členů. Jako hosté přijali
pozvánku bratři Svobodové z Meziměstí, kteří povyprávěli o
zážitcích ze závodů nákladních vozů a to hlavně z Tunisu, kdy
tento závod se dá bez nadsázky přirovnat k Dakaru. Klobouk
dolů před jejich uměním. Ve dnech 12.-13.3.2010 se konal již
32. Ples motoristů na Chatě Hvězda. Návštěvnost plesu byla
zejména v pátek trošku slabší, ale i tak můžeme být celkem
spokojeni. Bohužel se termín prolínal s termíny dalších plesů a
také nás malinko zaskočilo počasí. Zejména díky hochům
Lažolovým jsme však všechno zvládli.
První závod Cross Country letošní sezóny se konal v sobotu
21. 3.2010 v Bělé pod Bezdězem, kde byla organizátory
připravena trať dlouhá cca 5 km, která byla kombinací
motokrosové tratě a přírodního okruhu. Podklad byl z větší
části písčitý, v přírodních úsecích klasická hlína nebo bahno.
Trať obsahovala rychlé pasáže i technické úseky, přírodní i
umělé překážky. Tohoto závodu se zúčastnili 2 jezdci z AMK
Police a to Pavel Plachta, který se přihlásil do kategorie
družstva Licence C a Pavel Morochovič do kategorie Hobby.
Pavel Plachta, i když jel závod sám, si vedl po dlouhou dobu
velmi dobře, bohužel ho však ke konci závodu zradila technika
a tak nedojel. Pavel Morochovič skončil ve své kategorii na
výborném 8. místě. Na závod je doprovázeli další členové AMK
Police, kteří se zaměřili hlavně na organizátorskou činnost, aby
mohli porovnávat, co se dá případně ještě zlepšit při přípravě
závodu, které pořádá AMK Police.

Členové výboru a revizní komise AMK Police, zejména pak
M. Novotný a J. Vajsar již intenzivně pracují na přípravě
závodu Mistrovství České republiky Cross Country 2010, který
se uskuteční ve dnech 15.-16.5.2010 v Radvanicích v Čechách,
okr. Trutnov a který pořádá AMK Police. Pomalu začneme
jezdit do Radvanic a připravovat samotnou trať. Touto cestou
zdvořile žádáme zejména členy AMK Police o pomoc při
přípravě tratě. Bližší informace včetně termínů budou uvedeny

na našich webových stránkách www.amkpolice.cz v sekci
„Informace pro členy“.
za AMK Police – Petr Dostál

Turnaj neregistrovaných hráčů
ve stolním tenisu
TJ Sokol Bukovice, oddíl stolního tenisu uspořádal v sobotu
20.března v bukovické sokolovně turnaj ve stolním tenisu,
který byl určen pro neregistrované stolní tenisty, hrající tento
sport rekreačně.
Sešlo se 17 hráčů z Police n.M., Žďáru n.M. a Bukovice,
včetně jedné zástupkyně něžného pohlaví a několika hráčů
v juniorských letech. Byli rozděleni do čtyřech skupin, z nichž
první dva postupovali do bojů o 1.-8. místo, ostatní hráli o 9.17.místo. Vítězem turnaje se stal bukovický Pepa Trojtl, náš
bývalý aktivní hráč. Bylo vidět, že pingpong po desetileté
odmlce nezapomněl. Ozdobou turnaje byl veterán Joska Dolton
Pozděna, který, ač po celonoční oslavě svých jmenin,
s půjčenou pálkou a bez sportovního oblečení, bojoval s plným
zápalem a jen těsně mu uniklo umístění na bedně. Vyhlášen byl
i nejlepší hráč do 18.let, byl jím Tomáš Kratochvíl, který vyhrál
soutěž útěchy a skončil na 9.místě. A jméno statečné stolní
tenistky – Martina Slováková.
Turnaj probíhal ve velmi příjemné atmosféře a vydařil po
všech stránkách. Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že se
turnaj v příštích letech stane tradicí.
Konečné pořadí nejlepších :
1. Josef Trojtl
2. Marek Klíma
3. Petr Skalický
4. Josef Pozděna
5.-6. Jan Miler, Tomáš Netolický
7.-8. Zdeněk Leccnar, Daniel Borůvka
za pořadatele Milan Šrůtek a Libor Průša

Zdravím příznivce stolního tenisu,
Ve čtvrtek 1.4.2010 v 19 hod. bukovického času jsme
doma přivítali ve 3.kole českého poháru 2010 ve stolním tenise
dalšího soupeře, a to divizní Sokol Třebechovice...
Chlapi přijeli v kompletní, ostřílené a zkušené sestavě, a
to ping-pongoví bratři Bryanové - Jan Slavík a Libor Slavík, kteří
se mohou pochlubit 70ti procentní úspěšností v divizi, bývalý
jaroměřský bombarďák Eda Hardubej a Luděk Trojan oba
s divizní úspěšností okolo 30 procent...
Bukovická sokolovna byla ve varu, ale ne díky počtu
přítomných diváku, což by se na tento zápas a ping-pongový
svátek v Bukovici čekalo a slušelo - přítomno 0 diváku!!! Ale
díky vnitřní teplotě této haly, příjemných 15 stupňů snad
nepamatuje nikdo!?
Holt za to nemůžeme, že lepší podívanou nabízí turnaj
neregistrovaných, kde válí takový bombarďák jako je třeba
Josepo "Dolton" Pozděna se dvěmi promilemi a s půjčenou
pálkou!?
Doufáme, že v roce 2011 bude na český pohár divácká
kulisa početnější, třeba přijdou davy a bude tlačenice... Ale to
by se muselo v herně rozdávat pívo zdarma a klobása či
tlačenka by musela sama přistávat na klíně!?
A tak jsme zahájili:
čtyřhra – Dražinovský, Valčík - Slavík Libor, Trojan
Šrůtek Milan - Hardubej Eduard
Valčík Roman - Slavík Libor
Dražinovský Tomáš - Slavík Jan
Valčík Roman - Hardubej
Šrůtek Milan - Slavík Jan
Dražinovský Tomáš - Slavík Libor
Valčík Roman - Slavík Jan
Dražinovský Tomáš-Trojan Luděk
Zmátlo Honza - Slavík Libor
Sokol Bukovice : Sokol Třebechovice

2:3 - 0 1
1:3 - 0 1
2:3 - 0 1
1:3 - 0 1
3:1 – 1 0
1:3 - 0 1
1:3 - 0 1
1:3 - 0 1
1:3 - 0 1
0:3 - 0 1
1:9

(Možná chyba v setech - píši tak jak si pamatuji z hlavy z haly)
Do 4.kola Top 4 do Hostiného, kde si to rozdají mezi sebou
čtyři nejlepší týmy z kvalifikace, jsme tak nepostoupili a
skončili před branami... Pokud by se nám jen o trochu více
dařilo a podařilo se obsadit ve skupině 1. či 2. místo, tak by do
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Bukovice přijelo třeba takové El Niňo Praha s Konečným či
Dmitrijem Prokopcovem. To by asi pár čumilů přišlo..... škoda
snůůů, ale na to, že se hrál český pohár znovu po mnoha
letech, kdoví jestli se v Bukovici někdy vůbec hrál, tak jsme
ostudu neudělali. Příští rok to zkusíme zas (mluvím tedy jen za
sebe), a to by v tom byl čert, abychom do toho finále top 4
nepostoupili...
Závěrem bych chtěl poděkovat chlapům Milanovi Šrůtkovi,
Romanu Valčíkovi, Tomáši Dražinovskému a trochu i sobě za
účast v českém poháru 2010, za herní projev i chuť do hry.
Přejme si, aby nás bylo více, co ještě kvůli něčemu hrají a
chtějí něčeho dosáhnout a nejen si udělat tu žízeň. Mimo to,
nebýt vás, neměl bych o čem psát.
Pinci zdar a Vám též
Jan Zmátlo

POHÁR NADĚJÍ 2010
Dne 20.3. 2010 se konal florbalový turnaj dětí, který
pořádala MO ČSSD POLICE NAD METUJÍ pod záštitou OVK ČSSD
NÁCHOD.
Turnaj byl hrán na dvě skupiny. Jedna pro děti do třetího
ročníku základní školy a druhá skupina, kde hrály děti, které
chodí do čtvrté a páté třídy ZŠ.
Po lítých bojích na hřišti v polické tělocvičně turnaj skončil
vítězstvím Hronova ve skupině mladších dětí a vítězstvím
Velkého Poříčí „C“ ve skupině starších.
Po skončení turnaje došlo k předávání vítězných pohárů a
předával
dalších
cen
a
diplomů,
které
hejtman
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Bc. LUBOMÍR FRANC A KRAJSKÁ
RADNÍ PharmDr. JANA TŘEŠŇÁKOVÁ.
VÝSLEDKY TURNAJE:
MENŠÍ DĚTI:
1.místo - Hronov
2.místo - V.Poříčí „A“
3.místo - Police „A“
4.místo - V.Poříčí „B“
5.místo - Police „B“

STARŠÍ DĚTI:
1.místo - V.Poříčí „C“
2.místo - Police „C“
3.místo - V.Poříčí „Ž“
4.místo - Police „D“

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ SPONZORŮM: VEBA a.s.,
GUSEPPE, SKRBLÍKŮV RÁJ, STAFIDO, ZELENINA SUCHOMEL,
PRIMÁTOR NÁCHOD
Marek Plný

Restaurace a Penzion
„Pod Jasanem“
Vás srdečně zve k příjemnému posezení ve stylovém
prostředí. Nabízíme studenou a minutkovou kuchyni
z vepřového, kuřecího a hovězího masa.
Objednaným akcím (min. 2 hod předem) možno po
dohodě uvařit dle vlastního přání kačenu, husu a jiné
speciality.

Provozní doba:
Po – Pá od 13.00 – 22.00 hod.
So – Ne od 11.00 – 24.00 hod.
Zároveň nabízíme ubytování ve 2 dvoulůžkových
pokojích s možností přistýlky, k dispozici je
společenská místnost s kuchyňkou se satelitním
TV příjmem a použití internetu.

Prodej bytu 3 + 1 s garáží
Byt prošel celkovou rekonstrukcí v roce 2005, vše je nové:
voda, elek., podlahy, záchod, koupelna, topení je ústřední
radiátorové připojené k elektrickému kotli. Je možnost
zabudovat krb, nebo kamna. K bytu jsou dva sklepy, které
jsou také dosti velké na uskladnění potravin, kol atd. Garáž
je nově postavená v roce 2008, která je přímo u bytu a je
atypická svou velikostí – 6 x 4m výjezd je hned u hlavní
cesty. Byt je nutno vidět.
Cena: dohodou
Kontakt: Luděk Friml, mbt. 776372478,
54954, Police nad Metují
Email: l.friml@seznam.cz

Gynekologická ordinace
od 1. 3. 2010 přestěhováno do 2. patra
(bývalé prostory VISUSU)
Ordinační doba:
Po 8.00 – 15.00 MUDr. Pokludová
16.00 – 18.00 (UZ vyšetření) MUDr. Kohoutová
Út 6.30 – 7.30 odběry
8.00 – 11.00 MUDr. Kohoutová
St 8.00 – 15.00 MUDr. Kohoutová
Pá 8.00 – 14.00 MUDr. Pokludová
Telefon zůstává stejný 491 543 866

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910

vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení bytu 1. kategorie
v Havlíčkově ulici 462 v Hronově
(naproti školkám) o rozloze 60,5 m2.
Byt je po rekonstrukci. K dispozici je sklep a půda.
Možnost nastěhování od června 2010.

Nejnižší nájemné je 3.500,- Kč.
Telefon: 491 485 048.
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pro Vás připravilo
- největší výběr pokojových a balkonových květin, okrasných rostlin a trvalek
v oblasti Broumovského výběžku (macešky, primulky, chudobky; thuje na
živé ploty; řízky převislých muškátů; sadbu salátu, kedluben, květáku a
jahod; ovocné stromky a růže; velký výběr semen a cibulovin)
- široký sortiment ostatního zboží ( keramiky, substrátů, hnojiv, postřiků aj.)
- akční ceny vybraného sortimentu
Protože většinu rostlin vyrábíme, můžete u nás nakupovat
za velmi zajímavé ceny.
Vlastní sortiment je doplněn rostlinami od renomovaných českých zahradnictví,
ale také zbožím ze zahraničí.

Dále nabízíme tyto služby
-

doručujeme kytice až do domu v oblasti Broumovska a Náchodska
vážeme svatební kytice, zdobíme svatební tabule, auta a obřadní prostory
zhotovujeme smuteční vazby a udržujeme hrobová místa
osazujeme truhlíky, mísy a květníky
navrhujeme, zakládáme, udržujeme zahrady; sečeme trávníky

V ZAHRADNICKÉM CENTRU V POLICI NAD METUJÍ
MÁME OD DUBNA OTEVŘENO KAŽDÝ DEN
Kde nás všude najdete?
V Hronově naproti spořitelně.
Tel.: 491 483 245
V Polici nad Metují naproti Penny Marketu
Tel.: 491 420 507
V Teplicích nad Metují vedle spořitelny
Tel.: 491 581 463
V Broumově naproti hřbitovu
Tel.: 491 521 253
V Jívce vedle mateřské školy
Tel.: 776 105 974 (po předchozí domluvě)
Web: www.zahradnictvi-zobal.cz
Email: zahradnictvi.zobal@tiscali.cz

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87
Datum:
27. duben 2010
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
29. duben 2010
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
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Interiér přístavby Domova důchodců
Police nad Metují

Štěpána Horáka

▲ Plně vybavené pokoje s balkonem

▲ Společenská místnost s televizí pro zábavu

i aktivní odpočinek

▲ Každý pokoj má vlastní sociální zařízení

▲ Každé z poschodí, která jsou celkem čtyři, má

odlišnou barvu podlahy, zárubní a nátěru stěn
pro lepší orientaci. Zde na snímku vidíte krásně
oranžové /☺/ 2. nadzemní podlaží.
▲ Chodba vyzdobená obrázky a respirium

▲ V přízemí je kuchyňka a zázemí pro návštěvy

▲ Nová jídelna, kde se budou podávat samá

dobrá jídla díky kolektivu šikovných kuchařek
36

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA
na klíč - bytovky, penziony; opravy
a montáže na rodinné domy
SLOUČÍME,
ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a
Vašich přání YAGIEX ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
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všechny jmenujeme vždy přátelského a obětavého Slávka
Jirku.
První kapitolu polického poválečného lezení uzavíráme
konstatováním, že přes všechny potíže se zdejší horolezci
vypracovali na velmi dobrou úroveň a měli na svém kontě
dlouhou řadu hodnotných a obtížných výstupů a
prvovýstupů jak v pískovcových skalách, tak v horách.
Článek Fr. Frankeho a spol. z Ročenky 84 Horolezeckého
oddílu TJ Spartak Police nad Metují
„Jinak z březnového měsíčníku mě mimo jiné zaujal
seznam členů ustavujícího se oddílu horolezců. Ve svém
mailu k horolezectví jsem opomněl Frantu Schejbala – se
Stáňou Čepelkou, jednoho z nejzdatnějších té doby. Josef
Hornych /přezdívkou, myslím, Mogul/ stál rovněž u
počátků polických lyžařů-běžkařů. Na Jozku Osobu jsem
zapomněl a vynechal Vlastíka Nováka – Bublinku /můj starší
kolega ze studií na přírodovědě, pozdější asistent na
pardubické analytické chemii/ a Zdeňku Nespěchalovou,
bukovickou sportovní blondýnu jsem neuměl dát do časové
souvislosti. Osobně si myslím, že tam jmenovaní
provozovali horolezectví o dost dřív, ale tehdy se to
institucionovalo. Všechny uvedené jsem znal, a docela
dobře.
Bylo by zajímavé slyšet od někoho z nich o začátcích,
obávám se ale, že kromě Fejny Martince a Luďka Dědka to
bude asi nereálné.
S pozdravem Bohuslav Strauch“
(Zatím se mi opravdu nepodařilo od osloveného pana
Martince nějaké informace získat.)
is

... pokračování z titulní strany
V poválečné době bylo lezení organizováno pod
hlavičkou Klubu českých turistů, do jehož náchodského
oddílu byli začleněni i zmínění poličtí nadšenci. Od 1. 1.
1949 pak přestoupili k Tělocvičné jednotě Sokol v Polici nad
Metují, kde založili samostatný odbor. Tím vlastně začíná
historie polického oddílu. V té době byly jeho členy
František Schejbal, Stanislav Čepelka, jaroslav Klíma,
František Franke, Josef Hornych, Miroslav Martinec, Josef
Osoba, Vlastimil Novák, Zdeňka Nespěchalová, Luděk
Dědek.
Mimo vlastní výstupy začali ihned s propagací zdejších
skal a nemalou starostí bylo získávání dalších zkušeností a
vědomostí, snaha absolvovat horolezecké kursy, ať už
pískařské nebo horské ve Vysokých Tatrách. Je nutno
poznamenat, že jejich úsilí bylo úspěšné a kvalita polického
horolezectví dosáhla rychle velmi dobré úrovně. A to i
navzdory tehdejším podmínkám.
Poličtí horolezci nebyli pochopitelně prvními, kteří se
pokoušeli o výstupy na zdejší skály. Ostaš pro lezení objevili
náchodští horolezci, v Teplicko-Adršpašských skalách to byli
většinou lezci německé národnosti. Proto z těchto
poválečných let většinou chybí podrobnější informace o již
provedených
výstupech,
jejich
obtížnosti
i
o
prvovýstupcích. Po horolezecké stránce byly tedy zdejší
lezecké oblastí objevovány prakticky znovu.
Před válkou a těsně po ní bylo centrem českého lezení
Prachovsko a Hruboskalsko v Českém ráji, kde vodorovná
členitost skal dovoluje ve značné míře tzv. stěnové lezení.
S touto již dosti propracovanou technikou nebylo ale možno
vystačit ve zdejších skalách, které jsou jen málo vodorovně
členěné, zato však jsou zde četné svislé hladké spáry a
komíny. Bylo tedy nutno hledat nové způsoby a techniky
lezení zajišťování. V té době, ale ostatně ještě velmi
dlouho po válce, byl v Československu kritický nedostatek
horolezecké výzbroje, ať už jde o lana a karabiny, skoby,
stoupací železa či cepíny. V této situaci si každý pomáhal,
jak mohl. Neocenitelná byla proto pomoc a rada starších
známých lezců. Byli to zejména náchodští horolezci, za

Zlatý věk
Kolem roku 1955 se v Polici formuje druhá lezecká vlna.
Tehdy se během studií v Praze seznámil Venda Hornych se
Zdeňkem Studničkou, který už tenkrát měl dostatek
praktických i teoretických horolezeckých zkušeností, o
které se rád podělil s dalšími. Jim „nakažený“ Venda
Hornych dal doma dohromady několik kamarádů a začínají
zkoušet své síly. Byli to: Petr Holý, Marcel Holý, Jirka
Ducháč /Celda/, Josef Čepelka, Míra Vacek. Jejich celé a
jediné bohatství, které jim umožňuje lézt, představuje
jedno staré konopné lano a několik hasičských karabin,
získaných od Stanislava Čepelky. A jak jinak, začíná se na
Ostaši. Ten je a zůstává domovským „skalákem“ polických
lezců.
Tito „mladí“ přirozeně vědí, že ti před nimi již mají
značné zkušenosti, a proto se podřizují jejich vedení.
Prvním vedoucím se stává František Franke, jeden ze
zakládajících členů polického oddílu.
V r. 1956 se Petr Holý a Jiří Ducháč zúčastňují
horolezeckého kursu na Hrubé Skále. Je to současně první
kontakt této skupiny s jinými skalními terény a má hned
v následujícím roce za následek první oddílový zájezd do
této oblasti. Zúčastnili se ho Jiří Ducháč, Petr Holý, Josef
Čepelka, Míra Vacek, Jarda Beran a Jiří Adámek. Zájezd byl
natolik úspěšný, že ještě v tomtéž roce uskutečnili tito
nadšenci další dva zájezdy na „Hrubici“. A to se již dá
doopravdy mluvit o lezení.
Téhož roku též uskutečnili svůj první prvovýstup na
Ostaši, na Šikmou věž – zelená stěnka.
Stále lezou společně se staršími členy oddílu, do skal s nimi
chodí Stanislav Čepelka /Pechař/ a Josef Hornych /Bojs/.
Seznamují se s dalšími už „známými“ lezci, např.
Jaroslavem Stránským a Bohumilem Sýkorou. Tím se
rozšiřují také jejich možnosti. Naskýtá se např. příležitost
k pobytu na chatě Čochtan v Obřím dole, kde jsou možnosti
k tréninku v zimních podmínkách, včetně ledu. Nastává
shánění zimní výzbroje. Jako dar s nebe přichází nález
bedny se stoupacími železy na Luční boudě. Jde o
pozůstatky po německé armádě, které se rozprodávají po
pěti korunách za pár.
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Naprostý nedostatek jakéhokoliv lezeckého materiálu byl
natolik kritický, že ohrožoval existenci oddílu. Jen pro
ilustraci: v oddíle byla dvě „horolezecká“ lana. Jedno
nevydrželo pád při prvovýstupu na Budíka na Ostaši, druhé,
zn. „Knot“, dokázal přetrhnout Josef Hornych rukama. Dík
kontaktu s Bohoušem Sýkorou, který byl tehdy členem
reprezentačního družstva, získávají jeho kamarádi nové
německé lano „Lůcner“. A je to to nejlepší, co v oddíle mají.
Ale chuť do lezení je veliká a již v příštím roce 1958 se
pořádají zájezdy do všech tehdy známých lezeckých terénů,
jako na Hrubou skálu, Příhrazy, Prachov a Suché skály. Byly
to svým způsobem výpravy za dobrodružstvím, protože žádný
horolezecký průvodce s výjimkou Vysokých Tater neexistoval.
Oddíl během své dlouholeté činnosti zažil i vážné příhody
a snad nejtragičtějším obdobím jeho existence je rok 1959,
kdy 27. 7. při výstupu v oblasti Javorových štítů ve Vysokých
Tatrách zahynul člen polického oddílu, velice nadějný
horolezec a nezapomenutelný kamarád Jarda Beran. Tato
tragedie poznamenala všechny členy oddílu a měla značný
dopad i na mínění polické veřejnosti, zvláště když ještě
předtím došlo k smrtelné nehodě v Teplických skalách na
Ledním medvědu, kde zahynul teplický Ruda Krtička – Lyšák.
Parta však překonala i toto nelehké období.
V následujících letech byla veřejnost stále více informována
o horolezectví díky prvním úspěchům československých
horolezců v zahraničních velehorách. Nastává příliv nových
zájemců o lezení a jeho masovější rozvoj. Stále se zlepšuje
technika lezení, ve světě se objevují nové technické
pomůcky. To vše je znát i v našich skalách. Dochází
k výraznému posunu výkonnosti, stoupá obtížnost nových
výstupů.
Příroda našich skalních měst je stále ještě nedotčena,
horolezci se v nich mohou pohybovat zcela volně. Tak jsou
objevovány nové cesty, věže a dokonce celé nové skalní
oblasti, zvláště zde v Broumovském výběžku, kde jsou skály
z horolezeckého hlediska stále ještě relativně nejméně
známy.
Podstatné pro tehdejší situaci v našich skalách bylo
navázání kontaktů se saskými lezci z okolí Drážďan v NDR.
Tyto kontakty znamenal jednak přínos díky vzájemné výměně
zkušeností, ale hlavně umožnily příliv kvalitního a moderního
materiálu, ať už šlo o karabiny, lana či smyčky. Otevřela se
také možnost zájedů do horolezeckých terénů NDR.
Činnost jednotlivých oddílů přerůstá „spolkové“ hranice,
lidé se seznamují , navazují přátelství a lezou spolu i bez
ohledu na oddílovou příslušnost. Každý víkend v sezóně se
stává setkáním horolezeckého „národa“. Objevují se
osobnosti jako „Kokša“ Hauschke, Ilja Špitálský, Milan
Doubek a jiní. A vracejí se mnozí staří průkopníci, např.
Samek „Šusák“ a další. V té době Horolezecký oddíl Police
nad Metují drží krok s ostatními a „ví se o něm“. Předsedou

v té době je Jirka Adámek – Óda. Do oddílu přicházejí další
členové“ Franta Veverka, Venda Krb, Miloš Meisner, Valja
Pisarčíková, Věra Juránková, Mirka Hladíková, Jana Vítková,
Jirka Ducháč ml., Pavel Němeček, Josef Ducháč a později
Jitka Vačkářová. V té době to je ohromná parta polických
„hadů“, která je v horolezeckých oblastech známa svými
„machinacemi“ a „zmatky v lanech“. Později Lišáky a liščí
hlavičkou ve znaku.
Tato léta horolezecké exploze byla nejen dobou
objevování nového, ale i dobou mnohdy obtížného
znovuobjevování starého. Stále zřetelněji vyvstává potřeba
ony získané znalosti skal nějak utřídit, sumarizovat a hlavně
zachovat. Iniciátorem a obětavým pracovníkem při realizaci
této akce byl člen Okresního horolezeckého svazu a nadšený
fanda lezení JUDr. Karel Šmíd, který s nepočetnou skupinou
spolupracovníků i z řad Horolezeckého oddílu Police nad
Metují sestavil seznam věží a cest známých k 31. 12. 1961
včetně dosažitelných údajů o prvovýstupech od r. 1923.
Pro členy oddílu byl nezapomenutelný rok 1962, rok
nabitý událostmi. Hodně a dobře lezli ve skalách doma i
jinde, trénovali v Krkonoších, lezli ve Vysokých Tatrách a
také se ženili. V rámci oddílu se vzali František Veverka
Valerie Pisarčíková, Míra Vacek a Jana Vítková. No a potom
se už oženil i jejich starší kamarád a učitel František Franke
s Žofií Francovou.
A tentýž rok tragedie. Již vzpomínaný Zdeněk Studnička
/Študák/, se kterým jsme stále udržovali kamarádské styky a
lezli, zahynul 6. 8. 1962 spolu s Pavlem Černíkem při pokusu
o prvovýstup severní stěnou Šchary na Kavkaze. Smutná
stránka lezení, která se připomněla občas i později, ať šlo o
Ilju Špitálského a Milana Doubka v Alpách či kamarády
z expedice Peru v roce 1970.
Na akcích, na kterých se členové Horolezeckého oddílu
Police nad Metují podíleli, byla i celostátní horolezecká
setkání. Z nich rozsahem snad největší bylo setkání v pořadí
třetí, konané v r. 1964 v Adršpachu a tedy poprvé na písku,
které se později stalo známé jako „Adršpašské jaro“. Na
tomto setkání, mimo již tradičních hostů z NDR, byla i
oficiální delegace z rakouského Alpenvereinu a další
zahraniční účastníci tvořili podstatnou část oficiálního
čtyřicetičlenného sboru průvodů po místních horolezeckých
terénech.
O tom, že zdejší skály a lezci jsou stále známější, svědčí i
to, že členové polického oddílu lezou s Mistrem sportu
Radanem Kuchařem na Slavném, mimo jiné i proto, aby
Vilém Heckel mohl něco z toho vyfotografovat.
Z Ročenky 84 Horolezeckého oddílu TJ Spartak Police nad
Metují – autor Jiří Ducháč ml. a spol.
Ida Seidlmanová
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