Z historie nedávné
Koncem šedesátých let by náhodný horolezec, který
zabloudil do skal na Ostaši, zkoprněl hrůzou při podívané na
skupiny kluků, ne starších 12 – 14 let, pokoušejících se
zdolat menší i větší skalní věže.
Je to snad možné? Co je to za sebevrahy? Na konopných,
různě dlouhých lanech, pochybného původu, odvázaných
kdesi na půdách, i prádelní šňůra není výjimkou, visí ve
stěnách, spárách a dokonce se po nich spouštějí /o
slaňování nelze mluvit/! A ta technika! Vědí vůbec nač jim
jsou ty hasičské karabiny, umí se vůbec navázat? Krev tuhne
v žilách zkušeným místním horolezcům.
Nedá se nic dělat, aby se zabránilo nejhoršímu, jsou staří
borci nuceni s těmito odvážnými a nadšenými bažanty
navázat kontakt a vše jim od začátku vysvětlit, ukázat,
naučit, předvést a něco s nimi taky vylézt. Mezi tyto učitele
patřil především nestor polických lezců Fery Franke, ale i
další.
Kluci jsou vděční, i když to na sobě nedají znát. S kopce
seběhnou do města a všem svým kamarádům a spolužákům
vypráví nevšední zážitky z nedalekých skal.
Nejeden z nich již druhý den absolvuje s nimi i další
výpravu mezi skalní věže.
Tak nebo podobně začínala první, druhá i tato třetí
polická generace lezců. Všichni začínali od piky. I oni se ze
začátku trápili v trojkových cestách, do notýsků zapisovali
další a další věže vylezené na Ostaši. S přibývajícími
zkušenostmi přibývaly i hodnotnější cesty. Chlubili se
šestkami a při vylezení prvních sedmiček nosili nosy hodně
nahoru.
Ale takovým vzorům, ať to byl Míra Vacek, Vašek
Hornych nebo jiní, však nesahali ani ke kotníkům. Ve skalách
si je pouze dovolili nesměle pozdravit „dobrý den“ a po
očku je tajně sledovali při jejich vysoce obtížných
výstupech. Prvovýstup na Štěpánskou korunu v Adršpachu
byl důkazem jejich velké lezecké formy.
Problém, který náš sport provází už od jeho vzniku, byl,
je a bude shánění horolezeckého materiálu. O firmách
Stubai, Cassin, Edelrid a dalších nikdo neměl ani tušení.
Tenkrát se šetřilo společně na nylonové lano z Bolatie a
teprve v letech 1967 – 68 dovezené železné karabiny a
smyčkovina z NDR jim dovolily podnikat obtížnější a
náročnější výstupy jak v „Ádru“, tak i při prvních zájezdech
do skalních oblastí Českého ráje.
Členové lezeckých part, ať to byli „Funebráci“, „Skiclub“, „Hobuk“ nebo jiní, kteří lezli s Hronováky nebo
s Tepličáky, se postupně přihlašovali do horolezeckého
oddílu při Tělovýchovné jednotě Spartak v Polici nad Metují,
který se rychle rozrůstal. Vznikla jedna polická parta, ve
které se nerozlišovali staří – mladí a kde panoval kamarádský
duch.

vydává město Police nad Metují

Omladina oddílu se otrkala a postupem času začala
rebelovat. Asi oprávněná nespokojenost s činností oddílu
vyvrcholila při páteční schůzi v restauraci na Ostaši na
podzim roku 1970, kdy byl svržen zasloužilý předseda Óda
Adámek a dosazen na jeho místo Jarda King Seifert.
Pod jeho vedením maximálně čtyřicetičlenný oddíl
v sedmdesátých letech, dá se říci, vzkvétal. Činnost všech
členů byla především po sportovní stránce výborná,
v nejednom případě převyšovala běžný průměr.
Mladí se začali prosazovat a jejich následné výstupy měly
v tehdejší době zvuk. Ať se zpočátku jednalo o jedny
z prvních přelezů klasických „Kokšových“ cest, tak později
to byly přelezy novějších obtížných cest od Herberta
Richtera, Standy Lukařského nebo Petra Mocka a dalších
výrazných postav pískařského lezení.
Také na prvovýstupy se dostalo. Nejprve nesmělé,
později odvážnější průstupy panenských stěn si připisovala
tato polická generace lezců. K těm nejhodnotnějším patřila
např. Polická cesta na Chrámovou věž v Teplických skalách.
Poličtí horolezce se podíleli i na prvovýstupech společně
s ostatními lezci v Adršpachu, např. při prvovýstupu na
Pegase, Vodní kapky nebo na Karlíka cesta Tortura a dalších.
Jak přelezy, tak především hodnotné prvovýstupy zdobily
v tehdejší době polické lezce. Začalo se o nich vědět. A to
bylo dobře!
Do popředí zájmu se postupem času dostávaly především
vysoce náročné túry vykonané v letním i v zimním období ve
Vysokých Tatrách. Ty se staly některým členům oddílu
odrazovým můstkem do reprezentace. Potom byla pro ně i
místa na zájezdech do Dolomit, rakouských, francouzských a
švýcarských Alp, na Kavkaz, později i na Pamír.
Zpočátku to byli především Jarda Seifert, Miloš Nosek,
Tomáš Gross, Míra Šmíd a Jarýk Stejskal, později Vláďa
Lipský, Jirka Čejka, Honza a Jirka Fulkovi. Jejich výstupy
byly opravu hodnotné, jako např. v roce 1971 na Auiguile di
Nidi – Contamine a Dént d’Géant – Viotto, které vylezla
dvojice Seifert – Nosek, výstupy ve švýcarských Alpách Jarky
Seiferta na Piz Cengalo – S pilíř nebo Piz Badile – Via del-la
Fratteillo.
Výborných výsledků dosahuje v italských Dolomitech
Vláďa Lipský na Civettu cestou Philips – Flank nebo na Cimu
su Alto – Livanos. Výstupy Tomáše Grosse např. na Petit Dry
– Drastisima, patnáctidenní prvovýstup sólo nebo první
přelez Zmutského nosu na Materhorn mají světový zvuk.
A v posledních letech výstupy Mirka Šmída a Jarýka
Stejskala jsou v živé paměti. Ať se jedná o výstupy v Norsku,
Alpách, Yosemitech, v Peru nebo Himalájích.
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Starostenské radosti a strasti

Červen je poslední měsíc školního roku. Těším se na
Pasování na školáka i Slavnostní předávání vysvědčení
absolventům 9. tříd. Všem učitelům, dětem i rodičům přeji
radostný prázdninový čas a nasbírání sil do podzimního
nástupu školního roku 2010 – 2011.
Ida Seidlmanová

Květnové počasí neoplývalo teplem. Práce závislé na
počasí se pozdržely. Mnohé plány nevycházejí. Buďme však
rádi, že se nám vyhnula velká voda…
I přes nepřízeň počasí se rozjely malé i velké investiční
akce města – především Intenzifikace čističky odpadních
vod a zateplení mateřské školy. (Více str. 1, 2, 4, 5)
Jaro s sebou přineslo i značné množství sportovních,
kulturních a společenských akcí. Všichni organizátoři mají
můj obrovský obdiv.
Volby do vysoké politiky jsou za námi. V současnosti
sledujeme povolební jednání a čekáme, co ze slibů, a
především jak, se bude plnit.
Minule jsem slíbila pozvání na další recesistickou akci:

BĚH Z POLICE DO POLICE
Neděle 13. 6. 2010 ve 13 hod,
start na autobusovém nádraží
Rozhodnutím radních byla v 19. století vlaková zastávka
postavena 4 km od města. Ani v dnešní době se
integrovanému dopravnímu systému nedaří skloubit vlakové
a autobusové spoje tak, aby navazovaly a nám cestujícím
umožňovaly využívání vlaků. Polické vlakové nádraží čím
dál víc zeje prázdnotou. Zastávka ve Žďáře se
zmodernizovala.
Ve 13 hodin se sejdeme na autobusovém nádraží v
Bezděkových sadech. Účastníci běhu, ale i pochodu,
dostanou startovní čísla. Dospělí za symbolický poplatek 20
Kč, ze kterého bude zaplaceno jízdné a občerstvení hudbě.
Nejdéle ve 13.15 hodin bychom se měli po
ostrostřeleckém výstřelu vypravit s kufrem, každý svým
tempem, na stylizovanou cestu "na vlak".
Nejrychlejší budou samozřejmě odměněni. Pro všechny
by měla být odměnou především procházka. Na vlakovém
nádraží občerstvení a hudba.
V 15.16 hodin se společně vypravíme na jízdu vlakem do
Žďáru nad Metují. Zde se rozloučíme se starou, dobrou
zastávkou, kterou vystřídaly dálkově ovládané závory.
Následně se vypravíme pěšky, tak jak to mnozí při
cestování vlakem známe, do Police. Ukončení plánujeme na
Vražedném pobřeží.
Na Vaši účast se těší dobrovolní organizátoři pod
patronací města Police nad Metují a obce Žďár nad Metují.
Ida Seidlmanová a František Dostál

Pozvánka
na 5. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Police nad Metují
v roce 2010,
které se koná 23. 6. 2010 v 17 hodin
na sále Pellyho domů.

Garáž na st. p. č. 180 za radnicí

Pro zájemce – v případě pěkného počasí – bude na
tréninkovém hřišti v neděli 13. června celý den připraven
ke krátkým letům nad Policí vrtulník.
Koncertem pro Hvězdu bychom rádi vybrali nějaké
peníze na realizaci připravené publikace Mirka Pichla a
Františka Janečka.
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Firma STAFIDO Zdeněk
Dostál,
Police
n.
M.,
zahájila výstavbu
nové
garáže pro parkování dvou
osobních automobilů města
Police
n.
M.
Stávající
nevyhovující garáž a část
sousedního skladu je již
vybourána a připraven výkop
pro
základy.
Půdorysné
rozměry nové garáže budou
6,2 x 8,6 m. Garáž bude
vyzděna z tvárnic YTONG a
zastřešena pultovou střechou
se
střešní
krytinou
z
modifikovaného asfaltového
pásu černé barvy. Do garáže

budou osazena dvoje sekční vrata, garáž bude prosvětlena
dvěma okny ze skleněných cihel a odvětrána větracími
průduchy.

tak, aby zde mohly být realizovány nové objekty pro provoz
zahradnictví a zřízeno zahradní centrum s občerstvením,
parčíkem a minizoo. Tím, že město pronajalo staré
zanikající zahradnictví novému subjektu, došlo k jeho
záchraně a novému rozvoji. Nové aktivity pro další rozvoj
této lokality vyžadují změnu územního plánu tak, aby se
zahradnictví a související aktivity (výstavba nového
prodejního skleníku, rekonstrukce stávajících skleníků,
výstavba zahradního jezírka, výstavba pergoly, zřízení
voliér pro zvířata, úprava části „vazárny“ na občerstvení
atd.) mohly smysluplně rozvíjet. Stavební komise, rada
města i zastupitelstvo změnu územního plánu v květnu
odsouhlasily a prostor bude využit na: zahradnictví, sídelní
zeleň s kombinací občanského vybavení, stavby dočasného
charakteru.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Informace o nové NPR Broumovské
stěny a NPP Polické stěny
Jednání města se zástupci
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
V dubnu 2010 proběhlo jednání mezi zástupci ČEZ
Distribuce, a. s. a městem Police nad Metují. Zástupce
„ČEZu“, Ing. Ježek, seznámil přítomné s organizací staveb
„ČEZu“, konkrétně se systémem výběrových řízení na
projektanta a dodavatele stavby, vysvětlil vazby mezi
investičním technikem pro tuto oblast panem Baškem a
vedením oddělení Poskytování sítí vn, nn Pardubice. Dále
k jednotlivým akcím:
•

•
•

•

Rekonstrukce NN Ledhujská ulice, od areálu S CHKO
Broumovsko po dům čp. 11 (konec zástavby) – na akci
je zpracována projektová dokumentace firmou
ELEKTRO-COMP s.r.o. a v současné době se projednává
žádost o stavební povolení. Město požaduje zařazení
akce do plánu ČEZ pro II. pololetí roku 2010 a má
v plánu společně s NN vybudovat v této ulici nové
veřejné osvětlení.
Lokalita pro novou zástavbu „Nad školkou“, „Přeložka
VN“ – na stavbu je vydáno stavební povolení a probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby.
Trafostanice u firmy Hauk s. r. o. – bylo dojednáno, že
stávající trafo v areálu provozovny firmy bude
dovybaveno technologií tak, aby mohla být provozovna
odpojena od trafostanice v areálu Veby. ČEZ zároveň
zadá vypracování projektové dokumentace na stavbu 2
nových trafostanic (1 pro distribuci a 1 pro firmu Hauk
s. r. o., stanice kioskové o půdorysných rozměrech 2,50
x 3.0 m), jejichž výstavba se předpokládá v roce 2011.
Odpojení od trafostanice ve Vebě se předpokládá do
30. 6. 2010.
Dotaz na připojování fotovoltaických elektráren –
město schválilo pronájem pozemků ve svém vlastnictví
(v areálu plánované podnikatelské zóny u Bělské ulice)
pro výstavbu fotovoltaické elektrárny, z tohoto důvodu
se místostarosta dotázal na udělování licencí připojování nových fotovoltaických elektráren. Podle
vyjádření zástupců ČEZu je od 16. 2. 2010 udělování
licencí na určitou dobu zastaveno.

Návrh na změnu územního plánu
v prostoru zahradnictví u kláštera
Na základě jednání s radou a zastupitelstvem města,
navrhl pan Ing. Dalibor Zobal, nájemce zahradnictví u
kláštera, úpravu územního plánu města na pozemcích par.
č. 85/2, 85/4, 85/5, 1120/5, 528 a 565 v k.ú. Police n. M.

Od října loňského roku vstoupilo oficiálně v platnost
rozdělení původní Národní přírodní rezervace Broumovské
stěny na dvě nová samostatná zvláště chráněná území, a to
na Národní přírodní rezervaci (NPR) Broumovské stěny a
Národní přírodní památku (NPP) Polické stěny. Důvodem
tohoto kroku byla skutečnost, že původní NPR Broumovské
stěny nedosahovala svým přírodním prostředím, tedy
současným stavem a rozsahem dochovaných původních
přírodních společenstev kvality, srovnatelné s jinými,
v minulosti vyhlášenými rezervacemi. Bylo tedy provedeno
rozdělení po hřebenové katastrální hranici na kvalitnější
území (SV část), tedy novou NPR Broumovské stěny se
stejně přísným režimem ochrany jako původní a na méně
kvalitní území (JZ část), novou NPP Polické stěny s
mírnějším režimem ochrany. Tímto byla dovršena
dvouletá práce Ministerstvo životního prostředí a všech jeho
složek (především Správy CHKO Broumovsko), na uvedení
dané věci do legislativního stavu, který lépe odpovídá
skutečnosti. Rozdíl v režimu ochrany obou kategorií zvláště
chráněných území, tedy NPR a NPP, je zřejmý z ustanovení
§§ 28 – 31 a § 35 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny:

Národní přírodní rezervace
(1) Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou
na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány
ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním
měřítku, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní
přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné
podmínky.
(2) Využívání národní přírodní rezervace je možné jen v
případě, že se jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního
prostředí.
Základní ochranné podmínky národních přírodních
rezervací
Na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno
a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím
intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které
mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a
funkci ekosystémů nebo nevratně poškozovat půdní povrch,
provádět chemizaci, změnu vodního režimu a terénní úpravy,
b) povolovat a umisťovat stavby,
c) těžit nerosty a humolity,
d) vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem
orgánu ochrany přírody, kromě vlastníků a nájemců pozemků,
osob zajišťujících lesní a zemědělské hospodaření, obranu
státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a
veterinární službu, při výkonu této činnosti,
e) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování
geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů,
f) provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných
kluzácích a jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a
místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
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g) zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory,
farmové chovy a bažantnice a používat otrávených návnad při
výkonu práva myslivosti,
h) vjíždět motorovými vozidly, kromě vozidel orgánů
státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské
hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární
ochranu, zdravotní a veterinární službu,
i) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, nejde-li o
případy podle § 30.
j) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená
orgánem ochrany přírody,
k) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími
podmínkami ochrany národní přírodní rezervace.
Právo myslivosti a rybářství v národních přírodních
rezervacích
Výkon rybářského a mysliveckého práva v národních
přírodních rezervacích je možný jen se souhlasem orgánu
ochrany přírody.

Lesy národních přírodních rezervací

Lesy v národních přírodních rezervacích nelze zařazovat do
kategorie lesů hospodářských; 1b) ustanovení o zásazích proti
škůdcům 1b) a o případech mimořádných okolností a
nepředvídaných škod 3) lze použít jen se souhlasem a v
rozsahu stanoveném orgánem ochrany přírody.

Národní přírodní památka
(1) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či
geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či
ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním
nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým
významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou
činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za
národní přírodní památku; stanoví přitom také její bližší
ochranné podmínky.
(2) Změny či poškozování národních přírodních památek či
jejich hospodářské využívání, pokud by tím hrozilo jejich
poškození, je zakázáno.

Nyní blíže ke konkrétním chráněným územím:

NPR Broumovské stěny
Jedná se o přírodní území s rozlohou 563 ha, na k.ú.
Křinice, Martínkovice a Božanov. Předmětem ochrany je
geomorfologicky unikátní území v kvádrových pískovcích, se
zbytky přírodních lesních ekosystémů s ojedinělými
rostlinnými a živočišnými společenstvy. Cílem ochrany je
zachování stávajících přírodních hodnot, především reliéfu
a zbytků přirozených lesních ekosystémů, které jsou
současně biotopem vzácných a ohrožených druhů, dále
stabilizace nepůvodních lesních porostů, minimalizace
negativních zásahů a celkové zlepšení přírodního prostředí
NPR. Základní ochranné podmínky (pro všechny NPR) jsou
dány zákonem, bližší ochranné podmínky pro NPR
Broumovské stěny stanovuje níže uvedená vyhláška.
Vyhlášena byla vyhláškou Ministerstva životního
prostředí č. 258/2009 Sb., o vyhlášení Národní přírodní
rezervace Broumovské stěny a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek, ze dne 6. srpna 2009:
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Broumovské
stěny (dále jen "národní přírodní rezervace").
(2) Předmětem ochrany jsou:
a) přirozené lesní porosty na severních a východních
svazích Broumovských stěn tvořené především acidofilními a
květnatými bučinami a suťovými lesy a tvořícími biotop
vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů,
b) geomorfologicky ojedinělý útvar Broumovských stěn
tvořený formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových
pískovcích svrchní křídy vyskytujícími se zde především v
podobě rozsáhlých skalních stěn, věží a měst, složitě
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členěných hřbetů, soutěsek a jeskyní, se specifickými
rostlinnými a živočišnými společenstvy a
c) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným
právním předpisem 1) vyhlášena Evropsky významná lokalita
Broumovské stěny a které se nacházejí na území národní
přírodní rezervace.

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v
národní přírodní rezervaci
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich
využití 3),
b) upravovat povrch pozemních komunikací 4) s použitím
jiného než místního přírodního materiálu stejného
geologického původu,
c) zřizovat myslivecká zařízení.

NPP Polické stěny
Jedná se o přírodní území s rozlohou 688 ha, na k.ú.
Hlavňov, Slavný, Suchý Důl a Bělý. Předmětem ochrany je
geomorfologicky unikátní území v kvádrových pískovcích.
Cílem ochrany je zachování stávajících přírodních hodnot,
především reliéfu a zbytků přirozených společenstev, které
jsou současně biotopem vzácných a ohrožených druhů, dále
minimalizace negativních zásahů a celkové zlepšení
přírodního prostředí NPP. Základní ochranné podmínky
nejsou zákonem obecně specifikovány tak, jako je tomu u
NPR, bližší ochranné podmínky pro NPP Polické stěny
stanovuje níže uvedená vyhláška.
Vyhlášena byla vyhláškou Ministerstva životního
prostředí č. 260/2009 Sb., o vyhlášení Národní přírodní
památky Polické stěny a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek, ze dne 6. srpna 2009:
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Polické stěny
(dále jen "národní přírodní památka").
(2) Předmětem ochrany jsou
a) geomorfologicky ojedinělý útvar Polických stěn tvořený
formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových pískovcích
svrchní křídy vyskytujícími se zde především v podobě
rozsáhlých skalních plošin a měst, složitě členěných hřbetů a
skalních věží, kaňonů, soutěsek a jeskyní, se specifickými
rostlinnými a živočišnými společenstvy a se zbytky přirozených
lesních ekosystémů a
b) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným
právním předpisem 1) vyhlášena Evropsky významná lokalita
Broumovské stěny a které se nacházejí na území národní
přírodní památky.

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v
národní přírodní památce
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich
využití 3),
b) upravovat povrch pozemních komunikací 4) s použitím
jiného než místního přírodního materiálu stejného
geologického původu,
c) provádět geologické práce spojené se zásahem do území,
d) provádět značení horolezeckých terénů, umísťování
nebo údržbu horolezeckých zařízení včetně osazování trvalých
jistících prostředků,
e) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény
označené v souladu s touto vyhláškou,
f) vyznačovat cyklotrasy nebo turistické stezky, nebo
g) zřizovat myslivecká zařízení.

K zajištění ochrany před rušivými vlivy bylo pro obě
chráněná území stanoveno jednotné ochranné pásmo
v prostoru okolo Hvězdy (zastavěné plochy, okolní
venkovní plochy a přístupová komunikace z horního
parkoviště k chatě).
Pro obě navržená území byl zpracován návrh plánu
péče, se kterými je možné se seznámit na správě CHKO
Broumovsko nebo na internetových stránkách MŽP

(www.env.cz). Orientační mapy obou chráněných území
jsou k nahlédnutí také na MěÚ Police nad Metují, odbor
IMŽP.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Květinová výzdoba a nové plochy
zeleně ve městě
Tak jako v minulých letech je i letos naše město
okrášleno sezónní květinovou výzdobou. Menší či větší
květnové záhony jsou založeny v parku u autobusového
nádraží, za Pellyho domy, na náměstí, na severním
kruhovém objezdu, u Selendrova sloupu, u kostela NPM a
také v mísách na náměstí u radnice a koloniálu. Pro zdárný
růst a estetickou kvalitu těchto záhonů je důležitá zálivka tu prozatím zajišťuje deštivé počasí, do budoucna pak naše
technické služby, teplo a sluníčko - to nám snad dopřejí z
vyšších sfér, dále pletí - to zajistí Zahradnictví Zobal, které
výsadbu květin realizovalo a v neposlední řadě ochrana
před zloději a vandaly - tu snad částečně zajistí naše
městská policie, ale především (jak doufám) my všichni.
Nebuďme proto lhostejní ke vzhledu našeho města a
ochraňme si společně tuto výzdobu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Finanční podpora z rozpočtu
Královéhradeckého kraje
Město Police n. M. požádalo Královéhradecký kraj o
poskytnutí finanční podpory na projekt vybudování
geologického koutku v Polici nad Metují. Tento projekt
bude realizován v parčíku naproti hřbitovu, kde by měla
vzniknout venkovní expozice místních hornin, ze kterých je
tvořeno území Broumovského výběžku. U vstupu bude
umístěna informační tabule s geologickou mapou území,
lokalizací jednotlivých exponátů a popisem širších vztahů.
U jednotlivých hornin by měla být popisná tabulka. Cílem
projektu je seznámit malé i velké občany města a jeho
návštěvníky, se zajímavou geologickou stavbou zdejšího
území, které je rovněž zásobárnou kvalitní podzemní pitné
vody. Poskytnout informace, které povedou ke zvýšení
environmentální gramotnosti a výchově k ochraně
přírodního bohatství regionu. Celkové náklady na realizaci
tohoto projektu byly stanoveny na 67.000,- Kč.
Královéhradecký kraj žádost města schválil a podpoří
tento projekt dotací ve výši 53.600,- Kč. Realizace
proběhne v průběhu letošního roku.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Usnesení rady města ze zasedání
č.11 a 12 /2010 ze dne 17. 5. a 31.5. 2010
RM bere na vědomí hospodaření MŠ Police nad Metují za I.
čtvrtletí 2010. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření ZUŠ Police nad Metují za I.
čtvrtletí 2010. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření Knihovny města Police nad
Metují za I. čtvrtletí 2010. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření ZŠ Police nad Metují za I.
čtvrtletí 2009. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření města za období od 1. 1.

do 31. 3. 2010. Rozborem hospodaření města byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje, aby město požádalo v souladu s ustanovením
§ 42 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o
provedení přezkoumání hospodaření za rok 2010 Krajský
úřad KHK
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou
službou manželům Strauchovým od 1.6.2010
RM schvaluje přidělení bytu č. 6 - 2+1 v domě č.p. 340 v
Tyršově ulici v Polici nad Metují paní Monice Bernardové.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho
roku s možností prodloužení, bude-li nájemce řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje, aby příspěvková organizace Mateřská škola
Police nad Metují přijala od pí Šárky Pelcové nepeněžní
sponzorský dar ve formě stavebnic, hraček a pomůcek pro
děti v přibližné hodnotě 4 600,-Kč.
RM schvaluje přijetí daru věnovaného Královéhradeckým
krajem na vydání publikace Hvězda a Broumovské stěny ve
formě finanční částky 30 000,- Kč.
RM schvaluje:
a) záměr pronájmu části pozemku p.č. 923/1o ploše
500 m2 v k. ú. Police nad Metují.
b) vyzvat paní Jitku Malíkovou k odstranění černé
stavby chaty z pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Police nad
Metují a vyklizení pozemku nejpozději do 31.8.2010.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 220/2 a
celého pozemku p.č. 220/5 o celkové ploše 6.000 m2 v k. ú.
Velká Ledhuje.
RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 222/1 a
p.č. 222/3 o celkové ploše 57 m2 v k. ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku st.č. 881 o výměře
17 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozšíření
změny č. 3 Územního plánu města Police nad Metují o bod
č. 13.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 489 o ploše 320
m2, p.č. 490 o ploše 212 m2 a p.č. 491 o ploše 633 m2 v k.ú.
Hlavňov.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1064/3 o
ploše 100 m2 v k. ú. Police nad Metují.
RM schvaluje pronájem nebytových prostor o ploše 34 m2 bývalá učebna v 1. patře budovy č.p. 341 v k.ú. Police nad
Metují firmě Profes interiér spol. s.r.o. na dobu určitou 4
měsíců za účelem zřízení skladovacích prostor. Nájemné je
stanoveno jednorázově ve výši 2000,- Kč.
RM schvaluje pronájem pozemku p.č. 730/1 o ploše 15 m2
v k.ú. Hlavňov panu Milanu Kollertovi na dobu neurčitou za
účelem zřízení dočasné stavby - přístřešku. Nájemné je
stanoveno ve výši 10,- Kč/m2 ročně.
RM nedoporučuje ZM ke schválení prodej domu č.p. 204 s
pozemkem st.č. 272/2 o výměře 301 m2 v k.ú. Police nad
Metují Ing. Lence Koubkové za kupní cenu 1.300.000,- Kč,
kterou navrhuje.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej domu č.p. 204 s
pozemkem st.č. 272/2 o výměře 301 m2 v k.ú. Police nad
Metují firmě Medica – Langer s.r.o. za kupní cenu
1.500.000,- Kč.
RM v případě kladného rozhodnutí ZM o prodeji domu č.p.
204 schvaluje ukončení nájmu nájemci nebytových prostor
v přízemí domu č.p. 204 v Nádražní ulici panu Petrovi
Sulzbacherovi - Pítrs bikes k 31.5.2010 s výpovědní lhůtou
jeden měsíc v souladu s nájemní smlouvou ze dne 1.5.2005.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu usnesení č.
09/01/2007 takto:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene pro oprávněnou
společnost ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno bude
spočívat v právu oprávněného: zřizování a provozování
zařízení distribuční soustavy na pozemcích p.č. 243/1,
244/14, 863/2 a 1112 v k.ú. Police nad Metují, a to k jejich
částem vymezeným v geometrickém plánu č. 376-
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4083/2008. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
úhradu ve výši 4.000,- Kč bez DPH.
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce osvětlení mateřské
školky v Polici nad Metují".
Kritéria:
Obeslané firmy:

Výběrová komise:
Náhradník:

1. nabídková cena
váha 100%
ELPOLPOLICE s.r.o. - Police nad Metují
Grim a synové Bukovice s.r.o - Bukovice
Pavel Melichar - Police nad Metují
Antonín Hubka - Žďár nad Metují
Dana Baláková, ředitelka MŠ
Ing. Scholz Pavel, investiční technik
Jaroslav Matěna, elektrikář TS
Michal Mucha, TS Police n.M. s.r.o.

Ing. Jan Troutnar, vedoucí odb. IMŽP
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Malování po provedené
rekonstrukci zateplení Mateřské školky v Polici nad Metují".
Kritéria:
Obeslané firmy:

Výběrová komise:
Náhradník:

1. nabídková cena
váha 100%
Marek Klíma - Suchý Důl
Petr Kaněra - Police nad Metují
Vladislav Koutský - Hronov
Zdeněk Kadidlo, místostarosta města
Ing. Scholz Pavel, investiční technik
Dana Baláková, ředitelka MŠ
Ing. Jan Troutnar, vedoucí odb. IMŽP
Jiří Škop, odbor výstavby

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 731/57 o
výměře 48 m2 a části pozemku p.č. 731/1 o ploše cca 230
m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM nedoporučuje ZM prodej pozemku p.č. 966/42 v k.ú.
Velká Ledhuje.
RM nedoporučuje ZM prodej spoluvlastnického ½ podílu k
pozemku p.č. 932/7 v k.ú. Police nad Metují.
RM nedoporučuje ZM prodej pozemku st.č. 18 v k.ú. Police
nad Metují.
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu "II/303 Police
nad Metují - Broumov - přeložka Pěkov".
RM bere na vědomí výpověď z nebytových prostor
(prodejna Večerka v přízemí domu č.p. 97 v k.ú. Police nad
Metují) a následnou žádost o zrušení této výpovědi ze
strany nájemce Kvíčerovské pekárna s.r.o., a souhlasí s
pokračováním nájmu dle stávající nájemní smlouvy.
RM bere na vědomí odpověď tajemníka na stížnost pana
Zdeňka Adama a ztotožňuje se s jejím závěrem
nevynakládat v této chvíli finanční prostředky na panem
Adamem požadovaná preventivní protipovodňová opatření
s tím, že míra rizika záplav bude prověřena hydrologickým
posudkem.
RM schvaluje účast starostky Idy Seidlmanové na návštěvě
Warringtonu - partnerského města okresu Náchod,
v termínu 1.7 - 4. 7. 2010.
RM bere na vědomí úpravu výpůjční doby Knihovny města
Police nad Metují v době letních prázdnin.

Usnesení zastupitelstva města ze
zasedání č.4 /2010 ze dne 26.5.2010
ZM pověřuje místostarostu Zdeňka Kadidla zastupováním
města Police nad Metují na Valné hromadě společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod a.s. konané dne 11. 6. 2010.
ZM schvaluje rozšíření změny č. 3 Územního plánu města
Police nad Metují o bod č. 13.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 1 až 13 s tím, že v
rozpočtovém opatření č. 7 bude akce „Demolice spojovacího
krčku "Rodinky"“ v hodnotě 270 tis. Kč nahrazena akcí
„Umístění topných kabelů do žlabů Radnice + Pellyho domů
z terasy“ v hodnotě 116 tis. Kč. Rozpočtová opatření č. 1 až 13
tak znamenají zvýšení výdajů o 4 028 850,- Kč, příjmů o 4 255
850,- Kč a snížení čerpání revolvingového úvěru o 227 000,Kč. Realizaci akcí, vyjma rekonstrukce garáží za radnicí, ZM
schvaluje zahájit až po složení finančních prostředků za prodej
„škvárovny“ na účet města.

5

ZM současně bere na vědomí předložený návrh na použití
částky 500 000,- Kč z grantu "Obec přátelská rodině" s tím, že
úpravy rozpočtu budou provedeny následně podle skutečnosti
(nyní - před realizací - nelze správně navrhnout, změny budou
kopírovat skutečně provedené práce, nákupy materiálu a
služeb a dalších položek).
ZM trvá na usnesení č. 12/06/2009 neprodávat pozemek p.č.
56 v k.ú. Hlavňov.
ZM neschvaluje prodej domu č.p. 204 s pozemkem st.č. 272/2
o výměře 301 m2 v k.ú. Police nad Metují Ing. Lence Koubkové
za jí navrženou kupní cenu 1.300.000,- Kč.
ZM schvaluje prodej domu č.p. 204 s pozemkem st.č. 272/2 o
výměře 301 m2 v k.ú. Police nad Metují firmě Medica – Langer
s.r.o. za kupní cenu 1.500.000,- Kč.
ZM schvaluje změnu usnesení č. 09/01/2007 takto:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene pro oprávněnou
společnost ČEZ Distribuce, a.s.
Věcné břemeno bude spočívat v právu oprávněného:
zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy na
pozemcích p.č. 243/1, 244/14, 863/2 a 1112 v k.ú. Police nad
Metují, a to k jejich částem vymezeným v geometrickém plánu
č. 376-4083/2008.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši
4.000,- Kč bez DPH.

Demontáž veřejného telefonního
automatu
Z důvodu dramatického poklesu zájmu obyvatel o využívání
sítě Veřejných telefonních automatů (VTA) se naše společnost
Telefónica O2 Czech Republic
rozhodla stávající síť
VTA přizpůsobit současným potřebám. V průběhu měsíce
června tak dojde ke zrušení nevyužívaného VTA na adrese:
Ostašská 252. Dostupnost služby pro obyvatele, jak je
definovaná Českým telekomunikačním úřadem, zůstane
zachována. Věřím, že tento nezbytný krok přijmete
s pochopením.
Kryštof Šuhajda, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
BRANKA, o. p. s.
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
IČO: 25915096, č. ú. 8221870217/0100
Telefon: +420 491 405 325
_________________________________________________________________________

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
Požadujeme:
• SŠ vzdělání
• uživatelská znalost práce na PC
(Word, Excel, PowerPoint, Internet, Elektr.pošta)
• administrativní dovednosti
• organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost
• schopnost samostatného zpracování tiskových zpráv a dalších textů
• znalost účetnictví
Uvítáme:
• znalost cizích jazyků (Aj/Nj/Pl)
• zkušenosti s webem (doplňování databází, vkládání aktualit)
• zkušenosti s prací na evropských, státních nebo krajských projektech
Popis pozice:
• komplexní administrativní podpora kanceláře BRANKA
- administrativa, fakturace, komunikace s partnery,
reprezentace Kladského pomezí na veletrzích cestovního ruchu
- administrace projektů (dokumentace, psaní průběžných a závěrečných
zpráv, komunikace s poskytovateli dotací)
• práce na PR organizace (web, výroční zpráva, PR plán, tiskové zprávy)
Nabízíme:
• zázemí stabilní neziskové organizace
• plný pracovní úvazek (tj. 40 hodin týdně)
• další profesní vzdělávání
• stravenky
• mzdu dle praxe a vzdělání
• předpokládaný nástup: od 1. 7. 2010
• místo výkonu práce: Náchod
Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete nejpozději do 14. června do
12:00 hodin e-mailovou adresu info@kladskepomezi.cz (do předmětu uveďte
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“) nebo na adresu BRANKA o.p.s., Masarykovo náměstí 1,
547 01 Náchod. Osobní pohovory proběhnou v termínu od 21. - 25. 6. 2010.
Na případné dotazy Vám rádi odpovíme na výše uvedené e-mailové adrese,
nebo telefonicky +420 602 190 198
(kontaktní osoba Daniel Denygr).

Rozpis lékařů stomatologické
služby červen 2010
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
12.6. - 13.6.
19.6. - 20.6.
26.6. - 27.6.

Lékař

Tel. č.

MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí

491 582 381

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

491 502 425

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov

491 502 525

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO POLICE NAD METUJÍ
Neurologická ambulance - MUDr. Škoda Miroslav
491 543 195
Ordinační doba: ÚT 10:00 – 15:00
Chirurgická ambulance - MUDr. Kanzouri Ibrahim
491 421 268
Ordinační doba: PO – PÁ 8:00 -15:00
Gynekologická ambulance - MUDr. Pokludová Jaroslava
491 543 866
Ordinační doba: PO
8:00 – 15:00
PÁ
8:00 – 14:00
Gynekologická ambulance - MUDr. Kohoutová Věra
491 543 866
Ordinační doba: PO
16:00 – 18:00 ultrazvuk
ÚT
6:30 – 7:30, 8:00 – 11:00
ST
8:00 – 15:00
Oční ambulance
491 541 203
Ordinační doba: PO – PÁ 8:00 – 12:30, 13:00 – 15:00
MUDr. Pišl Fedor (po – pá)
MUDr. Houšťková Jitka (po)
MUDr. Pitaš Antonín
(út)
Interní ambulance - MUDr. Richter Basil
Ordinační doba: PO, ST, ČT
PÁ
ÚT (ZS Meziměstí)

491 543 897
6:45 – 14:00
6:45 – 13:00
6:30 – 13:00

Rehabilitace - MUDr. Falta Jan
Ordinační doba: ČT

491 543 706
11:00 – 12:30

Zubní ambulance - MUDr. Neoral Ludvík

491 541 654
Ordinační doba: PO - ČT 8:00 – 15:00
PÁ
16:30 – podle objednávek

MUDr. Neoral Lukáš
Ordinační doba: PO – ČT 8:00 – 15:00
PÁ
8:00 – 12:00

491 541 654

Zubní ambulance - MUDr. Blažek Daniel
Ordinační doba: PO
ÚT
ST
ČT
PŚ

491 543 844
8:00 – 13:00
8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30
8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30
8:00 – 12:00

Zubní ambulance - MUDr. Kopecký Jaromír
odloučené pracoviště17. listopadu 387
Ordinační doba: PO – PÁ 6:00 – 12:00

491 543 543

Praktický lékař - MUDr. Kopecká Marie
Ordinační doba: PO – PÁ 7:00 – 12:00
ČT i odpoledne 14:00 – 16:30

491 543 219

Praktický lékař - MUDr. Kučerová Jaroslava
491 543 195
Ordinační doba: PO, ST, PÁ – odběry 7:00 – 8:00
PO
7:30 – 12:00, 12:30 – 14:00
ÚT
7:30 – 10:00
ST
7:30 – 12:00, 14:00 – 18:00
ČT
7:30 – 12:00, 12:30 – 14:00
PÁ
7:30 – 12:00, 12:30 – 14:00
Praktický lékař - MUDr. Kurský Štěpán
Ordinační doba: PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

491 543 320
7:00 – 8:00 odběry
8:00 – 12:00,
12:30 – 13:30
7:00 – 8:00 odběry 14:00 – 15:30
7:00 – 8:00 oděry 14:00 – 15:00
7:00 – 10:00
8:00 – 12:00

Dětský lékař - MUDr. Výravská Marcela
Pracoviště Na Sibiři 72
491 543 414
Ordinační doba: PO 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 (prevence)
ÚT 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 (kojenci)
ST 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 (prevence)
ČT 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
PÁ 7:00 – 12:00
Město Police nad Metují neručí za změny a úpravy.

Ortopedická ambulance - MUDr. Pokorná Dagmar
491 543 706
Ordinační doba: ST
13:00 – 17:00
Urologická ambulance - MUDr. Šafránek Hynek
Ordinační doba: ČT

RDG ambulance - MUDr. Zemanová Jana
Ordinační doba: PO
ST
ČT
PÁ

8:00 – 15:00
8:00 – 15:00
8:00 – 14:30
8:00 – 14:30

Ultrazvuk ambulance - MUDr. Zemanová Jana
Ordinační doba: PO
ČT

491 543 705

6:30 – 16:00

13:00 – 15:30
12:00 – 14:30

491 543 832

491 543 832

Zubní ambulance - MUDr. Kubec Jan
Ordinační doba: PO – ČT 7:00 – 14:30
PÁ
7:00 – 13:00

491 543 398

Až já budu babičkou, dědečkem…
Na jaře vyhlásila zdravotně – sociální komise literární
soutěž na téma „ Až já budu babičkou, dědečkem..“ Sešlo
se nám celkem 125 prací z 1. a 2. stupně ZŠ v Polici nad
Metují i z okolních malotřídních škol. Původně jsme chtěli
vyhlásit tři nejlepší eseje z každého stupně. Ale po přečtení
jsme konstatovali, že každá práce má své osobité kouzlo.
Některé vedly k zamyšlení, jiné k pobavení. Posuďte sami.
Až budu babičkou, dědečkem tak:
- Každou neděli budeme mít s kámošima večírek, budu žít
šťastný a klidný život..
- Budu mít 10 holí a 6 berlí / pro případ nouze / a pak si
taky objednám boty na kolečkách s motůrkem a brzdou…
- Až budu dědečkem, tak nebudu babičkou, to zní logicky.
Těším se, až opustím zaměstnání a budu si užívat penze.
Při pomyšlení, že se tak stane za dlouhých padesát let, mi
není příliš do zpěvu. Budu mít umělé zuby a další výhody.
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Každé ráno se posadím do křesla a rozevřu noviny.
Nenechám se rušit kolem pobíhajícími vnoučaty a
brumlající manželkou……
Nebudu mít žádné zuby, pouze ty nasazovací, které si
budu každý večer pečlivě čistit a než půjdu do postele, tak
si je dám do skleničky. Ráno uvařím oběd a budu hlídat
spoustu vnoučátek. Po obědě s nimi půjdu do parku, kde si
budou hrát a já si mezitím odpočinu. Potom koupím
každému něco dobrého. Nakonec je odvezu domů.
Navečeřím se, dám zuby do skleničky a půjdu spát.
Budu hodně starý a bude mi všechno jedno. Budu mít starý
dům, starou zahradu, staré stromy v ní, starou manželku,
ale mně to vadit nebude, vždyť budu taky starý. Budeme
s manželkou chodit na procházky. V parku budeme krmit
holuby a nikam nebudeme spěchat. I můj starý pes už
bude hodně unavený a bude ležet u mých nohou a
přátelsky vrčet.
Přes den budu hrát na playstationu závody v pletení,
odpoledne se sousedem šachy. Moje postava bude stará,
ochablá, budu chodit o holi, ale mozek mi bude fungovat.
Budu mít hezkou ženu, se kterou budu žít od 30-ti asi do
90-ti let..
100 let bych se dožít nechtěla, protože bych určitě měla
chromé nohy nebo bych se hrozně klepala…
Nechtěl bych být starým, protivným dědkem, ale moudrým
pánem, kterého si všichni váží. Je to asi trochu přehnaná
myšlenka, ale byl bych opravdu rád, kdyby se splnila .
Když mi budou sloužit klouby, budu chodit na večerní
diskotéky..
Přála bych si klid, aby mě nikdo moc neobtěžoval, abych
mohla odpočívat po svém vyčerpávajícím mladém životě..
Rozhodně nechci být pobožná a ničit si své krásné stáří
nějakým kostelem a modlením. Jen doufám, že nebudu
líná jako teď..
Moje představa je asi taková, že budu mít nějakého dědu,
při mé smůle už plešatého..
Budu bydlet v Egyptě a vyrábět sekačky. Až si vyrobím
sekačky, přijedu do Čech a posekám si trávu. Udělám
z toho seno a budu do něj skákat. Určitě to bude pohodlný
z výšky. A pak si půjdu lehnout.
Budu bydlet v Anglii a začnu podnikat v kasínu..
Budu bydlet na Moravě a tam budu mít vinařský sklep..
Od mého dětství se hodně změnilo. Máme schopné
politiky, kteří se nehádají a tím je naše republika i
modernější. Žijeme v míru i kriminalita se snížila. Máme
hodně vzdělaných lidí, kteří nás proslavili po celém světě.
Zdravotnictví je naše silná opora. Umíme léčit různé
prapodivné choroby. Ve školách zůstalo vše tak , jak bylo
za mého dětství. Poděkování patří učitelům, kteří naše
děti naučili spoustu zajímavých věcí.
Budu mít vnoučata a plnovous. Postavím jim srub a boudu
pro psa. Udělám si zbrojní průkaz. A předem si v dílně
stluču rakev, abych ušetřil..
Jelikož máme hospodářství, myslím si, že na stará kolena
budu pást krávy. Chtěl bych si našetřit nějaké peníze,
abych mohl cestovat, ale třeba budu mít nějakou babičku,
která mě na stará kolena oškube. A pak nebudu mít ani na
to, abych šel s kamarádem na pivo. A tak doufám, že budu
mít hodnou babku a dožijeme se spolu vysokého věku.
Vrátím se do rodné vesnice a tam prožiji klidné stáří.
Občas pojedu na dovolenou na Mars, kde bude bydlet má
sestra.
Budu používat na čtení brýle a když přijde návštěva,
vezmu si i zuby..
Budu nosit šátek kolem krku a budu pracovat na zahrádce
a číst si knížky. Budu spořit na výlet do Egypta.
Jako babička budu čilá jako rybička..
Každý měsíc budu přijímat důchod. Z toho zaplatím
inkaso, potraviny a ze zbytku nějaké věci pro mého
nemocného dědečka. Na zahrádce budu pěstovat bylinky a
ty pak budu prodávat na náměstí. Slepice budou dávat
vejce a já aspoň tolik neutratím. Moc ráda bych se starala
o vnoučata a kdyby žila moje maminka, tak i o ni. Určitě
bych si své stáří užila.
Budu dvakrát vdaná, první manžel zemře při zpáteční
cestě z dovolené na Venuši a ten druhý bude vědec , který
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vynalezne psí obojek schopný překládat psí štěkot do
lidské řeči..
Nechci zažít žádnou katastrofu, například velké
zemětřesení nebo pád letadla. To já nemám rád, protože
furt pak jsou všichni vytřeštění a pak bulej, všude pobíhají
a chtějí nějaké dárcovské esemesky. Politici ti o tom jen
kecaj, ale nic nepošlou. Peněz mají jak šlupek , na nic
nepřispívají a chtějí to po starých lidech.
Budu žít ve velkém domě a budu mít robosluhu. Chodníky
už budou jezdit samy jako jezdící pásy. Školy už nebudou.
Umřu asi v 80-ti letech a nechám se zamrazit.
Budou ve městě létat auta, v domově důchodců místo
pečovatelek budou roboti. A dokonce zmizela i krize,
která přetrvávala 10 let. Ach jo, zlatý časy, když jsem byl
mladý…
V Hronově nebude téct prdlavka, ale voňavka, která bude
vonět po fialkách..;
Můj manžel bude mít auto a Perkur – to bude nápoj mládí.
Chci bydlet ve Španělsku v Barceloně. Budu se chodit dívat
na zápasy. Chci pískat FC Barcelona vs. Real Madrid. A
potom poletím do Káhiry a do Londýna. Z Londýna pojedu
vlakem do Manchesteru. Odtud půjdu pěšky na letiště.
Tady nasednu do letadla a poletím zpátky do České
republiky.
Budu vypadat hezky. A doufám, že nezdědím po mamce
snahu barvit si pořád vlasy.
Budu zvládat jízdu na motorce. Nejspíše bych si pořídil
nějakého choppera na takovou pohodovou jízdu
s vnoučaty. Ale jak to bývá. Někdo s vysokým věkem získá,
jiný ztratí. Rád si představuji, že budu hodný a milý
dědeček, ale opačná skutečnost je pravděpodobnější.
Zdědil jsem po dědovi trochu výbušnou povahu, která se
s věkem mírně horší. Rozhodně bych ale nechtěl skončit
jako protivný dědek, kterého nemají rády ani vlastní děti.
Budu vypadat jako moje babička – středně dlouhé
kudrnaté vlasy a velikost nohy 39.
Budu se pečlivě starat o chod rodiny, protože si určitě
budu myslet, že vím všechno nejlépe, budu dávat rady
svým dětem, vnoučatům a pořád budu peskovat toho
svého sklerotického dědu, který sám nebude vědět, kde co
nechal. Přesto spolu budeme žít především pro společnou
rodinu, za kterou budeme schopni v krušných chvílích
třeba i dýchat.

To jsou jen úryvky z některých prací. Celá díla si
můžete přečíst v prodejně RENO, kde budou měsíc
vystavena. Po té je předáme Senior klubu Ostaš. Členky
výboru chtějí svá setkání obohatit čtením těchto dětských
výtvorů. Nakonec tyto práce poputují i do domova
důchodců.
Ráda bych také poděkovala vstřícným učitelkám, které
byly ochotné s dětmi tuto slohovou práci napsat.
Za zdravotně – sociální komisi Mgr. Lenka Fulková

 KNIHOVNA
Otvírací doba během prázdnin
Knihovna bude otevřena:
Pondělí: 12 – 17 oddělení pro děti a čítárna se
studovnou
Úterý a čtvrtek: 9 – 17,30 oddělení pro dospělé a
čítárna se studovnou
Omezení se týká pátku, kdy bude zavřeno. Samozřejmě
si děti i dospělí mohou půjčit během celé půjčovní doby ve
všech odděleních, ovšem obsluha u pultu bude v pondělí
v dětském a v úterý a ve čtvrtek v dospělém oddělení.

„Ve znamení neštovic“,
český
epidemiolog
ve
autoři: Irena Jirků, Zdeněk Ježek

službách

WHO

Vždy ráda píšu o
knihách autorů z našeho
regionu.
Nakladatelství
Academia vydalo knihu,
jejíž křest proběhl 27. 5.
2010 v literární kavárně
tohoto nakl. na Václavském
náměstí v Praze. A co že je
to za knížku? Přiblížila nám
ji v mailu spoluautorka Dr.
Irena Jirků: „Milí přátelé,
bylo mi ctí, že jsem mohla
přispět
ke
vzniku
vzpomínkové
knihy
docenta Zdeňka Ježka,
tohoto
obdivuhodného
člověka, který se osobně
podílel
na
vymýcení
neštovic, bojoval s ebolou,
AIDS i dalšími epidemiemi. Činil tak dlouhé roky a se
samozřejmostí, jež mne nepřestává udivovat...“. Knihu Ve
znamení neštovic s radostí zakoupíme do fondu naší
knihovny a nabídneme vám, čtenářům.
Věra Plachtová

Prázdniny v knihovně
Prázdniny se blíží a jistě už uvažujete o využití volného
času Vašich dětí. Knihovna opět nabízí dětem „Týden
v knihovně“. Tato akce proběhne v termínu od 16. 8. do 20.
8. 2008.
Každý den v tomto týdnu od 8.00 do 14.00 hodin bude
pro děti v knihovně připravený program – podle počasí buď
výlet, exkurze nebo hry a soutěže v knihovně. Zájemci se
mohou přihlásit v knihovně do 25. 6. 2010.
Hana Jenková

Nabídka knih, tentokrát pro dětské čtenáře:
6-8 let:
Havel, Jiří: S kým vstává sluníčko.
Hádanky a doplňovačky.
Kratochvíl, Miloš: Fanfárie.
Skřítek František z Kouzelné školky.
Petrová, Jitka: Krtčí výlety.
Krátké příběhy o krtčích narozeninách.
Já jsem Vipo, poleť se mnou.
Veselé příběhy pejska Vipa.
Zvědavý Punťa a jiné příběhy.
První čtení s velkými písmeny.
Roaryho dílna.
Sisi jede naplno.
Dva nové příběhy z edice Roary - závodní auto.

INFOCENTRUM
POLICE NAD METUJÍ

JÍZDNÍ ŘÁDY CYKLOBUSŮ

Poznejte krásy Kladského pomezí ze sedla vašeho
jízdního kola nebo během pěšího výletu! I letos vyjíždějí
cyklobusy!
Nechte auto doma a využijte přepravy cyklobusů, které
vás dovezou do Adršpašských skal, Jestřebích hor a
Stolových hor v Polsku. Přijměte pozvání do sousedních
regionů. Cyklobus vás zaveze do Krkonoš a Orlických hor.
Více informací na www.kladskepomezi.cz
Jízdní řády k dostání v Informačním centru
Police nad Metují.

NOVINY LETNÍ. BROUMOVSKO
Informační noviny našeho kraje dostanete v Informačním
centru Police nad Metují.
Kromě kulturního přehledu na celé léto zde naleznete
rozhovor s Uršulou Klukovou, typy na zajímavé cyklovýlety
nebo výlety s kočárkem či pro vozíčkáře a spoustu dalších
zajímavých článků – např. Polická plovárna v proměnách času
s dobovými fotografiemi, Polická „Kvíčerovská“ pouť nebo
Historické pohádky a pověsti z Ostaše.

9-12 let:
Kosik, Rafal: Felix, Net a Nika.
Gang neviditelných – trojice detektivů.
Yancey, Rick:
Fantastická dobrodružství Alfreda Kroppa.
Akční fantasy.
Estes, Allison: Tvrdá lekce.
Estes, Allison: Kouzelný talisman.
Dva nové příběhy z edice Stříbrné podkovy.
Semelová, Nava: Láska pro začátečníky.
Povídky pro dívky.
McCombie: Karen: Moje trhlá rodinka.
13-15 let:
Braunová, Petra: Terezománie
Volné pokračování Borůvkového léta s Terezou.
Vlasák, Vladimír: Superstar – Dany, zpívej!
Keilová, Britta: Léto.
Ullrichová, Hortense: Láska zčistajasna.
Dívčí románek.
Dáša Ducháčová
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NOVINY KLADSKÉHO POMEZÍ
Turistické noviny česko‐polského pohraničí.
Můžete se v nich dočíst o turistice v polských Stolových
horách, o projížďkách historickými parními vlaky nebo třeba o
jedinečnosti architektury v našem kraji.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

OTVÍRACÍ DOBA INFORMAČNÍHO
CENTRA
TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM
PELLYHO DOMY, POLICE NAD METUJÍ

Otevírací doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

ARTKINO
Pellyho domy
Úterý 20. 7. 2010 v 19 hod

KATKA

Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným
dokumentem, mapujícím čtrnáct let v životě mladé
narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí. Proč
začala brát drogy? Jak sama říká - chtěla se lišit. Píše se rok
1996 a tehdy devatenáctiletá Katka žije v terapeutické
komunitě Sananim v Němčicích s nadějí na obyčejný život touží mít přítele, jednou i rodinu. Happy end se však
nekoná. Režisérka zaznamenává ve svém filmu rok za
rokem Katčin sestup níž a níž na spirále krádeží, prostituce,
fyzického i psychického chátrání, na spirále, přerušované
jen občasným vzepětím naděje a odhodlání s drogou
skoncovat...

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
V červenci a srpnu je informační centrum otevřeno
i v neděli a o svátcích!
PO-PÁ
9:00-17:00
SO,NE
9:00-12:00

KINO

Námět, scénář, režie: Helena Třeštíková
Přístupnost: přístupný od 12 let, časosběrný dokument ČR
2010 (90 min)
Vstupné: 50 Kč

Kolárovo divadlo

Úterý 3. 8. 2010 v 19 hodin

Úterý 15. 6. 2010 od 19 hodin

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.

MAMAS & PAPAS

Čtyři příběhy filmu tvoří mozaiku osudů několika
manželských či partnerských dvojic, které v určitém
zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného,
vytouženého nebo zmařeného rodičovství. Záměrem
scenáristky a režisérky Alice Nellis je ukázat pomocí
souběžného vyprávění několika příběhů, že problém
moderního rodičovství je širší a hlubší než konkrétní situace
kterékoliv jednotlivé postavy.
Domácí režisérka číslo jedna opět přichází s příběhem,
který se může dotknout diváků bez ohledu na věk či
postavení. Každý z vyprávěných příběhů o touze o dítěti,
osudovém rozhodnutí, zda dítě mít či nemít nebo snaze
vyrovnat se nástrahami, které před nás život postavil, může
být právě ten váš.

Režie: Alice Nellis
Hrají: Zuzana Bydžovská, Martha Issová, Filip Čapka,
Zuzana Čapková, Michal Čapka, Václav Jiráček, Zuzana
Krónerová
Přístupnost: mládeži do 12 let nevhodný. Drama ČR 2010
(110 min)
Vstupné: 50 Kč
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NA SEVER

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

KOLÁROVO DIVADLO
Čtvrtek 10. 6. 2010 od 9 hod

Pohádka o Balynce

Karlovarské hudební
divadlo

Balynka,
zatoulané pohádkové
štěně, zabloudí do
Květinové ulice. Zde
bydlí parta veselých
kamarádů.
Ti
společně s Balynkou
objeví zapomenutou
zahradu, ve které čaruje kocour Robert. Vše by bylo
pohádkově krásné, kdyby se kouzla nepřestala dařit,
protože v zahradě se opět a opět objevuje nepořádek.
Balynka se stane detektivem a záhadu vyřeší...
Představení je hráno čtyřmi herci, je provázeno hudbou
a písničkami, je určeno předškolním dětem a dětem 1.
stupně základních škol.
Vstupné: 30 Kč

12. 7. – 30. 7. 2010, výstavní prostory Pellyho domů

Pátek 18. 6. 2010 od 17 hod

ODPOLEDNE S VŮNÍ ORIENTU
v rytmu orientu Vám zatančí taneční
skupina ZÁHIR pod vedením Pavlíny
Noskové
Vstupné: dobrovolné

Výstava panenek a magnetů
Panenky z porcelánu, rebornu, vynilu.
Nejstarší panence je 100 roků!
Otevřeno: po – pá 9 – 17, so 9 -12
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 15. 7. 2010 od 19 hod, Pellyho domy

Turecko a Severní Kypr - beseda o
cestě napříč zemí půlměsíce
Daniel Denygr

PELLYHO DOMY

Brána orientu Istanbul, centrum
Chetitské říše, Kappadokie, návštěva
Kyperské turecké republiky,
Pamukkale, antické památky Side,
Apednos, Thermessos, Efes, Troja,
zajímavá města Alanya, Antalya,
Edirne a mnoho dalších zajímavostí
přírodních a kulturních pokladů

16. 6. – 7. 7. 2010, výstavní prostory Pellyho domů

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Police nad Metují
slavnostní zahájení výstavy v úterý 15. 6. v 18 hod
výstava maleb a kreseb žáků ZUŠ 1. a 2. stupně
otevřeno v pracovní době IC
(po – pá 9.00 – 17.00 hod; so 9.00 – 12.00 hod)

Sobota 19. 6. 2010 od 19 hod, sále Pellyho domů

Projekce filmu VÝKLAD HORY NA
KŘÍŽOVOU KRÁLOVNU

Dokumentární sonda do osudu lidí žijících v české
pohraniční oblasti pod horou Hejšovinou. Nynější povaha
česko-polského pomezí je nazírána prostřednictvím
obyvatelky německé národnosti, která nebyla odsunuta, byť
její vesnice zcela zanikla a Poláků, kteří místo pod horou
po II. světové válce osídlili.
(24 min., DVCAM, námět: T. Martinec, kamera: M. Vlček,
střih: H. Šípek, mix zvuku: Ivo Broum)
Vstupné: 40 Kč

Vstupné: 40 Kč, děti 20 Kč

Kurzy společenského tance pro
dospělé
- ZAČÁTEČNÍCI

Zahájení: čtvrtek 16. 9. 2010 v 19,00 hod
Kurz zahrnuje 7 lekcí a bude probíhat 1 x za dva týdny,
vždy ve čtvrtek od 19,00 hod
(16.9., 30.9., 14.10., 4.11., 18.11.,
2.12., závěrečný věneček v pátek
10.12.2010)

- POKROČILÍ

Zahájení: čtvrtek 23. 9. 2010
v 19,00 hod
Kurz zahrnuje 7 lekcí a bude
probíhat 1 x za dva týdny, vždy ve
čtvrtek od 19,00 hod
(23.9., 7.10., 21.10., 11.11.,
25.11., 9.12., závěrečný věneček v pátek 10.12.2010)
Určeno pouze pro páry, které již kurz společenského tance
absolvovaly.
Oba kurzy se konají na sále Pellyho domů a vedou je
manželé Poznarovi z Červeného Kostelce. Podmínkou
otevření kurzu je minimálně 20 párů na jeden kurz.
Závazné přihlášky od 17. 5. do 30. 6. 2010. Kurzovné
Kč 1 000,- / pár se platí zároveň s přihlášením do kurzu.
Přihlášky budou k dispozici na www.policko.cz nebo
v Informačním centru.

DALŠÍ AKCE

VÝSTAVA V DŘEVĚNCE

Panenky našich babiček – výstava a víkendové
předvádění ručních prací a řemesel ve staré polické škole
Dřevěnce
Cech panen rukodělných a lektorka ručních prací Ines
Šťovíčková si Vás dovolují pozvat do staré polické školy
Dřevěnky, kde o víkendech uvidíte a můžete si i vyzkoušet
různé ruční práce a řemesla:
•

12.6. a 13.6. 2010 (9.30 - 15.30 hod.) - paličkování
a figurky z kukuřičného šustí
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•
•
•

19.6. a 20.6. 2010 (9.30 - 15.30 hod.) - zpracování
ovčí vlny, tkaní na formě a výroba waldorfských
panenek
26.6.a 27.6. 2010 (9.30 - 15.30 hod.) - drátkování
a zpracování pedigu
3.7. a 4.7. 2010 (9.30 - 15.30 hod.) - zpracování
ovčí vlny a výrobky z vlny

Zároveň si můžete prohlédnout výstavu Panenky našich
babiček, kde jsou představeny panenky Minerva,
Schildkrot, Novolit a dále kočárky, kolébky, křticí oblečky,
čepičky a košilky ze soukromých sbírek Ines Šťovíčkové a
Jiřiny Hejnové.
Výstava je uspořádána ve spolupráci s Regionálním
muzeem v Náchodě. Mimo tyto dny lze starou školu
navštívit na požádání v rámci prohlídky stálé expozice
muzea v klášteře (úterý - pátek 9.00-12.00 a 13.00-16.30
hod.).
Mgr. Jan Tůma

RŮZNÉ
Polická „Kvíčerovská“ pouť 2010 výzva pořadatelům akcí
Letošní Polická pouť se koná o víkendu 14. – 15. 8.
2010.
Program bude zahájen ve čtvrtek 12.
srpna Recitálem barokních houslí v Kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují.
Doprovodným programem budou dvě výstavy
ve Staré škole „Dřevěnce“ a jedna výstava ve
výstavní síni v klášteře. Do Pellyho parku je
na sobotu a neděli domluven opět
adrenalinový program spojený s programem
pro děti. Další akce na víkend jsou v jednání a přípravách.
Samozřejmě proběhnou všechny tradiční každoroční
akce a výstavy, které obohacují program Polické pouti.
Dovolujeme si proto požádat všechny organizátory,
spolky i jednotlivce, kteří připravují nějakou akci v rámci
poutě a chtějí, aby tato akce byla zveřejněna na
souhrnném plakátu a v letáčcích: kontaktujte CKV Pellyho
domy – osobně nebo prostřednictvím e-mailové pošty na
kultura@policko.cz.
Předem děkujeme, CKV Pellyho domy

RODINNÉ PASY
KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE
Tento projekt vznikl na podporu rodin s dětmi. Jeho
podstatou je vytvoření systému poskytování slev a dalších
výhod rodinám s alespoň jedním dítětem do osmnácti let
věku. Rodinou se rozumí i neúplné rodiny, samoživitelé,
osoby mající dítě v péči apod.
Držitelé Rodinných pasů mohou využívat slevy v rámci
celé České republiky, na Slovensku a Rakousku.
Rodinný pas je plastová karta, která slouží jako
identifikační průkaz opravňující držitele čerpat výhody
slevového systému. Je vystavena všem rodinám, které mají
trvalé bydliště v zapojeném kraji.
Karta je rodinám vydávána zdarma. Po opatření
podpisem je její držitel oprávněn ji využívat na více než
9500
obchodních
místech po celé ČR a
na Slovensku v rámci
slevové
sítě
Rodinných pasů a
věrnostního programu
Sphere card a u 1000
subjektů v Rakousku.
Slevy na služby
poskytovatelů v Královéhradeckém kraji se pohybují
v rozmezí 10 – 20%, u volnočasových aktivit až 50%.
V ostatních krajích jsou slevy nabízeny již od 5%.
Zájemci mohou využívat slevy v oblasti kultury a sportu,
při návštěvě kulturních akcí, volnočasových aktivit,
klasických spotřebních nákupů (oděvy, elektronika,
sportovní potřeby) a ostatních služeb (např. restaurace,
ubytování, dovolené).
Pro poskytovatele slev znamená zapojení do projektu
určitou formu zviditelnění a propagace, zvýšení obratu a
počtu nových zákazníků. Projekt napomáhá zvýšení
návštěvnosti kulturních a přírodních památek a propagaci
zapojených regionů nejen v rámci České republiky, ale také
v příhraničních oblastech. Pro poskytovatele slev je
registrace též bezplatná.
V říjnu roku 2009 bylo do projektu zapojeno 48 516
rodin.
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Poskytovatelé slev na Policku:
- Muzeum Merkur (50% slevy na základní vstupné)
- Muzeum města Police nad Metují (10% slevy na
vstupném)

Zahradní restaurace

Kontaktní adresa:
Rodinné pasy, P.O.BOX 5, 500 01 Hradec Králové
Tel.: +420 543 211 254, e-mail: hradec@rodinnepasy.cz,
www.rodinnepasy.cz
Kontaktní centrum projektu zajišťuje společnost Sun
Drive Communications s. r. o. (www.sundrive.cz)

Vás zve v pátek 11. června

Aktivní záloha ozbrojených sil ČR
Přemýšlíte-li o možnosti přihlásit se do aktivních
záloh, navštivte Krajské vojenské velitelství Hradec
Králové, kde získáte všechny potřebné informace.

“U Číži“
na bramborkové hody.
Hraje skupina Slaveňáci.
D á l e V á s z v e m e n a pátek 2. července
na Country večer. Hraje sešlost muzikantů
hradeckých Country kapel.
Občerstvení zajištěno.

POZVÁNKA
Vážená rodačko, vážený rodáku,

Kdo se může stát příslušníkem AZ?
Příslušníkem aktivní zálohy může být občan České republiky , který:
- dosáhne věku 18 let a nepřesáhne věk 60 let;
- písemně požádá krajské vojenské velitelství (KVV) podle místa trvalého
pobytu o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti a o zařazení
do jednotky AZ.

co nejsrdečněji Vás tímto zveme na oslavy
v obci Velké Petrovice spojené se

Jaké další podmínky musí příslušník AZ splňovat?
Další podmínky pro zařazení do aktivní zálohy jsou:
- zdravotní způsobilost žadatele; trestní bezúhonnost žadatele;
- potřeba ozbrojených sil, tedy že je k dispozici volné místo v jednotce AZ,
pro kterou uchazeč splňuje podmínky;
- uzavření dohody mezi žadatelem a KVV.

který se koná v sobotu dne 12.6.2010 na návsi ve Velkých Petrovicích.

SRAZEM RODÁKŮ
Petrovic, Petroviček a Maršova nad Metují,
Na setkání se těší starosta obce.

Kolik času činnost v AZ zabere?
Za standardních mírových podmínek musí příslušník AZ absolvovat
každoročně cvičení v délce trvání do tří týdnů.
Na jaké finanční náležitostí má příslušník AZ nárok ?
Při plnění podmínek dohody o zařazení do AZ má voják nárok na odměnu ve
výši 500,- Kč měsíčně.
Voják v AZ má při povolání na vojenské cvičení nárok na poměrnou část
dvojnásobného základního měsíčního služného podle dosažené hodnosti.
Voják v AZ má nárok na náhradu mzdy.
Voják v AZ má při povolání na vojenské cvičení nárok na proplacení
jízdného do místa určení nástupu na vojenské cvičení a zpět do místa trvalého
pobytu.
Voják v záloze má po dobu výkonu vojenského cvičení nárok na bezplatné
stravování a ubytování.

Kontakt: Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové
tel.: 973 251 442, 973 251 441, 973 251 410
fax: 973 251 472
e-mail:kvv.hradeckralove@army.cz
www.kvvhk.wz.cz

Pouťová zábava

Sbor dobrovolných hasičů Suchý Důl
pořádá 26. června pouťovou zábavu
v kulturním domě – hudba Nanovor,
vstupné 50,- Kč.
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „TŠ BONIFÁC“
RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
NABÍZÍ DĚTEM
„PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S BONIFÁCEM“
Jedná se prázdninový příměstský tábor pro děti od 5
do 10 let, který bude fungovat od 7:30 do 15:30
v 6 TERMÍNECH v červenci a srpnu v prostorách Bonihausu ve Rtyni v Podkrkonoší .
I. Červený týden
1.-2.7. 2010 a 7.–9.7.2010
12.–16.7.2010
II. Zelený týden
19.-23.7.2010
III. Oranžový týden
16.-20.8.2010
IV. Modrý týden
23.-27.8.2010
V. Růžový týden
30. a 31.8.2010
VI. Hnědý týden
Pro děti jsme připravili bohatý program - celotáborová
týdenní hra pro každý týden jiná, rozvoj tvořivosti ve
výtvarných, tanečních a jiných dílnách, zábava, hry,
pohádky, celodenní výlet, procházky a hry v přírodě a
další… Dále oběd (polévka + hlavní jídlo), pitný režim,
pronájem prostorů, energie, pedagogický dozor, pojištění.
V prostorech BONI-HAUSU ve Rtyni v P. je dětem k
dispozici – dětská herna s hračkami, stolní hry, skluzavka,
trampolína, žíněnky, švihadla, DVD a TV, malým dětem je
umožněno si odpočinout v lehárně při pohádce.
INFORMACE: www.bonifac.eu nebo na tel : HLAVNÍ
VEDOUCÍ TÁBORA : Blanka Vítková mobil : 608 847 876

V polické mateřince…
…jsme pro Vás připravili trochu statistiky:
V letošním školním roce navštěvovalo naši mateřinku 104
dětí, z toho 46 děvčat a 58 chlapců. Jak sami vidíte, muži
hrají prim. (v našem případě spíš mužíčkové).
Tento celkový počet zahrnuje:
Děti 6 – 7 leté: 7
5 – 6 leté: 31
4 – 5 leté: 52
3 – 4 leté: 14
A nyní budeme trochu bilancovat s čísly: 31. května 2010
byl uzavřen Zápis dětí do naší mateřské školy pro školní rok
2010 – 2011 a dopadl následovně:
K zápisu přišlo: 40 dětí – z toho 39 dětí splňuje kritéria pro
přijetí .
Přednost bude mít ale ještě 8 dětí, které nebyly přijaty
v loni.
Z toho počet volných míst – pro 29 dětí
Počet přihlášených dětí na prázdninový provoz. 34 dětí
Počet přihlášených dětí na nabídnutý týden od 12.7. do
17.7. – 1 dítě
Demografický vývoj ukazuje, že tato situace nebude mít ale
dlouhé trvání , odhadem 3-5 let.
Již v letech 1992 a dále, kdy se uzavíraly jesle i školky
jedna za druhou, jsme upozorňovali naši vládu i MŠMT na ten
fakt, že nastane problém, až dojdou do rodičovského věku silné
ročníky z 80 -tých let, ale nikdo nás neposlouchal. Bohužel… .
Nynější zřizovatelé se dostávají do obtížné situace, protože je
vysoké počty narozených dětí nutí problém řešit. Ale…..Nové
stavby nemají budoucnost, najít a vybudovat nové prostory dle
všech bezpečnostních a hygienických předpisů není vůbec
jednoduché., o finanční zátěži nemluvě.
Doufejme, že společně se zřizovatelem najdeme společné
řešení.
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Tolik o číslech pro Vaši představu. O tom, že pro nás děti
nejsou jen čísla (ale některé děti jsou tedy pěkná čísla!) svědčí
i fakt, že v současné době každá třída chystá pro své svěřence
zajímavý školní výlet. Ten je samozřejmě plně přizpůsobený
počtu dětí,věku a možnostem dětí tak, aby jej bez problémů
zvládly. Třída Sluníček absolvovala svůj výlet jako první –
jednalo se o návštěvu Solné jeskyně v Náchodě, cestou
spojenou i s exkurzí po polickém vlakovém nádraží a
v pracovně pana výpravčího. Jak takový výlet vypadá viděn
očima malé Aničky Dvořákové, se můžete dočíst také v tomto
čísle Polického zpravodaje.Děkujeme p. Dvořákové za pochvalu
, viz její přání o uveřejnění malého poděkování:

Výlet do solné jeskyně
Paní učitelky připravily pro třídu Sluníček výlet do solné
jeskyně v Náchodě. Děti se rozdělily na 2 poloviny a vyrazily
s bílými ponožkami v batůžcích do Náchoda relaxovat a dýchat
solí prosycený vzduch.
První skupina vyrazila v pondělí 17.5.2010, druhá pak
v úterý 18.5. Nejdřív se jelo autobusem a pak z polického
nádraží vlakem. Paní učitelka Berková dětem domluvila
prohlídku nádraží. Děti se seznámily s panem výpravčím, na
počítači viděly, jak vlak projíždí jednotlivé stanice. Na výletě
se taky učily, jak se správně chovat v dopravních prostředcích.
Snad si to dobře zapamatují a neposílí tak řady hlučné
mládeže, která nám znepříjemňuje cestování autobusem nebo
vlakem.
V jeskyni to byl pro děti zážitek! A navíc všichni udělali
něco pro svoje zdraví . Ležely, odpočívaly, paní učitelka jim
četla pohádky a musely být potichu, jinak by rozzlobily skřítka
Solníčka.
Děkujeme všem pedagogům, kteří výlet vymysleli a
uskutečnili. To díky vám klukům a holčičkám zářily oči a jejich
pusy nebyly k zastavení, dokud nám všechno nevylíčily.
Za rodiče Naďa Dvořáková
Třída Zvonečků svůj výlet chystá na nejbližší dobu a bude
to výlet směrem na Petrovice, spojený s opékáním buřtíků a
prohlídkou obory s lesními zvířaty – daňky, jeleny apod.
Třída Kopretin má v plánu vyrazit k Čertově skále a tento
výlet také spojit s opékáním buřtíků. Třída Berušek si
naplánovala výlet nejdelší a nejnáročnější, vzhledem
k šikovným předškolákům toho zvládnou víc, na Žďárské
koupaliště, také s opékáním buřtíků. Teď už jen krásné počasí,
aby to všem vyšlo!
Jak už většina z Vás ví, chystá se naše školka v průběhu
měsíců července a srpna k velké rekonstrukci. Výměna oken,
zateplení, nové osvětlení tříd, oprava tělocvičny, malování – to
všechno si naše školička po 31 letech péče o děti určitě
zaslouží. I pro děti bude pobyt v novém prostředí lepší, ale
hlavně bezpečnější. Protože ale nic nejde jen tak snadno a
lehce, museli jsme právě z důvodu rozsáhlé rekonstrukce
přikročit k nepopulárnímu kroku – uzavřít naši mateřinku o
letních prázdninách ne na 4 týdny, jak tomu bylo doposud, ale
na celých 6 týdnů. Je tomu tak z prostého důvodu, že nelze tak
rozsáhlé stavební práce provádět za provozu a to hlavně
z důvodů hygienických a bezpečnostních. Protože ale chápeme
složitou situaci některých rodičů, nabídli jsme náhradní řešení
umístěním dětí do prostor Školní družiny při Základní škole
v Polici nad Metují . Tato nabídka byla z naší strany projevem
dobré vůle a snahy pomoci, ačkoliv nejsme nijak povinni
řešit náhradní péči o děti v případě včas předem ohlášeného
uzavření MŠ. Toto náhradní řešení bylo rodičům nabídnuto
z pochopitelných důvodů pod finanční sankcí v případě, že
přihlášené děti nenastoupí. Přece pokud jsem v nouzi a
potřebuji zajistit péči o své dítě, přihlásím ho k docházce, dítě
k docházce nastoupí a tudíž se mě sankce netýká. Tak kde je
problém? Máme totiž letité zkušenosti, že v podobných
případech v době každých prázdnin bývá zájem rodičů velký,
ale v den D nakonec do školky přijde dětí polovina ( jsou i
případy , že nepřijde 80% přihlášených dětí ) a takový provoz
je z ekonomických důvodů neúnosný. Příklad z loňských
prázdnin – přihlášeno 46 dětí přišlo ve finále 22 dětí. O jarních
prázdninách přihlášeno 27 dětí , první 3 dny přišlo 17 dětí a
poslední 2 dny už 6 dětí.

Pro informaci , zda vůbec ředitelka může MŠ uzavírat a kdy
:

Ředitelka MŠ může provoz omezit nebo přerušit v měsíci
červenci a v srpnu a rozsah omezení nebo přerušení stanoví po
dohodě se zřizovatelem, rodiče musí informovat 2 měsíce
dopředu. Dále se provoz může omezit nebo přerušit ze
závažných organizačních a technických příčin. Nyní nastala
situace obojí – prázdniny i závažné technické a organizační
příčiny.
Bohužel, některé maminky rozpoutaly bouři pomluv,
dohadů a dezinformací a to vše za zády vedení MŠ i vedení
zřizovatele – města Police nad Metují. Tato bouře vyvrcholila
článkem v Náchodském deníku pod názvem Kam o prázdninách
s dětmi z Policka, kde dochází ke srovnání nesrovnatelných
podmínek mateřinky v Polici s mateřinkami v Náchodě –
v Náchodě je školek několik, takže se v takových případech
mohou v péči o děti prostřídat. Celá věc je o to smutnější, že
s vedením MŠ nikdo ze strany rodičů tento problém
nekonzultoval a vše nakonec dopadlo tak, že o tento náhradní
provoz ve školní družině projevila zájem 1 maminka, která se
řádně přihlásila. Nechápeme tedy, proč taková bouře nevole,
když nemáme na stole žádný písemný ani ústní požadavek
rodičů na neřešitelnou otázku „Kam s dětmi o prázdninách“?
Při každé příležitosti Vás nabádáme, ať se nebojíte komunikace
s námi, paní učitelky i paní ředitelka Vám vždy poradí, jak
problém, týkající se Vašich dětí, řešit. Jen tak se vyvarujeme
podobných nepříjemných situací a dezinformací typu „jedna
paní povídala“.
Shodou okolností pořádá Mateřské centrum Mamina právě
v inkriminovaném období prázdnin příměstský tábor pro děti od
3 do 6 let a tato možnost byla také rodičům nabídnuta jako
případná alternativa péče o jejich děti v době, kdy bude MŠ
uzavřena. Mateřskému centru touto cestou děkujeme za
báječný nápad a ochotu pomoci. Velmi si toho ceníme!
Rádi bychom také požádali o pomoc při stěhování nábytku
a o pomoc s úklidem po malování. Všichni zaměstnanci MŠ se
samozřejmě zapojí a to i v době dovolených, přesto bychom
uvítali pomoc dalších pracovitých rukou, abychom mohli konec
srpna s dětmi rozjet v nových, čisťoučkých a voňavých třídách.
Ochotní pomocníci mohou kontaktovat paní ředitelku Danu
Balákovou osobně, telefonicky na telefonu 491 541 116
nebo 604 823 926 nebo emailem mspolice@email.cz, a
dozvědí se všechny potřebné informace. Předem děkujeme!
Naše školka se také zapojila do níže uvedené soutěže,
kterou vyhlásila firma UNIVELER. Prosíme prosím širokou
veřejnost o pomoc při sbírání paragonů a dokladů za zakoupené
výrobky - čistící prostředky CIF a DOMESTOS.Tyto doklady
nám můžete předat přímo v MŠ nebo v Informačním centru
v Polici nad Metují. Předem děkujeme.
Společnost Univeler vyhlašuje soutěž

„Péčí o svůj domov
pomáhejte dětem“
Soutěž se vztahuje na
veškeré výrobky společnosti,
prodávané pod značkou
Cif a Domestos.
Je určena všem státním i
soukromým MŠ, ZŠ, SŠ.
Naše MŠ se už do soutěže
zaregistrovala také.
Tímto prosíme i o Vaši spoluúčast v soutěži.
Pokud tyto prostředky v domácnosti používáte,
prosíme Vás, myslete na nás a noste nám účtenky.
My je zpracujeme a zašleme do soutěže.
Za každou korunu získává MŠ bod.
Každá z 10 vítězných škol získá 500 000KČ na rozvoj
školy.
Soutěž trvá od 1.4. do 31.10. 2010.
Více informací najdete na www.cif.cz nebo
www.domestos.cz
Děkujeme Vám za spolupráci.
Zaměstnanci MŠ.
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Úplně na konec Vám chceme poděkovat za přízeň
v tomto školním roce, za spolupráci při výchově Vašich
broučků a za pochopení některých nepříjemných opatření,
která jsme nuceni udělat. Věřte, že není naším cílem
působit Vám problémy, ale zlepšovat prostředí a podmínky,
ve kterých Vaše děti prožívají část svého dětství. A
spokojené děti jsou naším i Vaším cílem! Mějte se o
prázdninách krásně, opatrujte sebe i své děti a v září
nashledanou v nové školce !
Kolektiv učitelek Mateřské školy v Polici nad Metují

recitací obveselily své rodiče a blízké a knížku oplatily
dárečkem. Pro zpříjemnění podvečera maminky, babičky
(tatínkové?) napekly (i) sladké pohoštění. Snad se všem
domů odcházelo zvesela.

Z bezděkovské školy
Výlet do Maršovského údolí
Na čtvrtek 29. dubna zněla předpověď počasí lákavě a
tak jsme se ze dne na den rozhodli, že vyrazíme na malý
polodenní výlet. Autobusem jsme vyjeli nahoru na Petrovice
a zašli se podívat na oboru s daňky a muflony. Měli jsme
možnost si je prohlédnout v celé své kráse. Mufloni se po
chvilce vylekali a utekli do povzdálí, ale daňci byli krotcí a
nechali se od nás i krmit jablky a tvrdým pečivem, které
jsme pro ně přinesli.
Loukou jsme seběhli do Maršova. Zdejší obyvatelé
vítali naše děti ze zápraží svých příbytků a zvali nás
všechny na návštěvu. A tak jsme neviděli jen muflony a
daňky, ale i ovce s jehňaty, kozy s kůzlaty, koně, hady,
myši a rybičky. Všichni k nám byli moc milí, zdrželi bychom
se i déle, ale chtěli jsme stihnout autobus z Petrovic. Cestu
údolím jsme si příjemně užívali, slunce hřálo, řeka
šplouchala…. Děti jásaly před každým mostečkem přes řeku
a nadšeně prozkoumávaly terén za každou další zatáčkou.
U železničního mostu jsme se potkali s dětmi
z petrovické školky a chvíli si s nimi pohráli v lese. Pak už
jsme autobusem mířili zpět do naší školky k obědu.

Besídka pro maminky na Bezděkově
V pátek 14.5. uspořádaly děti z MŠ společně se svými
učitelkami Besídku pro maminky.
Děti si pro maminky připravily nejprve ukázku, jak je to
s vodou - od pramene až po vznik řeky.
V další části pak zahrály pohádku "Jak krtek ke
kalhotkám přišel".
Představení se moc povedlo. Po něm děti odevzdaly
maminkám kytičky a malý dáreček. Odměnou pro děti byla
hostina. Maminky napekly buchty a zákusky, paní učitelky
uvařily čaj a kávu, pro děti byla přichystána limonáda.

Dopravní hřiště
Ve čtvrtek 13.5.2010 jsme společně se 4.B třídou z
Police podruhé navštívili dopravní hřiště v Náchodě.
Tentokrát nás čekalo nejprve řešení dopravních situací
na křižovatkách, zopakování dopravních značek i správného
vybavení kola a pravidel, která je nutné dodržovat při jízdě
na kole.
Po malé svačině si pak všichni opět prakticky vyzkoušeli,
jak se na dopravním hřišti jezdí podle dopravních značek i
semaforů.
Pak přišla nejtěžší část - testy, které je nutné složit pro
získání řidičského průkazu na kolo. Otázky byly záludné a
mnohým daly pěkně "zabrat". O tom svědčí i to, že asi
polovina žáků bohužel obdržela více než 4 chybné
odpovědi, takže zatím průkaz nezískala. Někteří ale naopak
byli velmi úspěšní. Nejlepší byla Nikol Benešová, která
neudělala ani jednu chybu - gratulujeme.
Pokud se Vám na dopravním hřišti líbí, můžete si svou
zručnost v jízdě zde každý den odpoledne vyzkoušet, hřiště
je veřejnosti přístupné (podmínkou je pouze vlastní kolo).
Další zajímavou akcí, která zde proběhne 22.5.2010 od 9
hodin bude jistě i Setkání s policií - den plný soutěží a her.

Módní přehlídka na Bezděkově
Dne 31.5 probíhala ve ŠD módní přehlídka. Děti si
připravily různé kostýmy. Seznámili jsme se se světovými
návrháři. Naučili jsme se vhodně sladit barvy, kombinovat
vhodný materiál, používat různé doplňky.

Čtenářská slavnost na Bezděkově
Prvňáci v pondělí 17. 5. odpoledne prokázali, že se stali
čtenáři, žáci druhého ročníku obhajovali titul čtenáře.
Všichni předvedli rodičům a dalším hostům, že už čtou
velmi dobře, že se nestydí před publikem, obdrželi
diplomy, prvňáci ještě medaili a svůj první čtenářský deník.
Od rodičů děti dostaly jako překvapení knížku. Děti se
proměnily v postavy z pohádkových knížek a zpěvem a
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Miss panenka - Hradec Králové
V úterý 1.6.2010 se děti z bezděkovského pracoviště
vypravily do Hradce Králové na vyhodnocení soutěže Miss
panenka.
Jako dopravní prostředek byl opět očekáván modrý
autobus, který se loni všem moc líbil. Hned ráno však
nastalo velké překvapení. Místo autobusu přijela auta tři a
mezi první činnosti tedy patřilo rozpočítání se na tři
skupiny. Pak jsme nastoupili a "hurá" na Hradec Králové.

Vyhodnocení se opět konalo v kongresovém centru Aldis.
Letos se zúčastnilo celkem 53 škol, družin či dětských
kolektivů. Celý program byl zajímavě koncipován vystupovala taneční skupina "T-bass", zpěvák Marek
Ztracený a zpěvačka Madalena Joao. Všichni autoři
panenek, reprezentujících jednotlivé školy, obdrželi malý
dáreček.
Na konci dvouhodinového programu byla jako nejhezčí
panenka vyhlášena dvojice Mach a Šebestová. V soutěži Miss
internet vyhrála panenka Markétka.
Po skončení vyhodnocování jsme se vydali na prohlídku
Hradce Králové. Prošli jsme po nábřeží, navštívili Velké a
Malé náměstí a pak kolem Bílé věže jsme se šli podívat na
nádvoří u Krajského úřadu a hrající schody. Dále jsme došli
až do Jiráskových sadů, kde jsme si dali chvilku na hraní.
Pak jsme navštívili cukrárnu a zamlsali si. Ve 14 hodin jsme
se vydali na cestu domů. Výlet se nám velmi líbil.

Marie Vaisarová

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Definitivní
tečkou
za
jarním
semestrem Polické univerzity volného
času byl další výlet za poznáváním krás
naší země, její minulosti a kultury.
Tentokrát posluchači zavítali na jižní
Moravu. Vzhledem k délce trasy i
bohatému programu byl odjezd stanoven
na poměrně časnou dobu, autobus s účastníky odjížděl od
polické radnice již ve 4 hodiny ráno.
První zastávkou byly Ivančice, město známé jako rodiště
dvou významných osobností naší kultury,
předního
představitele secese - „art nouveau“, malíře Alfonse Muchy
a herce Vladimíra Menšíka. Ve městě posluchači navštívili
Památník Alfonse Muchy, který vznikl rekonstrukcí
renesanční budovy Staré radnice. V horním patře budovy je
umístěna expozice Alfonse Muchy a má název „Ivančický
rodák Alfons Mucha 1860 – 1939“. Alfons Mucha, který patří
k velkým postavám světového výtvarného umění, se tady
narodil v roce 1860 a jeho celoživotní dílo proslavilo českou
secesní školu po celém světě. Mnoho let svého života strávil
v zahraničí, především v Paříži, kde získal značnou
pozornost svým návrhem plakátu pro slavnou herečku Sarah
Bernhardtovou. V roce 1910 pak na zámku ve Zbirohu
začíná pracovat na svém životním díle, Slovanské epopeji.
V roce 1918 dává své umění do služeb nově vznikajícího
státu, navrhuje m.j. státní znak, bankovky a poštovní
známky. Po obsazení Československa nacisty na jaře roku
1939 je zatčen, vyslýchán gestapem a v červenci téhož
roku v Praze umírá. Expozice druhého slavného rodáka se
nalézá v přízemí Památníku. A Vladimíra Menšíka (1929 –
1988) není třeba mnoho představovat, zejména starší
generace jej má jistě v živé paměti z jeho četných
televizních a filmových rolí.
Po prohlídce památníku pokračoval výlet návštěvou
obce Hlína. Zde vystoupali posluchači na novou rozhlednu,
postavenou na místě dřívější nejstarší rozhledny na jižní

Moravě, která však byla pro celkovou zchátralost zbořena
v roce 1938. Nová rozhledna, pojmenovaná po Vladimíru
Menšíkovi byla slavnostně otevřena v roce 2007. Poté
posluchači navštívili nedaleké město Dolní Kounice, město
ukrývající mnoho historických památek - zámek, kapli sv.
Antonína a několik dalších kostelů, židovskou synagogu a
židovský hřbitov, měšťanské barokní a renesanční domy aj.
Asi nejcennější památkou pak je romantická zřícenina
kláštera Rosa coeli (Růže nebes), kláštera založeného již
v roce 1181 pro sestry premonstrátského řádu.
Cílem dalšího zastavení byl Moravský Krumlov, v jehož
zámku se v současné době nachází Muchova Slovanská
epopej. Toto monumentální dílo, zachycující významné
události z dějin českého národa i z dějin ostatních
slovanských národů a obsahující celkem 20 velkoplošných
pláten (o rozměrech až 10 x 6 m), bylo poprvé vystaveno
v roce 1928 v pražském Veletržním paláci a umělec je
odkázal českému lidu. Po skončení výstavy byly obrazy
uschovány, protože pro stálou expozici se v Praze tehdy, a
vlastně dodnes, nenalezlo vhodné místo. A podle některých
odborníků právě tato okolnost dílo zachránila, protože po
něm pátralo jak německé gestapo, tak sovětská vojska. Po
2. světové válce byl celý cyklus zapůjčen do Moravského
Krumlova, kde je vystavován od roku 1963. V současné době
se jedná o přemístění díla do Prahy.
Na závěr bohatého programu, při cestě k domovu, se
uskutečnila ještě krátká zastávka v Kralicích nad Oslavou.
V této obci kdysi bývala tvrz ukrývající v letech 1578 – 1622
tajnou tiskárnu Českých bratří, ve které byla vytištěna
legendární Bible kralická.
Výlet byl poslední akcí jarního semestru, posluchači nyní
jistě využijí nadcházejícího volna k dokonalé regeneraci sil,
aby v září s novým elánem nastoupili do podzimního
semestru, kterým se uzavře první, a možno říci velice
úspěšná, dekáda Polické univerzity volného času. Tak hezké
prázdniny a v září na shledanou!
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Základní umělecká škola
informuje ...
•

Kocianova houslová soutěž 2010
Od středy 5. května probíhal v Ústí nad Orlicí již 52.
ročník prestižní mezinárodní houslové soutěže tzv.
"Kocianky". Za naši školu se soutěže zúčastnily čtyři
houslistky ze třídy Ladislava Michala. Dvě nejmladší
účastnice, Anička Lichá a Anička Pospíšilová, jely teprve
získávat zkušenosti na tak náročné soutěži, ale další dvě,
již ostřílené houslistky Markéta Nádvorníková a Kateřina
Soumarová, dosáhly svými výkony významných ocenění.
Uspěly v prvním kole soutěže s povinnou skladbou a ve
finále Markéta získala 3. místo ve III. kategorii a Kateřina
Čestné uznání II. stupně v nejvyšší, IV. kategorii mezi
staršími konkurenty.

Anička Pospíšilová (první zprava)
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Ředitel pořádající ZUŠ Petr Křivinka předává vítězný pohár
Anička Lichá (uprostřed)

Markéta Nádvorníková (první zprava)
•

Absolutní vítězství v celostátním finále!
V sobotu 8. května odjel náš Velký dechový orchestr do
moravských Letovic, kde se konalo republikové finále
soutěže dechových orchestrů - soutěže, kterou pro tyto
orchestry vyhlašuje jednou za tři roky MŠMT. Změřili jsme
tam síly s nejlepšími dechovými orchestry, které tam
postoupily z jednotlivých krajů naší vlasti a výsledek klání
je pro nás úžasný a neuvěřitelný: Získali jsme 1. místo ve
zlatém pásmu v kategorii I.b (orchestry s věkovým
průměrem do 16 let a do 45 členů) a po sečtení všech bodů
jsme dosáhli absolutního vítězství v celé soutěži!
Dirigent orchestru Lubor Bořek převzal ceny a diplomy z
rukou předsedy odborné poroty plk. Mgr. Václava Blahunka,
dirigenta Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

•

Finále soutěže smyčcových komorních souborů
Poslední letošní soutěží ZUŠ vyhlašovanou MŠMT bylo
celostátní finále soutěže v komorní hře s převahou
smyčcových nástrojů, které proběhlo ve dnech 21. - 23.
května v Jindřichově Hradci. Za náš kraj postoupily tři
soubory z naší školy, škoda však, že díky zranění klavíristky
Magdy Troutnarové se nakonec naše Klavírní trio (které
tvoří ještě houslistka Anna Novotná a violoncellista Adam
Kašpar) tohoto finále nemohlo zúčastnit. Jak si tedy vedly
naše zbývající dva soubory? Krátce - skvěle! Oba
přivezly první místa ze svých kategorií!
V první kategorii to bylo Smyčcové kvinteto (Kateřina a
Karolína Karpfovy - housle, Maxim Vik - viola, Karolína
Soukupová a Petr Lichý - violoncello)
a ve čtvrté kategorii Smyčcové okteto (Markéta
Nádvorníková, Kateřina Soumarová, Kristýna Hargitaiová,
Jiří Pacner - housle, Petra Soukupová, Jan Blažek - viola,
Jana Jirásková, Tomáš Hejzlar - violoncello).
Všechny soubory do soutěže připravila paní učitelka
Michaela Michalová, která obdržela od poroty Diplom za
vynikající pedagogickou práci.
Děti tak završily úspěšné tažení našich žáků v letošních
soutěžích a my máme radost, že naše škola nedosahuje
dobrých výsledků jen v jednom specializovaném oboru, ale
že se úspěšně prosazuje ve všech soutěžních oborech, jak
to ukázal i letošní školní rok. Gratulujeme!

Smyčcové okteto při vystoupení na Koncertu vítězů v
Rytířském sále jindřichohradeckého zámku, který nahrával
Český rozhlas
•

Náš orchestr s trofejemi před zámkem v Letovicích u Brna
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Talentinum 2010 - Archetti in Moravia
V pátek 28. května se konal v Luhačovicích koncert
loňské vítězky houslové soutěže Archetti in Moravia, jíž byla
naše žákyně Markéta Nádvorníková. Markéta zahrála
Fantasii brillante na téma z Gounodova Fausta, op. 20
Henryka Wieniawského za doprovodu Zlínské filharmonie
Bohuslava Martinů, kterou řídil maďarský dirigent Gábor
Horváth.

•

ORCHESTRA PICCOLA MA GIOCOSA v médiích
Že naše děti budou reprezentovat Polici dokonce u
premiéra, to se nám ani nesnilo. Ale jako by to nestačilo v tyto dny se náš orchestr objevil ještě na vlnách rozhlasu i
v pořadu České televize.
V sobotu Český rozhlas 2 Praha vysílal z divadla U hasičů
přímý přenos pořadu Tobogan - zde za orchestr s panem
redaktorem Cibulkou hovořili Anna Novotná, Jakub Jirásek a
Zdeněk Holub.
A hned druhý den, v neděli 30. 5. 2010 proběhlo
natáčení v ČT do pořadu Hřiště 07. Zde orchestr
reprezentovali v pořadu s Tomášem Töpferem Jakub
Jirásek, Jakub Seidl a Zdeněk Holub.

Markéta Nádvorníková s maďarským dirigentem Gáborem
Horváthem
•

ORCHESTRA PICCOLA MA GIOCOSA u premiéra Jana
Fischera
1. červen se stal významným dnem v historii našeho
komorního smyčcového orchestru „Orchestra piccola ma
giocosa“. Děti totiž na tento den obdržely pozvání od
zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Michaela
Kocába do sídla vlády, Strakovy akademie v Praze, kde se
setkaly s premiérem Janem Fischerem. Ten si na tento Den
dětí, který se slaví již šedesátý rok, pozval nejúspěšnější
dětské kolektivy i jednotlivce, aby jim popřál a ocenil
jejich úspěšnou práci. Kromě nezapomenutelných zážitků si
děti z Prahy odvezly i Památný list s podpisy premiéra
Fischera a Michaela Kocába.

Naši zástupci v přímém přenosu s redaktorem ČR Cibulkou

Před budovou České televize v Praze
ZUŠ

Naše děti hrají Janu Fischerovi v Úřadu vlády
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Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Pověsti našeho kraje a gastronomie
V 17. století sužovala náš kraj vleklá třicetiletá válka,
neustále tudy procházeli vojáci,
drancovali, znásilňovali, vraždili a utrpení obyvatel
nebralo konce. Dne 9. června roku 1639 vpadli Švédové do
Police nad Metují. Vylomili dveře kostela a pobrali veškeré
cennosti. Kořistili i ve městě, žádný dům neušel jejich
řádění. Došlo i na příbytek bohatého pláteníka Žida Löbla.
Ten měl jedinou dceru, nejkrásnější dívku ve městě,
půvabnou Ester. Marně ji před vojáky ukrýval v podkrovní
komůrce, vojáci vypáčili vchod a děvče unesli. Nepomohlo
ani to, že nešťastný otec nabídl svůj majetek jako výkupné.
Okradli ho a ještě zbili. Zhruba po měsíci se Švédové
chystali do Police znovu, a proto se Poličtí, které mezitím
někdo včas varoval, raději skryli ve skalách Boru u nedaleké
Machovské Lhoty. Když bylo nebezpečí zažehnáno, bázlivě
se vraceli domů. Cesta je vedla lesnatým údolím od Nízké
Srbské. V dubovém porostu blízko řeky Stekelnice s hrůzou
objevili mrtvou dívku s dýkou v srdci. Löbl v nebohé poznal
svou ztracenou dceru. Na tom místě sousedé vyhloubili hrob
a s hlubokým zármutkem Ester pohřbili. Neuplynulo ani
čtrnáct dní a na tomtéž místě uložili i jejího otce. Zemřel
žalem. Tento smutný příběh nám připomíná jméno údolí i
říčky, která jím protéká. A tak až budete v letních dnech
projíždět nebo procházet tímto malebným koutem našeho
kraje, vzpomeňte si, proč se místo sevřené lesnatými vrchy
směrem od mlýna na Kozínku k Nízké Srbské jmenuje
Židovka.
My jsme si pro čtenáře na červen připravili veselejší
téma – recepty rozmanité židovské kuchyně. I slavný
francouzský básník Guillaume Apollinaire prohlašoval, že
židovská kuchyně spolu s ruskou, francouzskou a italskou
patří k nejlepším na světě. Bráno na dnešní poměry je v
podstatě velmi racionální, málo tučná a bohatá na vlákninu.
Několikrát do roka je ozvláštněna nějakou tou husičkou,
jinak je ale jejím základem hovězí, telecí a skopové, hodně
ryb a drůbeže. Z teologických důvodů se nepoužívá vepřové
sádlo, ale rostlinné tuky nebo chutné husí sádlo, které
dodává židovským pokrmům nenapodobitelnou chuť.
Kořením se nešetří. Hojně jsou užívána i ostrá koření,
citron, paprika a česnek. K němu se váže i tato židovská
moudrost: Pět vlastností chová česnek - sytí, zahřívá,
rozveseluje líc, rozmnožuje semeno a hubí červy ve
střevech. Mnozí dodávají, že probouzí lásku a zahání
žárlivost.
A nyní již slibované recepty. Jedná se o tradiční
prastaré recepty, nejsou tedy většinou zpracovány
obvyklým způsobem, protože zkušené kuchařky vařily „od
oka“.
Plněná rajčata po židovsku
Sedmi velkým rajčatům seřízneme vršky a opatrně
vybereme vnitřek. Necháme okapat potřebné množství
sterilovaného hrášku a přidáme 300 g telecího nebo
kuřecího vařeného masa pokrájeného na kostičky.
Přimícháme několik lžic majonézy a dochutíme posekaným
koprem, solí, pepřem a troškou cukru. Rajčata naplníme
připravenou směsí a podáváme na míse, zalité rosolem.
Židovské cibuláčky
Smísíme 400 g žitné mouky, 150 ml oleje, 250 ml vody a
kvásek z 25 g droždí. Vypracujeme těsto a necháme kynout.
Na pomoučeném vále těsto tence rozválíme a vykrajujeme
z něho hrnkem kolečka. Klademe je pak na vymazaný
plech, potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme 200 g
drobně pokrájené cibule. Osolíme, cibuli vmáčkneme do
těsta a necháme ještě kynout. Pečeme ve středně vyhřáté
troubě asi 25 minut.
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JUBILEA

=========

V květnu 2010 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Milena Schwarzová
paní Věra Hejzlarová
75 let
paní Jarmila Teichmanová
pan Jaroslav Reimann
80 let
paní Helena Prouzová
paní Alžběta Strauchová
pan Jaroslav Rohulán
pan Josef Grünwald
85 let
paní Miloslava Hamplová
paní Hanička Pourová
paní Uršula Sassová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.

Bábovka podle židovských babiček
Smísíme 450 g prosáté mouky s 80 g cukru, solí, vanilkou
a trochou strouhané citronové kůry. Z 250 ml mléka nebo
vody použijeme malou část na přípravu kvásku. Ten
vyrobíme ze 30 g droždí, trochy cukru a mléka. Ve zbytku
mléka nebo vody dobře rozmícháme 3 žloutky. Vzešlý
kvásek přidáme k mouce, přilijeme žloutky s vodou a 120 g
oleje nebo rozpuštěného másla. Vypracujeme řidší těsto a
dáme vykynout. Vykynuté těsto rozválíme na vále
v obdélník, posypeme skořicí, trochou cukru, rozinkami a
ustrouhanými mandlemi. Zakapeme rozpuštěným máslem.
Místo něj lze rozválené těsto hned na začátku potřít lehce
tukem. Zavineme a vložíme do bábovkové formy, dobře
vymazané máslem a vysypané strouhankou. Necháme ještě
asi půl hodiny kynout. Pečeme v troubě při mírnější teplotě
45 minut až hodinu. Když bábovka trochu prochladne,
vyklopíme ji a posypeme cukrem. Při kakaové variantě
rozválené těsto rovněž pomažeme tukem, posypeme silně
kakaem, krystalovým cukrem, rozinkami, nasekanými
mandlemi, zavineme a pak je již postup stejný.

Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SVATBY
Májové tradice byly u nás dodrženy a tak se neoddávalo….

STŘÍBRNÝ PODVEČER = = = = =
Tradici stříbrného podvečera jsme naopak dodrželi a
pozvaly manželské páry, které v první půlce roku 1985
uzavřeli manželství. Stříbrnou svatbu s námi v pátek
14.5.2010 od 17 hodin oslavilo 5 párů.
Posezení se,myslím, vyvedlo a v příjemné atmosféře
jsme poseděli do 20 hodin. Pozvání přijali Václav a Věra
Kohlovi ze Suchého Dolu, Vladimír a Dana Hrudíkovi ze
Žďáru nad Metují, Miroslav a Rita Holečkovi, Michal a Lenka
Šimkovi a Zdeněk a Irena Kuchtovi z Police nad Metují.

Poslední sbohem
Dobrou chuť přejí v červnu všem čtenářům žáci a
pracovníci Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD,
Hronov, s. r. o. - www.hshronov.cz

STATISTIKA
K 31.5.2010 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4219 obyvatel.

Dne 6.května tento svět navždy opustil další z členů
ledhujského sboru, bratr Zdeněk Krtička.
Narozen 20.4.1933, členem od roku 1955. Ve svých 24
letech pověřen vedením mládeže a přípravou nových členů.
O rok později se stává velitelem sboru a připravuje i
soutěžní družstvo Velké Ledhuje. Na počátku 60.let získává
první ocenění za práci s mládeží. V první polovině 70.let,
společně s dalšími bratry organizoval a stál u zrodu nové
hasičské zbrojnice pro Polici a Velkou Ledhuji. Po 19 let
činnosti u sboru získává ocenění Ústředního výboru SPO
(svazu požární ochrany). V roce 1976 je zvolen předsedou
sboru ve VL, přičemž se zasazuje o samostatnost a
svébytnost tohoto sboru. V první polovině 80. let dal s
bratrem Homolkou vzniknout kronice sboru (sběr pamětí a
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událostí z let 1904-1984). Delegaci v radě města, za oblast
požární ochrany, předcházelo vyznamenání za mimořádné
zásluhy.
V roce 1992 byl bratr Krtička opět zvolen starostou
sboru. V druhé polovině 90.let je mu udělen řád sv.
Floriana, z rukou starosty okresního sdružení v Náchodě. Za
svého předsednictví udržuje kontakt se sbory ze zahraničí
(německý Jüterbog a polská Sczinawka) a sbor VL je
několikrát poctěn návštěvou z Polska, i z bývalé NDR.
Po definitivně ukončeném předsednictví ve sboru,v roce
1997, vedl dalších 5 let kroniku sboru a při 100. oslavách
založení sboru prezentoval historii i novodobou činnost
sboru před zástupci města a veřejností. U příležitosti oslav
založení vždy podněcoval prezentaci místního spolku před
veřejností. V roce 2008 mu bylo uděleno nejvyšší možné,
hasičské ocenění – Zasloužilý hasič.
Bratra Krtičku poznali 3 generace členů sboru nejen
jako jednu z vůdčích osobností, ale i jako milovníka letní a
zimní turistiky. To dokládají mnohé vzpomínky na „tajné
hasičské výlety“.
Naše poslední sbohem jsme bratru Krtičkovi, díky
souhlasu rodiny, mohli vzdát s hasičskými poctami.
Se vzpomínkou a díky SDH VL

VZPOMÍNÁME
Dne 12. června 2010
uplyne 15 smutných let od
úmrtí našeho otce a manžela
pana Přemysla Jirmana.
Kdo
jste
ho
znali,
vzpomeňte s námi. 30. června
2010 by oslavil 65. narozeniny
společně se svojí sestrou –
dvojčetem pí Obstovou, které
tímto blahopřeje celá rodina
k významnému
životnímu
jubileu.
Rodina Jirmanova

Opustila nás...
Opustila zemi krásnou, zemi tolik milovanou, přátele i
kamarádky.
Milovala lidi a setkání se stávalo stále častěji jedinou
radostí z toho mála poledních let, co ji zradilo zdraví. Místo
u stolu osiřelo, ale hezké chvíle, prožité v její společnosti,
půjdou s námi životem dál, už jen ve vzpomínkách. Na lidi
se srdcem na dlani se nezapomíná!
Milá Věra Vrbičanová mezi náš už nepřijde...
Senior klub Ostaš Police n. M.

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Vinšovali jsme paní Ulle...
Po týdnu bohatém na katastrofické zprávy nastala
prosluněná sobota 22. 5. 2010. Na POZVÁNCE, kterou jsme
v předstihu obdrželi, na nás s úsměvem hledí pí Ulla
Sassová, a srdečně zve do JAVORU. To se neodmítá.
Květiny, dárky, blahopřání i dojetí naší milé jubilantky
k neuvěřitelným 85. narozeninám, vždyť patří bytostně do
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koloritu našeho města, kde pro vzácnou letoru si získala
přízeň mnohých. Je to veliký vklad daný jí do vínku...
Nazdobená společenská místnost se úderem14.00 hodiny
zaplnila, hostina téměř svatební a o to se vzorně postaraly
její dcery s rodinou a bylo to víc jak vynikající. Slavnostní
TUŠ, fanfáry a harmonikové duo p. Jiří Vacek a pí M.
Ryšavou, vozembouch a sborem pěli „Živijo“. To už z dortu
sršely jiskřičky – malý ohňostroj, přípitek a zábava se
rozběhla, z melodie do melodie, od Šumavy k Tatrám.
Lidovky, národní, Hašlerky, operetní, trempské i pijácké.
Pan Vacek pěl ala Jára Pospíšil a uchvátil úžasným hlasem.
Mezitím jeho paní „odjela“ zkolaudovat nový domov paní
Ully a toho využila temperamentní Hildička Bednářová
nahodila udičku, on se chytil a dvojzpěvy byly originál –
supr, to nemělo chybu. Za choreografii by se mohl z placu
postavit i Mistr Harapes. Básně k tématu a komentář
obstaral pan Konrád Richter a my žasli, jeho parketa se
přeci nachází ve smuteční síni, ale mělo to říz, grády i
„nóblesu“. Ona runda také odvedla kus poctivé práce a tak
se nám řinuly slzy tentokrát od smíchu, bolela bránice a
taky se odbouraly zábrany a já začala jódlovat, nebože
bych mutovala? Tak je to správné, tak to má být, však to
děláme pro zdraví.
Diva Ivana Richterová a její pokus o hru na zmíněný
vozembouch veselé lidičky, připomínali více pořad
„BABICOVY DOBROTY“, ale až ona chytí ten rytmus, pak tu
máme nekalou konkurenci. Cvik dělá Mistra, nechme se
překvapit! Hokej jsme neviděli, avšak stav manšaftu byl
sledován a my včas informováni. Jelikož jsme zvítězili, byla
tu další příležitost k pozvednutí číší „NA VÍTĚZSTVÍ“! To
bylo fňukání, že to nedopadne a vidíte, že to není zas tak
zlé...
Co přát naší jubilantce? Snad to vystihuje nejlépe
úryvek jedné z posledních písniček při loučení. „Tak dobří
přátelé se jen tak nesejdou, nebudem si říkat SBOHEM, ale
NASHLEDANOU!“
Do další etapy života běhu přejeme hlavně zdraví a
radost ze života, ať jste stále obklopena těmi, kteří Vás
mají rádi a Vy máte ráda je!
Děkujeme za nezapomenutelné, veselím prošpikované
odpoledne, za skvělé pohoštění.
My si navíc odnášíme do svých domovů tolik krásného,
že nás to posílí i ve dnech dalších, méně svátečních. Díky
Vám, naše Ullinko!
Hana Krejčová

Májová cesta Senior klub Ostaš
Žádná nepřízeň počasí , ani ta divná islandská sopka
jménem „Eyjafjallajökull“ , na které si cvičím paměť, nám
nemohla zabránit v cestě do Mnichova Hradiště a Turnova.
Na tu cestu jsme se těšili, my klubisti, více jak měsíc a
počasí nám přálo. Ráno v 7 hodin bylo sice na polickém
náměstí pochmurno a než jsme vyjeli , zapršelo, i po cestě
bylo místy husto,jak říká omladina,ale čím víc jsme se
vzdalovali od domova, jasnilo se a během dne nás i slunce
ohřívalo.
Jeli jsme s naší osvědčenou dopravní společností CDS na
Žďár ,Českou Metuji a dále na Radvanice směrem na
Trutnov a kochali se krásnou jarní přírodou. A bylo na co se
dívat! Řekla bych, že ten náš kout český je tak malebný, že
by si zasloužil , aby i ti „neobyčejní lidé“, co nás chtějí
řídit, byli trochu obyčejní a vnímaví.
Ale nesmím opomenout to důležité. Cestu nám
připravily členky „Klubu“ Hanka Tremčinská a Helenka
Pivoňková, pěkně nás přivítaly a upozornily na všeliké
zajímavosti, které nás očekávaly. A tak jsme v dobrém
rozmaru přijeli do cíle cesty- Mnichova Hradiště –zastavili
před zámkem a už jsme mohli čerpat znalosti o tomto
městě. Dříve Hradiště nad Jizerou. První zpráva o Mnichově
Hradišti je z roku 1279 a je uváděno jako místo útěku
královny Kunhuty. Město bylo založeno o něco dříve mnichy

z cisterciáckého kláštera a mělo pohnutý osud, jak už to
v těch dobách bylo a jeho držitelé se často střídali. Roku
1579 se Mnichovo Hradiště stalo vlastnictvím Budovců
z Budova. Poslední Budovec zde vybudoval renesanční
zámek, jeho majetek však byl zkonfiskován a Václav
Budovec, účastník stavovského povstání, byl dne 21.6.1621
při staroměstské exekuci popraven s ostatními českými
pány. Mnichovo Hradiště získal později do svého držení
Albrecht z Valdštejna a v rodě Valdštejnů pak město
zůstává do roku 1945. Nepřipomíná nám toto dění něco ?
Ale naším hlavním cílem byl renesanční zámek, chlouba
města. Vznik renesančního zámku byl dílem Václava
Budovce a prošel postupně velkými stavebními úpravami a
vrcholně barokní podoba zámku je dílem doby kolem roku
1700. Nás pak velmi zajímalo zámecké empírové divadlo,
které vzniklo koncem 18.století z hlavního barokního sálu
s vyzdobeným raně klasicistním dekorem . Je to unikátní
dobový interiér s divadelním vybavením ,zachovaným až
dodnes. Škoda, že v době naší návštěvy nebylo přístupné i
zákulisí , které je také původní.

K dějinám turnovského kamenářství patří Odborná škola
pro zpracování kovů a kamenů založená v r.1884.Sami jsme
se přesvědčili o šikovnosti výrobců šperkařských prací, o
opracování drahých kamenů , výrobě technických nástrojů o
uměleckém kovářství, zámečnictví a o odlévání kovů. Prim
hraje i způsob opracování drahého kamene – glyptika (řezba
do drahokamů nebo kovu). A český granát, pyrop, s typicky
rudou barvou je oblíbeným drahokamem , setkáme se s ním
v mnoha špercích, které nás zdobí.
Od r.1984 se v Turnově pořádají sympozia Šperk a
drahokam, mezinárodní setkání šperkařů. A právě
v expozici Muzea jsme mohli obdivovat šperky -brože,
prsteny,náhrdelníky,náramky.
Ale obdivovali jsme i vystavené zámečnické umělecké
předměty, které v nás probudily fantazii a představy,
spojené s opracováním kovů. A tak bych mohla popisovat
všechno to, s čím jsme se v Muzeu setkali, ale nejraději
bych doporučila těm, kteří ještě tu nádheru nespatřili, aby
navštívili Turnov, město drahých kamenů a seznámili se
s jeho historií.
Konec našeho výletu se přiblížil a cestou domů jsme si
mohli promítnout vše, co jsme uviděli a co nám zůstane,
doufám, i nadále v paměti. Svítilo nám slunce, a tak jsme
si i z autobusu mohli pořídit obrázek Trosek s Babou a
Pannou i Humprecht. I tam se můžeme znovu podívat, do
toho krásného kraje Českého ráje.
Dojeli jsme šťastně a bezpečně zásluhou milého pana
řidiče , kterému též děkujeme za vlídné zacházení a ještě
jednou děkujeme všem, kteří se přičinili o uspořádání
seniorského výletu.
Jar@a Seidelová

Senioři slaví
Dnešní podoba zámeckých interiérů připomíná
atmosféru 18.stol.Dlužno je zmínit se o Hudebním salónu
s krásným barokním krbem s delfíny , o Dámském salónu
s tajemnou
dámou
v převlecích
na
olejomalbách
s francouzským nápisem:“Ať žije milá hraběnka Žofie
Valdštejnová!“
Bohatou výzdobu mají interiéry prvního patra zámku
s olejomalbami v přijímacím pokoji a Loveckém salónu.
Najdeme tam podobizny Valdštejnů a krajinné scenérie,
jejichž autory jsou např.umělci Jan Jiří Hertl a Jiří Hisler.
V polovině 19 stol.a v letech dalších byly některé
zámecké salónky upravovány v duchu romantického
historismu.Za zmínku stojí tzv.Delfská jídelna s kolekcí
fajánse vyrobeného v Holandsku. A tak bych mohla
popisovat další a další umělecké předměty, ale za
opravdovou zmínku stojí knihovna s bibliotékářem Giacomo
Casanovem. Salóny zámku nebyly jen svědkem rodinných
setkání , ale i významných událostí jako setkání mocnářů
Rakouska, Ruska a Pruska v roce 1813 k utužení vzájemné
dohody nazývané Svatou aliancí.
A tak bych mohla pokračovat, ale my se dále přesuneme
do dalšího města a to Turnova, okres Semily, nacházejícího
se na pomezí Českého ráje. Jeho počátky spadají do l3.
stol. a jsou spojeny s českým rodem Markvarticů . Ale než
se pustíme do návštěvy Muzea Českého ráje, jsme
připraveni se posilnit a vybrat si pěknou hospůdku či
restauraci, kterých je tu přehršel v centru města. A to nám
doma chybí. Nějak se tu našim hostinským nedaří a raději
pěstují herny.
Ale nechme herny hernami a vkročme do Muzea se
sbírkami archeologie, mineralogie, kamenářství a výroby
šperků a národopisu. Jsou to opravdu unikátní sbírky.
Vždyť od nepaměti přitahovala tato oblast Podkrkonoší a
Jizerky hledače drahých kovů a kamenů. Nalézaly se zde
především granáty a drahokamy křemenného typu, jako
jaspisy a acháty , zlato i stříbro ale i safíry.

My, senioři, se opět po měsíci scházíme.Je máj, i když
ne zrovna počasím vydařený, ale přesto lásky čas. Máme
radost ze setkání a jsme naladěni k oslavám. Pěkně nás
přivítala Helenka Pivoňková, moderování se ujala Ivana
Richterová a Fanda Pivoňka, ti to totiž nejlépe umějí a ví,
jak nás rozparádit. A to se také stalo.
Přivítaly nás děti , a protože dozníval svátek matek,
který jsme už jednou krásně oslavili v Koláru , připravily
nám milé uvítání recitacemi, zpíváním , vyprávěním ze
školy a tanečky.
Začalo se recitací básničky od básníka Ivana Blatného. A
tu nám přednesl takový pěkný druhák k oslavě maminek a
tedy i babiček. A teď pokračoval program jedním číslem za
druhým. Zpívaly se české písničky a sólistky to bezvadně
zvládly za klavírního doprovodu paní učitelky Miriam
Blažkové. Děvčátka se předvedla nacvičenými tanečky,
některá představovala klauny a pak se rozběhla z jeviště po
celém sále a obdarovala nás, babičky, srdíčky
s blahopřáním. Výstup školaček zakončil malý harmonikář
známými písničkami.
Vyvrcholením radosti bylo vystoupení capartů z polické
MaMiNy .Pohybovali se naprosto bezprostředně, bez
obvyklého dětského studu a jakoby profesionálně. Poslední
vystoupení s barevnými deštníčky nás všechny vzalo za
srdce. Spolu s maminkou Černohorskou sklízeli zasloužený
úspěch potleskem nás všech, který ostatně patřil všem
dětem a paním učitelkám ze ZŠ , které nás potěšily ještě
před nimi. Čekala je i sladká odměna.
A jak už to bývá při setkáních i tělo musí dostat své. A
tak se i hodovalo, řízek přišel k chuti a rovněž výborný
dortíček. To vše připravila pro naše mlsné jazýčky výtečná
kuchyně pana Martina Exnera. Kuchařům a cukrářkám
vzdáváme hold a děkujeme za pohoštění Senior klubu
Ostaš.
Když jsme uspokojili naše chuťové buňky , došlo k tomu,
proč jsme se hlavně sešli. Chtěli jsme popřát všem členům
„Klubu“, kteří se v letošním roce dožívají v relativně
dobrém zdraví kulatých narozenin. Je jich do počtu
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sedmnáct a jsou to „mladice a mladíci“ zvící 70,75, 80 a
85ti let. Sem tam ta hůlka , prášky proti bolesti, vozík, ale
jinak výkvět tohoto věku před nás předstoupil a paní
starostka, která i ve své zaneprázdněnosti má vždy na nás
čas , činovníci „Klubu“ a my,jeho členové , jsme popřáli
všem pevné zdraví a dlouhá léta prožitá v pohodě a
radosti. Živijó, živijó, mnoga lěta, živijó. Tak to zaznělo
sálem a my všichni, jak jsme se tu sešli, věříme, že taková
setkání se budou opakovat i nadále , i když někteří se třeba
budou na ten cvrlikot dívat z výšky. Ale stejně budou
s námi.

A aby ta radost byla úplná, zahrála paní Ryšavá na
harmoniku písničky na přání oslavenců, které jsme si
společně zazpívali. Sál hučel, zpívalo se, popíjelo pivečko a
vínko a bylo nám všem dobře. A tak to má být.
Na závěr ještě připomínáme, že naše poslední
semestrální setkání se koná na Ostaši ( ne v té pivnici a
herně na rynku) a to dne 23.června L.P.2010 /středa/ a pro
ty, kteří se chtějí svézt novým pěkovským autobusem, bude
přistaven ve 13.30 hod. před Pellákem. Předprázdninové
setkání začíná ve 14 hod. a třebas i dříve, kdo se na Ostaš
vydá po svých.
Těšíme se na další setkání jistojistě již v letním,
slunečném čase.
Sestry B. a J. Seidelovy

Zprávy z domova důchodců
Když se na úvod dnešního článku podívám o rok zpět na
zprávy z našeho domova z června 2009, kde úvodní věta
zněla slovy klasika: „…tento způsob léta zdá se mi poněkud
nešťastný…“, nemohu nic víc než konstatovat, že situace se
až s nepochopitelnou pravidelností opakuje. Počasí je
jedním z věrných témat rozhovorů dnešních dnů. Přiznejme
si, že sluníčko nám letos už chybí.
A co se událo v našem domově? Naši uživatelé si velice
rychle zvykli na nové prostředí. Ve volných chvílích sledují
televizi, luští křížovky, cvičí, povídají si, hrají různé
společenské hry nebo poslouchají poutavé čtení paní Ivany
Richterové. Když náhodou neprší, jdou na procházku nebo
odpočívají na terase a na balkonech. A když prší, tráví čas
v respíriích, kde již máme krásná ratanová křesla a kytičky,
které nám darovali naši spoluobčané. Musím říci, že se jim
u nás daří.
Minulý týden proběhlo dovybavení pokojů a interiérů
dalším nábytkem, takže jsou prostory domova čím dál
krásnější. Uživatelé si své pokoje vyzdobili květinami a
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různými doplňky. Také všichni sledujeme probíhající práce
na rekonstrukci našeho „původního“ domova.
Letos jsme z bezpečnostních důvodů upustili od stavění
májky a opékání vuřtů. Poslední dubnový den jsme si
alespoň vyrobili vlastní malé čarodějnice a popovídali si o
původu a historii tohoto oblíbeného dne.
Den matek jsme oslavili 18. 5. A byla to oslava opravdu
veselá. Na cimbál hrála paní Hanušová z Červeného
Kostelce a na housle ji doprovodil pan Osoba z Bukovice.
Zazpívali jsme si všichni společně, protože nám zahráli
všechny krásné písničky na naše přání. Jejich vystoupení se
nám moc líbilo a děkujeme.
Velice jsme se těšili na sobotu 22. 5., kdy pro nás opět
přijel Toulavý autobus a povozil nás naším krásným krajem.
Zvolená trasa směrem na Jestřebí hory, Malé Svatoňovice,
Rtyni v Podkrkonoší a Červený Kostelec vedla krásnou
přírodou a naštěstí se vydařilo i počasí. Svěží jarní zeleň,
rozkvetlé zahrádky, upravené domky, pamětihodnosti,
známá místa – byli jsme opravdu nadšeni. Děkujeme všem,
kdo se na této akci podíleli.
26. 5. nás navštívili milé děti z polické mateřské školky
a zazpívali nám veselé písničky o jaru a o zvířátkách a
darovali nám svoje výrobky, které nám také vyzdobí náš
domov. Moc jim děkujeme.
Poslední víkend v květnu naši uživatelé volili své
zástupce do poslanecké sněmovny ČR a nejkrásnější měsíc
v roce – měsíc lásky – je za námi.
Dlouho jsme Vám nenabídli nic z receptů našich
babiček. Trávy je nyní všude dost, tak můžeme využít
dostupných zdrojů a uvařit si šťovíkovou polévku. Projděte
se loukou a natrhejte asi:
5 dkg listů šťovíku a doma si pak připravte:
smetanu na vaření
jedno vejce
trochu muškátového květu
octa
soli
pepře
vegety
másla
brambor
Listy šťovíku orestujte na másle a přidejte podle chuti
špetku muškátového květu, Vegety, pepře a soli. Potom vše
zalijte vodou, přidejte na kostičky nakrájené brambory a
asi 10 – 15 minut povařte. Vmíchejte jedno syrové vajíčko,
pár kapek octa (podle kyselosti šťovíku) a nakonec do
polévky zamíchejte smetanu a dobrou chuť.
Na další setkání se čtenáři na stránkách Polického
měsíčníku se těší uživatelé a zaměstnanci DD.
Za kolektiv DD ředitelka Věra Kašíková

Fond pro pozůstalé informuje >>>
Fond pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí připravil
na sobotu 8. května 2010 celodenní výlet. Téma bylo Kuks.
Ráno v 7 hod. jsme se sešli před CDS a těšili se na pěkně
prožitý den. Trochu nás postrašilo počasí, ale měli jsme
opět štěstí a vše dopadlo dobře. Cestou jsme ještě doplnili
osazenstvo do plného počtu a pak už jsme jeli směr
Jaroměř do železničního muzea. Tam jsme byli ohlášeni na
devátou hodinu.
Muzeum je ve starém železničním depu. Jsou tam
mašinky a vagonky na odpočinku. Nejstarší je z roku 1873.
O celé velké muzeum se stará parta dobrovolných milovníků
mašinek. Měli jsme i podrobný výklad z historie železnice a
dotazů bylo dost. bylo i trochu nostalgie a vzpomínek z
mládí. Pan průvodce nám názorně ukázal, z jakých vozů a
již odepsaných mašinek své exponáty vracejí do původní
podoby. Jsou funkční a některé byly právě mimo a dnes
sloužily na předvolební kampani po okrese Náchod.

Naše další cesta vedla směrem na Dvůr Králové, Bílá
Třemešná. Cílem bylo navštívit přehradu " Les Království ".
Když se řekne přehrada, mnohý člověk si asi představí
mohutné ošklivé betonové monstrum, jehož základní funkcí
je zadržovat vodu. Tahle přehrada, díky své poloze v
zalesněném údolí řeky Labe a svým architektonickým
ztvárněním je nejkrásnější v celé České republice a byla v
roce 1964 prohlášena národní technickou památkou.
Postavena byla v roce 1910 - 1920. Stavba trvala 10 let.
Zdržení bylo kvůli první světové válce. Mnozí z účastníků
tady byli poprvé v životě. Bylo tedy hodně focení, protože
přehrada a okolí jsou již od pohledu hezké. Některým z nás
se točila hlava při pohledu dolů z hráze, která je vysoká 41
metrů.

Průvodce jsme tentokrát neměli, ale jsou tam velice
dobře udělané podrobné informační tabule a tak si hlavně
muži mohli přečíst, a někteří i vyfotografovat, všechny
údaje o přehradě.
Odtud jsme pokračovali podhůřím Krkonoš na vrch
Zvičina. Je tam Raisova chata, rozhledna, kostel sv. Jana
Nepomuckého. Zde byl plánován " Piknik v trávě ".
Autobusem jsme vyjeli až nahoru na parkoviště v
nadmořské výšce 671 metrů. Někteří vylezli i na rozhlednu,
která je ještě o 10 metrů vyšší. Rozhled byl opravdu krásný.
I do kostela jsme se šli podívat. Postaven byl v roce
1711 a má oltář celý z kamene. Známý je z Raisových veršů
a povídek. Je to práce Františka Pacáka, který byl
spolupracovníkem Matyáše Brauna.K povšimnutí stojí jistě i
věž kostela. Je oplechována mědí a vršek je pozlacený.
Po občerstvení v trávě venku na lavičkách s rozhledem
do kraje jsme pokračovali směrem ke Kuksu a zastavili se v
Novém lese, kde se nalézá soubor soch od Matyáše Brauna
nazývaný Betlém. Toto ojedinělé sochařské dílo vznikalo v
letech 1717 až 1732 to je 15 let a je vytesáno do původních
pískovcových skal. Původně jich bylo 26, zůstalo jich 10 a
jsou někde dost poničené. Když byly nové, byly barevné.
Samotný Betlém jsou částečně sochy a částečně výjevy na
stěně skály. V roce 2002 byl betlém zapsán mezi Národní
kulturní památky České republiky.
Prošli jsme si pomalu až nakonec k Jákobově studně a
zase zpátky. Vlezli jsme i do jeskyně k poustevníkovi a na
kameni viděli otisk ruky hraběte Šporka mecenáše celého
díla a všech Braunových soch.
A už jsme naši další pouť směrovali na Hospital Kuks.
Trochu nás vyvedla z míry mylná informace, že můžeme
zajet autobusem až k zámku. Je to letos zakázané, musí se
na parkoviště ke Šporkově mlýnu a zaplatit parkovné.
Byznys je byznys!
Tak jsme se prošli bývalými lázněmi Kuks přes údolí a do
kopečka. Cílem byl Hospital - barokní komplex založený
hrabětem Šporkem po roce 1695. Hrabě žil v létech 1662 1738 a byla to z pohledu historie zajímavá osobnost.
Zapřisáhlý odpůrce řádu Jezuitů a přitom v jezuitské koleji
vyrostl a vystudoval!

V Kuksu jsme na prohlídku měli slečnu průvodkyni, která
nás provedla celou budovou, ukázala nám na velikém
modelu, jak ten Kuks původně vypadal a jak fungoval.
Prošli jsme do lapidária, kde jsou umístěny sochy Ctností a
Neřestí a u každé nám pověděla podrobně, co která socha
značí a co má v ruce, u nohou nebo na hlavě a co to
symbolizuje a vyjadřuje. Ty samé sochy jsou na ochozu
před budovou Hospitalu, ale tam jsme spíš hádali, co která
socha má znamenat?
Na závěr jsme ještě byli v kostele. Ten je bohatě
vyzdobený. Obrazy, sochy a pod. Je tam nádherná akustika
a pořádají se tam i koncerty. Kuks má 3 zajímavosti. Do
hrobky se jde nahoru, do zvonice se jde dolů a v kostele má
bílého čerta! Z kostela je vstup do krypty. Zajímavé jsou
dveře s kostlivcem a nápisy. Mezi mnoha jinými i " pamatuj
stále že přijde i smrt "
Celou prohlídku areálu jsme ukončili v upravené
sluncem zalité zahradě na lavičkách. Tam jsme zhodnotili
celý výlet a zavzpomínali, kdo kdy už v Kuksu byl a jak se to
tu od té doby změnilo. Pak jsme se pomalu přes údolí zase
vrátili k autobusu a jeli do České Skalice na večeři.
Měli jsme čas a tak jsme to vzali ještě přes Sebuč, kde
byly rozkvetlé sady jabloní, hrušní a třešní, přes
Chvalkovice, Hořičky a před sebou jsme se pokochali
rozhledem na Orlické hory, Nové Město n.M., Rozkoš přes
Bor a Hejšovinu až tam k nám . A shodli jsme se na tom, že
u nás je opravdu krásně.
Večeři jsme měli objednanou v restauraci RONOX u
Sokolovny. Tam na nás už čekali. Byl dobrý gulášek a
knedlík. K pití co si kdo dal a spokojenost byla vidět na
všech. Hosté i personál. Měli tam papouška, který nám do
všeho kecal a rozkecal se pořádně. Rybičky ve velkém
akváriu si jen tiše pluly a co bylo v tom dalším akváriu jsme
se jen dohadovali. Gekoni, chameleóni, ještěrky nebo co?
Prostě exoti, hlavně, že byli zavření za sklem.
A pak už nás pan řidič CDS Vlad. Parteli v pořádku
rozvezl domů a my se těšíme na další výlet, který byl měl
být někdy na podzim. Celý den jsme prožili v pohodě,
všichni byli ukáznění a dochvilní a budeme mít hezké
vzpomínky.
Za výbor fondu jednatelka Marie Chaloupková

Astronomický klub
Police nad Metují
Kometa C/2009 R1 McNaught
V květnovém PM jsme uvedli základní informace o jasné
kometě 103/P Hartley, kterou budeme pozorovat na
podzim 2010 a v první polovině příštího roku.
Podle předpovědí budeme na červnové obloze pozorovat
další jasnou kometu – C/2009R1 McNaught.
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Tato kometa by měla být pozorovatelná pouhýma očima
nízko nad severním obzorem. K pozorování si musíme
vybrat vhodné místo, které je mimo dosah městského
osvětlení a které umožňuje nerušený výhled na severní
obzor. Vyhledání komety si můžeme usnadnit triedrem
(malým turistickým dalekohledem). Na začátku června
kometa prochází souhvězdím Andromedy a její pohyb na
obloze se zrychluje.
V polovině června projde centrální částí souhvězdí
Persea. Podle předpovědí bychom v té době měli kometu
McNaught vidět i bez dalekohledu.
21. června bude kometa v těsné blízkosti jasné hvězdy
Capella v souhvězdí Vozky. V první polovině června bude
nejlépe pozorovatelná ráno, před úsvitem.
Začátkem července projde severní částí souhvězdí
Blíženců a nejlépe bude pozorovatelná za večerního
soumraku.
Nejmenší vzdálenosti od naší Země kometa dosáhne 15.
června. Periheliem (přísluním) projde až 2. července.
Kometu C/2009 R1 objevil v září 2009 australan Robert
McNaught fotografickým dalekohledem o průměru zrcadla
0,5m.
Poslední kometa, kterou jsme na obloze mohli
pozorovat bez pomoci dalekohledu byla 17/P Holmes
v listopadu a prosinci 2007.
K pozorování komety C/2009 R1 McNaught si popřejme
především dobré počasí a jasný severní obzor!

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS

JUPITER

SATURN
URAN
NEPTUN

21. června v 13 hodin 28 minut SELČ vstupuje
do znamení Raka , nastává letní slunovrat,
začíná astronomické léto,
Den se ještě o 17 min prodlouží, ale do konce
měsíce téměř o 4 minuty zkrátí ,
4. v poslední čtvrti, 12 v novu, 19. v první
čtvrti, 26. v úplňku,
není pozorovatelný,
večer nad severozápadním obzorem,
v první polovině noci v souhvězdí Lva, dne 6.
června bude Mars v konjunkci s hvězdou
Regulus. Úhlová vzdálenost obou těles na
obloze bude necelý 1°.
ve druhé polovině noci v souhvězdí Ryb, dne 6.
června bude Jupiter v Konjunkci s Uranem.
Úhlová vzdálenost těles na obloze bude 0,5°,
v první polovině noci v souhvězdí Panny,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Ryb,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Ryb,
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
V kapitolce Novinky filatelie v květnovém Polickém
měsíčníku (s. 22) připomíná Stanislav Plachta i novou
sedmnáctikorunovou
známku
s Čapkovou
Dášeňkou.
V průvodním textu použil informace z Emisního plánu
českých poštovních známek 2010. Tam se dopustili několika
závažných omylů, a tyto zavádějící, nepravdivé údaje se
bohužel opisováním šíří. Pan Plachta naštěstí nepřevzal
všechny nedostatky z „celostátního“ textu, třeba tvrzení,
že v roce 1921 opustil „na protest“ Lidové noviny. Právě
v tom roce do Lidových novin oba bratři přešli a zůstali jim
věrni, Karel až do smrti, Josef do zatčení gestapem.
V Polickém měsíčníku čteme o Josefu Čapkovi, že byl
„známý spisovatel, malíř a fotograf“. Josef asi doma
v rodině také fotografoval, ale jistě jen amatérsky a nijak
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soustavně. Daleko víc fotografoval Karel, jak o tom svědčí
mj. i publikace Karel Čapek fotografuje… (vydalo
nakladatelství Novinář v r. 1989), která se Karlovým
fotografováním podrobně zabývá. – Oba bratři spolu
zejména zpočátku psali společně (třeba soubor povídek
Krakonošova zahrada nebo později drama Ze života hmyzu),
ale na Dášence nespolupracovali, jak se tvrdí v textu,
Dášeňka je zcela dílem Karlovým. Na titulní stránce knihy
čteme: Dášeňka čili život štěněte. Pro děti napsal,
nakreslil, fotografoval a zakusil Karel Čapek. Takže
informace, že knížku „doprovázejí fotografie, které pořídil
Karlův bratr Josef“, je zcela nepravdivá. (Josef ovšem
např. ilustroval knížku Devatero pohádek.)
Oba bratři byli osobnostmi s širokým uměleckým i
lidským záběrem. Je škoda, když se publikují a pak
přejímají mylné informace. Josef ani Karel si to nezaslouží.
Aleš Fetters
Děkuji panu Aleši Fettersovi za velmi taktní opravy
nedostatků příspěvku pana Plachty, který čerpal z oficiálně
vydané tiskoviny.
Ida Seidlmanová

Novinky filatelie výběr
Aktuálně vyšly další dva sešitky
samolepících známek. Známka s
písmenem "E" odpovídá ceně za
prioritní Obyčejnou zásilku do
zahraničí do 20 g - evropské země
(aktuálně 17 Kč).
Cena sešitku k datu vydání: 6 x
17 Kč, tj. 102 Kč
Tématem výplatní známky je
námět z díla Alfonse Muchy. Jde o

grafickou úpravu plakátu
Alfonse Muchy: Sarah
Bernhard - Gismonda.
Známka
vychází
u
příležitosti 150. výročí
malířova narození.
Stejně jako známky s
nominální hodnotou jsou
i písmenové známky
kombinovatelné. Každá
ze známek se dá samostatně či v kombinaci s jinými
známkami použít pro zásilky adresované ČR i do zahraničí.
Známka s písmenem "Z" odpovídá ceně za prioritní
Obyčejnou zásilku do zahraničí do 20 g - mimoevropské
země (aktuálně 18 Kč).
Tématem sešitku je grafická úprava slavného díla
Alfonse Muchy: Zvěrokruh.

700 let od nástupu Lucemburků na český trůn
K oslavám 700 let od nástupu dynastie Lucemburků na
český trůn je přichystáno na 16. 6. 2010 vydání společné
česko-lucemburské emise známek. Na známce je vyobrazen
Jan Lucemburský a jeho manželka Eliška Přemyslovna spolu
se znaky Lucemburska a Čech. Na kuponu k této známce
jsou vyobrazeny motivy z pečetí Jana Lucemburského a
Elišky Přemyslovny, které jsou spojeny zlatými snubními
kroužky, jakožto výraz spojení dvou královských rodů. Na
lucemburské známce je stejný motiv jako na české.

Nominální hodnota Lucemburské známky je 0,70 Eur, naší
české 17,- Kč.

Stanislav Plachta

Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o.s., pořádala
v sobotu 29. května t.r. turistický výšlap „Za pokladem
Primátora na Honský špičák“. Na příjemnou jarní procházku
se kromě pěších vydalo i několik maminek s kočárky. Na
vrcholu bylo připraveno občerstvení a hlavně – točené pivo
Primátor za lidovou cenu 10,- Kč.
Ke Dni dětí připravily Pěkovské ženy na sobotu 5.6.2010
výlet pro děti a jejich doprovod. Odjezd ráno v 8 hodin
autobusem do Jaroměře – návštěva Železničního muzea ve
staré výtopně, potom parádní jízda historickým parním
vláčkem „Primátor Expres“ do Náchoda, kde se přesedlo
opět na autobus a ten účastníky dopravil do Nového Města
nad Metují, kde následoval další program.
Přiloženou fotografií se ještě vracíme ke zdravotnímu
cvičení, které probíhalo pod vedením p. Renaty
Teichmanové v budově bývalé školy od loňského listopadu
do letošního května.

byla ustanovena paní Dana Hofmannová (Pěkov) a za členy
výboru pánové Norbert Marel (Pěkov) a Milan Kozár (Hony).
Prvním úspěšně realizovaným projektem byla výroba
triček k výročí 450 let od založení obce Hony. Limitovaná
série byla během jednoho měsíce vyprodána. V případě
zájmu je možnost dotisku.
První turisticko - společenská akce pod hlavičkou
Společnosti pro rozvoj Pěkova a Honů byl výšlap na
dominantní vrchol naších obcí Honský špičák. Partnerem
akce byl Pivovar Náchod, a. s., který na akci sponzorsky
věnoval sud piva Primátor a pro děti malinovou limonádu.
Dalším partnerem akce byla BRANKA, o. p. s., která
věnovala ceny do malé tomboly na vrcholu. Start pochodu
byl v Pěkově u knihovny a na Honech u vodní nádrže. Pro 40
turistů (22 Pěkov a 18 Hony) čekalo na Honském špičáku
pivečko, limonáda, pro zájemce soubor 8 výletů do okolí
Police nad Metují a výborné koláčky od paní Čápové z
Pěkova. Před polednem čtyři šťastní vyhráli pěkné ceny v
malé tombole. Počasí nám přálo, turistů přišlo hodně (z
Honů 32% obyvatel) a celková pohoda na vrcholu svědčila o
příjemně strávené sobotě.
Hlavní akcí roku 2010 bude 11. září oslava 450 let od
založení obce Hony. S ohledem na finanční náročnost akce
byla podána žádost o finanční příspěvěk z rozpočtu
Královehradeckého kraje a města Police nad Metují.
Informace o oslavách zveřejníme v dalším vydání Polického
zpravodaje.
Aktuality a novinky můžete sledovat na internetových
stránkách: www.osadahony.estranky.cz
Daniel Denygr, předseda, Společnost pro rozvoj Pěkova
a Honů

Vodáci Zastávka - Hony, o. s.

Vodáci Zastávka - Hony, o. s. srdečně zvou všechny na
"malé prázdniny na vodě". Jedná se o splouvání řeky
Berounky. Sraz účastníků je v pátek 2. července v podvečer
u obce Chrást 10 km severně od Plzně. Splouvat budeme
horní tok Berounky do města Roztoky. Nebudou chybět
vycházky v krásné přírodě a návštěva hradů tyčících se nad
řekou. Během splouvání proběhnou praktické nácviky první
pomoci, záchrany tonoucích apod. Plavbu ukončíme v úterý
6. července po poledni, poté návrat domů.
Nejedná se o tábor, ale o společně prožité 4 dny (2
svátky bez nutnosti čerpání dovolené) rodičů a děti.
Seznam účastníků a informace jsou na stránkách
www.vodaciz.estranky. Budeme se těšit na vodáky z
Policka.
Daniel Denygr, předseda Vodáci Zastávka - Hony, o. s.

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

(Maminky, Miminka a Nápady)
Program na červen
v mateřském centru MaMiNa
Šárka Pokorná

Společnost pro rozvoj Pěkova
a Honů, o. s.
Na přelomu měsíce března a dubna bylo ustanoveno a
později zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR nové
občanské sdružení. Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o.
s. založilo pět občanů právě z Pěkova a Honů. Přípravný
výbor schválil stanovy, které posléze ministerstvo
zaregistrovalo. Na první členské schůzi v Pěkově byl za
předsedu
zvolen
p.
Daniel
Denygr
(Hony)
a
místopředsedkyní paní Ivana Vrbová (Pěkov). Hospodářkou

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
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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.

Doplňkový program v mateřském centru
* Canisterapie – čtvrtek 10. a 24. června
* Šikovné ruce – čtvrtek 10. a 24. června – od 16 hodin –
tvoření pro dospělé
* Pasování na školkáčky – středa 16. června – dopoledne
od 9.30
V tento den se budeme loučit s dětmi, které navštěvují
náš páteční speciální program Malý Zvídálek a chystají se
nastoupit do mateřské školky. Děti budou pasovány na
školkáčka. Samozřejmě, že malé Zvídálky můžou přijít
podpořit i jejich kamarádi, kteří ještě do školky nepůjdou –
tato akce není určena pouze Zvídálkům, ale i běžným
návštěvníkům MC. Vstupné dobrovolné.
* Veselý karneval – čtvrtek 24. června – dopoledne od 9
hodin
Zveme všechny děti na závěrečný karneval, který ukončí
letošní školní rok v MC. Pro děti bude připraveno tancování,
říkanky, pohádka i malá diskotéka a soutěže. Celý karneval
zakončíme přehlídkou všech masek. Nápaditosti kostýmů se
meze nekladou, v maskách rádi uvítáme i rodiče. Vstupné
dobrovolné.

Vystoupení tanečního kroužku MC
MaMiNa
V tomto kalendářním roce to bylo první vystoupení
našich dětí, proto jsme se 19.května sešli v Pellyho domech
v hojném počtu – maminky, babičky, dědečkové. Bylo to
poprvé, co děti vystoupily na opravdové scéně, ale nebylo
to prvně, co nás zradila technika. Takže úvodní písně
zpíval, kdo mohl – děti, vedoucí kroužku Lada Černohorská,
členové Senior klubu Ostaš, maminky. Pak se přece jenom
podařilo hudbu spustit. Děti byly statečné, vystoupení totiž
bylo opravdu dlouhé, tolik písní už nacvičily. Kroužek
navštěvují děti ani ne 3-leté, nejstarší holčičce je 6 let.
Maminky potěšil pokrok, který děti od září opět udělaly. A
samozřejmě vystoupení mělo i svoji hvězdu, tříletou
tanečnici Lucinku, kterou přítomnost publika a atmosféra
sálu řádně rozdováděla.

Prázdninový program – červenec, srpen
středa 30.6. a 7.7. – prázdninový program v MC,
21.7. – zavřeno – v MC bude probíhat Příměstský tábor
od 28.7. každou prázdninovou středu.
O prázdninách bude v MC speciální program:
Pouze každou středu – od 9.30 – 11.30 – pravidelný
dopolední program, který je plný písniček, říkadel, tanečku
a pohádek, poté následuje volná herna.
Každý pátek od srpna– Malý Zvídálek – dopolední program
pro děti bez účasti rodičů, jako příprava na vstup do MŠ
poběží i o prázdninách. Na tento program je nutné se
přihlásit a to na tel.: 724935522 pí. Vítková nebo přímo
v MC, a to každé dopoledne.
V červenci Zvídálek nebude.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Příměstský tábor v MaMiNě – plně obsazen
Mateřské centrum pořádá v tomto roce poprvé
Příměstský tábor a to v týdnech 12. – 16. a 19. – 23.
července. Příměstský tábor není určen pouze dětem, které
navštěvují mateřskou školu nebo centrum. Náš požadavek
byl, že děti musí být zvyklé být delší dobu bez rodičů,
protože tábor je denně od 8 – 15 hodin a také na věk dětí –
od 3 do 6 let. Tábory byly obsazeny během několika dnů a
tak je nám velmi líto, že musíme další rodiče a děti
odmítat. Vzhledem k tomu, že tábor pořádáme poprvé,
nechtěli jsme otevírat více termínů nebo přijímat více dětí.
Pokud se tábor osvědčí a bude zájem, uspořádáme
Příměstský tábor i příští rok. Děkujeme za pochopení.
Pytlíky od čajů pro MaMiNu sbíráme ještě do konce
prázdnin ☺
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!!!
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz
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Doufáme, že vystoupení našich dětí pobavilo všechny
přítomné, že bylo i malým dárkem pro všechny jubilanty,
kteří ten den slavili, a velkým poděkováním celému Senior
klubu za přízeň a spolupráci. Těšíme se na další společné
akce.
Za mateřské centrum MaMiNa Naďa Dvořáková

Otevřený dopis pro Hanzi.
Setkaly se náhodou na jedné ploše. Dva plakáty
vylepené vedle sebe. Na jednom něžná tvář mladé ženy a
titulek: Hanzi, na druhém pod nápisem:Policko za druhé
světové války, fotodokument vítání německé armády
špalírem polických občanů. Někteří s rukama bezmocně
svěšenýma, jiní se vztyčenou pravicí k fašistickému
pozdravu. Která z těch rukou na té fotografii patřila tobě,
Hanzi?
Ale ne, Hanzi, to ti opravdu nevyčítám. Táhlo ti tenkrát
sotva na čtrnáct,já šel právě do první třídy, a oba jsme byli
ve věku, kdy si člověk pro nedostatek zkušeností své názory
netvoří, ale přebírá je od vzorů, které nachází ve svém
prostředí. Rozdíl mezi námi byl jen v tom, že zatímco tobě
slušely bílé podkolenky a hrdě jsi nosila na uniformě odznak
Hitlerjugend, já musel svůj skautský klobouk a slibák
schovávat v krabici na půdě. Byla to doba hlouposti.
Pak ale přišel konec války. Ty už jsi v té době dospěla
do věku, kdy německé ženy rodily svému vůdci jeho čistou
rasu a to už se nedalo mluvit o dětské naivitě, nebo
nedostatku zkušeností umožňujících revizi svých názorů.
Byla to doba zúčtování, kdy se každý musel vyrovnat se
svým svědomím a pokud k tomu neměl dost vůle a odvahy,
zbavil se odpovědnosti tím, že vše svalil na vymývání
mozků. To já ne, to oni mne naváděli. Byla to doba
zbabělosti.

Vzpomeň si na to, jak jsi křičela, že jsi Czeska, aby tě
Rusové neznásilnili, jako tvoji kamarádku. Dodnes je za to
nenávidíš. Já ani zdaleka nejsem rusofil, ale víš kolik dnes
tebou tak obdivovaných Američanů se dopustilo násilí na
ženách v Korei, ve Vietnamu a v poslední době na středním
východě? To není tím, je-li to Rus, Američan, Japonec,
nebo Čech, ale tím,co z nich udělá válka. A protože tu
druhou světovou měli na svědomí Němci, nesou
odpovědnost za všechna zvěrstva, křivdy a násilnosti,tedy i
za osud tvé kamarádky a za tvůj strach. Byla to doba
šílenství.
Taky jsem poznal strach, když jsem stál s rodiči u zdi a
díval se do hlavně samopalu. Bylo to osmého května v
pětačtyřicátém. Mně bylo dvanáct, a tomu Němci, co na
nás mířil, nebylo o moc víc. Zachránili nás tenkrát dva
partyzáni odněkud od Ostravy.A taky jsem měl kamaráda.
Má pamětní desku v Praze v Baarově ulici, na místě, kde ho
pátého května v pravé poledne zezadu zastřelila česká
kolaborantka puškou svého amanta v uniformě SS. Viděl
jsem to z okna našeho bytu.
A taky jsem o pár dní později viděl ty dva, jak museli
holýma rukama vyhrabávat z hromady popela mrtvoly
českých civilistů postřílených posádkou německého tanku,
kterému před tím při manévrování posloužili jako živý štít.
Byly mezi těmi mrtvými i ženy a děti. Viděl jsem to. Bylo
mi dvanáct a učil jsem se nenávidět. Byla to doba euforie
totální zvrácenosti .
I ty jsi v té době byla plna nenávisti a pocitu ukřivdění,
když jsi měla nést svůj díl odpovědnosti za něco, co jsi
nezpůsobila. Vždyť tys přece nikoho nezastřelila, nemučila,
dokonce ani neudala, tak proč? Tys jenom uvěřila tomu
falešnému kazateli s knírkem, jenom jsi přijala jeho učení
za své a vyznávalas jeho víru. Tys jenom spolu s mnohými
sudetskými Němci svou vztyčenou pravicí demonstrativně
vyjadřovala sympatie a sounáležitost s fašistickým
Německem a usnadňovala tak svému vůdci cestu k moci, ale
s tou hroznou válkou jsi neměla nic společného. Tys přece
jenom...Byla to doba pohřbívání iluzí.
Každý z nás, kdo jsme byli tou dobou nějak
poznamenáni, musel si časem najít nějakou únikovou cestu
z ulity svých trpkých zkušeností do nové reality života. Také
Vy, paní Hirschmannová, jste si svoji cestu našla.
Narovnáním zahnutých konců ramen se pro Vás svastika
změnila v kříž a v jeho znamení dnes následujete úplně
jiného kazatele. Přeju Vám, abyste na své cestě za
usmířením nacházela vždy nejen dost síly, ale i pokory.
Milan Vítek

Žijí mezi námi…
MARTIN EXNER – provozovatel
občerstvení v Pellyho domech
Rozhovor proběhl u stolku v občerstvení. Na Martinovi
bylo vidět, že ho práce baví, ale i to, že se necítil být tím
pravým člověkem pro rozhovor. Povídání přesto bylo
uvolněné a rozhovor vypadal jako příjemné „poklábosení“
přátel v hezkém prostředí Pellyho domů.
Je v Polici pro Tebe něco, o čem bys mohl říci: „Je to
moje srdeční záležitost?“
V posledních třech letech Rychlé občerstvení v
„Pelláku“. Jinak se mi moc líbí okolní krajina, město jako
takové a v neposlední řadě tady mám přátele a kamarády…
Učil jsi v Hronově na Hotelové škole. Jak vzpomínáš na
tuhle dobu?
Musím říct, že jsem tak úplně neučil. Pracoval jsem jako
instruktor vaření. Po profesní stránce to bylo moje nejhezčí
zaměstnání. Byla to práce, která mi nejvíc dala a získal
jsem spoustu zkušeností, který můžu i teď zúročit. Ale byly
to nervy (smích).

Občerstvení v Pellyho domech nemá žádnou tradici a
navíc na náměstí už je podobný podnik, který je
zaběhlý. Neměl jsi strach, když jsi opustil materiální
jistotu kantorské práce?
Původně měla být v těchto prostorách restaurace, což
mi přišlo v danou chvíli zbytečné, protože v Polici fungoval
Penzion 65, Adler, Hotel Ostaš a jiná zařízení. Přišlo mi, že
tady chybí klasická „Mlíčka“. Chtěl jsem vyrábět chlebíčky,
saláty a jiné lahůdky, k tomu vařit pár jídel. Dnes je
všechno jinak. Naší hlavní činností je vaření a rozvoz
obědů. A nějaký obavy: nad tím jsem moc nepřemýšlel, ani
mě to nějak nenapadlo. Přece není možné hned uvažovat o
riziku a možnosti negativního konce, to bys nemohl dělat
vůbec nic. Od začátku jsem byl přesvědčen, že takový
podnik tady chyběl. Dnes, s odstupem času, mohu říct, že
jsem si podnikání představoval moc jednoduše, realita je
úplně jiná. Ale měl jsem v životě štěstí v podobě mé
přítelkyně Pavlíny, která mi je velikou oporou.

Momentálně jsou hitem televizních programů pořady o
vaření. Sleduješ je?
Občas. Když mi to čas dovolí, podívám se na Ano šéfe a
S Italem v kuchyni.
A získáváš z nich nějakou inspiraci?
Musím říct, že z těch pořadů většinou recepty nesbírám.
Pohlreicha jsem ze začátku sledoval, protože mi to přišlo
velice zajímavý. Ale za tu dobu, co to v televizi běží, mi to
přijde pořád stejný. Kvůli sledovanosti to musí být
zajímavé, peprné, ale čeho je moc, toho je příliš… Ve
většině věcí, které říká, má pravdu, ale s českým
strávníkem to je těžké. Pořád vyžaduje oblohu, veliké
porce a bohužel na kvalitu kolikrát zapomíná. Abych byl
objektivní, byl jsem na obědě v jeho restauraci Café
Imperial a musím říct, že je to zážitek. Sedí tam tři sta lidí
a do hodiny jste pomalu po jídle. Fakt paráda. On má své
motto: Nakoupit co nejčerstvější surovinu a udělat s ní co
nejméně práce.
To zní logicky.
Viděl jsem díl, kde byl ve školní jídelně. Uvařil super
jídlo, ale nevešel se do rozpočtu. Já bych taky rád používal
všechny suroviny absolutně čerstvé. Maso, zeleninu,
bylinky… ale oběd by nestál 60,-Korun.
Jak dlouho Ti trvá, než vymyslíš jídelní lístek na celý
týden?
Dospěli jsme k takovýmu modelu, že máme základní
jídelníček, podle kterýho si vybírají lidi, kterým vaříme do
ešusů a várnic, to jsou denně dvě polévky a čtyři jídla. Plus
k tomu máme osm až deset jídel, která každý den
dováříme. To znamená dvanáct až čtrnáct jídel každý den.
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Táta pro mě udělal program na počítači, kde mám
databázi jídel rozdělených do skupin – vepřové, hovězí,
drůbeží, těstoviny, sladké, ryby, bezmasé... Do toho si
samozřejmě stále doplňuju další recepty. Díky tomu mi
příprava jídelníčku trvá tak dvacet minut.
A pomáhají Ti v podnikání i ostatní členové rodiny?
Chodí nám pomáhat moje mamka, když je potřeba za
někoho z nás zaskočit a pomáhá mi s papíry. Když jsme
začínali, byla v bistru skoro pořád, dnes už to není tak
potřeba. Začínali jsme ve čtyřech lidech a v současné době
mám tým jedenácti kvalitních zaměstnanců.
Podle všeho tedy občerstvení v Pellyho domech vypadá
úspěšně.
Fungujeme a snad ještě nějaký pátek budeme fungovat.
Leckdy není všechno tak, jak to vypadá. Ale ani náhodou
svého rozhodnutí, jít do Občerstvení v Pellyho domech,
nelituju.
V médiích se neustále skloňuje slovo „krize“. Projevilo
se to nějak i tady?
Musím to zaťukat, nás se to moc nedotklo. Dotklo se to
společenských akcí na sále, tam je to vidět.
Moc se nám líbí i rozvoz jednotlivcům. Určitě je pro lidi
příjemné, když jídlo dostanou v ešusu až do domu.
Z počátku jsem si myslel, že nás uživí pouze zákazníci
Bistra, postupem času začala být poptávka po dovozu
domů. Začínali jsme se čtyřmi ešusy, dnes vozíme asi sto
padesát. Jsou s tím spojené dost přísné hygienické
předpisy, díky nimž jsme museli nakoupit speciální thermo
boxy, v kterých dnes většinu obědů rozvážíme. Nepočítáme
si nic za dovoz, což se může někomu zdát nespravedlivý,
když za stejnou cenu mu dovezeme oběd domů a za tutéž
cenu si ho koupí tady. Ale když si uvědomíme režii s tím
spojenou, zákazníka někdo musí obsloužit, někdo ten talíř
musí umýt, utřít stůl, uklidit celé občerstvení, tak to vyjde
stejně jako cesta s obědem. A samozřejmě, že nejezdíme s
jedním jídlem. Máme dvě trasy, jednu po Polici, tu jezdím
já a druhá je od Teplic po Machovskou Lhotu a tyto obědy
rozváží náš řidič.
Máš nějaké jídlo, které opravdu rád vaříš? A shoduje se
s Tvým nejoblíbenějším pokrmem?
Myslím si, že kuchař by měl jíst všechno, co vaří. Já
osobně rád vařím svíčkovou a rád připravuji ryby a zvěřinu.
Na druhou stranu mám dvě věci, které rád nemám. A to je
škraloup na mléce a růžičková kapusta. Jinak se dá říct, že
jím všechno a ochutnám všechno, co uvařím. Pochutnám si
na bifteku, ale stejně tak si pochutnám, když jdu do
Hlavňova Pod jasan, na Jirkových utopencích, nebo
nakládaným boku.
Jsi vášnivý rybář, máš vůbec čas při takovém pracovním
zápřahu jít na ryby?
Snažím se chodit pravidelně jednou za týden (pokud čas
dovolí). Nedávno jsem objevil krásný místa ve slepých
ramenech Labe u Hradce Králové. Tam jsou jenom komáři a
já. Je to neskutečný relax, kde si příjemně odpočinu a
někdy i zapomenu na všední starosti.
A Tvůj oblíbený recept na rybu?
Ač kuchař, nejradši mám klasiku. Takový lín obalený
v mouce, osolený, okmínovaný, upečený na másle a k tomu
brambůrky s pažitkou… to je pochoutka!!!
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Záhady některých čísel
Pokračování...
V minulém čísle PM jsme se seznámili s tzv. Fibonacciho
číselnou posloupností

1,1, 2,3,5,8,13, 21,34,55,89,144, 233,377, ...
která byla poprvé popsána italským matematikem
Leonardem Pisano (Leonardo z Pisy), známým také jako
Fibonacci (cca 1175–1250). Členy této posloupnosti –
nazýváme je Fibonacciho čísla – patří mezi nejslavnější a
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nejčastěji používaná v celé matematice. Mají řadu
zajímavých vlastností, některé z nich si nyní uvedeme.
Především
zjistíme, že každý další člen té
posloupnosti,až na první dva, vzniká sečtením předešlých
dvou členů.
Dělíme-li některé z těchto čísel nejblíže nižším číslem,
tedy předchozím členem, získáváme např. tyto výsledky

3
5
34
89
= 1,5, = 1, 666...,
= 1, 619...,
= 1, 618.... .
2
3
21
55
Poměr dvou po sobě jdoucích členů Fibonacciovy
posloupnosti se tedy s rostoucím n stále více blíží hodnotě
ϕ 1, 618 , které představuje základní stavební kámen
v přírodě. Fibonacciho zlomky mají velmi blízko k zlatému
řezu, o kterém jsme si povídali ve 3. čísle PM.
Dejme tomu, že sečteme prvních deset následujících
Fibonacciových čísel:

1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21 + 34 + 55 = 143.

Získaný

součet

je

dělitelný

beze

zbytku

11

(143 :11 = 13) . Totéž platí pro součet kterýchkoli deset
po sobě jdoucích Fibonacciho čísel. Tak například

55+89+144+233+377+610+987+1597+2584+4181=10857.

Výsledek dělitelný 11 dává 987. Lze objevit ještě něco
dalšího: Součet kterýchkoli desíti následných Fibonacciho
čísel se vždy rovná 11násobku sedmého čísla. Přesvědčte se
o tom.
Fibonacciho posloupnost umožňuje předvádět podobné
triky bleskového sčítání bez většího úsilí. Součet všech
Fibonacciho čísel od prvního po n-té se rovná

( n + 2) -

tému číslu minus 1. Například součet prvních deseti čísel,
tj. 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21 + 34 + 55 = 143, se
rovná dvanáctému číslu (144) minus jedna. Součet prvních
78 čísel je 80.číslo minus 1, atd.
Zvolíme-li kterákoli tři po sobě jdoucí Fibonacciova
čísla, umocníme-li prostřední číslo na druhou a vynásobímeli první číslo třetím, budou se výsledky lišit o l. Např.:
zvolíme-li trojici 2, 3, 5, pak

32 = 9, 2 ⋅ 5 = 10, 10 − 9 = 1, zvolíme-li trojici 3, 5, 8,
2
pak 5 = 25, 3 ⋅ 8 = 24, 25 − 24 = 1, zvolíme-li trojici
5,8,13, pak 82 = 64, 5 ⋅13 = 65, 65 − 64 = 1.
Fibonacciho posloupnost se často vyskytuje i mimo
oblast matematiky v přírodních jevech, např. v biologii a
botanice. Několik okouzlujících příkladů nám podává
botanika. Takřka všechna jablka, růže, ostružiny, maliny,
broskve, švestky, hrušky a třešně mají květy složené z pěti
okvětních lístků. Pětka patří rovněž k Fibonacciho číslům.
Buď osm nebo třináct spirálek vychází vždy ze špičky
ananasu.
František Janeček

Válka se slimáky
I letos tito škůdci našich
zahrádek a skleníků zahájili
invazi.
Neúnavně
si
pochutnávají
na
salátech,
květinách, listech, výhonkách…
Možná budete překvapeni, ale
více než námi vypěstované
rostliny, milují slimáci pivo!
Velmi
účinné
a
zároveň
jednoduché pasti na slimáky
jsou ty, které jsou kombinací
piva a tmavé „pastičky“. Slimáci
jdou za vůní piva a utopí se.

Past na obrázku je vyrobena
z většího kelímku – může to být
kelímek od margarínu nebo většího
jogurtu. Nádoba musí být hlubší,
aby slimáci nemohli vylézt ven.
Past se umístí tam, kde slimáci
působí největší škody.
Vystřihněte díry (průměr asi
3cm)
těsně
pod
víčkem
a
zarovnejte pilníkem. Zahrabte
nádobu do hlíny, jen díry nechte
přístupné. Nádobu naplňte pivem
asi do 1/2 - 2/3. Potom přiklopte
víčko a přihrňte hlínu. Stále
nezapomínejte na to, že díry
musejí zůstat slimákům přístupné!
Potom už stačí past pravidelně
kontrolovat, vyhazovat utopené
slimáky a dolívat pivo.
Lovu zdar!

JAK TO TENKRÁT BYLO SE STAVBOU
KOLÁROVA DIVADLA
Letošního roku si připomínáme jedno skutečně
pozoruhodné výročí z polických kulturních dějin – uplynulo
už dlouhých 190 let od první písemné zprávy o patrně
jednom z prvních ochotnických divadelních představení
v Polici (nad Metují). Kronikář Josef Brandejs v jedné ze
svých rukopisných kronik vzpomíná, že roku 1820 (přesnější
dataci však neuvádí) sehráli poličtí ochotníci, jak se tenkrát
říkávalo „herci z libosti“, tři aktovky: „Hrabě Beňovský“,
„Oba lístky“ a „Dům na silnici“ (pozn.: přeložené do češtiny
Václavem Rodomilem Krameriem, synem Václava Matěje
Krameria z věhlasné České expedice). Představení pro
polické sousedy se událo na malém jevišti sálu zájezdního
hostince „U černého koně“ (tenkrát asi známějšího pod
německým synonymem „Gasthaus bei schwarzen Ross“ a o
sto let později nesoucího název hotel „Hvězda“). Jeho
majitelem a provozovatelem byl tehdy řezník Wácslav
Wejrych, který jej koupil roku 1764 od poručníků Ludmily
Luňáčkové. „Od roku 1820 též se tu často hrávalo
ochotnické divadlo i též od přicházejících kočovných
společností na hoře toho domu v taneční bývalé tu síni“,
poznamenává Josef Brandejs. Rovněž za jeho syna
Augustina Wejrycha, který hostinec převzal roku 1828,
„hrávalo se tu častěji od sdružených měšťanských synků a
dcer divadlo, kteréžto dál a dál se vzmáhalo.“ Snad se tak
stalo po příkladu prvních kočovných divadelních
společností, které již tenkrát čas od času do městečka
Police zajížděly.
Neméně významné je však i další výročí připadající na
letošní rok, rovněž velmi těsně související s aktivitou
polických ochotníků; uplynulo totiž již 70 let, kdy byla
stavebně dokončena a pro veřejnost slavnostně otevřena
budova Kolárova divadla. To již bylo koneckonců
připomenuto vícekrát, ale okolnosti, nejednou spletité a
dramatické, provázející stavbu a umístění divadla na jeho
dnešním stanovišti zase tak moc známé nejsou. Přesto jsou
velmi pozoruhodné a v této vzpomínce pravděpodobně
vůbec poprvé publikované.
Působení polických ochotníků mělo od samého počátku
jejich činnosti vždy těsnou vazbu s tanečními sály místních
hostinců. To byla místa, kde zpravidla nacházeli asyl pro
svou činnost. Však během těch dlouhých let svého
bohulibého konání zbrousili těch různých hospod

požehnaně. A nikdy to nebylo úplně bez starostí. Již
zmíněnou formanku „U černého koně“ (čp. 79 na náměstí),
kde měli své první doložené působiště, koupil roku 1842 Jan
Antoš, mydlář z Hronova. Josef Brandejs uvádí, že „mimo
tuto hostinskou živnost vedl také obchod s plátny a jezdil
sám za obchodem do Uher, Rumunska i Turecka. On
půjčoval též na veliké úroky lidem peníze, čímž valně
sezámožněl. Jan Antoš dne 31. března se přistěhoval do
Police a již také tu dne 19. dubna vyhořel a opět ten rok
postavěl kryt na dům, spodní část zůstala státi, an byla ode
zdiva postavena, takže jen hořejší část domu se více
poškodila.“ Připomeňme, že se tak stalo při obrovském
požáru města, kdy na téměř celém náměstí (mimo západní
stranu) shořely všechny domy včetně radnice, dále lehla
popelem celá Kostelní ulice a část ulice Hořejší (Tomkova) –
úhrnem 36 právovárečných domů a 6 jiných příbytků,
včetně masných krámů a také obecního arestu.
Po tomto ničivém ohni nastaly nemalé svízele i pro
ochotníky. „V taneční síni (na sále) se sesypal strop na
stojící tam jeviště ochotnického divadla, které velice tím
poškození utrpělo a ochotníci sebou jako pohořalí měli se
opět tu dosti co starati, aby jeviště do pořádku zase zřídili.
Šatna od divadla byla od sálu v protějším pokoji čelící do
náměstí, která alespoň poněkud ušetřena byla, jen toliko
strop v témž pokoji byl velmi promočen a šaty z té příčiny
byly jen mokré a zamazané. Jan Antoš nechal starý strop
ležeti, aniž by jej dosti důkladně spravil. Jenom sál ku
tanci a k hudbě v krátkém čase zařídil a držel tu taneční
zábavy. Divadelní jeviště muselo před muzikou pokaždé
uklizeno býti a složeno napřed do šatny. Tu když opět
poněkud po témž pádu divadelní ochotníci měli jeviště i
šaty a věci v pořádku v témž pokoji uložené, tak tu se na ty
všecky divadelní rekvizity sesypal celý strop a tu opět
jeviště jest polámáno bylo, malba na něm byla odřená a
umazaná a taktéž se dělo i se šatami a s druhými věcmi
divadelními. Aby se zase hráti mohlo, tu Antoš dům
opraviti musel, an se zapovídalo jemu úředně dokud by
dostatečně neměl vše v jeho domě opraveno, taneční
zábavy odbývati a také i divadelní představení dávati. Jan
Antoš byl také ochoten přispěti ku opětnému obnovení
divadla, arciť vše sobě dosti dobře započítával a tu měloť
se jemu z každé hry něco spláceti, z kterýžto ale téměř
nižádný přebytek nebýval a tu když se tak málo mohlo
spláceti jemu, zabavil on si celé divadlo za částku peněz
500 zlatých, které si účtoval za divadlem míti. Od této
doby nehrálo se po několik roků, až pak roku 1847 se ujal
divadla Vendelín Mrnka, truhlář a bezdětek. Onen ho od
Antoše vykoupil a hrálo se opět, ale i tu se muselo Mrnkovi
divadlo spláceti ve lhůtách. Však ani tu nepostačoval na
uplácení divadelní ten výtěžek a dluh ostal dluhem, ale V.
Mrnka čekal a čekal dlouho a hrávalo se přece pořáde dále.
Po několika letech Jan Antoš měl zase účet 70 zlatých pro
divadlo, které sobě přál, aby jemu vyplacené byly, a když
nebylo peněz ku zaplacení, tak opět divadlo s veškerými
věcmi nechal úředně zabaviti, a tu se také k tomu i
přihlásil také Vendelín Mrnka, starý věřitel, který u
soudního c. k. okresního úřadu svůj starý požadavek již
chtěl též vyplacený míti. Byloť u c. k. soudu v Polici roku
1854 přelíčení, které projednával c. k. soudní příručí
Vácslav Voneš a uznána jest obouch věřitelů jejich
požadujíčnost [sic!] za právo jejich. Měloť se divadlo
v dražbě pak prodati. Tu se divadla opět zastal a ujal
Cölestýn Heinzl z Adrsbachu, řezník, kterýžto míval také
najaté právo hostinské od obce a tento Jana Antoše
vyplatil s jakýmsi slevuňkem z plné části požadavku a
Vendelín Mrnka slevil úplně celý jemu nevyplacený dluh
potoměji také a hrálo se opět zase. Cölestýn Heinzl
prozatím spravoval divadlo sám, an dosud divadelní
ochotníci žádného stálého ředitele neměli aniž by byl
spolek pevně ustálen. Po odstěhování divadla z téhož domu
hrávalo se pak tu i ve mnohých jiných hostincích v městě.
Totiž u Cölestina Heincle, u Zeleného stromu za
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hostinského Christiana Bernharda, u Vácslava Pášmy tak
dlouho, pokud se stálý Spolek divadelních ochotníků
Polických pod své stanovy se stálým ředitelem patřičně
stvrzený nezřídil.“
Jak z relace Josefa Brandejse vyplývá, ochotníci se po
těch soudních tahanicích nakonec usadili u svého
mecenáše,
v Heinzelově
hostinci,
tehdy
zvaném
„U Bakchuse“ (čp. 92 na náměstí), po nějakém čase pak
účinkovali střídavě v obecním hostinci „U zeleného stromu“
(čp. 75 na náměstí) a v hostinci Václava Pášmy (čp. 69
v Tomkově ulici). Roku 1877 schválilo slavné c. k.
místodržitelství v Praze polickým ochotníkům jejich
spolkové stanovy a z „Jednoty divadelních ochotníků“, jak
se dosud sami titulovali, se stali řádně organizovaným a
registrovaným „Spolkem divadelních ochotníků Kolár“. Ten
pojmenovali po svém velkém vzoru, slavném herci a
režisérovi Národního divadla Josefu Jiřím Kolárovi (18121896). Již předtím, od roku 1868, také našli svůj nový azyl
v hostinci Jindřicha Freiwalda „U zlatého lva“ (čp. 22 na
náměstí), který jej nechal postavit roku 1865 na místě
spáleniště domu, pocházejícího z roku 1842. Ve
dvoupatrovém hostinci (pozdějším hotelu „Pejskar“, dnes
pivnicí a hernou jménem „Ostaš“) se nacházel i pěkný
prostorný sál. Zde poličtí ochotníci účinkovali celých 38 let
– až do roku 1906, kdy bylo pořádání divadelních
představení v tomto hostinci úředně zakázáno pro
nedostatečnou nosnost podlahy sálu. (O tom dodnes svědčí
mohutný litinový podpěrný sloup v lokálu restaurace,
umístěný zde pro nápravu stavebního nedostatku). Ten rok
zde poličtí sehráli již pouhé čtyři představení, když na
první, hned na Nový rok, na Lucernu v režii Jana Pejskara
se přijel podívat sám autor hry Alois Jirásek. Byl navýsost
spokojen a v dopisu, zaslaném spolku, vyslovil pochvalu
„všem veleváženým dámám a pánům v Lucerně
působivším.“ 21. července se hrálo na sále hostince „U
zlatého lva“ naposledy. Při příležitosti 50. výročí Havlíčkovy
smrti (29. 7. 1856) byla u vedena hra Františka Ferdinanda
Šamberka: „Karel Havlíček Borovský“ (představení o
čtyřech jednáních se navíc již muselo konat na zvláštní
úřední povolení), kde v hlavní roli vlastence Havlíčka
„skvěle vystoupil“ Jan Pejskar. Ke vzpomínkovým oslavám
se tehdy dostavil a ke shromáždění na náměstí promluvil i
předák strany národních socialistů Václav Klofáč.
Pokračování v příštím čísle...
Miroslav Pichl

Vzpomínky na otevření nového divadla
v Polici n. Metují, dne 29. června 1940
ANTONÍN KRTIČKA – POLICKÝ
(Broumovsko – regionální časopis povodí Metuje a Svitavy,
15. VII. 1947)- Stylisticky a gramaticky upraveno.
Měsíc červen 1940 je pro naše malé město Polici
významný. V tomto měsíci ochotnický spolek „Kolár“ i celá
naše veřejnost otvírala novou vlastní divadelní budovu. O
čem místní ochotníci po dlouhá léta jen snili, stalo se
skutečností.
Není dosud mnoho měst v Čechách, která se mohou
honosit vlastní divadelní budovou, není jich ani dvacet a
k těmto jako nejmladší řadí se i město Police nad Metují,
které odevzdalo nevelikou, ale moderně zařízenou
divadelní budovu vyspělému občanstvu.
Kolik námahy, starostí a beznaděje provázelo toto dílo
místní ochotnický spolek „Kolár“ ví jen ten, kdo to prožíval
s sebou.
Polický ochotnický spolek není nově založeným spolkem,
neboť dle záznamů hrálo se tu již v roce 1820 – v hostinci,
kde dnes stojí hotel „Hvězda“. V tom roce sehrány tři hry:
„Hrabě Beňovský“, „Oba lístky“ a „Dům na silnici“ – Hry
tyto upravil do češtiny W. M. Kramerius. To byl počátek
polického divadla.
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Po dvaceti pilných létech byla divadelní scéna
přestěhována do hostince „U zeleného stromu“. Zde byl sál
mnohem větší, tady se konávaly všechny plesy a zábavy a
každoroční odvody branců.
Na tomto místě stojí dnes moderní palác fy Pelly a zdobí
svou architekturou jižní stranu náměstí.
V roce 1868 přestěhovali se ochotníci do hostince „U
Freiwaldů“ (nynější hotel p. Pejskara). Tu se hrálo celých
třicet roků, zde často zakotvili na 14 dní i tři týdny kočovní
herci a rádi se sem vraceli, neboť divadla milovné polické
obecenstvo naplnilo vždy hlediště do posledního místa.
Kolik kusů veselých i vážných viděla a slyšela prkna
tohoto venkovského jeviště! Kolik lásky i obětí bylo
zapotřebí, aby spolek obstál před veřejností a hlavně před
německými úřady, které povolovaly hry podle nálady, jakou
úředník právě měl.
První povolení v českém jazyku obdrželi Poličtí 10.
ledna 1863 ke hře „Vikomt z Letovieru“.
V hostinci „U Freiwaldů“ se hrálo až do roku 1907, kdy
byl hostinec prodán a z divadelního sálu byly zřízeny
hostinské pokoje. Tak vznikl útulný hotel „Pejskar“.
Poličtí ochotníci byli nuceni se vystěhovat do hostince
„U Richterů“ v Tomkově ulici, kde se hrálo až do otevření
nového, vlastního divadla.
Celé naše město přispělo k vybudování vlastního stánku
a hrdě se k němu hlásí jako k svému majetku.
Známý továrník a podporovatel všeho dobrého daroval
na stavbu divadla ze své cihelny 100.000 cihel, jež byly
připraveny k odvezení. Poličtí na to vyzráli! Jedné pěkné
dubnové neděle r. 1940 uspořádali „Průvod cihel“. Celé
město se sešlo u cihelny za městem s různými dopravními
prostředky. Bylo vidět ověnčené koloběžky, dětské vozíky a
kočárky, trakaře, kola, motocykly, osobní i nákladní auta,
autobusy, i selské povozy. Muži i ženy, kteří neměli
dopravních prostředků, nesli tlumoky nebo nákladní tašky a
celá tato pestrá „brigáda“ vozila a nosila při doprovodu
hudby cihly, které jiní rovnali do hranice. – 40000 cihel bylo
tuto neděli odvezeno a odneseno na staveniště. Nyní
pochopíme, že Police, malé město o necelých 4000
obyvatelích, má svoje vlastní divadlo. Je majetkem všech,
neboť každý přiložil ruce k dílu. Tak mnohý by dnes rád
našel cihlu, tu cihlu, kterou si přinesl a která je sice
malou,ale nezbytnou součástkou tohoto velikého díla a
důkazem pochopení společné práce na poli české národní
kultury.
Jen jedna věc kalila naši radost při otevření divadla:
Byla to porážka Francie a obsazení Paříže. Tehdy vlály
prapory
s hákovým
křížem
vedle
našich
vlajek
československých. I z průčelí divadelní budovy strašil po
čtrnáct dnů odporný hákový kříž, který naší drahé domovině
nevěstil nic dobrého.
Dnes je to vše zlé za námi a neradi na to vzpomínáme.
Polickému divadlu „zdar!“

Dodatek
(z publikace M. Pichla: POLICE nad METUJÍ v datech):
Výstavba budovy divadla skončila celkovým nákladem
1,5 milionu K. Při zahájení stavby byl k dispozici kapitál
350.000 K, byly však získány četné finanční dary (i
anonymní), mimo to si občané symbolicky zakupovali
jednotlivá křesla po 90 K. Zbytek nákladů 200.000 K byl
opatřen hypotéčními půjčkami u Městské spořitelny, u nichž
na poslední 50.000 K se zaručili sami členové spolkového
výboru. Mimo to se každý člen DS Kolár zavázal odpracovat
na stavbě divadla 50 hodin nebo zaplatit 250 K. Bylo to za
tehdejšího výboru Divadelního spolku Kolár v čele
s předsedou Stanislavem VYBÍRALEM, s místopředsedou
Bohuslavem CVRČKEM, jednatelem Josefem DROBILEM a
pokladníkem Františkem HORNYCHEM.
Vlastní stavební práce společně provedly firmy Josef
ŠUSTR Hronov a Štěpán ŠKOP z Bezděkova. Sedadla do
jeviště dodala firma L. A. BERNKOP z Frenštátu pod

Radhoštěm, osvětlovací zařízení jeviště dodala firma
Antonín VOHRALÍK z Prahy, jeviště zařídila firma Pepa
MÁCA z Újezdu u Brna, dekorace dodala firma Alois DROBNÝ
z Místku na Moravě. Sklenářské práce odvedl Vilém DURDÍK,
natěračské fa Josef JANSA a Josef KOLLERT, klempířské
Oldřich SKOČDOPOLE, všichni z Police nad Metují.
Počet členů Divadelního spolku Kolár v roce 1940: 5
členů čestných, 75 členů činných a 146 členů přispívajících,
rekrutujících se převážně z tehdejší politické honorace a
obchodnické a řemeslnické střední vrstvy obyvatelstva
Police nad Metují, ale i z mnoha jiných měst (rodáci).
Divadlo bylo slavnostně otevřeno 29. června.
Vybral František Janeček

Staročeská přísloví ledacos vám napoví
Pokračování...

JEDNOU HOSTEM, PODRUHÉ HOSTITELEM
Neohryzuj kosti, nech něco i pro hosti!
Až se najím, půjčím ti lžíci.
Kdo se mnou chléb jíst nechce, s tím já koláče nebudu.
Napřed já budu jísti a ty se dívej, potom zas ty budeš se
dívat a já budu jísti.
Kde jedí, tam jez, kde pracují, tam nepřekážej.
Přijde kmotr na oběd, a už lžíce nebude.
Při hostech lépe je za tolar škody, než za halíř ostudy.
Kde nescházím, nechci zbývati.
Vidě jámu, v ni se nekoť, nezván pak na hody nechoď!
Host první den zlato, druhý stříbro a třetí měď. Honem
domů jeď!
Host se zuby jen a panděrem, buď na osla posazen!
Co se snese v lese, nesnese se na plese!
Vybral František Janeček

dostali. Protože škola v Polici byla po třech létech zrušena
a další ročníky studium dokončily v Broumově a Náchodě
(včetně některých vyučujících), je ročník 43 vlastně
jediným ročníkem polických maturantů JSŠ.
Nutno podotknout, že ani absolvováním této školy, která
měla pochopitelně charakter všeobecné přípravky na další
studium, nekončily obtíže diskriminovaných. Nakonec
naprostá většina z nich získala další odborné vzdělání,
z velké části i vysokoškolské, ale mnoho z nich až po
vloženém zaměstnání a přestupech. Potvrdily se tak jejich
předpoklady pro studium, které jim bylo v té době
znemožňováno nebo aspoň ztěžováno.
Z tehdejších maturantů se stali zdravotníci, ekonomové,
inženýři, pedagogové, lékaři, redaktoři, profesoři a další.
V sobotu 5. června se sešli po úctyhodných 50 létech od
maturity, aby se pozdravili, popovídali si o svých osudech a
vzpomněli i na několik spolužáků, kteří se již zúčastnit
nemohou.
S vděčností vzpomínají na školní léta a drobné příhody
prožité v Polici nad Metují, neboť přes všechny zmíněné
záležitosti to byla léta mládí a ideálů, na která se
nezapomíná.

Modlitba za mír
Nádherná, aktuální modlitba od papeže Jana Pavla II.
Modlím se k Tobě, Tvůrce přírody i člověka, pravdy a krásy!
Slyš můj hlas – vždyť je to hlas všech obětí všech válek a
všeho násilí
mezi jednotlivými národy;
slyš můj hlas, když Tě prosím
a vlož do srdcí všech lidí
moudrost míru, sílu spravedlnosti a radost ze společenství;
slyš můj hlas vždyť mluvím jménem mnoha lidí
v každé zemi a v každé epoše dějin,
kteří nechtějí válku
a jsou připraveni kráčet cestami míru; slyš můj hlas a uděl
nám rozumnost a sílu,
abychom vždy dokázali odpovědět
na nenávist láskou,
na spravedlnost naprostou věrností spravedlnosti,
na bídu sebezáporem,
na válku mírem.
Bože, slyš můj hlas
a uděl světu svůj trvalý pokoj a mír!
Vybral F. J.

Jedenáctiletá střední škola Police
nad Metují
Když v roce 1957 končili povinnou – tehdy osmiletou –
školní docházku, byli mnozí z nadaných žáků, kteří měli
předpoklady pro úspěšné další studium, postaveni před fakt
nevhodného třídního původu či jiných, třeba i osobních
nevraživostí.
Tak jim bylo tehdejšími mocnými znemožněno přímé
další studium zvolených oborů.
Do jisté míry náhradou se stala tehdy vzniklá a i v Polici
ustavená Jedenáctiletá střední škola, postavená na roveň
gymnáziu. Někteří z uvedených žáků se na tuto školu

Jiří Ducháč

Městská policie informuje
Městská policie a měsíc květen
-

-

doručovala písemnosti pro orgány města a jiné
instituce, které byly cestou pošty nedoručitelné
pravidelně kontrolovala sportovní zařízení ve městě
provedla kontrolu chování majitelů psů , na veřejném
prostranství
kontrolovala městský hřbitov a zařízení města (Pellyho
domy, veřejné WC, knihovna)
prováděla ostrahu volebních místností v době konání
voleb do Parlamentu ČR
kontrolovala poctivost řidičů při dodržování Nařízení
města ohledně parkování na Masarykově náměstí,
v souvislosti s tím, upozorňujeme na možnost
zakoupení předplatné karty na parkování
zabývala se oznámením občanů ohledně pálení odpadu
pro PČR a okresní soud zpracovala několik jejich
žádostí o posudek
prováděla pochůzky v obcích patřících pod Polici nad
Metují
spolupracovala s PČR , sociálním odborem
řešila několik oznámení ostrahy Penny marketu ohledně
krádeží v prodejně
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-

psí útulek má tři obyvatele, fotografie jsou umístěny
na internetové stránce města.
řešila stížnosti na parkování vozidel v ulici 17.listopadu
vedle bytovky, kde řidiči nerespektují zde umístěný
zákaz zastavení a brání průjezdu nákladních vozidel na
jejich parkoviště
MP

V měsíci červnu budou bohoslužby podle obvyklého
pořadu:

5
5
5

v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod,
ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
v sobotu od 17.30 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností

Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 17.00, St 9.15 - 10.00 hod
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Liturgické mezidobí

Po jarním májovém čase, který byl na svém počátku na
počasí velmi příjemný, ale potom se pokazil (a rozšířil rčení
březen za kamna vlezem na květen, ještě tam budem), je
tu opět červen a s ním nástup léta, na které se již těšíme.
Měsíc květen byl z liturgického pohledu poměrně bohatý:
putování do Vambeřic zakončené společnou bohoslužbou;
Svátek Nanebevstoupení Páně; Slavnost Seslání Ducha
svatého, Pána a dárce života, který rozdává duchovní dary
(dar moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a
bázně Boží), jenž jsou oporou mravního a duchovního života
a
jehož působením nám pramení duchovní plody ( láska,
radost, pokoj, trpělivost, shovívavost, vlídnost, dobrota,
mírnost, věrnost, tichost, zdrženlivost a čistota) - touto
slavností jsme zakončili velikonoční období; Slavnost Panny
Marie, Pomocnice křesťanů; Slavnost Nejsvětější Trojice
(Boha Otce, Syna a Ducha svatého) a samozřejmě májové
pobožnosti ke cti a chvále P. Marie. Před námi je červen,
který nebude z tohoto pohledu tak. Na počátku jsme
prožili slavnost Těla a Krve Páně (lidově Boží Tělo)
s průvodem a oslavili tak Božího Syna Ježíše Krista,
přítomného mezi námi ve vzácném eucharistickém pokrmu,
jako viditelné znamení neviditelného Božího působení a
čekají na nás ještě tři slavnosti - Nejsvětějšího srdce
Ježíšova, Narození Sv. Jana Křtitele a Sv. Petra a Pavla,
V červnu také ukončíme výuku náboženství ve školním roce
2009/2010 a budeme se těšit na prázdniny. Ukončen bude
také
Rok kněží, který v loňském roce vyhlásil papež
Benedikt XVI., při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana
Maria Vianneye, faráře arského. Nosným tématem byla
"Věrnost Kristova, věrnost kněze". Bylo by dobré, kdyby
toto téma přineslo církvi v dnešní nelehké době tolik
potřebná nová povolání ke kněžské službě a nové zralé
kněze, obdařené potřebnými dary pro zpřítomňování Krista
jako živého Boha, pro doprovázení a vedení všech lidí
s otevřeným srdcem do Božího království a k probouzení
touhu po duchovních hodnotách ve společnosti.
Kalendárium:
6. června 11. června 12. června 13. června –
20. června 24. června 27. června 29. června 3. července 4. července 5. července 6. července -
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Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ, 10. neděle v
mezidobí
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
11. neděle v mezidobí, Památka sv.
Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
12. neděle v mezidobí
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
13. neděle v mezidobí
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů,
Svátek sv. Tomáše, apoštola
14. neděle v mezidobí, Památka sv. Prokopa,
opata
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE,
BISKUPA, patronů Evropy a hlavních patronů
Moravy, státní svátek, 14. neděle v mezidobí
Jan Hus, státní svátek

BIKE PARK v našem městě
Je více než pravděpodobné, že většina spoluobčanů
našeho města bude tímto článkem překvapena, protože o
existenci našeho bike parku ví skutečně málo lidí; vlastně
zatím především jen ti, kteří s ním bezprostředně sousedí a
slyší dopady našich kol. Jsme rádi, že nám tento hluk zatím
tolerují.
Rádi však uvítáme další diváky, ale především zájemce o
ježdění na BMX, skate a in-line bruslích, kteří můžou přijít
po ohlášení (zpravidla v době mezi 15.- 19. hodinou) každý
den. Náš park právě v těchto dnech má za sebou první rok
založení. Přesněji napsáno, díky podpoře pana Pavla Daňka
a pani Idy Seidlmanové, starostky našeho města, jsme pro
naše zanícení pro ježdění získali do dočasného pronájmu
pozemek mezi polickou Hasičskou zbrojnicí a firmou Veba.
Zde jsme postupně za pomoci jmenovaných, a též pana
Marka Voborníka z Radešova a naších rodičů, budovali
překážky rádius a funbox, na kterých jezdíme především
pro radost, ale také trénujeme na závody.
Naším příkladem je Aleš Daněk. Ten nás táhl a je
bezesporu průkopníkem tohoto sportu v Polici nad Metují.
Je to kamarád, kterého následovali další –Rosťa Maďar,
Radim Zinke a další. Spojuje nás nejen víra, že se nám
podaří park dostavět, a to nejen novými překážkami, ale i
přístřeškem nebo lavičkami. Samozřejmě i soutěživost.
Ta nás vedla již v minulém roce k rozhodnutí zúčastnit
se několika závodů: z minulého roku za velice úspěšný
považujeme závod v týmech složený z jezdců celé České
republiky 6/6 TEAM THE RIDE VELKÉ POŘÍČÍ 2009, kde Aleš
Daněk získal 4. místo a Rosťa Maďar se umístnil hned za
ním. V tomto roce jsme zatím absolvovali BIKE HALL

CONTEST TRUTNOV- největší halový závod v ČR - kde
53.místo obsadil Rosťa Maďar a 58.místo Petr S. Zuda, a to
z celkového počtu 83 jezdců. V sobotu 29. 5. t. r. se konal
BMX BENJAMIN STYLE PARDUBICE- závod jezdců do 16 let
z celé republiky – na kterém 32.místo získal Petr S. Zuda a
34.místo Miloš Bernard, a to z celkového počtu 41 jezdců.
Zatím to rozhodně nejsou hvězdné pozice, ale věříme,
že se nám bude dařit lépe a lépe a snad i takto naše město
dostaneme do povědomí české FBMX scény.

Lyžařský oddíl TJ Spartak uspořádal ve středu 2. června již
27. ročník silničního běhu od polické Krčmy do Machovské
Lhoty k hostinci U Lidmanů. Přes velmi nepříznivé počasí se
na start postavilo 17 mužů a jedna žena. Zvítězil Karel
Šesták před Honzou Beranem a Jiřím Douchou. Na snímcích
jsou závodníci před startem a krátce po startu.

Celkové výsledky a další fotky si můžete prohlédnout na
stránkách oddílu – http://polickej.net/ski.

BĚH SÍDLIŠTĚM již po 31.
Lyžařský oddíl TJ Spartak uspořádal v sobotu 22.
května již 31. ročník silničního běhu „Běh sídlištěm“.
Nejvíce startujících se sešlo v kategoriích předškolních dětí
a žactva do 8 let. Hlavní kategorii mužů vyhrál Karel Šesták
před Honzou Pohlem a Jardou Mazačem. Na snímcích jsou
předškolní děvčata a žáci se ženami před startem.

Rosťa Maďar při wall tapu v polickém parku

Ze srpnových závodů 6/6 TEAM THE RIDE VELKÉ POŘÍČÍ
Petr Samuel ZUDA, bike park

OD PÍPY K PÍPĚ již po 27.

Celkové výsledky a další fotky si můžete prohlédnout na
stránkách oddílu – http://polickej.net/ski.
Antonín Pohl
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MČR a PČR Cross Country
Radvanice 2010
Ve dnech 15.-16.5.2010 uspořádal Automotoklub Police
nad Metují za podpory města Police nad Metují, obce
Radvanice, klubu Jestřábích jezdců a sponzorů jeden ze
závodu seriálu Mistrovství České republiky Cross Country
terénních motocyklů pod názvem Memoriál Miloše
Puschmanna. Závod se opět konal v objektu bývalého dolu
Kateřina v Radvanicích v Čechách, okr. Trutnov, tak jako
minulý rok. Vzhledem k tomu, že se nám minulý ročník dle
ohlasů jezdců, jejich doprovodu a diváků vydařil, rozhodli
jsme se pro jeho zopakování. I v letošním roce začaly
přípravy na závod již na začátku roku a to zejména
podáním přihlášky na Autoklub České republiky, aby byl
podnik zapsán do kalendáře Mistrovství České republiky. Od
té doby se na přípravě závodu usilovně pracovalo. Letos
jsme to měli o trochu jednodušší, neboť hlavní pořadatelé
Martin Novotný a Jan Vajsar již věděli, na jaké úřady a
s jakými písemnostmi se mají obrátit, aby mohl závod
regulérně proběhnout. Naopak měli větší problém
s obstaráváním pozemků, neboť chtěli připravit trať
zajímavější.
Několik členů AMK Police nad Metují začalo na přípravě
trati pracovat pár týdnů před samotným konáním závodu.
Každý víkend trávili svůj volný čas v Radvanicích a to i za
nepříznivého počasí, které nás letos postihlo. Nakonec se
trať podařilo 3 dny před závodem dokončit. Natlouklo se
opětovně přes 2000 dřevěných kolíků, natahalo se přes 20
km pásky ohraňující trať po obou stranách, tzv. mléka,
posekalo se několik metrů čtverečních roští a opět se vypilo
několik litrů zlatavého moku. Týden před závodem se
někteří členové do Radvanic odstěhovali a bivakovali
v zapůjčené Avii a karavanu. I když trať byla již takřka
hotova, muselo se připravovat zázemí pro traťové
komisaře, pořadatele, jezdce, jejich doprovody a další
osoby, bez kterých se závod nemohl uskutečnit. Celý týden
jsme neustále sledovali počasí a doufali, že se na nás
usměje štěstí a nebude pršet. Prognóza však byla děsivá.
V pátek odpoledne začali najíždět první jezdci a to už
jsme tušili, že nám nastávají první problémy. Louka určená
pro parkování jezdců a jejich doprovodu byla za tři týdny
intenzivního deště nasáklá vodou a na pomoc musela přijet
těžká technika, která alespoň část vozidel jezdců na louku
dostala. I přes toto všechno se jezdci přihlašovali. My jsme
čím dál tím více shlíželi k obloze, zda se počasí alespoň
trochu umoudří.
V sobotu jsme se probudili do mrazivého, leč
nedeštivého rána. V osm hodin byl odstartován závod
Mistrovství České republiky, tzv. Licence A. S napětím jsme
očekávali, jak se nejlepší jezdci z České republiky s tratí
poperou. K našemu zklamání jsme však zjistili, že některé
úseky jsou vlivem předešlých dešťových přeháněk i pro
nejlepší jezdce velmi obtížné, a proto jsme museli po
odjetí „mistráku“ trať částečně předělat. Po „mistráku“
startoval Přebor ČR, tzv. Licence B a to na už z menší části
předělanou trať. I „přeboráři“ měli na některých úsecích
velké problémy, a tak jsme museli opětovně přikročit
k úpravě trati, neboť po „mistráku“ a „přeboru“ měli jet
ještě závodníci s Licencí C a tzv. hobby jezdci, kteří by trať
již nemuseli zvládnout. Ne však vzhledem k jejich umění,
někteří se časově blížili „mistráku“ či „přeboru“, ale
vzhledem k tomu, že trať byla kvůli velkému promáčení a
projetí několika jezdců, hodně rozbitá. Nakonec se všechny
jednotlivé závody uskutečnily a první den jsme měli za
sebou. I když ne tak docela. Jury v podvečer rozhodovala
na základě několika připomínek jezdců, že se nedělní závod
neuskuteční. Museli jsme rychle něco vymyslet a trať
z velké části předělat, vynechat obtížné úseky. Nakonec
bylo schváleno, že se nedělní závod v případě příznivého
počasí pojede, tedy pokud nebude intenzivně pršet.
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Do nedělního rána jsme se probouzeli s velkým
očekáváním. Počasí nás nezklamalo a tak první startovali
v 8 hod. dvojice Licence C, následně Přebor ČR, Mistrovství
ČR a konečně vložený závod Hobby. Se závodem Cross
Country již nedělní klání nemělo skoro nic společného,
neboť se jelo pouze po loukách a v lesích s mírnými
překážkami. Byli jsme však rádi aspoň zato, že se mohl
závod odjet a že se na nás alespoň malinko usmálo štěstí a
nepršelo.
I když byla účast jezdců na závodě, a to zejména
v kategorii dvojic Licence C a vloženém závodu Hobby
chudší než minulý rok, což bylo dáno zřejmě počasím,
závod se nám snad vydařil, což bylo znát i na návštěvnosti a
to především v sobotu, kdy jsme s takovou účastí diváků ani
nepočítali.
Závodu dvojic v kategorii Licence C a vloženého závodu
Hobby se zúčastnili i jezdci jezdící za AMK Police nad
Metují a všichni mile překvapili. V sobotu v kategorii dvojic
licence C se na 4. místě umístil Václav Kohl společně
s Pavlem Rohulánem, na 5. místě Jaroslav Beran III.
společně s Janem Fišerem, na 12. místě Petr Matěna
s Pavlem Plachtou a na 13. místě Tomáš Podstata s Petrem
Teinerem. Ve vloženém závodu Hobby se v sobotu na 14.
místě umístil Karel Janda. V neděli v kategorii dvojic
Licence C se na 5. místě umístil Václav Kohl s Pavlem
Rohulánem, na 7. místě Václav Podstata s Petrem
Teinerem. Ve vloženém závodu Hobby se na 4. místě
umístil Radovan Řezníček a na 6. místě Karel Janda.
Kompletní výsledky jsou uvedeny na našich webových
stránkách www.amkpolice.cz v sekci CC Radvanice.
Tento závod by se však neuskutečnil bez výrazné
podpory města Police nad Metují, obce Radvanice, klubu
Jestřábích jezdců z Radvanic, a sponzorů, kteří vypomohli
finanční či materiální pomocí, za podpory hasičů
z Bukovice, Police nad Metují, Pěkova a Radvanic, kteří se
velmi dobře zhostili funkce traťových komisařů a dále pak
některých členů AMK Police nad Metují, kteří se podíleli na
přípravě či zdárném průběhu celého závodu ať už na pozici
pořadatele či traťového komisaře. Všem ještě jednou
mnohokrát díky.

Za AMK Police – Petr Dostál

Závody silničních motocyklů
Miloš Thér nezklamal
Staré Město u Uherského Hradiště, bylo první místo
konání závodů silničních motocyklů kategorie Klasik
v sobotu 8. a v neděli 9. května. Náš jezdec AMK Miloš Thér
nezklamal. Ve třídě do 350 ccm vybojoval 6. místo,
přestože jeho ČZ má obsah o 90 ccm menší, nechal za
sebou 21 jezdců. Chladné počasí a razance jezdce vykonala
své ve třídě do 125 ccm. Stroj se zadřel. Miloše čeká další
ladění. Druhý závod přeboru ČR se jel 22. 5. a 23. 5. za

špatného počasí v Hořicích. Stroje se přenášely v depu přes
bláto v rukách. Po sobotním tréninku, který díky počasí
skončil ve 20.15 hod, se v neděli počasí umoudřilo. Jezdec
AMK Miloš Thér ve tř. do 350 ccm obsadil 7. místo. Po
druhém závodě je s 23 body na průběžném 5. místě. Ve
třídě do 175 ccm zatrucovala ČZ 125 tři kola před cílem a
přibrzdila výsledek ze 6. na 10. místo. Tým Lišáků děkuje
Všem příznivcům z polického okolí. Příští závod bude na
pravidelnost opět v Hořicích 19. a 20. června a o týden
později potom ve Dvoře Králové.

Již pátým rokem probíhá současně Atlet roku – atletický
trojboj . Ve sprintu, skoku dalekém a vrhu koulí si to v
jednotlivých kategorích rozdalo letos sto závodníků. Někteří
teprve sbírali zkušenosti, jiní už věděli jak na to a sbírali
body . Nejvíce jich pobrali vítězové stovky – Bětka Černá
1184 a Víťa Šolc 1414. Nejlepšímy výkony se kromě běhu
blýskli V.Šolc v dálce – 500cm, Adam Bergmann v kouli –
1036 cm, A.Černá v dálce 380 cm a Gábina Jochová v kouli
808 cm.
Nebyla síla a ani čas na průběžné vyhlašování . Letos
dostal malou odměnu každý účastník hned při odevzdání své
výsledkové karty. Vítěze trojboje prosím touto cestou, aby
se se mnou spojili, díky.
Věřím, že si krom ceny odnesl každý i spousty dojmů a
zážitků. A o tom to je.
Velký dík patří všem, kteří přišli pomoci.Bez nich by to
prostě nešlo. Díky, díky moc.
Také trojboj najdete ve výsledcích na stránkách a snad i
nějaké Štěpánovy fotky z akce, stejně tak i informace o
akcích příštích.
Tak zase někdy. Hezký den. Petr Jansa - SSK Pedro.

AMK

Polická stovka - rekord dráhy odolal
Snad jediné květnové odpoledne bez deště přálo téměř
120 účastníkům 13. ročníku Polické stovky.
Kromě tradiční převahy běhajícího mládí překvapil letos
i nárůst účasti dospěláků a hlavně žen.
Historicky poprvé se na této dráze běhalo v opačném
směru a tak mělo početné divácké pole cílovou čáru pěkně
na dohled.
Ve výsledkové listině dětských kategorií lze najít řadu
velmi pěkných výsledků - ale popravdě, o ně zas až tak
nešlo. Důležité je, že mládež přišla a hýbala se. To totiž
poslední dobou nebývá takovou samozřejmostí. Radost a
nadšení těch nejmladších by se mohlo zdát příslibem do
budoucna, ale pak nastoupí počítač, televize, hry …
S každou další věkovou kategorií se postupně umazávají
desetiny i celé vteřiny u nejlepších časů. Letošní ročník byl
nabitý rychlíky. Bratři Faturovi,Zoltán Parady /12,8 / a
hlavně vítěz , který svým časem ohrozil dosud platný rekord
Honzy Voborníka z roku 2007 – Vítězslav Šolc. Dosud platný
rekord 12,0 s se zachvěl v základech, ale odolal o dvě
desetiny vteřiny - 12.2 s. Krásná práce.
Na trůn nejrychlejší běžkyně se časem 14,3 vrátila
Bětka Černá. Gratulace nejen oběma vítězům.
Veškerý výsledkový servis běhu najdete na stránkách
www.sskpedro.policenadmetuji.cz.
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35. ročník Mezinárodního polického vandru

&
Polická stovka a Atlet roku
Štěpána Horáka

▲ Na startu bylo prázdněji než obvykle
▲ Atletická dráha pod sídlištěm - běh na 100m

▲ Počasí ale přálo a cesta všem rychle ubíhala
▲ Skok daleký

▲ Na Pasách čekala kontrola s občerstvením

▲ Pořadatelé v cíli vyhlížejí návrat vandrovníků
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▲ Vrh koulí

▲ Předávání cen (na snímku vpravo Bětka Černá)

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

DRAŽBA NEMOVITOSTÍ
PODNIKATELSKÁ
A INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST
Dne 17.6.2010 se koná u Exekutorského
úřadu v Náchodě dražba restaurace „U Berků“ v
Bukovici u Police nad Metují. Budova restaurace
má ubytovací část se 7 pokoji s vlastním sociálním
zařízením a služební 2 pokojový byt. Dále se zde
nachází sál s tanečním parketem, salonek,
kuchyně, venkovní terasy, rozlehlé parkoviště a
garáž. Půdní prostory umožňují rozsáhlou
vestavbu. K restauraci náleží pozemky o celkové
výměře 2.084 m2. Restaurace je umístěna u
hlavní cesty nedaleko Adršpašsko-teplických skal
a Broumovských stěn.
Obvyklá cena
5.760.000,- Kč
Vyvolávací cena
3.840.000,- Kč

Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop

Bližší informace na tel. č. 491 422 020.

Nabízíme do pronájmu
Vybavenou šicí dílnu
včetně střihárny
v Polici nad Metují
Objekt volný od 06/2010
K dispozici je i podkrovní byt 1 + 1

Cena k jednání.

Kontakt: 737 261680-681
Pronajmu pěkný byt na sídlišti 1+1
v Polici nad Metují. Volný IHNED!
Cena je 2.500,- Kč + inkaso.
Telefon: 602 669 136

Prodám byt 3+1
Pěkný byt 3+1 v družstevním vlastnictví ve zděné
zástavbě, klidné místo. Součástí prodeje je garáž přímo u
domu, zahrádka a dva sklepy. Byt je po částečné
rekonstrukci. Vytápění je pomocí krbových kamen a
radiátorů. Druhý zdroj vytápění jsou elektrické přímotopy.
V domě je zaveden zemní plyn.

Cena 840 000 Kč

Kontakt: Michal Nosek, tel: 604 510 638
michal.nosek@centrum.cz
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Tašky Bramac

Obec Suchý Důl nabízí k prodeji střešní krytinu - asi 400
ks tašek Bramac – barva černá s posypem. Cena je 20,-Kč
za tašku (cca 40 m2). Informace na telefonním čísle
602 611 201.
Lucie Součková a spol.

Vás zvou na letní tábor

AGILITY - výcvik psů a kurs
TANCE se psem
Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Cena – 2 100,- Kč
Termín – 11. 7. - 17. 7. 2010
Místo – Benešov u Semil
Více informací na mbt 722 928 918 nebo na emailu LucieSouckova@seznam.cz

•

ZEDNICKÉ PRÁCE,
OBKLADAČSKÉ PRÁCE
a OPRAVY

Omítky, betony, úpravy a opravy
Vašeho domu, bytu, chalupy...
• Montáž dveří a oken včetně vybourání
• Drobné bourací práce
Telefon: 602 380 709 nebo 737 462 989

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

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:
22. června 2010
v 15.00 hod.

Datum:
24. června 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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Chatová osada
a kemp Ostaš
•
•
•
•
•
•

Ubytování v chatičkách či ve vlastních
stanech
Nekuřácká hospůdka
Kiosek s letní terasou
Teplá jídla každý den
Točená piva Primátor a Plzeňský Prazdroj
Bezdrátové připojení k internetu zdarma
Provozní doba:
Stánek s občerstvením:
pondělí – neděle
Hospůdka o víkendech:
pátek, sobota, neděle,
o prázdninách pondělí – neděle
Aktuality o provozní době a akcích je možné
sledovat na webových stránkách
Chatové osady Ostaš
www.ostas.adrspach.cz
Ubytování tel.:
Hospůdka tel.:

603 781 832
604 371 576
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U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 8 . č e r v e n ce 2 0 1 0
Dis t ribuc e : 14. č e rve nc e 2010
V ychá zí v ná kladu: 1 000 ks
A u t o r o bá lk y: J a ro s la v S ou ma r – pe dago g v ý t v a r n ého o bo r u ZUŠ P o lic e n a d M e t u j í

Ve většině případů odešly tyto individuality do větších,
lépe finančně a materiálově zabezpečených oddílů. Co nás
může těšit, je to, že se i nadále všichni hlásí k polickému
oddílu.
V roce 1976 byl zařazen na základě své stálé dobré
výkonnosti Jarda Seifert do první východočeské himalájské
expedice, jejímž cílem byla sedmitisícovka Nun. O dva roky
později, v roce 1978, uspořádala naše Tělovýchovná jednota
Spartak ve spolupráci s Horolezeckým svazem Okresního
výboru ČSTV v Náchodě první horolezeckou výpravu z našeho
okresu do saharských hor v Africe, které se zúčastnili dva
členové našeho oddílu, a to už zkušený Jarda Seifert a
Zdeněk Matějka.
V sedmdesátých letech vzniklo několik oddílových akcí,
které se staly postupem času tradičními. Za všechny můžeme
jmenovat třeba závody na tajfunkách, kde se vyznavači
krátkých lyží patřičně vydovádí nebo pořádání přednášek
s horolezeckou tématikou, které mají zase velice kladnou
odezvu u veřejnosti z širokého okolí.
V období, asi do roku 1980, tvoří základ oddílu parta lidí,
která se velice dobře znala, znala své problémy a společně je
řešila.
V posledních
letech
se
stalo
horolezectví
propagovanou módní záležitostí. A do horolezeckých oddílů,
též i do polického, přichází mnoho mladých lidí, kteří se už
navzájem neznají. Problém je však v tom, že se už pomalu
neznají jednotliví členové v oddíle, a to je na pováženou.
Zajisté by větší zájem členů o oddílové akce a o schůze
prospěl vzájemnému poznání.
Dále by si každý měl uvědomit, že i organizace oddílu
vyžaduje určitou aktivitu od jednotlivých členů. A to v době,
kdy na činnost oddílu jsou kladeny větší a větší nároky, je
skutečně potřebné, aby členové oddílu a výboru plnili
svěřené úkoly zodpovědně.
V každém případě budeme vždy v první řadě podporovat
výkonnostní
lezení,
především
ve
vysokohorských
podmínkách. Bohužel v poslední době musíme konstatovat,
že množství nadprůměrných výkonů a i celkový výstupů,
neodpovídá růstu počtu členské základny. Chybí snad
motivace? Nebo to je dané dobou, pohodlností?
Doufáme, že se najde v řadách polického oddílu více
mladých horolezců, kteří se v budoucnu dokáží propracovat
mezi lezeckou elitu a tím potvrdit tradiční vysokou sportovní
úroveň polických lezců.
A v tom Vám, my dříve narození budeme všemožně
pomáhat.
Příspěvek Zdeňka Matějky z ročenky Horolezeckého
oddílu TJ SPARTAK Police nad Metují z roku 1984 popisuje
další etapu horolezectví na Policku, ale i opakující se
zákonitosti vývoje a generací.
Ida Seidlmanová

Zvonečky
Obec Suchý Důl nabízí k prodeji upomínkové zvonečky
– repliky obecního zvonu vyrobené
zvonařskou dílnou Tomášková – Dytrychová s.r.o.
z Brodku u Přerova. Cena jednoho zvonečku činí 400,Kč za kus. Zájemci o koupi se můžou hlásit na obecním
úřadě, nebo na tel.č. 491 541 139.
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