Další polická esa…
Jsou v životě člověka chvíle, kdy cokoliv, co v danou
chvíli člověk udělá, bude špatně, ale člověk ví, že právě
v tuhle chvíli s tím nemůže nic udělat … Právě tak já,
jakkoliv jsem si vědom své totální nepovolanosti, začínám
pracovat na pokusu vytvořit pár řádků o některých
výrazných horolezcích z generace, která začala v našich
skalách působit v 60. letech minulého století, a to i přesto,
že nejsem historikem místního lezení, přesto, že nejsem
pamětníkem, nebyl jsem jejich současníkem. Proto tuto
chvíli, musí být mou dostatečnou kvalifikací, že (až na
jednoho z nich) se s nimi osobně znám, leč jsem s žádným
z nich (až na jednoho z nich) nikdy nelezl… Předem se
omlouvám všem těm dalším, kteří byli nebo ještě jsou
ikonami tehdejší doby, a na něž v tomto kusém článku
nezbylo místo.
Míra Vacek (1945 – 2007).
Myslím, že Míru není třeba
představovat. Byl v Polici a
na Policku natolik známou
osobností, že se skutečně
zaměříme na jeho výkony ve
skalách. Moje vzpomínka na
Míru se váže s počátky mého
lezení, když jsem, co by kluk
sledoval, jak Míra (tehdy
prvolezec), Dýs, Karel Krtička
a můj táta lezou Jiřinčinu
cestu na Borovou na Ostaši
(klas. VI). Později, když jsem
hodně času trávil ve skalách
s Tomášem
Krásným
a
Martinem Jenkou, jsme večer
u piva v Krčmě nebo na Ostaši hltali Mírovy detailní popisy
cest, který dělal nebo lezl… byl pro nás chodícím lezeckým
průvodcem a inspirací… Na tomto místě nemohu
nepřipomenout snad jednu z jeho nejhezčích cest, kterou
udělal společně s V. Hornychem (viz minulé číslo Polického
měsíčníku) a P. Holým v Adršpachu na Štěpánskou korunu.
Jedná se o cestu Údolní hranu (klas. VIIb), která byla velkým
lezeckým problém té doby (cesta byla vylezena v roce
1967). Cesta vede z okraje velké terasy traversem stěnou na
malý balkon, z něj se spárou sestupuje cca 6 m na plošinu u
severní hrany věže. Následuje další traverz přes dva kruhy
na východní hranu, po které se člověk soustavou spár
dostane na malou plošinku. Následuje krásné exponované
lezení sokolíkem ke třetímu kruhu. Výše se ukloněnou
plotnou pokračuje při hraně přes čtvrtý kruh pod vrcholový
převis, pod nímž se provádí celkem vzdušný traverz vlevo do
komína, kterým se dolézá na vrchol (pro neznalé: tuto linii
můžete spatřit, když budete stát v Adršpachu na vyhlídce

vydává město Police nad Metují

na Starostu a Starostovou; věž se nachází při pohledu vlevo
od Starosty, a jedná se o výraznou hranu přivrácenou právě
k věži Starosta). O výjimečnosti linie svědčí i fakt, že tato
linie byla kdysi vyfocena na titulním listu věhlasného
amerického lezeckého časopisu, přičemž tento časopis svého
času ze svých cest přivezl Mírovi ze svých cest Lanč (Mirek
Šmíd).
Samozřejmě, že Míra vylezl velkou spoustu jiných cest,
které se vždy vyznačovaly respektováním přirozených linií.
Mnoho cest udělal nebo přelezl společně se svou ženou,
Janou (viz rozhovor v tomto čísle Polického měsíčníku),
nebo s jinými polickými lezci, například s Ivanem Kobrem
nebo se Zdeňkem Matějkou. Každopádně cesty, u kterých je
uvedeno jméno prvovýstupce M. Vacek, jsou dodnes
považovány za hodnotné, tzv. klasické, pískovcové
prvovýstupy. Míra se svého času staral i o skály na Ostaši,
kdy na většině věží vyměnil dožité jištění nebo osazoval
vrcholové krabičky. Je nesmírná škoda, že už nám o tom
všem nemůže povědět sám…

pokračování na zadní straně...
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číslo 9

září 2010

Starostenské radosti a strasti
Začněme tím bolavějším. Strastí je víc. Každodenní
odpolední nebo večerní pochůzka městem mě přidává další
vrásky. Anonymní vzkaz občanky ve vestibulu radnice má
pravdu.Údržba náměstí opravu není reprezentativní. Asi si
nedovedete představit bezmoc, když vidíte, vnímáte a
nemůžete. Ne proto, že byste nechtěli, ale prostě na to
není. Čas, potenciál, peníze. Obecně je vžito úsloví, že je
nás na radnici „jako psů“. Už taky ve vedení města mnohé
pamatuji. Neomlouvám, nevymlouvám. Snažím se
vysvětlovat. I sama sobě. Co pro mě problémem není, pro
druhého může být nepřekonatelné.
Prvním zářím začal další školní rok. Letní měsíce mohly
být odpočinkové. Ne tak pro paní ředitelku mateřinky a
pana ředitele základní a mateřské školy. Státní dotace a
plán další modernizace sídlištní školky jsme chtěli využít.
Po jarním útoku médií jsme byli hodně tlačeni ke zdi.
Uzavřeli jsme zařízení, abychom co nejvíce bezpečně
uskutečnili vše potřebné. Určitě Vás nezajímá proces, ale
výsledek. Školka se otevřela, stavba pokračuje. Počasí i
dodavatelská firma trápily.
Po posledním květnu letošního roku jsme zjistili, že
poptávka je o 24 dětí větší než možnost současného
umístění. Rozhodnutí nebylo jednoduché. Celý červenec se
vypořádávaly administrativní požadavky, 2.srpna se začalo
budovat! Z polytechnického pavilonu, který sloužil 6 hodin
týdně, jsme vybudovali mateřskou školu. Opět nevíme, jak
dlouho jí bude třeba. Proto bylo zadání širší. Nyní mateřská
škola, do budoucna třeba jesle, volnočasová aktivita, dům
dětí….
Děkuju všem, kteří v tom dvouměsíčním maratonu
pomohli. Letošní léto opět nebylo okurkovou sezenou. Je mi
ctí poděkovat donátorům. Vebě a.s. textilní podnik
Broumov, firmě Wikov a Lunaparku pana Janečka. Bez
jejich finanční pomoci bychom školku těžko vybavili.
Blíží se konec dalšího volebního období. Hodnotí se čas
společného snažení. Radních, zastupitelů, členů výborů,
komisí…
Možná
si
ani
mnohdy
neuvědomujeme
zodpovědnost, které se nám hlasy spoluobčanů dostalo.
Nejen dle slibu, ale i podle svědomí a rozhodnutí jsme
povinni ve svěřeném volebním období přemýšlet,
rozhodovat, nést zodpovědnost. Poděkování všem, kteří
pracovali, snažili se, spolupracovali. Vnímali své povinnosti
a rozhodování bez politických aspektů a osobních zájmů.
Velmi dobře se mi pracovalo v radě města. Rozum,
slušnost, ohleduplnost. I rozdílné názory byly vypořádávány
lidsky a důstojně.
Probudíte-li se ve čtyři hodiny ráno jako podnikatel,
přemýšlíte a ráno konáte. Výsledek většinou záleží na Vás
samých. Probudíte-li se ve čtyři ráno jako představitel
samosprávy, musíte své vize, plány a představy nechat
projít soukolím. Komise, odbor, rada, zastupitelstvo…
Nestýskám si, vážím si Vaší důvěry. Štve mě neloajálnost
těch, kteří by mohli a měli vědět, mrzí mě nepochopení
těch, kteří nevědí. Protože nechtějí a snad ani nemohou.
Každý přece známe a bráníme si především svůj píseček.
Letošní léto pro mě byly především již zmíněné dvě
mateřinky, čistička odpadních vod, pouť, letní údržba,
občanské problémy v městských bytech. To byly problémy,
které zaměstnávaly a bolely.
Co zahřálo? Spolupráce s Danou Balákovou a Karlem
Nývltem. Paradoxně vědomí, že mám kolem sebe především
dobrovolníky, kteří mají své profese, trápení, a přece dělají
mnohé pro nás. Obětavě, nezištně.
Zelená kaplička v Ticháčkově lese. Na jedné straně
nepochopitelné jednání žháře. Na druhé straně

1

sounáležitost, ochota a odhodlání všech, kterým kaplička
nebyla lhostejná.
Koňské závody…. To jsme se tak vloni neplánovaně
setkali s Nývltovými v Kladrubech. Užívali si atmosféry,
nechali si vysvětlit podstatné. Bezprostředně a samozřejmě
vznikla ochota přenést kus koňáctví k nám do Police. Milá
Dano, milý Karle, Vám i všem, kteří přiložili ruku k dílu
děkuju. Měla jsem tu čest si uvědomit, co všechno je třeba,
aby se povedlo představení tohoto nádherného sportu i nám
všem. Věřím, že Vy vytrváte a příští rok se můžeme opět
těšit.
Léto bylo pestré. Poradovalo i potrápilo. Nám se zaplať
Pánu Bohu vyhnula povodňová trápení. Těm, kteří neměli to
štěstí, jsme pomohli. Opět díky Vám. Obec Višňová ví, že
my víme…. Já jsem se opět ubezpečila, že Hlucháňovi jsou
nejen kamarádi, ale lidičky se srdíčkem na správném místě.
Zdenda Procházka človíček, na kterého se mohu kdykoli
spolehnout.
Osud Obvodního oddělení Policie ČR v našem městě mě
logicky uniká. Když se investigativní novinář stane
ministrem, neznamená to vždy posun k lepšímu. Dělat
rozpočtové škrty bez toho, aby byla zároveň provedena
důkladná analýza jejich dopadů na stav – v tomto případě –
pořádku a bezpečnosti – je nebezpečné. Mojí povinností je
přijímat opatření ku prospěchu obce. Zrušení obvodního
oddělení ve městě z důvodu úspory provozních nákladů, pro
mě není zásadní a podstatná argumentace. Jestliže všechny
volební strany chtějí bezpečný a „pořádný“ stát a následně
ruší zaběhnuté, zůstává rozum stát. Zároveň je
nepochopitelný požadavek finanční spoluúčasti obcí. Vše by
šlo vypřemýšlet a skousnout. Nutné úspory. Všude. Jen se
nám někde vytrácí potřebná koncepce. Jak máte
rozhodovat, když znáte A a ne B.
Nestěžuji si. Jen se snažím přiblížit a vysvětlit. Za ta
léta jsem si zvykla, že mravenčí práce a povinnosti ze
zákona nejsou vnímány, nebo spíše negativně.
Léto uteklo jako voda. Bylo žhavé i studené. Koupaliště,
sportoviště, investiční akce, bytové záležitosti, cestovní
ruch, soc. a zdravotní sféra….
Děkuji Vám všem, kteří přijdete a řeknete. Ptáte se a
posloucháte… Z Vás se raduju. Jako třeba i ze zoo pana
Zobala….
Je Vás hodně, kteří mě držíte nad vodou. Děkuju.
Ida Seidlmanová

Pozvánka

na 6. veřejné zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
POLICE NAD METUJÍ
v roce 2010,
které se koná

ve středu 8. 9. 2010
v 17 hodin
na sále Pellyho domů.
Minulou středu začal další školní rok. Pro někoho první,
pro někoho poslední, pro někoho opakovaně. Z pohledu
žáků, studentů. Možná i pedagogů.

Všem přeji radostné nabývání znalostí. Ne povrchní, ale
logické, systematické, v souvislostech. O výchově ani
nemluvě. Náročný proces, který ne vždy je korunován
úspěchem. Záleží především na rodině, potažmo celé
společnosti. Jak můžeme vyžadovat po dětech slušnost a
dobré mravy, když vidí kolem sebe, co vidí a slyší, co
slyší...
Taky jsme o letošní pouti hodně viděli a slyšeli. I po ní.
Slova díků to nebyla. Jsme si vědomi několika organizačních
nedostatků. Vše jsme s Radkou Vlachovou - ředitelkou
Pellyho domů a Jardou Valchařem - městským strážníkem
probrali a zapsali k poučení pro pouť 2011.
Omlouváme se všem, kterých se zásah do náměstí a
přilehlých ulic od pátku do neděle neblaze dotkl.
Podnikatelům i občanům zde bydlícím. Není příjemné
poslouchat decibely pouťového veselí, mít narušeny
zaběhnuté pravidelnosti.
Nicméně neustále věřím a děkuji v pochopení a
toleranci při snaze držet tradice a doprovázet je bohatým
programem pro všechny věkové kategorie a zaměření.
Nebudu děkovat konkrétně. Moje uznání a obdiv si
zaslouží spolupracovníci, ale především nepočítaně
dobrovolníků a spolků. Asi si nikdo nedovede představit
úsilí, časové nasazení, oběť jejich a pochopení rodin.
Spolupráce s panem Kubínem a panem Janečkem byla
tradičně výborná.
Není jednoduché na našem malém náměstí, při nutnosti
zachování průjezdnosti 3,5 m po obvodu,
rozestavět
atrakce pro děti i dospělé.
Další pouť je tedy minulostí. Připravila-li Vám víc
příjemných zážitků, než těch špatných, jsme rádi.
I my jsme se snažili pobavit. Dokladem budiž dvě
fotografie a jeden názor občanky níže.

OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Police nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení
na pozici
VEDOUCÍ FINANČNĚ - SPRÁVNÍHO ODBORU
druh práce :

Řízení fiskální politiky, správa rozpočtu
a financování města.

místo výkonu práce : Území města Police nad Metují
platová třída :
10. platová třída
Předpoklady:
dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost,
ovládání
jednacího
jazyku
a
předpoklady dané §2 zákona 451/1991 Sb. kterým se
stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
České a Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky.
Požadavky:
dosažené vzdělání - VŠ ekonomického směru
– min. bakalářský studijní program
orientace v zákoně o obcích a v oblasti finančního
hospodaření, nakládání s majetkem, rozpočtu
a účetnictví územních samosprávných celků
a příspěvkových organizací
velmi dobrá znalost práce s PC, příp. znalost
ekonomických SW
organizační schopnosti
řidičský průkaz skupiny B
Výhody
zkušenosti v řídící práci
zkouška zvláštní odborné způsobilosti
Uzávěrka přihlášek : 20. září 2010
Termín nástupu : prosinec 2010
Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Městský úřad Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 113, e-mail: meu@meu-police.cz

foto Vladimír Beran

foto Oldřich Jenka

"Jsem přesvědčená, že to s Vámi na radnici není ještě
tak zlé, když jste ochotni občany svého města rozveselit
iniciativně na vlastní triko. Umět se smát na svůj účet je
jedna z největších zkoušek charakteru státního úředníka.
Není to tedy s námi občany tak zlé, jak nám denně dávají
najevo z hlavního města."
Ida Seidlmanová

Náležitostí přihlášky jsou:
Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo
narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
zájemce, číslo občanského průkazu, datum a podpis
zájemce.
K přihlášce připojte:
životopis
s uvedením
dosavadních
zaměstnání,
odborných znalostí a dovedností týkajících se správních
činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce, popř. doklad o jeho vyžádání,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
čestné prohlášení o splnění předpokladů uvedených v §
2 odst. 1 písm. d) až h) zákona 451/1991 Sb. (lustrační
zákon)
ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4
odst. 1 zákona 451/1991 Sb. (lustrační zákon), lze
doložit dodatečně, nejpozději však před případným
jmenování do funkce
Uzavřenou obálku označte heslem
„Výběrové řízení - vedoucí FSO“.
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům
poskytnuté písemné materiály k výběrovému řízení vráceny.
Pozn. Výběrová komise má právo rozhodnout pouze na
základě písemných přihlášek.
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ
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Město Police nad Metují děkuje všem,
kteří přispěli do humanitární sbírky pro oblasti postižené
posledními povodněmi.
Samozřejmě i všem organizátorům – především hasičům
Velké Ledhuje a Police nad Metují.
Do sbírky se aktivně zapojil i městys Machov.
V pátek 20. srpna odpoledne byla sbírka doplněna vodou
z Teplic a odvezena panem Karlem Hlucháněm, který se
sám k této službě nezištně nabídl, do obce Višňová.
Zde
pomáhali
likvidovat
následky
broumovští
profesionální hasiči pod vedením pana Lukáše Plachty,
který zařídíl předání věcí na obecním úřadě.
Obec Višňová leží ve Frýdlantském výběžku, v severní
části Libereckého kraje. Je tvořena devíti osadami, z nichž
nejstarší je Višňová, založená roku 1334. Většinu obyvatel
tvořili do konce II. světové války Němci. Po osídlení tu žijí
lidé teprve ve třetí generaci, přišli z vnitrozemí –
Podkarpatské Ukrajiny, Jugoslávie, Řecka, Slovenska aj.
Obec Višňová leží v nivě řeky Smědé se sklonem do Žitavské
pánve, od které ji oddělují umělé hory vzniklé z výsypek
povrchového dolu Turów v Polsku, protějškem je panoráma
Jizerských hor.
Ida Seidlmanová - starostka

Koncert na schodech
Při Koncertu na schodech bylo vybráno 58 072 Kč.
Obec Suchý Důl a město Police nad Metují děkují panu
faráři, účinkujícím a všem, kteří přišli a přispěli.
Obrázky
Jana
Moravce
najdete
na
http://www.etf.cuni.cz/moravec/fotky/indkp14.html

do výše uvedeného odvodňovacího příkopu, čímž bude
zajištěno nepřivádění těchto vod na městskou ČOV.
Povrchová voda z odvodňovacího příkopu je svedena
samostatným sběračem do vodoteče.
Stavbu realizuje na
základě
výběrového
řízení firma Svoboda dopravní a inženýrské
stavby a.s., Meziměstí.
Kanalizace je navržena
jako jednotná, přičemž
napojení je navrženo na
stávající
veřejnou
kanalizaci v ulici Na
Sibiři u rodinného domu
č. p. 202, a to v místě
křižovatky
místních
komunikací.
Současně
dojde též k zahloubení
části stávající veřejné
kanalizace v délce 20,0
m a k prohloubení stávající kanalizační šachty. Součástí
umisťované kanalizace jsou i přípojky k jednotlivým
budoucím stavebním pozemkům. Veřejná část kanalizačních
přípojek bude ukončena na budoucích hranicích nově
vzniklých stavebních pozemků.
Nová splašková kanalizace je navržena v délce 245,10 m
a ve světlostech 250 a 400 mm. Napojovací kanalizační
potrubí DN400, které vyrovnává výškový rozdíl vzniklý
snížením původní kanalizační šachty hluboké 1,05 m, bude
provedeno v délce 20,0 m. Na uvedené splaškové
kanalizační
trase
bude
umístěno
7
betonových
prefabrikovaných kanalizačních šachet o světlosti 1000 mm.
Tato nová splašková kanalizace by měla být hotová do 15.
října 2010.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Restaurování pískovcového kříže v
Hlavňově

Ida Seidlmanová

Nová kanalizace pro 8 RD k. ú. Velká
Ledhuje
Město Police nad
Metují obdrželo na
základě
Rozhodnutí
ministra pro místní
rozvoj
v rámci
programu
„Podpora
výstavby
technické
infrastruktury pro rok
2010“ dotaci ve výši
400 tis. Kč na výstavbu
kanalizace pro 8 RD
Police nad Metují. Nová kanalizace pro odvedení
splaškových a dešťových vod bude umístěna u účelové
komunikace v těsné blízkosti stávajícího ochranného
odvodňovacího příkopu, který v současné době slouží
k odvedení dešťové povrchové vody z přilehlého okolí, na
části pozemků ve vlastnictví města, v katastrálních územích
Velká Ledhuje a Bukovice. Dešťové povrchové vody
z pozemků budoucích 8-mi rodinných domů budou svedeny
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Z rozpočtu Královéhradeckého kraje, programu Obnovy
památkového fondu, byla městu Police n. M. poskytnuta
dotace ve výši 54.000,- Kč, na restaurování památkově
chráněného pískovcového kříže, který se nachází ve středu
Hlavňova, proti hasičské zbrojnici, vlevo u hlavní silnice ve
směru na Suchý Důl. Jedná se o vzácný sakrální objekt z
1. poloviny 18. století, zapsaný jako kulturní památka
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Je tvořen
členitým podstavcem s reliéfem Panny Marie a masivním
křížem s Kristem. Před započetím restaurátorských prací
byl tento objekt v havarijním stavu. Podrobným průzkumem
bylo zjištěno, že mezistupeň mezi křížem a římsou je zcela
destruovaný, takže hrozilo zřícení kříže. Kámen byl silně
zvětrán a zejména v partii
reliéfu P. Marie odpadaly
silné vrstvy kamene, a ten
se i nadále sprašoval. Celý
objekt byl silně porostlý
zelenými
řasami,
mikromechy a lišejníky.
Po instalaci pracovního
lešení byl nejprve sejmut
masivní kamenný kříž.
Odlomené
části
mezičlánku
na
soklu,
v místě
trhlin,
byly
opatrně sejmuty z římsy
soklu a společně s křížem
přesunuty na vyhrazené
místo v obci, kde byla
prováděna
celková
renovace.
Kámen
byl

šetrně čištěn, sejmuty zelené řasy a lišejníky, formou
zábalů snímány černé exhaláty a potom byly postupně
přitmelovány odlomované části. Dovnitř byly vkládány
nerezové armatury, které zesílily soudržnost materiálu a
mikrotrhliny byly injektovány ředěným epoxidem. Pak byly
provedeny doplňky odpadlých částí, retuše a domodelování
poškozených detailů kříže a plastiky Krista. Provedena byla
barevná retuš doplňků a vyzlacení nápisu INRI. Závěrem
bylo provedeno biocidní a hydrofobní ošetření. Kříž byl
osazen na nerezový spojovací čep
a
důkladně
přitmelen
k původnímu místu, mezi kříž a
sokl na zadní straně objektu byla
vsazena silná nerezová spojka.
Pak byly provedeny barevné
retuše
doplňovaných
a
spravovaných míst a spár, reliéfu
a dekorativních prvků. Na závěr
bylo provedeno zlacení složeného
monogramu
„Maria“
a
rozděleného letopočtu 1795.
Restaurování provedl sochař a
restaurátor
pan
Jindřich
Roubíček
z Náchoda,
který
odvedl velmi pěknou práci. Tento
kříž daroval městu Police nad
Metují jeho původní vlastník pan
Bareš z Hlavňova.

Obnova zvoničky v Hlavňově
Z rozpočtu města Police nad
Metují
byla
provedena
obnova
zvoničky na kopečku po levé straně
hlavní silnice na Suchý Důl, cca 120 m
před bývalou školou. Po instalaci
lešení, nutného pro realizaci obnovy,
byly
tlakovou
vodou
otryskány
ocelové prvky a pískovcový podstavec
pylon.
Pylon
z božanovského
pískovce, šedožlutého odstínu, byl
očištěn
(v místě
zkorodovaného
řetězu chemicky), barevně sjednocen
a
hydrofobně
ošetřen.
Písmena na jeho
přední
straně
byla
opravena,
nově
natřena
restaurátorskou barvou a deska v jeho
spodní části obnovena. Kříž a velké
ozdobné nýty pod vrcholem pilonu
byly pozlaceny a ostatní kovové prvky
byly natřeny antikorozní barvou.
Můžeme říci, že tato obnova byla
velmi pěkně provedena a zvonička
nejen prokoukla, ale i získala na
důstojnosti.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Chcete peníze na pouť?
Běžte si na sociálku.
Tak tato fáma se k nám na sociální odbor během letošní
pouti dostávala z mnoha stran.
Nic takového samozřejmě není pravda, na pouť a
podobné akce sociální odbor dávku neposkytuje. Dávka
pomoci v hmotné nouzi je určena k zajištění výživy a
základních osobních potřeb. Ani mimořádná okamžitá
pomoc se na toto nevztahuje. Zákon o pomoci v hmotné
nouzi umožňuje poskytování mimořádné okamžité pomoci
v pěti situacích.

-

-

-

-

-

z důvodu ohrožení zdraví - nárok na tuto okamžitou
pomoc má osoba, která nesplňuje podmínky vzniku
nároku na příspěvek na živobytí, avšak s ohledem na
nedostatek finančních prostředků jí hrozí vážná újma
na zdraví
z důvodu vážné mimořádné události – vážnou
mimořádnou událostí se rozumí zejména živelná
pohroma např. povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné
pohromy, zemětřesení, požár nebo jiná destruktivní
událost, ekologická nebo průmyslová havárie
k úhradě jednorázového výdaje – na tuto pomoc má
nárok osoba uznaná za osobu v hmotné nouzi, která
nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a
majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě
nezbytného jednorázového výdaje spojeného zejména
se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě
osobních dokladů, při vydávání duplikátu rodného listu
nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání,
s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních
prostředků a v případě nezbytné potřeby s úhradou
noclehu
na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných
základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní
vybavení domácnosti a odůvodněných nákladů
souvisejících se vzděláváním nebo zájmovou činností
nezaopatřeného dítěte
mimořádná okamžitá pomoc pro osobu, která nesplňuje
podmínky pro vznik nároku na příspěvek na živobytí,
avšak v daném čase, s ohledem na neuspokojivé
sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků
nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena
sociálním vyloučením,tj.:

-

-

je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu
odnětí svobody,
je po ukončení léčby chronických závislostí
propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické
léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné
závislosti,
je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní
či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po
dosažení zletilosti,
je osobou bez přístřeší,
je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou
činností jiné osoby

Z tohoto výčtu jasně vyplývá, že ani jedna z dávek se
pochopitelně na pouť nevztahuje. Doufáme, že je to
dostatečná odpověď jak zájemcům o tento smyšlený
příspěvek, tak i dalším zlým jazykům, které těmto
pomluvám uvěřily.
Kejdanová Ilona, Kaněrová Michaela, Ida Seidlmanová

KONEC VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU
V POLICI NAD METUJÍ
Dne 1. 8. 2010 vstoupil v účinnost zákon č. 150/2010
Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů, obecně nazývaný VELKÁ NOVELA
VODNÍHO ZÁKONA.
O všech změnách, které tato novela přináší, nemá příliš
význam zde informovat, neboť pro tak obsáhlou novelu není
na stranách tohoto periodika místo. Zmíním se tak toliko o
zásadních změnách, které se dotknou všech občanů, kteří
odebírají vodu (pro svoji potřebu) podzemní nebo
povrchovou, a dále všech stavebníků.
Od 1. 8. 2010 byla totiž agenda vodoprávního úřadu,
kterou dosud vykonával Odbor výstavby v Polici nad Metují –
povolení k nakládání s vodami k jejich odběru, jiné
nakládání s vodami, stavby studní, stavby pro jiné
nakládání
s vodami
a
povolování
průzkumných
hydrogeologických vrtů, přenesena na Městský úřad Náchod,
konkrétně na tamní odbor životního prostředí.
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Městskému úřadu Police nad Metují zůstal vodoprávním
úřadem toliko ve věci tzv. obecného nakládání s vodami, tj.
takové nakládání, k němuž není potřebné povolení
vodoprávního úřadu s tím, že pravomocí městského úřadu
je takové obecné nakládání omezit, zakázat nebo upravit
(například vydáním zákazu odběru vody z vodních toků a
historických studní v případě sucha).
Stavebníků se pak dotýká novela § 104 vodního zákona,
která stanoví, že ve správních řízeních a postupech podle
stavebního zákona (z. č. 183/2006 Sb.) tj., při umisťování,
povolování, užívání a odstraňování staveb, lze vydat
rozhodnutí nebo učinit jiný úkon jen na základě závazného
stanoviska vodoprávního úřadu, pokud mohou být dotčeny
zájmy podle tohoto zákona. Jinými slovy, závazné
stanovisko vodoprávního úřadu je tzv. povinným dokladem,
který musí stavebník předkládat v případech výše
popsaných (obdoba závazného stanoviska Správy CHKO
v případech, kdy je dotčen veřejný zájem ochrany přírody a
krajiny).
Zda se jedná o změny, které budou ku prospěchu nás
všech, či naopak, samozřejmě ukáže až čas. Na širší
hodnocení přesunu části veřejné správy směrem od občana,
a její koncentrování u jediného orgánu, tzn. na hodnocení
kroku proti směru celoevropského trendu přesunu výkonu
veřejné moci opačným směrem, je zatím příliš brzy.
Od 1. 8. 2010 je tak vodoprávním úřadem v plném
rozsahu Městský úřad Náchod. Pro úplnost uvádíme další
informace:
Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí č. p. 40
547 61 Náchod - tel. 491 405 111; fax 491 405 298
podatelna@mestonachod.cz
Úřední hodiny MěÚ Náchod:
PO 8.00-12.00 13.00-17.00
ÚT 8.00-14.00
ST 8.00-12.00 13.00-17.00
ČT 8.00-14.00
PÁ 8.00-13.30 POZOR!

úřední den
příjem žádostí
úřední den
příjem žádostí
přepážková pracoviště
uzavřena z důvodu zpracování dat

Pracovníci odboru životního prostředí:

Ing. Libor Hejduk, vedoucí odboru (libor.hejduk@mestonachod.cz)
Ing. Antonín Sychrovský, povodňová ochr., havárie
(antonin.sychrovsky@mestonachod.cz)
Ing. Hynek Navara, správa vodních toků a nádrží
(hynek.navara@mestonachod.cz)
Ing. Hana Divoká, povolování čistíren odpad. vod
(hana.divoka@mestonachod.cz)
Ing. Ondřej Poul, ochrana povrchových vod
(ondrej.poul@mestonachod.cz)

R. Pohlová a Bc. J. Škop OV MěÚ Police nad Metují

Terénní úprava u tréninkového
hřiště
Vzhledem k tomu, že město nenašlo jinou vhodnou
lokalitu, umožnilo firmám BSS s.r.o., realizující
rekonstrukci městské ČOV a SVOBODA a.s., realizující novou
ulici nad sídlištěm, uložení výkopové zeminy v západní části
zrekultivované bývalé skládky odpadů u Ostašské ulice.
Podmínky navážení, stanovené městem Police n. M., jsou
specifikovány v povolení, které obě výše uvedené firmy
podepsaly, a to s termínem dokončení a předání řádně
upraveného prostoru do konce letošního listopadu.
Původně měla být zaplněna a vyrovnána celá terénní
sníženina mezi tréninkovým hřištěm a protilehlým svahem a
vytvořena nová pěšina. S navážením bylo započato ve
východní části daného prostoru, v návaznosti na tréninkové
hřiště, a při navážení samozřejmě došlo i k rozjetí stávající
pěšiny a jejího okolí. Vzhledem k tomu, že se v současné
době firmě SVOBODA podařilo najít jinou lokalitu pro
využití výkopové zeminy mimo území města Police n. M.,
nebude zde původně předpokládané množství výkopku
potřebné uložit a v dalším navážení nebude pokračováno.
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Stav, jaký je v tomto místě v současné době, není v žádném
případě konečný a nemůžeme ho takto převzít. Mělo by
dojít k urovnání navážky, její přehrnutí půdou a zatravnění,
k obnově odvodňovacího příkopu a k obnově pěšiny (aby
měla pokud možno původní parametry a byla řádně
schůdná). Vzhledem k tomu, že navážení již skončilo,
budeme požadovat kratší termín dokončení. Zároveň se
omlouváme všem, kteří pěšinu rádi využívají za vzniklé
problémy.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Odpadové informace
Začínáme třídit sklo na bílé a barevné !
V tomto týdnu se na 10-ti stanovištích pro tříděný odpad
ve městě objeví NOVÉ NÁDOBY pro sběr vytříděného skla.
Bude se jednat o dělené, ZELENO-BÍLÉ KONTEJNERY PRO
ODDĚLENÝ SBĚR BÍLEHO A BAREVNÉHO SKLA. Kontejnery
zapůjčila městu společnost EKO-KOM, a.s., v rámci
dlouhodobého krajského projektu Čistá obec, čisté město,
čistý kraj, a konkrétního grantu „Intenzifikace odděleného
sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich
obalové složky v roce 2010“. Cílem projektu je jednak
výměna dožívajících žlutých kovových nádob na sklo za
nové a jednak zkvalitnění třídění skla pro jeho lepší
využitelnost při recyklaci. Městu, a potažmo občanům to
zároveň ještě přinese finanční užitek v podobě vyšší
odměny od EKO-KOMu do městského rozpočtu. Tímto
bychom chtěli všechny polické občany požádat o
spolupráci tím, že postoupí v domácím třídění o další
stupínek výše a začnou třídit sklo na bílé a barevné a
odkládat ho do správných částí nových kontejnerů, tedy
BÍLÉ SKLO DO BÍLÉ ČÁSTI a barevné (tedy OSTATNÍ jiné
než bílé) SKLO DO ZELENÉ ČÁSTI. Zároveň prosíme, abyste
do bílé částí nových kontejnerů nevhazovali jiné než bílé
sklo, protože tím
jeho obsah znehodnotíte. Všem
spolupracujícím občanům předem děkujeme.

Změna intervalu svozu odpadu z popelnic
Oznamujeme
občanům
v katastrálních
územích
Hlavňov, Hony, Pěkov a Radešov, že od 38. kalendářního
týdne, tj. od 20. září 2010, se změní interval svozu
zbytkového komunálního odpadu z domovních odpadových
nádob (popelnic) ze čtrnáctidenního na týdenní. Týdenní
svozový interval potrvá do května, kdy ho opět vystřídá
interval čtrnáctidenní.

Pouliční sběr nebezpečných a
objemných složek komunálního odpadu
z domácností
Připomínáme občanům, že ve 40. kalendářním týdnu, a
to ve středu 6. října 2010, proběhne v Radešově,
Hlavňově, Pěkově a na Honech, pravidelný „pouliční“
sběr nebezpečných a objemných složek komunálního
odpadu z domácností.
Sběr proběhne zastávkovým způsobem, podle známého
harmonogramu:

zast.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ulice, nároží, místní část
čas příjezdu a odjezdu
Radešov, na návsi
16.00 - 16.10
Hlavňov, u bývalého parkoviště pod vlekem 16.20 - 16.30
Hlavňov, u hasičské zbrojnice
16.35 - 16.45
Hlavňov, parkoviště na otočce
16.50 - 17.00
Pěkov, autobus. zast. u skladu fy. Čáp a syn 17.10 - 17.20
Pěkov, u obecního domu
17.25 - 17.30
u odbočky na "malé" Hony
17.35 - 17.45
Hony, na návsi
17.50 - 18.00
Pěkov, u č.p. 55
18.05 - 18.15

Stanoviště u Petrovic bylo z důvodu nedodržování
základních pravidel pouličního sběru zrušeno!

Odpady musí být vždy osobně předány ve stanovený
čas na stanovených zastávkách obsluze svozového vozidla
společnosti Marius Pedersen a.s., která je uloží do vozidla a
poté odveze ke zneškodnění. Není přípustné, aby byly
odpady na sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně
odkládány. Odebírány budou nebezpečné a objemné
odpady z domácností (oleje a tuky, barvy a ředidla,
pryskyřice
a
lepidla,
rozpouštědla,
detergenty,
odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy
(zahradní chemie), obaly od výše uvedených odpadů,
baterie (suché články), akumulátory, zářivky a ostatní
odpad s obsahem rtuti,
televizory, ledničky a další
elektroodpad,
starý
nábytek,
podlahové
krytiny,
pneumatiky z osobních automobilů, odpadní oděvy,
rozměrné nepotřebné předměty a podobný objemný
odpad). Odebrány nebudou stavební odpady a odpady ze
zeleně. Informace k tomuto svozu jsou uvedeny také v
brožurce „Průvodce pro nakládání s komunálním
odpadem“ a na internetových stránkách města
(www.meu-police.cz). Pokud někdo tuto brožurku nemá,
může si ji vyžádat na radnici.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Z odpadu vyhozeného do žlutých
kontejnerů vznikají pěkné věci.
Zkusili jste si někdy spočítat, jak
dlouho používáte kelímek od
jogurtu, než ho vyhodíte? Nebo
kolikrát
použijete
igelitovou
tašku, než skončí v koši? Plasty se
v našem životě objevují čím dál
častěji a stejně s nimi se objevuje
i otázka, co s nimi po jejich použití.
„Podíl plastů v komunálním odpadu se neustále zvyšuje.
Největší podíl v plastech nejen v Evropě, ale i v České
republice představují PET lahve. Naštěstí se materiál, ze
kterého jsou PET lahve vyrobeny, dá velmi dobře
recyklovat. Podpora a nárůst recyklace znamená, že
vracíme do surovinového oběhu materiály, které jsou
vyráběny z neobnovitelných přírodních zdrojů,“ upřesnil
Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM,
zabývající se tříděním a recyklací odpadu.
20 kusů dvoulitrových lahví váží přibližně 1 kg. A co se dá
z 1 kg vytříděných PET lahví vyrobit? Například čtyři pěkná
trička nebo jeden svetr z umělého vlákna. 1,5 kg PET lahví
pak stačí na výrobu fleesové bundy a necelé 2 kg dokonce
na výrobu náplně spacího pytle. Domů si můžete pořídit
koberec z recyklovaných PET lahví. Na výrobu jednoho
metru čtverečního se spotřebuje zhruba 60 kusů PET lahví.
To znamená, že koberec v běžném obývacím pokoji, může
být vyroben z více než 1500 kusů lahví.
Užívejte si léta a prázdnin, mlsejte sladkosti a dobroty, ale
nezapomeňte, že obaly od nich patří do barevných
kontejnerů na tříděný odpad.
Další informace o třídění odpadů v Královéhradeckém
kraji najdete na www.cistykraj.cz.
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz

Usnesení rady města ze zasedání
č.16, 17 /2010 ze dne 9.8. a 23. 8. 2010
RM bere na vědomí žádost občanů bydlících na Masarykově
náměstí a v jeho blízkém okolí o dodržování únosné míry
hlukové zátěže zábavných atrakcí v době Polické pouti. RM
si je vědoma, že pro obyvatele centra je tradiční
Kvíčerovská pouť spojena se zhoršenými životními
podmínkami. Jedná se však o jedinou velkou akci na

náměstí v letním období, doufá proto v tolerantnost a
porozumění.
Provozovatel
pouťových
atrakcí
byl
instruován, aby hlukovou zátěž udržel v únosných mezích.
Denně po 22. hodině bude zachováván noční klid, kromě
soboty 14. srpna, kdy bude ve 22 hodin spuštěn plánovaný
ohňostroj a provoz atrakcí povolen do 23. hodiny.
RM doporučuje ZM vyhlásit v termínu konání voleb do
zastupitelstev obcí 15. a 16. října 2010 volby do osadních
výborů s následujícím počtem volených členů:
a) OV Pěkov ....................... 7 členů
b) OV Hlavňov ..................... 7 členů
c) OV Radešov ..................... 3 členové
(vyžaduje změnu Jednacího řádu OV)
RM doporučuje ZM jmenovat následující obsazení sčítací
komise pro volby do osadních výborů:
předseda - tajemník Ing. Pavel Pohner,
členové - 2 osoby OV Pěkov, 2 osoby OV Hlavňov, 2 osoby
OV Radešov.
RM schvaluje zřízení dalšího místa pro poskytování
vzdělávání na adrese Jiráskova 227, 549 54 Police nad
Metují. Na tomto místě bude třída mateřské školy, kde
bude poskytovat vzdělávání Základní škola a Mateřská
škola, Police nad Metují, okres Náchod.
RM schvaluje přidělení bytu v pečovatelském domě paní
Heleně Baldrychové od 1. 9. 2010.
RM schvaluje přechod nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 209 v
k.ú. Police nad Metují z nájemce paní Markéty Knillové
Práškové na pana Davida Knilla za stejných finančních
podmínek dle stávající dohody o předplaceném nájemném.
Na základě vzájemného ujednání přechází předplacené
nájemné z původního nájemce paní Markéty Knillové
Práškové na pana Davida Knilla.
RM schvaluje přidělení městských bytů:
1) byt č. 4 - 1+1 v domě č.p. 377 v Nádražní ulici v Polici
nad Metují paní Pavle Havlíčkové,
2) byt č. 3 - 3+1 v domě č.p. 377 v Nádražní ulici v Polici
nad Metují panu Liboru Vackovi,
3) byt č. 6 - 3+1 v domě č.p. 340 v Tyršově ulici v Polici nad
Metují paní Markétě Knillové Práškové.
Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou
jednoho roku s možností prodloužení, budou-li nájemci
řádně plnit povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje přesuny nájemců v městských bytech takto:
1) přiděluje byt č. 6 - 1+0 v domě č.p. 314 v ulici 17.
listopadu v Polici nad Metují Jitce Ferencové a zároveň jí
ukončuje nájem bytu č. 5 - 2+0 v tomtéž domě,
2) přiděluje byt č. 4 - 2+1 v domě č.p. 309 v ulici 17.
listopadu v Polici nad Metují Jitce Zemanové a zároveň jí
ukončuje nájem bytu č. 1 v domě č.p. 360 v ul. 17.
listopadu,
3) přiděluje byt č. 1 - 1+1 v domě č.p. 360 v ulici 17.
listopadu v Polici nad Metují Juliu Turkovi a zároveň mu
ukončuje nájem bytu č. 4 domě č.p. 309 v ul. 17. listopadu.
Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou tří
měsíců, mimo bytu v čp. 360, kde bude smlouva uzavřena
vždy na jeden měsíc, s možností prodloužení budou-li
nájemci řádně plnit povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM bere na vědomí hospodaření města za období od 1. 1.
do 30. 6. 2010. Rozborem hospodaření města byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Základní školy
Police nad Metují za 1. pololetí roku 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 výsledky hospodaření Základní
umělecké školy Police nad Metují za 1. pololetí roku 2010.
Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
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RM bere na vědomí výsledky hospodaření Knihovny města
Police nad Metují za 1. pololetí roku 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 výsledky hospodaření Mateřské školy
Police nad Metují za 1. pololetí roku 2010. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje pronájem pozemku p.č. 963/15 o výměře 685
m2 v k. ú. Velká Ledhuje panu Petru Dostálovi za účelem
zřízení zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné je
stanoveno ve výši 2,- Kč/m2 ročně.
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Vybudování zpevněných ploch 15ti stanovišť pro sběr tříděného odpadu“
Kritéria:
Obeslané firmy:

nabídková cena
váha 100%
Ing. Zdeněk Cee - STAV CEENTRUM, Police n.M.
SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.,
Meziměstí
Zdeněk Dostál - STAFIDO, Police n. M.
Výběrová komise: Zdeněk Kadidlo, místostarosta města
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP, MěÚ Police n. M.
Ing. Scholz Pavel, investiční technik
Náhradník:
Michal Mucha, TS s.r.o.;
Bc. Jiří Škop, OV MěÚ Police n.M.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Chodníky Pěkov 2. etapa – větev
2“ ekonomicky nejvýhodnější firmu SOVIS CZ, a.s.,
Pardubická 852/10a, Hradec Králové s nabídkovou cenou 1
621.456,- Kč s DPH.
RM schvaluje záměr prodeje budovy bez čp/če – kůlny na
pozemku st.č. 193 v k.ú. Pěkov.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu usnesení ZM č.
12/05/2009 takto: ZM ruší prodej pozemků p.č. 1183 o
výměře 212 m2, 1184/1 o výměře 465 m2 a p.č. 1213 o
výměře 844 m2 v k.ú. Police nad Metují do spoluvlastnictví
p. Radovanu Řezníčkovi a Jaroslavu Fulkovi, a schvaluje
prodej předmětných nemovitostí do výlučného vlastnictví
panu Jaroslavu Fulkovi formou dodatku k již uzavřené
smlouvě o budoucí smlouvě kupní.
V kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo města
Police nad Metují, kdy kupující, případně další vlastníci,
budou povinni v případě zcizení nemovitostí nebo podílu na
nich nabídnout je ke koupi zpět městu Police nad Metují, a
to za stejných podmínek, za jakých ke koupi došlo, tedy za
kupní cenu 816.500,- Kč.
RM schvaluje pronájem pozemku p.č. 171/3 o výměře 497
m2 v k.ú. Hony panu Jaroslavu Knittelovi za účelem sečení
trávy pro domácí zvířecto. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné
je stanoveno ve výši 1,- Kč/m2 ročně.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 56 o
ploše cca 200 m2 v k.ú. Hlavňov.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku st.č. 109 o výměře
75 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje záměr směny pozemku p.č. 183/1 o výměře
7298 m2 a části pozemku p.č. 179/1 o ploše cca 20.000 m2 v
k.ú. Hony.
RM schvaluje přidělení bytu č. 5 - 2+1 v domě č.p. 115 v
ulici Na Babí v Polici nad Metují paní Mgr. Ludmile Čížkové.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho
roku s možností prodloužení, bude-li nájemce řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1064/3 o ploše
100 m2 v k. ú. Police nad Metují Ing. Petru Soukupovi na
dobu určitou pěti let s možností opce na dalších pět let.
Účelem nájmu je zajištění nerušeného přístupu k jeho
nemovitosti a prostoru pro budoucí rekonstrukci budovy.
Nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m2 ročně.
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1048/11 o ploše
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180 m2 v k. ú. Police nad Metují firmě Medica-Langer s.r.o.
na dobu určitou 5 let s možností opce na dalších 5 let.
Účelem nájmu je zřízení parkovacích stání k lékařské
ordinaci, nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m2 ročně.
RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášku č. 2/2010 o
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí
RM doporučuje ZM ke schválení změnu Jednacího řádu
osadních výborů.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala
sponzorský dar od firmy Hašpl a. s. ve výši 12 000,- Kč ke
spolufinancování nákladů spojených se
zajištěním
pracovního soustředění dechového orchestru ZUŠ v
Orlických horách.
RM schvaluje pro školní rok 2010 – 2011 v souladu s §23
odst.5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání výjimku
z počtu dětí stanovených vyhláškou č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání v jedné ze tříd Mateřské školy
Police nad Metují na počet 28.
RM schvaluje zadání jednostupňového projektu řešení
stáčecího místa pro vypouštění dovážených odpadních vod
na ČOV v hodnotě 12 000,- Kč bez DPH.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Rozpis lékařů stomatologické
služby září 2010
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Lékař

Tel. č.

11.9. - 12.9.

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

491 502 425

18.9. - 19.9.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov

491 502 525

25.9. - 26.9.

MUDr. Lukáš Neoral
17. listopadu 291, Police n. M.

602 333 427
491 541 654

28.9.

MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291, Police n. M.

602 333 452
491 541 654

Informace z psího útulku
* Hledáte svého psa?
* Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“.
* Možná je právě v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku máme k 3.9.2010 jediného psa :

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

Tyto nalezené psy najdete i na internetových stránkách
města www.meu-police.cz pod odkazem praktické
informace - ztráty a nálezy.

Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu
Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš
ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá
potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor FSO MěÚ Police nad Metují

Komunikační strategie města
Police nad Metují
Od podzimu roku 2009 jsem se při plnění svých
studijních povinností zabývala způsoby, kterými město
komunikuje se svými občany. V rámci tvorby bakalářské
práce jsem provedla vlastní hodnocení komunikačních
prostředků, které město využívá při poskytování informací
občanů, a dále jsem provedla malé dotazníkové šetření
mezi občany města. Velice příjemné bylo zjištění, že téměř
všichni oslovení občané mají potřebu být informováni o
dění ve městě a důležitých projektech. Většina dotázaných
se také vyjádřila ve smyslu, že se cítí být dostatečně
informováni a to především díky Polickému měsíčníku,
který je nejdůležitějším zdrojem informací ve městě.
Elektronické vydání měsíčníku čte, dle mého očekávání,
pouze malá část dotázaných stejně jako www stránky
města. Cílem mé práce především bylo najít nedostatky
v komunikaci s občany, upozornit na ně a navrhnout
způsoby zlepšení stávajícího stavu. Zásadním problémem je
především skutečnost, že město neumí získávat zpětnou
vazbu od občanů. Osobně bych doporučila změnit téma
ankety na www stránkách Police nad Metují a zaměřit ji
výhradně na problematiku města. Je to dobrý nástroj
k tomu, abychom jako občané mohli vyjádřit svůj názor
k umístění retardérů v Kostelní ulici, rozšíření mateřské
školy či jinému důležitému projektu. WWW stránky města
na druhou stranu přináší vyčerpávající kontakty na všechny
zastupitele, včetně telefonních čísel či e-mailových adres.
Tyto informace jsou skutečně nadstandardní a je už pouze
na občanech, zda je chtějí využívat. Úplně skvělá je také
diskuse „Zeptejte se svého radního“, která by měla být více
propagována mezi občany.
Nemohu opomenout ani připomínky k Polickému
měsíčníku, který je nejnákladnějším komunikačním
prostředkem mezi městem a občany. V první řadě by se
měla otevřít diskuse o tom, k čemu především má měsíčník
sloužit a kam má směřovat. Osobně chápu obdobná radniční
periodika za prostředek, který má především otevřeně a
nestranně informovat o veřejných záležitostech, nejlépe
ještě před tím, než je o těchto záležitostech či projektech
rozhodnuto. Existuje doporučení pro vydávání radničních
novin zpracované v roce 2006 občanským sdružením Oživení
(Praha), které například navrhuje zřídit redakční radu
nezávislou na vedení radnice, vyhledávat a zveřejňovat
alternativní názory a zajišťovat sdělení o připravovaných
budoucích rozhodnutích. Veřejnosti by se při tom měl
poskytovat také návod, jak se k budoucím rozhodnutím
mohou vyjádřit, jak je mohou ovlivnit.
V dotazníkovém šetření, které jsem již zmínila, jsem se
ptala také na oblíbené rubriky Polického měsíčníku.
Dotázaní ve většině případů vyhledávají zprávy z městského
úřadu a zastupitelstva, informace o dalším rozvoji města a
důležitých projektech a také pozvánky na kulturní akce.
V pomyslném žebříčku oblíbenosti se dobře umístily také
články ze sportu a zájmových spolků a kapitoly z historie
města.
V rámci získávání podkladů jsem také navštívila veřejná
zasedání zastupitelstva města Police nad Metují. Už podle
názvu je jasné, že zasedá především zastupitelstvo a

rozhoduje o důležitých veřejných záležitostech, a je tomu
tak v Polici nad Metují i jinde, že se těchto zasedání
neúčastní téměř žádní občané. Podle dotazníků, které jsem
vyhodnotila, se polovina dotázaných neúčastní, protože
mají ve zvolené zastupitele důvěru a víru v jejich správná
rozhodnutí. Pouze 6% dotázaných uvedlo, že se nemohou
účastnit, protože nerozumí odborným otázkám, které
zastupitelstvo města řeší.
Závěrem chci pouze zmínit ankety a dotazníková
šetření. Myslím, že se jim lidé nevyhýbají, a že by téměř
polovina občanů měla zájem vyjádřit se touto formou. Jde
ale o způsob, kterým se dotazník občanům předkládá, jak
je zpracován, jak je dlouhý, zda se ptá na konkrétní,
srozumitelnou věc apod. Svoji práci považuji v této chvíli za
uzavřenou a jako takovou jsem ji předala k využití vedení
města Police nad Metují. Snažila jsem se popsat stav
komunikace města s občany a navrhnout opatření k lepšímu
zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů ve městě.
Pochybení, která jsem zjistila na elektronické úřední desce
na www stránkách, již byla odstraněna. Další drobné
připomínky samozřejmě existují a je jen na současném i
budoucím vedení města, zda bude a jak s občany města
komunikovat.
Bc. Jitka Pohnerová

 KNIHOVNA
Knihovna chystá pro své čtenáře
Černé hodinky
V neděli 7. 11. 2010 od 17 hodin

Setkání s Michalem Dlouhým
V roce 1983 nastoupil do "policejních" služeb, kde
postupem času dosáhl služební hodnosti vrchního
policejního rady. Pojal myšlenku rehabilitovat neprávem
zapomenutý četnický sbor v očích široké veřejnosti. S touto
myšlenkou oslovil režiséra Antonína Moskalyka. Po několika
letech příprav vznikl divácky úspěšný televizní seriál
"Četnické humoresky".
Spolupracuje s režiséry Dušanem Kleinem, Jiřím
Svobodou, ale i s dalšími televizními režiséry jako odborný
poradce při natáčení detektivních a kriminálních filmů, z
nichž lze jmenovat například seriály "Hříchy pro pátera
Knoxe", "Hříchy pro diváky detektivek" a filmy "Příběh
kriminálního rady", "Muž, který vycházel z hrobu",
„Zastřený hlas“, "Škodná", „Vlna“, „Muž a stín“,
„Devatenáct klavírů“ a „Hrobník“. V některých z nich si
dokonce zahrál epizodní role, jak zločinců, tak i
kriminalistů.
Nedělní termín besedy vychází z časových možností
pana vrchního policejního rady.
V úterý 30. 11. 2010 od 19 hodin

Autorský večer paní Věry Kopecké
Představí nám své verše,fotografie a další práce.
Většina z nás se už s tvorbou broumovské autorky setkala na
výstavách, večerech poezie nebo ve středisku RUCE v
Křinicích na jarmarcích. Na webových stránkách
http://nase.broumovsko.cz si můžete v rozhovoru s ní
přečíst: “V jedné z básní říkám „Nevstoupila jsem do
krajiny, splynula jsem s ní.“ Nepokládám se za
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profesionála. Snad zasvěcený, poučený amatér. Žádná z
mých zálib by mě asi neuživila. A protože mě neživí, mohu
se jim věnovat svobodně, i když trochu víc času by
neškodilo. To množství činností má jednu výhodu – když
nemám náladu na jednu, protože mě unavila nebo se právě
nedaří, nabízí se čtyři jiné jako relaxace. A tak psaní
vystřídá herdule s paličkami nebo vycházka s fotoaparátem,
abych se posléze k veršům vrátila. Vlastně tak stále
odpočívám.”
Věřím, že setkání s paní Kopeckou bude příjemným
zážitkem pro ni a hlavně pro její diváky a posluchače.

Podzimní čtení se senior klubem Ostaš
Podzim se hlásí ke slovu a my se opět budeme setkávat
nad stránkami knih při společném čtení. Zahájíme v úterý
5. října od 15 hodin v dětském oddělení knihovny.
Připomeneme si Adolfa Branalda a jeho bohaté literární
dílo.
Další společná čtení proběhnou v úterý 9. listopadu a
7. prosince 2010.
Srdečně zveme všechny zájemce, nejen členy Senior
klubu.
Knihovna města a Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu v Polici nad Metují vyhlašují již

6. ročník soutěže v aranžování suchých rostlin

Kouzlení s květinami

Soutěž je určena dětem základních škol Policka. Výstava
soutěžních prací s hlasováním
diváků proběhne během
zahrádkářské výstavy v Pellyho
domech ve dnech
23. - 25. září 2010.
Soutěže se mohou zúčastnit
jednotlivci
i celé třídy, družiny apod.

Týden knihoven
Na začátku října ve dnech 5. – 11. také proběhne 14.
ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto –
KNIHOVNA PRO VŠECHNY. Cílem aktivit knihoven na
podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití
volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o
naše čtenáře stávající.
V polické knihovně v tomto týdnu pozveme do knihovny
děti na besedy, se seniory se sejdeme při společném čtení a
všechny naše čtenáře rádi uvítáme v půjčovní době
knihovny, kde pro ně budou připraveny výstavky zajímavých
knih z našeho fondu.
Věra Plachtová

„Police plná poezie“
Ve dnech 20. – 22. 8. 2010 se ve spolupráci města a
městské knihovny uskutečnil literárně hudební festival
„Police plná poezie“. Do Police nad Metují se z různých
koutů České republiky sjeli autoři poezie nejen k osobnímu
setkání a poznávání zdejšího krásného prostředí, ale také k
vyhodnocení literární soutěže pro děti a mládež, a aby
prezentovali veřejnosti svou tvorbu. Správa CHKO poskytla
příjemné ubytování i fantastické prostory pro dva večery
určené veřejnosti, objekt starobylé stodoly.
V pátek 20. 8. jsme s autory navštívili místní muzeum, a
následně jsme byli srdečně přivítání paní starostkou a paní
ředitelkou místní knihovny v důstojných prostorách radniční
obřadní síně. Vpodvečer jsme se zúčastnili benefičního
koncertu pro suchodolskou kapličku, poté se konal country
večer ve stodole, který vyvrcholil dramatizací Jaroslava
Odehnala.
V sobotu 21. 8. jsme se vypravili na nedalekou stolovou
horu Ostaš, kde jsme se obdivovali úžasným skalním
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útvarům a díky velmi pěknému počasí také nádherným
výhledům do krajiny. Během putování po Frýdlantském
okruhu jsme si postupně vybírali místa, která nás oslovila, a
četli jsme ostatním své verše. Hlad a žízeň jsme více než
dobře zahnali v restauraci Hvězda, kde jsme byli
překvapeni velmi milým přijetím a skvělou kuchyní.
Z terasy restaurace jsme se kochali sličnou Broumovskou
kotlinou, rámovanou Javořími i Sovími horami. Po obědě
jsme po krátkém odpočinku navštívili unikátní hřbitovní
kostelík v Broumově, polské kolegy v Martínkovicích a
společně s nimi jsme si vyslechli skvostný houslový koncert
Ivana Ženatého v místním barokním kostele. Po návratu a
krátkém občerstvení jsme se přesunuli do stodoly na
autorský večer pro veřejnost. Nejprve přišlo na řadu
vyhodnocení literární soutěže určenou dětem a mládeži.
Nejvíce se porotcům líbily básně studentů Jakuba Feista a
Štefana Kroky. Na podzim budou všichni vybraní mladí
autoři pozváni do Police a bude jim předána odměna. Po
vyhodnocení literární soutěže představili jednotliví autoři
veřejnosti své verše a jejich poezii vhodně doplňovala
místní jazzová kapela Annabase. Na tomto místě bych
chtěla poděkovat firmě Petra Soukupa z Hronova, který
tuto akci finančně podpořil, a bez něhož by se nám
nepodařilo tento večer uskutečnit podle původních
představ. Po skončení autorského čtení si mohli přítomní
zakoupit knihy autorů a případně je požádat o autogram či
věnování.
Následující den jsme si ještě naposledy vychutnali
nezapomenutelnou atmosféru tohoto starobylého městečka
návštěvou výstavy půvabných dílek Jaroslava Soumara
v dřevěnce a také jsme zavítali do muzea Merkur, které
k Polici již neodmyslitelně patří.
Podle ohlasů zúčastněných kolegů mohu směle říci, že
se první pokus naplnit Polici poezií vydařil. Všichni odjížděli
plní dojmů a zážitků, okouzlení a rozhodnutí přijet i za rok.
Doufám, že tato akce vejde více do povědomí a zúčastní se
ještě více milovníků poezie a hudby. Velké poděkování také
patří paní starostce Idě Seidelmannové, která celý festival
zaštítila svou přirozenou autoritou a svým šarmem, energií
a obětavostí nás přesvědčila o tom, že i mezi politiky se
mohou vyskytnout lidé, kteří se nebojí podpořit cosi tak
málo výnosného, jako je kultura. Neměli jsme sice plné
kapsy zlaťáků, ale bylo nám milo na duši.
Za autory Jitka Bonaventurová
Básně ze čtení na Ostaši:
Jaroslav Odehnal
PPP…
Po nebi mráčky plují
Ve skalách větry dují
Policí nad Metují
Básníci poletují

A večer při měsíci
V knihovně na polici
Uslyší klasik spící
Hudbu i se zpěvem

Z muzea na radnici
Zde Ida růžolící

Město se koupe v zeleni
Sluníčko zlaté nelení

Vítá je s úsměvem

Na horách troubí jeleni
U nebe Labe pramení
A tu je řeka Metuje
I ten který rád rýmuje

INFOCENTRUM  POLICE NAD METUJÍ
NORDIC WALKING
Nordic walking je pohyb se speciálně
uzpůsobenými holemi. Základem je chůze s
holemi.
Ještě
jinými
slovy
jde
o
„outdoorovou“ (aktivita prováděná venku „za
dveřmi“, nejlépe v přírodním prostředí)
pohybovou aktivitu, zdravotní cvičení, které je
zaměřeno na rozvoj kondice. Rozšiřuje nabídku cvičení jako
je jogging, běžecké lyžování či přirozená kondiční chůze.
Pro koho je vhodný
Je vhodná téměř pro všechny věkové a výkonnostní skupiny.
Uvítají ji lidé s aktivním přístupem k životu, se zájmem
provozovat kondiční aktivitu venku, v přírodě. Pomůže
zlepšit fyzický stav jak lidem aktivně sportujícím tak těm,
kteří nemají žádnou předchozí zkušenost s aktivním nebo
rekreačním pohybem. Nordic walking je totiž jednoduchou,
zábavnou, efektivní a finančně dostupnou pohybovou
aktivitou, kterou je možné provozovat individuálně, ale pro
větší potěchu a umocnění prožitku nejlépe s přáteli či ve
skupině podobně nadšených lidí.
zdroj: www.severskachuze.cz
V informačním centru v Pellyho domech si nyní
můžete koupit nebo zapůjčit hole sloužící k nordic
walking! Prodáváme dva druhy holí. Teleskopické hole 890Kč a hole pevné - 640 Kč (115 nebo 120cm). Sazba za
zapůjčení pevných holí je na 1 den 30Kč / pár + 1000Kč
záloha. V současné době se připravuje nový propagační
materiál s trasami na nordic walking v okolí Police nad
Metují.
NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
V druhé polovině října se uskuteční hromadný pochod
všech příznivců NORD WALKING na Policku! Termín a další
podrobnosti budou upřesněny v příštím vydání Polického
měsíčníku a na webových stránkách www.policko.cz.
Všichni jste srdečně zváni! Každý z účastníků obdrží malý
dárek, který se mu bude v přírodě velmi hodit.
*****

LÉTO V IC

Zvýšený počet návštěvníků jsme začali pociťovat již
v květnu, když do informačního centra zavítalo celkem 609
osob. Což je oproti dubnu více než dvojnásobek. V červnu
přišlo pro propagační materiály, rady a informace 743 osob
a v červenci se čísla vyšplhala na 1514 osob. Následující
měsíc srpen ovšem překvapil ještě více. Naše statistika se
zastavila na neuvěřitelném čísle 1661.
Doufáme, že jste si léto užili stejně jako my, a že příští
sezónu si naše město, jeho krásy a zajímavosti přijede
prohlédnout alespoň tolik turistů, jako letos.

OTVÍRACÍ DOBA INFORMAČNÍHO
CENTRA ZÁŘÍ

TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM
PELLYHO DOMY, POLICE NAD METUJÍ

Otevírací doba:

Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 17:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 17:00
Pátek
9:00 – 17:00
Sobota
9:00 – 12:00
Neděle
9:00 – 12:00
Polední přestávka od 11:30 do 12:00

KINO – KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 14. 9. 2010 v 19 hodin

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Film
podle
jedné
z
nejčtenějších knih současnosti!
Před čtyřiceti lety zmizela
Harriet Vangerová z rodinného
setkání konaného na ostrově,
který vlastnil a obýval mocný klan
Vangerů.
Přestože
nebylo
Harrietino tělo nikdy nalezeno, je
její strýc přesvědčen, že šlo o
vraždu, jejímž pachatelem je
někdo z jeho rodiny. Rodiny, jejíž
členové jsou mezi sebou sice spjati
pevnými pouty, ale která je jinak
zcela nefunkční. K vyšetření
tohoto případu si proto najme investigativního novináře
Mikaela Blomkvista (Michael Nyqvist), kterému pomáhá drsná
potetovaná počítačová hackerka Lisbeth Salanderová (Noomi
Rapace). Lisbeth Salanderová je mladá žena jako vystřižená z
Tarantinových filmů, s tajemnou minulostí, za kterou se mstí a
která z ní učinila skutečného outsidera. Je hackerkou světového
formátu ‐ s naprostou samozřejmostí se pohybuje ve
virtuálním světě, kde je schopná získat jakoukoliv informaci,
kterou chce. Kromě toho je neobyčejně inteligentní a má
skvělou fotografickou paměť. Jakmile Blomkvist a Salanderová
zasadí Harrietino zmizení do rámce četných podivných vražd,
které se staly téměř před čtyřiceti lety, začíná se rozplétat
temná a děsivá rodinná historie…
Film Muži, kteří nenávidí ženy vychází z prvního dílu knižní
trilogie Milénium Stiega Larssona, která se stala jednou z
nejčtenějších knih současnosti. Do současnosti se v 41 zemích
prodalo více než 25 milionů výtisků těchto tří knih. Stieg
Larsson byl v loňském roce ‐ s pouhými 3 knihami ‐ druhým
nejprodávanějším autorem naší planety. Sám Larsson se
bohužel velkého triumfu svého díla nedožil – zemřel náhle v
roce 2004 krátce poté, co předal rukopisy knih svému
švédskému vydavateli.

Režie: Niels Arden Oplev
Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Sven‐Bertil Taube, Peter
Haber, Lena Endre, Peter Andersson
Přístupnost: mládeži do 15 let nevhodný
Kriminální thriller Švédsko/Dánsko/Německo/Norsko 2009
(152 min).
Vstupné: 50 Kč
Úterý 21. 9. 2010 v 19 hodin

OKO NAD PRAHOU
PŘÍBĚH JEDNOHO MUŽE, JEDNÉ STAVBY, JEDNÉ LÁSKY.
Film Oko nad Prahou je osobním i politickým životopisem
Chobotnice neboli projektu pražské Národní knihovny, ale také
životopisem zejména posledních let života autora tohoto
návrhu Jana Kaplického, který si ve svém deníku v roce 1998
mimo jiné poznamenal: vyhrát soutěž a mít jednu lásku. Tímto
zápisem, přečteným v úvodu snímku Eliškou Kaplicky, jakoby
český architekt světového formátu napsal nejen "scénář" svojí
závěrečné životní dekády, ale také filmu, který sleduje
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dramatický
společenský
příběh tvůrčí imaginace a také
intimního vztahu muže a
ženy. Oko režisérky Olgy
Špátové se v průběhu tří let
zaměřilo v České republice, ve
Velké Británii a v Itálii kromě
Kaplického na osobnosti (V.
Havel, V. Klaus, P. Bém, M.
Knížák, V. Ježek, E. Kaplicky,
P. Bobek, E. Jiřičná, Z. Lukeš,
N. Foster a další), jejichž
"pohledy na věc" zviditelňují
hranice mezi politikou a
politikařením, originalitou a
normou, životem a smrtí. Ta
může být ostatně pouze
mrknutím v případě, že budeme schopni po smrti člověka
vnímat svět také jeho pohledem.
Režie: Olga Špátová
Účinkují: Jan Kaplický, Václav Havel, Václav Klaus, Eva Jiřičná,
Pavel Bém, Pavel Bobek, Milan Knížák, Vlastimil Ježek, Eliška
Kaplický, Zdeněk Lukeš, Norman Foster a další
Přístupnost: přístupný
Dokument ČR 2010 (78 min).
Vstupné: 50 Kč

Rampelníka z trůnu, a pro blázna, jenž tvrdí, že je jejím
manželem a má s ní tři děti, nemá pochopení.
„Obvykle se říká, že točit pokračování animovaných filmů je
velmi jednoduché, protože máte k dispozici osvědčené postavy
a prostředí. Nám se kvůli příběhu stala z výhody obrovská
nevýhoda,“ říká režisér Mike Mitchell a vysvětluje: „Chtěli jsme,
aby všechno, co ukážeme, bylo úplně jiné než v předchozích
dílech Shreka, ale přitom ho neustále připomínalo.“

Režie: Mike Mitchell
Hrají: v českém znění: David Novotný, Tomáš Juřička, Kamila
Špráchalová, Aleš Procházka
Přístupnost: mládeži přístupno
Animovaná komedie USA 2010 (92 min)
Vstupné: 40 Kč
Úterý 12. 10. 2010 v 16.30 a v 19 hodin

Úterý 5. 10. 2010 v 17 hodin

SHREK: KONEC A ZVONEC
Poslední kapitola

Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější
Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A
království Za sedmero horami vzhůru nohama. Na svědomí to
má Shrek, který vypustil do světa jedno velmi nerozumné
přání.
Shrek totiž na vlastní kůži poznal, jaké to je, když se žije
šťastně až do smrti, a vůbec se mu to nelíbí. Je to strašná nuda.
A navíc honička, protože pečovat o tři zelená Shrečata je
nadzlobří úkol. Není divu, že vyčerpaný otec na prahu
zhroucení začne vzpomínat na doby, kdy žil sám v bažině, lidé
se ho báli a Fiona hnila ve věži pod dračím dohledem. A
kacířsky si pohrává s myšlenkou, jak krásné by bylo, kdyby se
zlaté časy aspoň na jeden den vrátily. Vyslyší ho nesympatický
skřet jménem Rampelník, kterému není radno věřit, jenže
Shrek mu s vidinou jednoho dne staromládenecké pohody
skočí na vějičku a podepíše velmi nevýhodnou smlouvu. Sotva
v podpisu dotáhne husím brkem cancour za písmenem „k“,
ocitne se doma v bažině. Jenže rodná hrouda zdaleka nevypadá
tak útulně jako kdysi. Shrek se nechal napálit. Rampelník v jeho
minulosti vymazal den, kdy se narodil, což odstartovalo přímo
katastrofální sérii událostí, jež vyústily v dosazení Rampelníka
na trůn v království Za sedmero horami. Šance na nápravu sice
existuje, ale půjde o mnohem složitější úkol, než jsou záchrana
Fiony, získání přízně jejího otce a umlčení Oslíka aspoň na pět
minut. Samozřejmě, to všechno dohromady. V šibeničním
termínu musí zlobr v postapokalyptické verzi pohádkové říše
najít Fionu a přimět ji, aby mu dala polibek z pravé lásky. To
půjde jen těžko, protože z Fiony se mezitím stala drsná
Amazonka, která v čele armády zlobrů plánuje svržení
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KAJÍNEK
Akční thriller inspirovaný
příběhem Jiřího Kajínka, který
je považován za prvního
nájemného vraha v České
republice. Díky svému útěku
z vězeňské pevnosti Mírov se
z něj stala legenda a také
nejhledanější člověk v Evropě.
Pět týdnů, kdy unikal policii, je
dodnes zahaleno tajemstvím.
Filmový Kajínek je silným
příběhem
nejznámějšího
vězně u nás, příběhem
dvojnásobné
vraždy,
příběhem obhájkyně hledající
nové důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní
správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace
nebo chladnokrevný zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu
nebo zastrašit a ovlivnit svědky?
Režie: Petr Jákl
Hrají: Konstantin Lavroněnko, Tatiana Vilhelmová, Boguslaw
Linda, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Werner Daehn, Václav
Noid Bárta, Deana Horváthová‐Jakubsiková, Alice Bendová
Přístupnost: mládeži do 15 let nevhodný
Akční thriller ČR 2010 (118 min).
Vstupné: 50 Kč
*****

Úterý 2. 11. 2010 v 17 hodin

ČARODĚJŮV UČEŇ
*****

Úterý 16. 11. 2010 v 19 hodin

ROMÁN PRO MUŽE
*****

Čtvrtek 25. 11. 2010 v 19 hodin

NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
*****

Úterý 7. 12. 2010 v 19 hodin

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

63. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Pátek 1. 10. 2010 od 18 hod, Kolárovo divadlo

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
POLICKÝCH HER

Vernisáž výstavy fotografií
Ze života divadelního souboru Kolár
Autor fotografií Milan Schirlo
‐‐‐‐‐
Vyhodnocení literární soutěže pro děti a studenty
NEPIŠTE DO ŠUPLÍKU,
PIŠTE RADĚJI DO POLICE (NAD METUJÍ)!

a další překvapení
Více se dozvíte na www.policko.cz během měsíce září.
Sobota 2. 10. 2010 v 19 hod, Kolárovo divadlo

POSTEL PRO ANDĚLA
Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí
Jaroslav Koloděj
Režie: Irena Kozáková
Hrají:
Zvoníček ‐ Aleš Kučera
Ludvík Mysliveček ‐ Petr Hlavatý
Poldinka Myslivečková ‐ Dáša Justová
Diana Myslivečková ‐ Iva Hofmanová
Vítek Pytlák ‐ Zdeněk Mach
MVDr. Uher ‐ Zdeněk Šimek
Skorcová ‐ Jaroslava Chaloupková
Farář Křenek ‐ Antonín Zelený
Anděl strážný ‐ Jitka Zelená
Anděl strážný ‐ Dana Viková

Starý myslivecký mazák se vrací po honu pozdě v noci
značně společensky unaven a nachází v domě neznámého muže
v pyžamu.
Ke svému překvapení, nebo spíše zděšení zjišťuje, že je to
jeho anděl strážný, kterého ve svém alkoholickém opojení
sestřelil z nebes.
Postřelený anděl se k němu musí nastěhovat, dokud se
neuzdraví. Ale protože zná všechny myslivcovy hříchy, ví
předem co se stane a navíc ho kromě myslivce nikdo jiný nevidí
ani neslyší, nastane v myslivecké hájovně spousta příležitostí
pro upřímné zasmání......
Andělé. Věříte? Nevěříte? Asi jak kdo. Ale přiznejme si, kdo
z nás se někdy nemodlil ke svému andělu strážnému? Kdo z nás
ho netoužil mít? Asi každý. Ale je dobré mít ho moc blízko?
Opravdu blízko! Tak blízko, že vám mluví do všeho, co uděláte.
Do výchovy dětí, do pití piva i do používání záchodu. Opravdu
byste to chtěli? Ne? Tak raději nestřílejte Pánu Bohu do oken.
Mohlo by se vám to splnit...
Vstupné: 80/70/60Kč

Pátek 22. 10. 2010 v 19 hod, Kolárovo divadlo

ČESKÉ NEBE
Divadlo Járy Cimrmana
Cimrman, Smoljak, Svěrák
Režie: Ladislav Smoljak
Hrají:

Jan
Ámos
Komenský‐
Zdeněk Svěrák
Jan
Hus
–
Bořivoj
Penc/Jaroslav Weigel
Svatý
Václav
–
Petr
Brukner/Petr Reidinger
Praotec Čech – Jan Hraběta/Jan Kašpar
Karel Havlíček Borovský – Genadij Rumlena/Robert Bárta
Babička – Miloň Čepelka/Marek Šimon
Radecký – Václav Kotek/Bořivoj Penc/Petr Reidinger
Miroslav Tyrš – Michal Weigel/Zdeněk Škrdlant

Cimrmanův dramatický kšaft!
Stejně jako většina ostatních představení tohoto divadla, je i
představení České nebe složeno ze dvou částí ‐ série odborných
referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana a v druhé
části pak ucelenějšího zpracování některého jeho díla.
Vlastní hra popisuje zasedání české nebeské komise v době
první světové války. Řídícím je svatý Václav, který se rozhodl
komisi rozšířit ze tří členů (Václav, Komenský, Praotec Čech)
na šest. Postupně mezi sebou přijmou K.H.Borovského, J.Husa a
babičku Boženy Němcové. Musí se rozhodnout, jaký zaujmou
postoj k B.Smetanovi, K.Sabinovi, ale také českých vojákům,
kteří dezertovali z rakouské armády k československým legiím.
Vstupné: 350/340/330Kč
Sobota 30. 10. 2010 v 19 hod, Kolárovo divadlo

PTAČÍ KLEC

Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
Jean Poiret
Režie: Jaroslav Souček
Ptačí klec je původně
divadelní hra – komedie od
francouzského
dramatika
Jeana Poireta, která se hraje
na českých pódiích pod
názvem Klec bláznů. A z této
divadelní předlohy vycházel
i úspěšný americký film
z roku 1996 Ptačí klec
s Robinem Williamsem a Genem Hackmanem v hlavních rolích.
A z tohoto filmu jsme si vzali předlohu i my. Jedná se klasickou
bláznivou komedii, jejíž zápletka je prostá a přímočará, jak už
to v dobrých komediích bývá.
Vstupné: 80/70/60Kč
Sobota 6. 11. 2010 v 19 hod, Kolárovo divadlo

POPRASK NA LAGUNĚ
Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov
Carlo Gordoni
Režie: Miroslav Lelek
Roztodivný řetěz roztomilých nevraživostí a svárů, klevet
rozdmýchávajících v duších jednoduchých rybářů drama
žárlivosti... Rozvášněné hlavy, tupí strážci veřejného pořádku,
láska a nenávist ‐ dvě nádoby se stejným dnem…
A přitom svět poctivých, prostých a dobrosrdečných lidiček,
jaké známe z každodenního života. A ten nám přináší absurdní,
směšné, rozum i smysly provokující situace, kterým nezbývá
než se smát, než se vysmát…
Vstupné: 80/70/60Kč
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Čtvrtek 11. 11. 2010 v 9 a 10.30 hod, Kolárovo divadlo

PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet o. s.
Podle literární předlohy Jiřího Kahouna
Zpracovali: Michaela Sajlerová a Zdeněk Tomeš
Představení je provázeno milými a rytmickými písničkami
Petra Skoumala s texty Zdeňka Svěráka

Představení pro děti je
financováno z projektu
„Obec přátelská rodině
2009“.

Předprodej a rezervace vstupenek/permanentek
od 13. 9. 2010 v Infocentru v Pellyho domech –
infocentrum@policko.cz, tel.: 491 421 501.
Předplatné na 63. Polické divadelní hry:
V rámci předplatného si můžete zakoupit zvýhodněné
vstupné na 63. Polické divadelní hry. V ceně permanentky
(která je přenosná a zajišťuje Vám stejné místo v hledišti na
všechna představení) máte jedno ochotnické divadlo zcela
zdarma.
3 kategorie permanentek:
I. Přízemí řada: 1 – 5 a balkon řada: 1 – 2 510,‐ Kč
II. Přízemí řada: 6 – 13
480,‐ Kč
III. Přízemí řada: 14 – 16 a balkon řada: 3 – 4 450,‐ Kč
Vozíčkáři po nahlášení na tel.: 491 421 501 vstup zdarma.
Změna programu vyhrazena.
63. Polické divadelní hry se uskuteční
s finanční podporou Královéhradeckého
kraje.

ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA V
POKLADNĚ KOLÁROVA DIVADLA:

723 193 557
(platné od 1. 9. 2010)

PELLYHO DOMY
Kurzy společenského tance pro
dospělé
ZAČÁTEČNÍCI
Zahájení: čtvrtek 16. 9. 2010 v 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
(23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 25.11., 9.12., závěrečný věneček
v pátek 10.12.2010)

Zápis do tanečních kurzů pro mládež
2011 proběhne na podzim t. r. Bližší informace budou
zveřejněny v příštím měsíčníku a na plakátech.
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POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU

Středa 22. 9. od 14.30 hod, sál Pellyho domů
Bc. Tomáš Magnusek – Pamětnice
Středa 6. 10. od 14.30 hod, sál Pellyho domů
Tomáš Pilař, Jiří Beneš – Houslaři
Středa 13. 10. od 14.30 hod, sál Pellyho domů
Pavel Pecháček – Můj život se Svobodnou Evropou
Školné na semestr činí 200 Kč.

KONCERTY V KOSTELE
Čtvrtek 16. 9. 2010 od 18 hod, Kostel Nanebevzetí Panny Marie

KOMORNÍ KONCERT v rámci
koncertního projektu! „Domovem
české hudby

K 160. výročí od narození českého varhaníka, hudebního
spisovatele a skladatele Václava Vlastimila Hausmanna
Interpreti: Jakub Fišer ‐ housle, Jan Gottwald – varhany, Martin
Havelík ‐ violoncello
O projektu Domovem české hudby
Koncem roku 2005 se mezi absolventy Akademie
múzických umění v Praze zrodila myšlenka, která by mohla
přispět k obnovení tradice české hudební kultury. Nosným
pilířem myšlenky bylo provozování koncertů na jiných místech,
než jsou pouze renomované festivaly v centru kulturního dění,
či zaběhnuté koncertní řady. Na základě historických pramenů
vznikl záměr uspořádat cyklus koncertů tematicky spojených s
významnými, mnohdy neprávem opomíjenými umělci. Na
každý rok připadá takovýchto jubileí několik set. Tento projekt
získal roku 2006 záštitu Ministerstva kultury České republiky,
záštity mnoha hejtmanů a v neposlední řadě i doporučení pana
Václava Havla, Mistra Josefa Suka a dalších významných
osobností či institucí. Mediálním partnerem je Český rozhlas 3‐
Vltava či časopis Místní kultura.
www.domovemceskehudby.cz
Václav Vlastimil HAUSMANN (1850‐1903), narozen v Polici
nad Metují, syn učitele Antonína Hausmanna. Hudební
skladatel, založil „Jednotu českoslovanských ředitelů kůru",
redigoval časopis „Českoslovanský varhaník". Zkomponoval
množství skladeb chrámových i světských, složil i dvě opery:
„Před myslivnou“ (1896) a „Fráter Serafín“ (1881), napsal i dvě
veselohry: „Komedie v zahradě“ (1869) a „Ženich z města“
(1881). Mj. vydal i „Sbírku vojenských písní v armádě rakouské
zpívaných“ (1900).
Vstupné: 100 Kč
Neděle 26. 9. 2010 od 10 hod, Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Koncert v rámci festivalu I. Reimanna

Mezinárodní festiwal im.
IGNAZEGO
REIMANNA
Přehlídka duchovní hudby
‐ koncert laureátů festivalu
Ignaz
Reimann
je
počítán mezi nejslavnější
skladatele Kladské země.
Nyní je jeho hudba prvkem
dialogu
mezi
českou,
polskou
a
německou
kulturou.

VÝSTAVY
3. 8.  30. 9. 2010
Regionální muzeum v Náchodě  Chodba stálé expozice
muzea v klášteře čp. 1 v Polici n. Metují

LIDOVÁ ARCHITEKTURA NA POLICKU

Zaniklé i doposud stojící roubené stavby v Polici nad Metují a v
jejím okolí zachycené na fotografiích a skleněných negativech z
let 1897 ‐ 1944 ze sbírek bývalých muzeí v Polici nad Metují,
Hronově a na fotografiích z dokumentační činnosti Okresního
muzea v Náchodě v 80. letech 20. století.
Otevřeno: út ‐ ne 9 ‐ 12 a 13 ‐ 16. 30 hod

Sobota 25. 9. 2010 od 8 do 10 hod, Masarykovo náměstí

SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL
Kulturní přehled ZÁŘÍ  PROSINEC
2010 je v elektronické podobě ve formátu PDF k dispozici
na www.policko.cz.

V druhé polovině září si budete moci koupit na
Informačním centru v Pellyho domech týdenní kalendář
Policko 2011 s fotografiemi místních autorů a novou
publikaci o Hvězdě v Broumovských stěnách, jejímiž autory
jsou František Janeček a Miroslav Pichl.

1. – 23. 9. 2010, foyer Pellyho domů

DŘEVĚNÉ POHLEDNICE

Otevřeno v provozní době Informačního centra
(po ‐ pá 9 ‐ 11.30 a 12 ‐ 17 hod, so 9 ‐ 12 hod)
11. 9.  8. 10. 2010, Stará škola „Dřevěnka“

Výstava obrazů polské
umělkyně  KAMILA
KARST
vernisáž výstavy 10. 9. 2010 v 19 hod
Kamila Karst studovala na Univerzitě výtvarných umění ve
Vratislavi v letech 1990‐1995. Absolvovala s vyznamenáním
výtvarné umění u prof.
Andrzeja Basaja a grafický
design u prof. Jana Jaromira
Aleksiuna. Od roku 1997 je
členem Unie umělců ve
Vratislavi.
Hlavními
oblastmi
zájmu
jsou:
litografie,
konkávní
technologie, malba, kresba,
prostorové formy, grafický design.
Otevřeno: út  ne 13  16 hod
Vstupné: dobrovolné
23.  25. 9. 2010, foyer Pellyho domů

PODZIMNÍ VÝSTAVA
Otevřeno: čt – pá 9 – 17, so 9 – 12

RŮZNÉ

Týdenní kalendář Policko 2011
Předpokládaná prodejní cena 75 Kč

Hvězda v Broumovských stěnách
 historie v datech a obrazech
14

Organizace školního roku 2010/2011

Rozloučení s prázdninami aneb den
s Pepinou a klaunem
V neděli 29. srpna
2010 docela přálo
počasí, a tak mohly
děti spolu s dospělýma
vyrazit podle mapy,
kterou si museli složit
na mechový palouk,
kde už na ně čekala
Pepina a klauník spolu
s vodníkem,
vílou,
bludičkou,
divoženkou, hejkalem,
motýlem a hříbečkem.
Zde
děti
dostaly
dobrotu, na památku
penízek pro štěstí a
pohled, který mohly
hodit
do
poštovní
schránky. Kdo neměl
kostým mohl si jej půjčit na místě. A tak po lese běhali
trpaslíci, vodníci, víly, muchomůrky, motýlci … Některé
děti přišli do lesa v krásných maskách už z domova. Přijely
a přišly za námi i děti z dětského domova z Broumova.
Vstup měli zdarma a dobroty kolik chtěly. Tato akce byla
pořádaná neziskovou organizací PoKuS ve spolupráci s
městem Police nad Metují. Podle ohlasů se rozloučení
vydařilo, a tak to má být. Děkuji nejen městu, ale i
dobrovolníkům, kteří mi pomohli a dále děkuji Štěpánovi,
který po celou dobu dělal fotodokumentaci.
Díky za o.s. PoKuS Steinerová Renata
PS: Doufám, Pavle, že jsi tu zelenou barvu z obličeje
smyl a příští rok se nám zas zazelenáš.
Renata Steinerová
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Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011
začne ve všech základních školách ve středu 1. září
2010.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí
31. ledna 2011. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2011.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a
pátek 29. října 2010.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23.
prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
4. února 2011.
Jarní prázdniny od pondělí 21.2.2011 do neděle
27.2.2011.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21.
dubna a pátek 22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července
2011 do středy 31. srpna 2011.
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012
začne ve čtvrtek 1. září 2011.
Marie Vaisarová

Hola, hola, škola volá,

tak takhle začíná jedna z básní o škole od Františka
Hrubína.
A i letos zavolala prvního září všechny velké školáky i
malé školáčky - prvňáčky.
Počasí se moc mile netvářilo, vítr dul a zima byla jako o
pořádném podzimu. Mnoho dětí si vzhledem k počasí chtělo

svou účast ve škole ještě rozmyslet, ale pak si vzpomněly
na známou věc - první den školy se nezkouší a vše je jen na
chviličku, dokonce tam bývá i teplo, a tak se v hojném
počtu dostavily.
Učitelé je mile přivítali, popovídali si o prázdninových
zážitcích i nových zkušenostech, seznámili je s rozvrhy
vyučovacích hodin a děti zase mohly odejít domů.
A ta opravdová škola začne pořádně až od 2. září.
Všem školákům přejeme hodně sil do nové práce a ať
vše zvládají, jak nejlépe dokáží.
Marie Vaisarová

Už zase plaveme
Ve čtvrtek 2. září začaly opět hodiny plavání pořádané
plaveckou školou Dena v Náchodě. Podzimní lekce jsou pro
žáky čtvrtých tříd. Spolu s nimi jezdí žáci 3. a 4. třídy z
Bezděkova a děti z Mateřských škol ve Velkých Petrovicích a
na Bezděkově.
Pro žáky je připraveno deset lekcí plavecké průpravy.
Snahou je zbavit děti strachu z vody a postupně by se měly
seznámit s plaveckými styly - prsa, kraul a znak. Dále by si
měly osvojit základy a pravidla skoků do vody i potápění.
Marie Vaisarová

v Deštném
v Orlických
horách.
Toto
soustředění
absolvujeme každý rok na začátku sezóny díky sponzorské
pomoci firmy HAŠPL a.s., ale letos bude obzvláště důležité.
Dostali jsme totiž jako vítěz republikového finále pozvání
od České televize Ostrava do natáčení pořadu „A tuhle
znáte?“.
Pro náš orchestr je to veliká pocta, protože to znamená,
že budeme mít v televizi samostatný hodinový pořad!
Realizace ale bude velmi náročná a bude představovat
nejen natočit rozhovory a reportáže s vybranými členy
orchestru, ale především televize bude točit celý náš
hodinový koncert naživo před publikem. Natáčení koncertu
proběhne v neděli 3. října 2010 v 11 hodin v Orlovně ve
Rtyni v Podkrkonoší, kde štáb ČT vytvoří rozsáhlé televizní
studio. Budeme si však muset mimo jiné sehnat publikum
(to už televize nezajišťuje… ☺ ), proto srdečně zveme naše
příznivce na tento koncert, aby nás podpořili před
kamerami…
Jak vidíte, není čas odpočívat, vždyť pak následuje
listopad, kdy dokonce dva naše smyčcové orchestry budou
vystupovat před kamerami na Koncertu vítězů soutěže
Concerto Bohemia v Praze na Žofíně, no a pak už jsou tu
hnedle Vánoce se svými koncerty…
Takže: S chutí do toho!
(ZUŠ)

STATISTIKA
K 31.8.2010 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4237 obyvatel.

JUBILEA

Základní umělecká škola
informuje ...
Slavnostní setkání
s představiteli KHK
Náročné období rozjezdu nového školního roku opět
začalo a od prvních dnů musíme jet naplno.
Hned na první pondělí školního roku přišlo naší škole
pozvání z Krajského úřadu na Slavnostní setkání vítězů
celostátních kol uměleckých soutěží s představiteli
Královéhradeckého kraje. Za naši školu jsou pozváni
zástupci našich vítězných souborů – Mini Brass, Junior Brass
Band, Smyčcové kvinteto, Smyčcové okteto a Big band se
svými pedagogy.
Setkání proběhne v sále Zastupitelstva KHK, kde
představitelé Královéhradeckého kraje naše žáky ocení za
vynikající výsledky a reprezentaci našeho kraje.

Big Band bude točit
pro Českou televizi!
Následující týden odjíždějí členové Big Bandu na
několikadenní pracovní soustředění na chatu „Na potoce“

=========

V srpnu 2010 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Jana Němečková
paní Vlasta Daňková
pan Jiří Břeský
75 let
pan Václav Zítka
paní Libuše Jirásková
80 let
pan Zdenek Novotný
paní Zdeňka Lacinová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SVATBY
Srpen byl svatbami nabitý – oddávalo se 8x
♥ 6.8.
Lukáš Koutský a Helena Martínková
– na Hvězdě
♥ 13.8. Karel Prouza a Lucie Seiwa Polcer
– církevní
♥ 14.8. Petr Košťál a Helena Tyrnerová
– církevní
♥ 20.8. Tomáš Zítka a Renata Heulerová
– na Nebíčku
♥ 21.8. Michal Čermák a Kateřina Bartovská – chalupa v Bukovici
♥ 27.8. Petr Novák a Lenka Lajerová
– obřadní síň
♥ 28.8. Martin Hladík a Kateřina Knittelová
– obřadní síň
♥ 28.8. Ondřej Kalousek a Veronika Hanušová
– kaple na Ostaši

16

Michal Čermák a Kateřina Bartovská

Pamětní kniha našeho města
V kompetenci matriky je i „opatrování“ Pamětní knihy
Police nad Metují. Znamená to, že kniha je na matrice
uložena a jsou do ní zapisovány různé důležité události
(stříbrné, zlaté a diamantové svatby, oceňování dárců krve,
předávání vysvědčení žákům devátých tříd,…), významné
návštěvy, udělování cen a vyznamenání.
Postupně bych Vás chtěla s některými zajímavými
zápisy seznámit…

Dagmar Hambálková, matrikářka

Aktuálně z Kladského pomezí
BRANKA, o. p. s. jako servisní
destinační společnost pro turisticky
významné území Kladské pomezí
nezahálela ani v létě.

17

Na celém území Kladského pomezí byly během celého
léta k dostání Letní turistické noviny. Projekt letních novin
je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím
Euroregionu Glacensis. Kromě přehledů akcí, typů na výlety
a turistických zajímavostí kraje se mohli čtenáři seznámit s
výletními místy polského příhraničí.
Po úspěšném projektu 48 výletů za poznáním Kladského
pomezí jsme podali úspěšně žádost na druhou sérii těchto
setů s názvem 47 výletů za poznáním Kladského pomezí.
Stejně jako v roce 2009 se bude jednat o popis turistických
a cykloturistických výletů do okolí měst Jaroměře, České
Skalice, Červeného Kostelce, Hronova, Broumova a
polského partnerského města Radkówa. Projekt bude
ukončen v září 2011.
BRANKA, o. p. s. ve spolupráci s kartografickou firmou
SHOCART vydala aktualizované vydání oblíbené turistické a
cykloturistické mapy "Kladským pomezím na kole a pěšky".
Mapa obsahuje nově vyznačené turistické trasy, aktuální
informace a zajímavosti z měst a svazků obcí. Mapa je k
dostání na všech Turistických informačních centrech v
Kladském pomezí nebo v kanceláři BRANKY v Náchodě.
Daniel Denygr, ředitel BRANKA, o. p. s.

DSO Lesy Policka a tři roky
hospodaření.
Od 1. července letošního
roku se Dobrovolný svazek
obcí Lesy Policka (DSO)
rozšířil
o
dalšího
člena
z našeho regionu, a to o obec
Bukovici. Stalo se tak v den, kdy DSO završil tři roky své
činnosti.
Nejdelší část trvání a hospodaření DSO spadá do doby,
kdy následky kalamit, nastupující a dnes již probíhající
krize, srazily ceny dřeva, a jako průvodce potíží vznikly
odbytové problémy s prodejem dřeva.
Právě tady svazek plně prokázal důvody ke společnému
hospodaření, a tím i výhody a jistotu, která se v té době
špatně hledala. Dokázali jsme udržet hospodaření ve
stávající kvalitě a nadále přinášet zisky sdruženým obcím.
Protože přinášet zisky v období, kdy je zájem o dřevo není
takový problém. (Problémy nastanou, jakmile možnosti
odbytu jsou špatné a k tomu cena, za kterou se dřevo
vykupuje, je hluboce podhodnocená.)
Další z činností, ve které se DSO Lesy Policka dobře
uplatnil, je čerpání finančních podpor z programů Evropské
unie. Každá z obcí má na společně získaných dotacích svůj
podíl a pro každou se shánějí peníze, které se dají na
daném majetku, co nejlépe využít.
K těm nejzajímavějším pro město Police n. M. patří
získaná podpora na pořízení štěpkovače, který bude
využíván jak pro potřeby DSO - tedy polických městských
lesů, tak pro další služby. Ceník této služby bude na
internetových stránkách svazku ( www.lesypolicka.cz) a
vyjde ve zpravodajích sdružených obcí.
Z dalších dotací jsme uspěly s podporou na výstavbu
dřevěného altánu na severovýchodním okraji starého parku,
na stávající vyhlídce na město a přilehlé okolí, který
nahradí stávající dřevěné lavičky. V budoucnu je v plánu
rekonstrukce zábradlí a pěšin v celém tzv. starém parku.
Získání dotací na štěpkovač a dřevěný altán je o to
zajímavější, že se dotace podařilo sehnat z programů, kde
alokace peněz je mnohem nižší než počet podaných žádostí
a uspěje pouze 40- 60 % projektů.
Jedním z předpokladů úspěchu DSO Lesy Policka
v budoucnu je dobrá spolupráce všech zástupců obcí,
především starostů, a to bez rozdílů velikosti vložených
lesních majetků.
Závěrem bychom chtěli pozvat všechny vlastníky lesů,
ale i ostatní zájemce, na SEMINÁŘ s tématem NATURA

2000 A LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ, konaný
V PELLYHO DOMECH V POLICI NAD METUJÍ DNE 12. ŘÍJNA
2010. V první části proběhnou přednášky o dotačních
programech a po přestávce a občerstvení bude
následovat venkovní ukázka konkrétního hospodaření a
opatření v porostech Městských lesů Police nad Metují na
Žděřině,
zařazených
do
dotačních
programů.
Předpokládá
se
účast
specializovaných
firem,
nabízejících lesnický materiál. Přesný program semináře
bude uveden na pozvánkách a na stránkách DSO.
Luboš Binar, výkonný ředitel DSO Lesy Policka

Po dvouměsíční odmlce se Vám hlásíme my všichni,
obyvatelé a zaměstnanci domova důchodců. Nedá se nic
dělat, skončily prázdniny, doba odpočinku, dovolených a
sladkého nicnedělání. Každý volný den potřebujeme
k načerpání nových sil. My v domově jsme ovšem
nezaháleli, měli jsme, jak se říká, aktivní odpočinek.
Koncem června jsme se vybavili na tropické dny lehkým
oblečením u obchodnic textilem, které nás pravidelně
navštěvují. Potom nám již nic nebránilo vypravit se na
pomyslný výlet až do Izraele, na který jsme moc těšili.
Navštívil nás důstojný pán p.M. Lewicki. Promítl nám
snímky a poutavě vyprávěl o své nedávné cestě do Izraele.
Viděli jsme tak známá místa spojená s počátky křesťanství
a životem Ježíše Krista. Moc děkujeme.
V červenci k nám zavítal p. Čapek, učitel ze Základní
umělecké školy v Přelouči spolu s bratranci Kubečkovými
z Machova. Zahráli nám několik skladeb na klavír a trubky a
potom i písničky na naše přání a společně jsme si všichni
zazpívali.
Slunečných červencových dnů také hodně našich
uživatelů využilo k návštěvě výstavy panenek a magnetek
ze sbírky pí Holzknechtové v Pellyho domech. Nádherné a
roztomilé panenky nás na chvíli vrátily do dětství. Paní
Holzknechtová nám podala vyčerpávající výklad a některé
panenky jsme si i pochovali. Děkujeme.
A když už jsme byli v Pellyho domech, navštívili jsme
burzu knih a časopisů městské knihovny. Zaměstnancům
knihovny moc děkujeme za darované časopisy, ve kterých
najdeme další inspiraci pro naše šikovné ruce.
Polická pouť je i pro nás v domově velkou událostí.
Prožívali jsme ji ještě 19. 8., protože jsme jako každoročně
přijali pozvání od našich známých z DPS Javor na
„Popouťové posezení“, které k našim pouťovým oslavám již
neodmyslitelně patří. Jsme tomu moc rádi, setkání a
povídání se známými tvářemi nás vždycky potěší. Ani se
nám nechtělo domů. Moc děkujeme.
Svým vyprávěním nás přišel 24. 8. potěšit p. Hrzán.
Jakožto bývalý domovník má spoustu vzpomínek na práci i
zážitků z dávné historie domova, o které se s námi ochotně
podělil. Moc děkujeme a budeme rádi, když mezi nás opět
zavítá.
Také jsme obdrželi pozvání z DD Malá Čermná na
Bartolomějskou pouť, ale účast jsme pro nepřízeň počasí
nakonec vzdali. Doufejme, že 8. 9. bude lépe a tepleji.
V Domově důchodců Tmavý důl je také pouť. Ale o tom
Vám napíšeme až příště.
Jako blesk z čistého nebe nás zasáhla zpráva o požáru
Suchodolské kapličky. Ani nám není její osud lhostejný.
Mnozí z nás se do těchto míst něco nachodili. I naši
uživatelé projevili zájem přispět finanční částkou na její
obnovu. Proto jsme požádali p. starostu Vítka a on byl tak
ochoten a přišel s kasičkou mezi nás. Touto cestou děkuji
jemu i všem našim uživatelům, kteří přispěli větši či menší

částkou a jsem hrdá na to, že se naši uživatelé při této
příležitosti dokázali semknout a učinit takovéto rozhodnutí.
Velice nás všechny přístup našich obyvatel těší a jsme rádi,
že jsme mohli tímto způsobem pomoci.
Na další setkání s Vámi všemi se těší obyvatelé a
zaměstnanci Domova důchodců Police nad Metují.
Za kolektiv DD Věra Kašíková, ředitelka

Benefiční koncert v Ticháčkově lese
Dovolte mi, abych jménem
svým i jménem celé obce
poděkoval městu Police nad
Metují
a
především
paní
starostce Idě Seidlmanové za
uspořádání benefičního koncertu
na podporu obnovení kapličky
v Ticháčkově lese, která letos
8.července shořela.
Velký dík patří skupinám
Kamarádi osady 5 a Pevná vůle,
které svou hudbou přispěly
k výtečné
atmosféře.
Naše
poděkování náleží samozřejmě
také návštěvníkům koncertu, kteří přišli v hojném počtu a
přispěli na obnovu kapličky. Je velmi potěšující zjištění, že
kaplička přirostla k srdci nejen místním.
Koncert se konal 20. srpna na místě vyhořelé kapličky a
zúčastnilo se ho odhadem 500 osob.
Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 58 072 Kč.
Peníze byly vloženy na účet zřízený pro veřejnou sbírku a
budou použity na stavbu nové kapličky.
Můžu Vás ujistit, že obec Suchý Důl udělá vše pro to,
aby s ohledem na finanční prostředky, mohla v příštím roce
postavit na stejném místě repliku kapličky. V současné
době už se zpracovává projekt na její stavbu.
Ve svém poděkování nesmím zapomenout na dárce,
kteří svou snahou přispět na obnovu kapličky, dojali nejen
mne. Velmi si ceníme darů obyvatel Domova důchodců
v Polici nad Metují, zvláštní dík pak patří paní Jiřině
Jansové, která věnovala větší částku.
Vítězslav Vítek, starosta obce Suchý Důl

Obec Suchý Důl pořádá

Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Suchý Důl
a výstavu Život obce Suchý Důl v roce 1990.
Obsahuje fotografie souboru, který je průřezem života
obce v jednom kalendářním roce a byl vytvořen rodáky
Josefem Mackem a Jiřím Kohlem. V roce 1990 byly
vyfotografovány všechny objekty s čp. v obci a všichni
obyvatelé trvale hlášení k 30.6.1990. Jedná se asi o 160
objektů a přes 300 osob. Dále soubor obsahuje všechny
sousoší a kříže, všechny studny a studánky v katastru obce.
Byly zdokumentovány všechny významné události života
obce v průběhu tohoto roku.
Navíc budou vystaveny fotografie zajímavých osobností
z archivu Jiřího Kohla. Jako přídavek uvidíte posloupnost
suchodolských živností od roku 1600 a něco málo
z genealogické činnosti Jiřího Kohla. Vítaná příležitost pro
rodáky i příznivce poučit se o zašlé historii obce.
Dále bude vystavena fotodokumentace přestavby školy a
fotografie obce a okolí od ing. Josefa Téry.
Výstava bude umístěna v nové tělocvičně školy
v Suchém Dole.
Otevřeno:

26.9.2010
14 – 18 hod.
27.9.2010
10 – 18 hod.
28.9.2010
9 – 16 hod.
Vstupné dobrovolné bude použito na výstavbu nové kapličky
v Ticháčkově lese.
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POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Suchý Důl
pod záštitou obce Suchý Důl

pořádá tradiční Suchodolské posvícení
Program: 25.9. 10.00 Soutěž požárních družstev o Svatováclavský pohár
20.00 Posvícenská zábava. Hudba skupina „BTK“.
Vstupné 60,- Kč.
27.9. 9.00 Průvod se mší svatou v kapli panny Marie Lurdské
Dechová hudba Metujka - ved. Josef Langr
Den otevřených dveří ZŠ a MŠ spojený s výstavou o obci:
26.9. 14,00 hod – 18,00 hod
27.9. 10,00 hod – 18,00 hod
28.9. 9,00 hod – 16,00 hod
Všichni jste srdečně zváni.

Obec Suchý důl

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

(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy ve školním roce – začínáme
v pondělí 6. září
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci
- pro nejmenší děti kolem 1-2 let, které se již naučily
chodit.
Úterý (9.30-11.30) – Miminkování
- program pro těhotné a pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Středa (9.30-11.30) – Kapříci
- program pro rodiče s dětmi od 2 - 4 let. Součástí programu
je malá výtvarná dílnička s procvičováním jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci
- program pro rodiče s dětmi od 2 – 4 let s důrazem na
rytmiku, tanečky a říkadla.
Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek
- pro děti nejen jako příprava na vstup do mateřské školky.
Probíhá bez účasti rodičů. Na tento program je nutné se
přihlásit a to na tel.: 724935522 pí. Vítková nebo přímo
v MC, a to každé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 20,- za dítě a dopoledne.
Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.

netradičních materiálů. Bližší info a přihlášky na mailu
i.monka@seznam.cz nebo v MC,také na tel.: 728 334 087.
Cena je 150,-Kč/dítě a 5 lekcí, platba je předem,
kroužek probíhá jednou za týden a trvá 60 min.
Každé úterý v 18. hodin - Cvičení na míčích nejen pro
těhotné – klasické cvičení na míčích pro budoucí maminky,
které pomáhá od bolestí a také se připravit na porod
s lektorkou Mgr. Karolínou Havlíčkovou. Přihlášky na
777 903 029 nebo mailu katahlavkova@seznam.cz. Cena je
150,-Kč za 5 lekcí, platba je předem, cvičení bude probíhá
jednou za týden. Lekce trvá 60 min. Počet míčů je omezen!
Od října také pokračují tvořivá odpoledne pro dospělé –
Šikovné ruce. Těšíme se na každého, kdo rád vyrábí různé
malé „zbytečnosti“. Setkání probíhá jednou za 14 dní, cena
je 30,-. Při tomto kroužku není vítaná účast dětí z důvodů
používání pro ně nebezpečných pomůcek a materiálů (tavné
pistole, laky, barvy aj.), po dohodě lze zajistit jejich
pohlídání, pouze však při min. počtu 5 dětí.
Výhodná finanční nabídka výuky cizích jazyků opět v MC
MaMiNa
Nabízíme výuku anglického jazyka pod vedením nové
lektorky Mgr. Lenky Krpálkové nejen pro rodiče na RD.
Otevíráme kurz pro začátečníky a pro mírně pokročilé.
Lekce budou probíhat v Aule ZŠ – audiovizuálně
vybavené učebně - 1x týdně (délka jedné lekce je 60
minut), ve skupině 4-6 osob, 100 Kč za lekci. V případě
zájmu zajistíme hlídání dětí. Přesný den a hodina výuky
budou určeny až po domluvě s přihlášenými. Přihlášky na
telefonu: 777 903 029, pí. Hlávková nebo na mailu
katahlavkova@seznam.cz nebo přímo v MC, uzávěrka
přihlášek je do konce září.
Nabídce MC je také výuka německého jazyka pro mírně
pokročilé – vhodné pro „věčné začátečníky“ a také pro
osoby, které si opět chtějí oprášit své znalosti. Lekce
probíhají 1x týdně (60 minut), v ceně 85,- za lekci, malá
skupina osob. Přihlášky na telefonu: 777 903 029, pí.
Hlávková nebo na mailu katahlavkova@seznam.cz nebo
přímo v MC, uzávěrka přihlášek je do konce září. Přesný
den a hodina výuky budou určeny až po domluvě
s přihlášenými.
Za MC Káťa Hlávková
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Astronomický klub
Police nad Metují

Plánované pravidelné kroužky a kurzy od září 2010
Každé pondělí v 16.hodin - Tanečky pro předškolní děti –
kroužek pro holčičky i kluky, které baví tancování je
součástí programu mateřského centra již 2 roky.
Děti budou nejen tančit, ale také se budou učit
jednoduché choreografii, součástí je i vystupování na
různých akcích v okolí. Kroužek je určen především
předškolním dětem od 2-6 let, předpokladem je částečná
samostatnost dítěte a chuť učit se. Počet dětí v kroužku je
omezen! Není nutná účast rodičů.
Cena je 150,-Kč/dítě a 5 lekcí, platba je předem,
kroužek probíhá jednou týdně a trvá 60 min. Na děti se po
prázdninách opět těší zkušená lektorka Lada Černohorská.
Přihlášky
na
777 903 029
nebo
mailu
katahlavkova@seznam.cz.
Každé pondělí v 17. hodin – Aerobic – cvičení pro maminky
v malé skupině osob vede Martina Macounová. Cena je 20,za lekci, členky MC platí 10,-. Hlídání dětí je zajištěno.
Přihlášky
na
777 903 029
nebo
mailu
katahlavkova@seznam.cz.
Každé úterý v 16.hodin - Keramika pro nejmenší spojená
s dalším tvořením pod vedením Simony Pohlové. Jedná se o
tvořivý kroužek, kde děti poznávají keramickou hlínu a tvoří
z ní výrobky. Další náplní programu je tvoření z jiných a
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ZVĚROKRUH
K sepsání astronomického příspěvku na měsíc září mne
inspirovala otázka jednoho kamaráda, čtenáře PM.
Proč se říká, že Slunce vstupuje do znamení (např. Vah)
a ne do souhvězdí? Otázka je zdánlivě jednoduchá, pokus o
odpověď složitější…
Základem je pohyb naší Země kolem Slunce v průběhu
roku. Rovina, ve které Země kolem Slunce obíhá, se nazývá
ekliptika a má důležitý význam. Podél ekliptiky se na
hvězdné obloze nachází několik souhvězdí, která nazýváme
souhvězdí zvěrokruhu nebo také zvířetníková.
Zvěrokruh je rozdělený na 12 stejně velkých dílů.
Starověcí hvězdáři pojmenovali tyto díly neboli znamení
podle souhvězdí, ve kterých se tehdy nalézala.
Od dob pojmenování uběhlo již více než dva tisíce let a
vlivem „kývavého“ pohybu osy Země došlo k zásadní
změně. Znamení zvěrokruhu se přesunula do jiných
souhvězdí zvěrokruhu. Například Slunce, které 23. září
vstupuje do znamení Vah se pozorovateli na Zemi promítá
do souhvězdí Panny.
Po zvířatech je pojmenováno pouze 7 souhvězdí
zvěrokruhu: Beran, Býk, Rak, Lev, Štír, Kozoroh, Ryby. Po

lidech 4 souhvězdí: Blíženci, Panna, Střelec a Vodnář.
Pouze 1 souhvězdí zvěrokruhu obdrželo pojmenování po
důležitém výtvoru lidských rukou: Váhy.

ORBITÁLNÍ STANICE ISS
je pozorovatelná podle předpovědí, které najdeme na
internetu (po zadání zeměpisných souřadnic místa
pozorovacího stanoviště např. www.heavens-above.com).
8. září můžeme takový přelet pozorovat. ISS se objeví v
19 hodin a 51 minut nad západním obzorem. Největší výšky
dosáhne v 19 hodiny a 54 minut a na jihovýchodě nám zmizí
v 19 hodin 57 minut SELČ.
Další přelet můžeme pozorovat téhož dne tj. 8. září. ISS
se nám ukáže nad západním obzorem ve 21 hodin 26 minut.
Následujícího dne tj. 9. září uvidíme ISS nad západním
obzorem ve 20 hodin a 18 minut.
10. září spatříme stanici ve 20 hodin a 45 minut nad
západem.
Jasnost ISS v uvedených dnech značně kolísá, ale je
nepřehlédnutelná!

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

23. září v 5 hodin 8 minut SELČ vstupuje do
znamení Vah, podzimní rovnodennost, začíná
astronomický podzim, v září se den zkrátí o
1 hodinu a 48 minut,
1. v poslední čtvrti, 8. v novu, 15. v první
čtvrti, 23 v úplňku,
ve druhé polovině měsíce ráno nízko nad
východním obzorem,
není pozorovatelná,
není pozorovatelný,
na noční obloze v souhvězdí Ryb,
není pozorovatelný,
na noční obloze v souhvězdí Ryb,
na noční obloze v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Z nových známek – výběr
Jak je známo, u nás na
poštovní známce nemá být
zobrazen
žádný
žijící
člověk, mimo hlavy státu –
prezidenta. Z historie však
vidíme, že tomu tak úplně
není.
Tak například na
známce č. 788 z roku 1954
můžeme
poznat
Emila
Zátopka, na č. L48-49 (z r.
1961 ) Jurie Gagarina, na
č. 1671 ( z r. 1968) Věru
Čáslavskou, na č. A2364 (z
r. 1979) Vladimíra Remka,
na č. A 177 (z r. 1998)
brankáře
z Nagana
Dominika Haška. Také na
následující
známce
můžeme poznat Jaromíra
Jágra.
Námět známky: Mistrovství světa v ledním hokeji se
konalo již po 74. a to v Německu ve městech Mannheim a
Kolín nad Rýnem od 7. - 23. května 2010. Výsledky české
reprezentace na počátku šampionátu byly dost nejisté a
zřejmě by nikdo nehádal, že nakonec dosáhne na nejvyšší
zlatou metu. Ve finálovém utkání se česká hokejová
reprezentace střetla s ruskou reprezentací a vyhrála 2:1 a
tím získala po dlouhých pěti letech zlatou medaili.

Způsob tisku: plnobarevný ofset v barvách modré,
černé, červené a žluté
Námět
známky:
Československo bylo v roce
1932
jedním
z
osmi
zakládajících
členů
Mezinárodní
basketbalové
federace
FIBA.
První
mezinárodní turnaj se konal v
tělocvičně YMCA (na Poříčí
12) v Praze za účasti naší
reprezentace
a
družstev
Itálie a Palestiny. Právě na
tomto
turnaji
jsme
zaznamenali první vítězství v
mezinárodní soutěži. První
mistrovství světa, kterého se
zúčastnila naše reprezentace,
bylo v Riu de Janeiru v
Brazílii. Na něm jsme získali
bronzovou medaili. Letošní, v
pořadí již 16 mistrovství světa v basketbalu žen se
uskuteční ve dnech 23. září - 3. října 2010 v České
republice. Turnaje se zúčastní hráčky ze všech světových
kontinentů.
Způsob tisku: ofset v barvách červené, modré, žluté a
černé
Stanislav Plachta

Adieu, léto

Sbohem krásné a nevypočitatelné léto. A letos takové
bylo. Horké, tropické dny byly záhy vystřídány ničivými
přívalovými dešti, které nadělaly obrovské škody nejen na
hmotném majetku, ale i na duši. Zdálo se mi, jako by se
proti nám spiklo něco, co neumíme přesně pojmenovat, je
to snad nebe, které nás, pozemštany na tom našem malém
středoevropském českém koutu, varuje.
Začalo to zlovolným jednáním jedince , který podpálil
začátkem července kapličku v Suchém Dole. Stála tam na
vršku od roku 1893, přestála války, přestála režim, který
kultům nepřál. V této době svobody a hojnosti, avšak
postrádající smysl pro řád a odpovědnost jedinců,
nevydržela. Tam na tom místě bude opět stát zásluhou lidí,
kteří toto kultovní místo budou nadále ctít a kteří jako
každý rok tam budou vítat nový rok.
Uklidňujícím ránem, posledním nedělním před
začátkem školního roku ,bylo vítání dne v Dobrém jitru
panem Františkem Novotným na Českém rozhlase 2. Tento
básník, publicista a odborník v problematice krizové
komunikace umí navodit pohodu a mír do našich někdy
neklidných duší, smutků a všelikých pochyb. Vzpomíná na
své dětské prázdniny u tety Boženky, prokládá své povídání
hudbou a zve ke vzpomínkám své přátele. Dnes mi zůstalo
v mysli vzpomínání na pana Nepila a jeho milý hlas,
rozhovor pátera Siostrzonka a pana Luďka Munzara, který
vzpomínal na svého přítele básníka Františka Hrubína.
Pěkné vzpomínky se vážou i na herce Miroslava Horníčka,
který v Provence kupoval své oblíbené víno Chateauneuf du
Pap (nový papežův hrad) a ačkoliv koupil jen tři lahvičky,
provedli ho velkými sklepy s ochutnávkou pro velkého
zákazníka.
A navodí-li pan Novotný svým milým hlasem a povídáním
dobrou náladu na dny příští, zaslouží si poděkování. Protože
i my, posluchači potom vnášíme do dnů pohodu a smíření.
A abych nezapomněla na kulturu v našem městě. Bylo
tolik, tolik programů a příležitostí, které v tom neklidném
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létě obohatily naše duše o krásné zážitky. Hudba má domov
v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie a recitál
barokních houslí byl překrásný. V podání virtuosa Václava
Návrata a hráče na loutnu Přemysla Vacka jsme vyposlechli
virtuózní skladby skladatelů 17. a 18. století a vlastní
skladby V. Návrata.
A co pěkných filmů bylo promítnuto a uspořádáno
výstav! Tak třeba výstava dřevěných pohlednic a malby a
grafiky pana Miroslava Soukupa a nezapomenutelná výstava
polického rodáka pana Miroslava Šimka, který nám
v interiéru polického kláštera předvedl své obrazy z našeho
okolí.Jsou nezapomenutelným dokumentem krás našeho
kraje. Obrazy v nás zanechaly dojem jedinečnosti našeho
domova a umění našeho rodáka.
A jestli jsem na něco zapomněla, tak mi promiňte, ale
musím se ještě zmínit o fotografiích pana Oldrřicha JenkyProměny krajiny. Ledopády, Potoky a potůčky, Zimní
slunovrat 2009 a Jarní květiny, to jsou nezapomenutelné
fotky našich dnů.
Za vše to poděkujme tvůrcům-umělcům a těm, kdo se
zasloužili o předání a zveřejnění těchto krás.
Také považuji za správné ozvat se na kritiku anonyma,
která se snesla na činovníky města.Domnívám se, že na
radnici je docela svěží vítr a proč jej měnit? Kritika na daň
z nemovitosti vyplývá zřejmě z neznalosti předpisů o
obcích, jejich působnosti a pravomoci orgánů města a
konečně všichni občané mají možnost k věcem města se
vyjadřovat.
Jsem rodačka Police nad Metují, i když zatím nikoliv
občanka a právě proto mohu hodnotit práci radnice
nezaujatě. Fandím městu, radnici a jsem pyšná na to, že
odtud pocházím.
Jar@a Seidelová

Žijí mezi námi…
JANA VACKOVÁ & VALÉRIE „VALJA“
VEVERKOVÁ – horolezkyně

Co se Vám vybaví, když řeknu Ostaš?
JANA: Krásná hora, která je odevšud vidět, z Polska i z
Krkonoš, když je dobrá viditelnost. A samozřejmě lezení.
Byly jsme tam „pečený vařený“. Mně, když je nejvíc
smutno, tak jdu na Ostaš.
VALJA: Ještě když jsem bydlela v Jetřichově a jezdila
jsem do Police do práce, tak jsem tam viděla kluky jak
lezou Výří bránu. Prosila jsem je, ať mě vezmou taky, ale
nebylo mi 18, tak z toho nic nebylo. Až za dva roky, kdy se
internát přestěhoval sem, tak jsem začala. To bylo v roce
1959. S Frantou Veverkou, budoucím manželem, jsem
vylezla první tři věže na Ostaši: Vyhlídkovou, Sluj Českých
bratří a Tři karty. A další víkend jsme už lezli v Ádru
Starostu.
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Začínaly jste lézt v době, kdy moc žen do skal
nechodilo. Musely jste být jedny z prvních.
VALJA: V tý partě, kde byl Míra Vacek, Vašek Hornych,
Veverka, tak tam jsem byla první já. Asi dva roky po mě
přišla Jana. Byli jsme krásná parta – devět kluků a já
desátá. Všichni jsme byli skoro stejně staří a když kluci
odešli na vojnu, tak tady zůstal Véna Krb, který mě
zachránil, protože jsem měla s kým lézt.
JANA: Ještě před náma lezly jiný holky, třeba Zdena
Nespěchalová a Lída Macháčková, která si potom vzala
Bohouše Sýkoru. Já začala lézt v roce 1961 a celý rok 62
jsem lezla vyloženě bosa, to si dneska už nikdo nedokáže
ani představit. První skálu jsem lezla s Vaškem Hornychem
v Ádru Babiččinu lenošku. Za rok 1961 nemám záznamy, ale
od 62 už jsem si horolezecký deník vedla a nedávno jsem
spočítala, že jsem vylezla 2.000 věží. A samozřejmě, že ne
jenom tady v okolí, ale na Hrubý skále, na Příhrazech, na
Prachově a hodně jsme jezdili do Saska pod Königstein, kde
jsme měli kamaráda, u kterýho jsme bydleli na statku.
Každou dovolenou jsme týden pravidelně s klukama trávili
tam. Oba pak s partama dalších kluků podnikli krásný výlet
na kolech do Königsteinu.
S celou tou německou partou z oddílu z Pirny, jsem se v
šedesátém šestém potkali na Pálavě, takže ani ne ve
skalách, ale ve sklípku. (obě se začnou smát)
Vybaví se Vám nějaký děsivý pád?
JANA: Zažila jsem jeden. Na Ostaši jsem spadla z
Poslední a koulela jsem se po svahu až úplně dolů, ale
kupodivu mi nic nebylo.
VALJA: Já jsem jednou spadla na Elišce v Adršpachu na
Náchodské cestě. Lezla jsem první a jistil mě Jirka Ducháč.
Nad prvním kruhem jsem si potřebovala přehodit ve spáře
ruce, stoupla jsem si na takový malý kyz, který se se mnou
utrhl a já padala komínem dolů. Zastavila jsem se kousek
nad zemí (ukazuje asi 20 cm). Nic se mi nestalo, ale jak
jsem byla otřesená, tak jsem rychle začala komínem
stoupat nahoru a Jirka na mě křičel, abych šla dolů, ať
neblbnu...
Nelákaly Vás vysoké hory? Třeba Alpy?
JANA: To víte, že jo. Ale nesměli jsme. Nakonec jsem si
dala dárek k padesátinám a vylezli jsme Tre Cimme v
Dolomitech, Dipponovu hranu.
VALJA: Já si k padesátinám dala jiný dárek – společně s
lidma z Trutnova jsme vylezli Mont Blanc.
JANA: Ještě za tvrdý totality jsme jeli s horolezeckým
oddílem do Španělska. Byli jsme pryč celý měsíc a vylezli
krásný věci. A kromě toho jsme samozřejmě byli chvíli u
moře, v Paříži nebo v Pamploně na býčích zápasech. Ještě
před odjezdem jsme byli asi 5x v Sokolovně, kde jsme
vyplňovali všechny papíry, aby nás vůbec pustili za hranice.
Valjo, Vy jste se přestěhovala do Ústí nad Orlicí. Jak
vypadalo Vaše lezení potom?
VALJA: No, založili jsme tam horolezecký oddíl a jezdili
jsme každý víkend sem do skal. A i když jsme už nebyli
členy tady v Polici, tak na nás pořád pamatovali. Posílali
nám pozvánky na všechny akce, na poslední slanění, přání k
Vánocům... V 63. se mi narodila dvojčata a nebýt tady
Jany, že jsem tady mohla děti nechat, tak by to asi nešlo.
JANA: Moje ségra hlídala a my šly lézt.
VALJA: Třeba jsme lezly na Křižáku a naši tříletý kluci
spali dole ve spacáku. Když jsem viděla, že se probudili, tak
jsem na ně křičela, aby nelezli ze spacáku ven (smích).
Když jim byli čtyři roky, tak jsem je navázala na lano a
přivázala dole ke stromu, nechala jim tam hračky a oni si
vystačili. My rychle vylezli na Korunu v Teplicích a za
odměnu jsme je potom vytáhli na Herinka. V pohodě to
vylezli, ale problém byl při slanění, protože lano bylo těžší
než oni. Tak jsme je museli přivázat k sobě a slanit s nima.
Museli jste potom ve skalách potkávat ty nejslavnější
zdejší horolezce když začínali – Tomáše Grosse, Jarýka

Stejskala, Míru Šmída... Bylo už tenkrát na nich vidět,
že budou tak „dobrý“?
JANA: Tomáš byl můj bratranec. A že budou hodně
dobrý, bylo hned vidět. Ale taky dělali hovadiny, třeba
shodili kámen, přes který se lezlo, když se trochu viklal. My
jsme si nedovolili nikdy nic shodit, spíš to tak ještě
přidržet.
VALJA: Míra Šmíd, to mu tenkrát bylo 12 roků, byl se
svým strýcem na Ostaši, když jsme přetloukali ještě po
Němcích kruhy na Rukavici. Stáli na vyhlídce a koukali se na
nás a on si to pamatoval, i když už byl slavnej. Musím říct,
že v lezení byl kapacita, ale nedá se říct, že by byl nějak
namyšlenej, ani on, ani žádný z těchhle kluků.
Teď máme smutné výročí. (rozhovor jsme dělali 24.8.)
Po roce 1968 se na Milencích v Adršpachu objevil nápis
„21. SRPEN FUJ“.
JANA: Víme přesně kdo to psal, víme kdo to mazal, víme
koho honili po skalách... Tyhle věci nejdou zapomenout. Na
Ostaši jsme na Sokolu opravili, natřeli a zase pověsili
československou vlajku. A v Horním je Zrádce a na něm
bylo napsáno „JEN BRÝLE MU CHYBÍ“ – ještě teď je to
trochu patrný.
Určitě potom hledali někoho, kdo to smaže. Byli i za
někým z Vás?
JANA: On to hlavně nikdo nechtěl udělat, ale pak se
jeden blbec našel. Ještě dlouho po tom to bylo na
Milencích jasně k přečtení. On to mazal jen tak narychlo,
protože věděl, že na něj dole čekaj, a že dostane
vejprask... Ale přímo za náma nebyli. Snad věděli, že by to
bylo zbytečný.
Když jsme dělali rozhovor s Kingem (Jaroslav Seifert),
vypravoval o výpravě Polických a Náchodských
horolezců do Afriky. Za Vámi byl taky?
JANA: Tady z Police bylo víc lidí, než jenom King. Nás s
Mírou taky zvali, ale neměli jsme na to peníze. Prostě na to
nebylo.
VALJA: My jsme na tom byli obdobně. Jáca ( Zdeněk
Matějka) nám oběma přivezl pouštní růži, takže i na tuhle
akci máme hezkou památku.
Dá se to všechno nějak shrnout?
JANA: Já jsem dodneška vděčná za tu naši horolezeckou
partu. Moc jsme si to všechno užívali. Dnešní mladý si to
určitě taky užívaj, ale zdá se mi, že my jsme to měli
těžší...
VALJA: Neměli jsme vybavení, jako mají dneska. První
silonový lano dostala Jana až od Němců...
JANA: Od nich jsme měli karabiny, smyčky, protože tady
nic takovýho nebylo. Ale jak jsem už řekla: byla to krása a
moc jsme si to užívali. Bohužel už odešel Jarda Beran,
Joska Čepelka, po něm Celda Ducháč a Míra (Vacek). Chybí
mi moc kamarádů, znala jsem všechny horolezce z expedice
Peru 1970, a na ostatní, co už mezi námi nejsou, mi zůstaly
jen krásný vzpomínky. Zbytek se ještě držíme. (smích)

Přední český mykolog Ing.Jiří Baier
opět přednášel a besedoval
v Broumově.
A tentokráte s podstatně větším úspěchem, neboť
podmínky pro besedu a výstavu hub byly oproti minulosti
podstatně lepší. V pátek 13.8.2010 na parkovišti u
nemocnice byl postaven moderní veliký stan. Na třech
řadách stolů byly rozloženy snad stovky hub s popiskami. A
ještě zbylo několik stolů pro pohoštění návštěvníků výstavy.
Ing.Baier sebou přivezl také houbařskou literaturu,
které je buď autorem, nebo spoluautorem. Katalogy hub,
houbařské kuchařky, časopisy. Zajímavostí bylo, že tato
literatura, ač vydávaná česky, je tištěna v Číně, protože je
to i s dopravou levnější. A přitom se některé tituly u nás
prodávají až za 2000,-Kč.
Akce byla hojně navštívena, což dokumentuje množství
pořízených fotografií. Po vlastní přednášce ing.Jiří Baier
ještě besedoval s jednotlivými návštěvníky, kteří mu nosili
k určení i některé houby z vlastního sběru k určení.
Vyskytovaly se mezi nimi i některé houby velmi vzácné.
Dokonce se stalo, že si některé sám fotografoval pro vlastní
publikační činnost. Na upozornění pana Fatky pak odejel do
Martínkovic k určení zvláštní houby rostoucí na dubu.
Ukázalo se, že se jedná o vzácnou leskokorku lesklou a to
dokonce zvláštní odrůdu, kterou ing. Baier ještě v přírodě
neviděl. A poblíž pak byl nalezen ještě vzácný hřib červený
(boletus rubelus), který roste ve vazbě na dub bahenní. U
Pennymarketu na břehu potoka zase byla nalezena a
fotografována límcovka vrásčitoprstenná ( stropharia
rugosoanuláta, ve variantě winnetu ). Ta byla vyšlechtěna
v bývalé NDR a do Broumova se dostala s největší
pravděpodobností na zásobovacích kamionech pro Penny .
Tato houba rozkládá větvičky na břehu potoka. Její výskyt
byl zaznamenán v Polsku. V Čechách zatím jinde nalezena
nebyla.
V průběhu výstavy byl pořízen s ing.Jiřím Baierem
rozhovor pro Broumovské noviny a pan Baier souhlasil a
přímo doporučil otištění některých svých houbařských
receptů z časopisu, který spoluvydává v Broumovských
novinách. Čímž elegantně vyřešil otázku autorských práv a
Broumovské noviny děkují i za své čtenáře. Takže v příštím
čísle Broumovských novin se mohou milovníci hub těšit! Na
rozhovor i recepty jídel! Zatím sbírejte houby.
Antonín Kohl

foto Antonín Kohl

Škola za časů Marie Terezie

Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Cesta k dnešní podobě školy byla dlouhá a zdaleka ne
přímočará. Bylo na ní mnoho vybočení, kroků zpět,úspěchů
i nezdarů. Jednou z důležitých etap v jejím vývoji byla
vláda Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Tito dva
panovníci, kteří v tehdejší době byli myšlenkami i jednáním
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v jistém smyslu pokrokoví, uskutečnili totiž významnou
školskou reformu a tím vytvořili předpoklady k dalšímu
vývoji i české školy.
V šestnáctém a na počátku sedmnáctého století byla
česká škola celkem na výši a zvláště městské partikulární
školy a školy na venkově, převážně protestantské, úspěšně
šířily vzdělanost v nejširších vrstvách národa. Vyučující měli
odpovídající vzdělání, často to byli bakaláři pražské
univerzity, a to bylo zárukou relativně dobré výuky.
Vynikaly zejména některé školy jednoty bratrské, v níž byla
výchově už odedávna tradičně věnována velká pozornost.
Tehdejší výuku nelze pochopitelně srovnávat s dnešní.
Racionální vyučovací metody byly neznámé. Učebnic bylo
málo, a pokud byly, nevyhovovaly po stránce didaktické.
Učení bylo nezáživné, převládalo bezduché biflování. Přesto
však školy dosahovaly některých dobrých výsledků.
Dokladem toho může být mimo jiné i skutečnost, jak
běžnou věcí byly v tehdejších domácnostech knihy.
Dovídáme se o nich z kšaftů a nacházíme je nejen u
vzdělanců, ale i u prostých řemeslníků, kupců, ba i
venkovanů. Úroveň vzdělání některých měšťanů byla
udivující.
To vše však vzalo za své neblahou bitvou na Bílé hoře.
Českobratrští a luteránští kněží, kteří také vyučovali na
školách, museli opustit vlast, s nimi odešli i další vzdělanci
a protireformace se začala brzy projevovat také ve školství.
Univerzita a městské školy přešly do správy jezuitů,
vesnické školy byly z valné většiny zničeny nebo opuštěny.
Když skončila třicetiletá válka a do vyčerpaných vesnic a
měst se pomalu vracel život, počaly se nesměle hlásit o
slovo i školy. Jejich úroveň však nadlouho zůstávala ubohá.
Nebylo nikoho, kdo by vyučoval. Z univerzity již učitelé
nepřicházeli, a tak se tohoto úkolu ujímali lidé bez
jakéhokoliv vzdělání: vysloužilí vojáci, zvoníci, řemeslníci,
jen když byli alespoň poněkud znalí písma a počtů. Tedy
znalí … Umění číst zůstávalo u mnohých na úrovni
slabikování, v počtech pak s bídou zvládali sečítání a
s chybami odčítání, o násobilce lépe nemluvit.
Školy za války zničené byly obnovovány jen velmi
zvolna, a to ještě jen s nejnutnějším vybavením, chatrná
stavení, spíše obecní pastoušky než co jiného. Obvykle se
však vrchnosti ani nenamáhaly školy zřizovat, řemeslníci či
váleční vysloužilci „vyučovali“ děti ve svých chalupách.
Takový stav se pomalu stával neúnosný. Sociálně
ekonomický vývoj stavěl stále více do popředí městský stav,
který se počínal formovat v novou společenskou třídu.
Bohatí měšťané (a s nimi ovšem i mnozí šlechtici) zakládali
první manufaktury, rozšiřovali výrobu zboží, rozmáhal se
obchod. To vše vyžadovalo podstatně vzdělanější
pracovníky, bylo třeba, aby se i prostému lidu dostalo
jakéhosi základního vzdělání. Osvícenské myšlenky k nám
sice přicházely z ciziny, nacházely však živnou půdu a šířily
se přes všechny překážky.
Racionalistická filozofie
francouzských encyklopedistů otřásla svým zdůrazňováním
všemocnosti rozumu výsadním postavením církve. Filozof
Helvétius věřil moc a sílu výchovy a ve vzdělání spatřoval
cíl života pro všechny lidi bez rozdílu. Osvícenskénázory si
našly postupně cestu i na trůny panovníků. A mezi jiným
přinesly i školskou reformu Marie Terezie a Josefa II.
Základní myšlenkou bylo zavedení povinné školní
docházky, které bylo významným krokem vpřed, i když
obsah vyučování se příliš nezměnil a rozhodující vliv ve
školství si i nadále podržela církev.
Mužem, kterému Marie Terezie uložila reformovat
školství, byl opat Jan Ignác Felbiger. Působil původně
v Prusku a císařovna si ho v roce 1774 vyžádala na králi
Bedřichu Velikém pouze „na krátký pobyt“. Felbiger přišel
do Vídně v květnu a hned se dal do práce. V krátké době
vypracoval školní řád, jenž byl Marií Terezií schválen 5.
prosince 1774 pod názvem „Všeobecný školní řád pro školy
normální, hlavní a triviální ve všech rakouských dědičných
zemích“ a ihned byl uváděn v život.

23

Zaváděl se trojí druh škol: triviální, hlavní a normální.
V těch prvních, zřizovaných především na vesnicích, se
děti vedle náboženství učily takzvanému triviu, což bylo
psaní, čtení a „čtyři druhy početní s jednoduchou
trojčlenkou, jak stálo v citovaném řádu. Navíc k tomu
náležela výuka hospodaření a ve městech znalosti potřebné
k práci v tehdejším průmyslu.
V hlavních školách,
přistupovaly ještě
zřizovaných v krajských městech,
základy latiny, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, kreslení a
geometrie. V provinčních městech byla pak škola normální
s rozšířenou učební látkou školy hlavní. V triviální škole
působil jediný učitel a vyučovalo se česky. Hlavní škola
měla ředitele s katechetou a třemi až čtyřmi učiteli.
V první třídě se vyučovalo česky, ve druhé česky a
německy, ve třetí už pouze německy.
Tato škola
připravovala chlapce pro řemesla, hospodářství, ale i pro
vojenská povolání. Škola normální, již zcela německá,
vzdělávala mimo jiné i příští učitele. Dělo se to v tzv.
preparandiích, zřízených v roce 1775. Tomu, kdo chtěl učit
na vesnici, stačil tříměsíční kurz, učitel městské školy
musel navštěvovat preparandiím půl roku.
Povinná školní docházka byla šestiletá, od šestého do
dvanáctého roku dítěte. Zanedbání vyučování se mělo
přísně trestat, v létě však dostávali na venkově devítiletí až
dvanáctiletí žáci „úlevu“, aby mohli pomáhat rodičům při
zemědělských pracích. Náboženství ve všech typech škol
vyučoval kněz. Žáci denně chodili s učiteli do kostela a
zúčastňovali se všech církevních slavností; církev také
dozírala na žáky i učitele a kontrolovala průběh vyučování.
Učebnice schvaloval jednak stát, jednak církev. V roce
1777 vydala Marie Terezie patent Šenfeldově tiskárně
v Praze, který jí uděloval právo tisknout učebnice; zpočátku
byly však vydávány pouze přetisky vídeňských učebnic.
Jan Ignác Felbiger vydal také řadu knih pro učitele.
Nejvýznamnější z nich byla Methodenbuch, která vyšla
v roce 1775 a v českém překladu v roce 1777 s předlouhým
názvem „Kniha metodní pro učitele českých škol v cís. Král.
Zemích, v níž důkladně a jadrně se ukazuje, jak by
v školním řádu určitý způsob učiteli netoliko vesměs, ale i
zvláštně při každé k učení nařízené věci zříditi se měl …
atd., atd., atd.“
Dílo dávalo učiteli podrobné metodické pokyny, jak
postupovat v jednotlivých učebních předmětech, zabývalo
se však i osobností učitele a hovořilo okázni na školách. Na
učiteli se samozřejmě na prvním místě vyžadovala
zbožnost, vedle toho však iláska kdětem, velkorysost,
trpělivost a rozšafnost. Děti nemají být trestány za chyby
z nerozumu, přirozené vrtkavosti, nepozornosti a za
přestupky ze zdravotních příčin. Naproti tomu je však nutné
trestat ubližování spolužákům,neuctivost, „vzpouru“, lhaní,
hrubou rozpustilost v kostele a zatvrzelost. Při trestání se
nemají používat hanlivá slova, tuhé bekovce k bití,tahání za
vlasy či uši. Za trestající nástroj je doporučována metla,
kterou „s náležitou měrou, aby u žáka v opovržení nepřišla,
přece ale však, aby ji dobře ucítil, užívati se sluší“.
Felbingerovo reformní úsilí sledovala pozorně sama
císařovna. Měsíčně vyžadovala zprávy o postupu reformy a
zachovávala opatovi přízeň až do své smrti. Za vlády Josefa
II.však došlo ke zvratu. Felbiger se totiž pokusil nezávisle
na vojenských úřadech reformovat i školy vojenské, a to byl
kámen úrazu.
Císař považoval takovou činnost za
neomluvitelný zásah do své kompetence, zbavil Felbigera
funkce vrchního ředitele rakouského školství, kterou
zastával, a vypověděl ho do Uher.
Tento neblahý konec však nic neubírá na významu díla,
které Felbiger vytvořil. Povinná školní docházka,
promyšlená organizace školství a vyžadované vzdělání
učitelů byly nesporné klady jeho reformy. Přímým
důsledkem byl výrazný vzrůst počtu škol. Statistika uvádí,že
v Čechách bylo tehdy 32 hlavních, 50 městských a 461
vesnických škol. Mělo je navštěvovat přes 300 tisíc žáků, ve
skutečnosti však chodily do školy necelé dvě třetiny tohoto

počtu. Státní moc nedokázala povinnou docházku plně
prosadit, a především pro ni nevytvořila podmínky.
Felbigerovy reformy ovšem nebyly po chuti reakčním
vrstvám, kterým bylo jakékoliv vzdělání prostého lidu
trnem v oku. Jejich odpor zesílil zejména po smrti Josefa
II., kdy bylo postupně znovu rozšířeno vyučování
náboženství a zesílen církevní dozor, avšak podstatu
Felbigerova díla se již narušit nepodařilo.
František Janeček

Něco z historie těsně po únoru 1948
Přesto, že jsem již důchodce, narodil jsem se až rok a
půl po válce. Takže události 50.let jsem sám nevnímal a
znám je hlavně z rozhovorů rodičů. Nyní se mi náhodou
dostal z internetu do ruky dokument, který je podle mého
názoru jistě pravý, protože mluví o dosazování kádrů po
únoru 48, o kterém jsem od rodičů již slyšel. Dělo se tak i
tady. Pravděpodobně pochází z pozůstalosti některého
člena tehdejší KSČ a potomci jej dali na internet. Nemáte
doma také něco takového k zveřejnění?
Antonín Kohl

I takto se museli angažovat učitelé

Učitel má být v některém koutě své duše věčným
chlapcem, solidárním s tím mládím, které je mu svěřeno.
K. Čapek
Učitelství je těžký, robotní úřad, vysilující duši,
ochromující fantazii, pijící sílu z organismu: děti
přicházející do školy jsou zlé, svéhlavé, bludně vychované
bytosti, rafinované, zhýčkané, zbloudilé, instinktivně
nepřátelské a ve velkém procentu úžasně neschopné.
Vracím se po pěti hodinách vyučování fyzicky i duševně
vysílen, disgustovaný, zničený, trapný, mdlý a sešlý.
Otokar Březina
Vybral František Janeček

Staročeská přísloví ledacos vám napoví
Pokračování...

PŘÍTEL, NEBO NEPŘÍTEL?
Horší jazyk falešníka, nežli kopí bojovníka.
Věř, ale komu věříš, měř!
Rána po meči se zahojí, rána po zlém slovu nepřestane
bolet.
Láska je jako slza – rodí se v očích a padá k srdci.
Hedvábnou rukou přítele vybírej a železnou drž!
Hladové srdce je horší než hladová střeva.
Ne ten milý, kdo krásný, ale ten krásný, kdo milý.
Kdo komu miloučký, i neumyt běloučký.
Přítel příteli hrad staví, nepřítel nepříteli rakev teše.
Kdo se chce zalíbit každému, nezalíbí se žádnému.
Lepší blízký soused, než daleký přítel.
Přítele tajně napomínej a zjevně chval.
Dobrá studna v suchu vodu dává, dobrý přítel v nouzi se
poznává.
Špatný hudebník zkazí dobré housle, dobrého člověka
zkazí špatní přátelé.

Vybral František Janeček

Na ukázku , jak se měli angažovat učitelé v padesátých
letech minulého století a jak byli nadřízeným školským
úřadem kontrolováni, vybírám jedem z dopisů odboru pro
školství a kulturu rady ONV v Broumově.
F. J.
Odbor pro školství a kulturu rady ONV v Broumově

V Broumově dne 7. března 1958

JZD v Hlavňově
Věc: Pomoc učitelů v JZD
Na pomoc Vašemu JZD se přihlásil soudruh J. Středa, učitel
z Hlavňova. Zajímá nás, zda jmenovaný soudruh pravidelně
navštěvuje schůze, zda se aktivně zúčastňuje jednání a řešení
všech problémů, zda je opravdu platným pomocníkem JZD, zda
úkoly ochotně plní, v čem Vám pomáhá a jaké plány má pro
nejbližší dobu, aby pomoc byla účinná.
Na Vaši stručnou zprávu se těšíme!
Vedoucí odboru pro školství a kulturu:
Boh. H e ř m an s k ý v.r.

Citáty o učitelích a učitelství
Učitel se má chovat ke svým žákům jako otec, má si
myslit , že zastupuje ty, kteří mu svěřili své děti. Sám
nemá mít chyby a nemá chyby trpět. Jeho přísnost ať není
nevlídná, jeho veselost ať není rozpustilá – první by mohla
vést k nenávisti, druhá k opovržení. Ať mluví co nejčastěji
o tom, co je čestné a dobré, neboť čím častěji bude
povzbuzovat, tím vzácněji bude nucen trestat. Ať se hněvá
co nejméně, avšak ať nepřehlíží, co je třeba opravit …
Nejvíce úsilí je třeba věnovat tomu, aby se učitel stal
důvěrným přítelem svých žáků, aby ho při vyučování
nevedla jen povinnost, ale i láska.
Quintilianus

JAK TO TENKRÁT BYLO SE STAVBOU
KOLÁROVA DIVADLA
Čtvrté pokračování ...
Rozruch kolem uvažované stavby divadelní budovy
zasáhl, i když poněkud opožděně, také jiná živnostenská
sdružení. Tak např. dne 8. března 1930 se konala výborová
schůze „Společenstva hostinských a výčepníků polického
soudního okresu“, kde předseda této zájmové korporace
hostinský Jan Vacek (rovněž obecní zastupitel; za půl roku
se stane v komunálních volbách starostou města)
„poukazuje na nemístné zřizování hostinců v Sokolovnách,
Orlovnách, Lidových domech a domech různých korporací,
spolků, organisací atd. a zmiňuje se též o zřízení tzv.
Masarykového [sic!] kulturního domu v Polici n./M.,
kterážto akce má vejíti ve skutek již odhlasovaným
návrhem obecního zastupitelstva v Polici n./M., kde by
bylo umístěno divadlo, biograf a sloužil též za sál
přednáškový jakož i koncertní. Zdůrazňuje, že hostinstvo
bude všemi prostředky po ruce jsoucími se brániti, by
zřízen byl hostinec resp. restaurace v domě tomto a končí
těmito slovy: »Když chcete pěstovati kulturu, pěstujte tuto
v domech těchto, ale nezřizujte hostince na úkor a zničení
stavu hostinského.« Řeč tato byla všemi přítomnými
aplaudována.“
To se již celá záležitost okolo stavby nového divadla
dávala sice pozvolna, ale jistě do pohybu. Dne 30. března
1937 se na valné hromadě sloučilo „Družstvo pro stavbu
divadla“ se „Spolkem divadelních ochotníků Kolár“, čímž
vznikl jeden nový celek pod názvem „Divadelní spolek
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Kolár“. Hlavním důvodem byly zejména rostoucí obavy, aby
pozdější předání budovy nového divadla nezatížilo „Kolár“
velkými darovacími poplatky, vyměřené berním úřadem (i
když to náchodský advokát JUDr. Adler při odborné právní
konsultaci zpochybnil). Prvním předsedou Divadelního
spolku (DS) byl zvolen zámečník Bohuslav Cvrček, jmění
Divadelního spolku Kolár činilo po sloučení obou korporací
již 350.000 Kč. Bezprostředně nato požádal DS Kolár za
odprodej pozemku z veřejného statku č. kat. 725/1, což
obecní zastupitelstvo dne 9. prosince 1937 za symbolickou
cenu schválilo: „Na pozemku tom míní Divadelní spolek
Kolár postaviti divadelní budovu, jež by sloužila ke
kulturním účelům celého města. Usneseno prodati 4
parcely, díly I, II, III, IV vedle domu p. Vaisara ze cenu 1 m2
po 1 Kč.“
Příčiny, proč se se stavbou divadla potom ještě dále
otálelo již dnes neznáme; až v lednu roku 1939 na valné
hromadě Divadelního spolku Kolár, zřejmě i pod tlakem
měnící se politické situace, bylo s konečnou platností
rozhodnuto neprodleně zahájit stavbu budovy nového
divadla. Toho se však ideový zakladatel celého projektu již
nedožil: ředitel městských úřadů Jan Pejskar zemřel 6.
června 1938 ve věku 68 let. Realizace stavby divadelní
budovy byla svěřena stavební komisi vytvořené ad hoc
z členů Divadelního spolku v čele s Bohuslavem Cvrčkem,
dozor nad stavbou byl svěřen učiteli Josefu Schmiedovi.
Následovaly již známé, častokráte publikované akce,
stojí však za připomenutí. Dne 23. dubna 1939 byl
Divadelním spolkem Kolár dopoledne uspořádán na náměstí
koncert ve prospěch stavby nového divadla, odpoledne
slavnostní průvod na staveniště. „V poledne tohoto dne
napadlo najednou mnoho sněhu, který ale brzo roztál a
odpoledne bylo velmi pěkné počasí. Slavnostního průvodu
účastnilo se mnoho lidí, děti v krojích a různé skupiny. Děti
měly různé malé vozíky, dospělí pak trakaře, kolečka a jiná
vozidla, mezi nimi i psí potahy. Dále velké vozy tažené
koňmi a jiným dobytkem. Nákladní automobily, autobusy
atd. Na všem byly naloženy v kruhovce p. Pellyho cihly,
které pan továrník na stavbu divadla daroval [již roku
1935] a celý průvod za zvuku veselé hudby odebral se na
stanoviště, kde cihly byly složeny. Nebylo jednoho
účastníka, aby nenesl aspoň jednu cihlu. Bylo tak
dopraveno přes 30.000 cihel.“ Následoval den 9. června
1939, kdy byly slavnostně položeny základní kameny ke
stavbě budovy Kolárova divadla, dopravené víceméně
potajmu z Ostaše a z Hvězdy, z míst zabraných roku 1938
Němci a připojených ke třetí Říši.
Výstavba kvačila rychle kupředu. Když 27. srpna 1939
navštívil Polici na Metují ministr vyučování a národní osvěty
Dr. Jan Kapras, prohlédl si za doprovodu starosty Jana
Vacka, zástupců obce, úřadu a spolků staveniště a spolu
s nimi shledal, že budova divadla utěšeně roste.
27. června 1940 byla Zemským úřadem v Praze
provedena kolaudace budovy Kolárova divadla, který ji
s výhradou povolil užívat od 29. června (scházela
protipožární kovová opona – a chybí dodnes!). Celkový
náklad na výstavbu budovy a jejího vybavení činil 1,5
milionu K. Při zahájení stavby byl k dispozici kapitál
350.000 K, byly však konány veřejné sbírky (ne nepodobné
sbírkám na Národní divadlo, kdy se jako tenkrát obcházely
místní hospody s kasičkou), včetně generální sbírky roku
1939. Rovněž byly získány četné finanční dary (mezi nimi
příspěvek půl milionu K od anonymního dárce), krom toho si
občané symbolicky zakupovali jednotlivá křesla v hledišti po
90 K. Zbytek nákladů 200.000 K byl opatřen hypotéčními
výpůjčkami u Městské spořitelny, z nichž na poslední
v částce 50.000 K se zaručili sami členové spolkového
výboru. Mimoto se každý činný člen DS Kolár zavázal
odpracovat na stavbě divadla 50 hodin event. zaplatit 250
K. Bylo to za tehdejšího výboru Divadelního spolku Kolár
v čele s předsedou Stanislavem Vybíralem, místopředsedou
Bohuslavem Cvrčkem, jednatelem Josefem Drobilem a
pokladníkem Františkem Hornychem.
Vlastní zednické práce společně provedly podle projektu
arch. Čeňka Mužíka z Chocně stavební firmy Josef Šustr z

25

Hronova a Štěpán Škop z Bezděkova. Sedadla do jeviště
vyrobila firma L. A. Bernkop z Frenštátu pod Radhoštěm,
osvětlovací zařízení jeviště dodala firma Antonín Vohralík
z Prahy, jeviště vybavila firma Pepa Máca z Újezdu u Brna,
scénické dekorace zajistila firma Alois Drobný z Místku na
Moravě. Sklenářské práce na budově provedl Vilém Durdík,
natěračské práce fa Josef Jansa & Josef Kollert, klempířské
práce obstaral Oldřich Skočdopole, všichni z Police nad
Metují.
28. června 1940 se poličtí ochotníci rozloučili se starým
divadlem. Program konaný v hostinci „U Richterů“ sestával
ze dvou aktovek v režii Jožky Tesaře: „Na staré polické
škole“ a „Dům na silnici“ (repríza jednoho z prvních
„kusů“, dávaného roku 1820 někdejšími polickými
ochotníky v hostinci „U černého koně“) a hry Johna M.
Syngeho: „Jezdci k moři“ v režii Hugo Hepnara, věnované
památce zemřelých ochotníků polické scény. Dále bylo na
pořadu pásmo hudby, zpěvu a tance „Naposled na prknech
slávy u Richterů“, kde účinkoval „Jazz-orchestr“ Karla
Švorčíka se zpěvačkou Jarčou Čečátkovou, sestry Sokola
Čejková, Podroužková, Pohlová a Veselá předvedly taneční
kreace. „Představení byl přítomen zástupce ministerstva
školství a národní osvěty ministerský rada Chaloupka
z Prahy a zástupci jiných korporací z města i okolí.“ Jen na
okraj tu připomeňme, že toho roku vykazovala členská
matrika SD Kolár 5 členů čestných, 75 členů činných (!) a
146 členů přispívajících. Pozoruhodné… A ještě zde
vzpomeňme, že již roku 1923 vznikla v bývalém refektáři
(jídelně) kláštera další divadelní scéna – svá představení
většinou náboženského charakteru zde hráli mladí
příslušníci Československé strany lidové. Tato scéna bývala i
líhní nových mladých herců pro Kolár.
Pokračování v příštím čísle...
Miroslav Pichl

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Nový školní rok zahájen
Letošní prázdniny jsou již minulostí a dětem, studentům
ale i rodičům a prarodičům nastaly s novým školním rokem
nové starosti a povinnosti. Není se však čeho bát, a stejně
jako generace před námi zvládneme to i my a jistě
obohaceni o nové poznatky a zkušenosti. Navíc máme
nablízku velkou posilu a oporu v Bohu, který nám rozumí a
je připraven nám pomoci, budeme-li o to stát. S ostatními
předměty bude ve škole a ve farní místnosti probíhat také
vyučování náboženství- křesťanská výchova, které
tradičně zajišťuje děkanství. Vyučovány budou všechny
třídy od 1. do 9., účelně spojené podle počtu dětí, a to
v obvyklém rozsahu - 1 hodina týdně. První hodiny
proběhnou v týdnu od 20. do 24. září 2010. Děti a mládež
z polické farnosti budou mít hodiny takto:
1. - 2. třída
- pátek od 12.45 hod. ve farní místnosti
3. třída
- pátek od 13.15 hod. ve farní místnosti
4. - 5. třída
- pátek od 14.00 hod. ve farní místnosti
7. - 8. třída
- v pondělí od 14.00 hod. ve škole
9. třída
- v pondělí od 14.00 hod. ve škole
Potřebné informace sdělí děkanství. Přejeme všem
dětem a mládeži úspěšný nový školní rok, hodně vytrvalosti,
odvahy a síly a rodičům dostatek trpělivosti a moudrosti.
V církvi stále prožíváme období mezidobí. V září
budeme slavit několik svátků a jednu významnou slavnost, a
to 28. září Slavnost sv. Václava.

Kalendárium
5. září 8. září 12. září 14. září 16. září 19. září 21. září 26. září 28. září -

23. neděle v mezidobí
Svátek Narození Panny Marie
24. neděle v mezidobí
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka sv. Ludmily, mučednice
25. neděle v mezidobí
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
26. neděle v mezidobí
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního
patrona českého národa, Státní svátek
29. září - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
3. října - 26. neděle v mezidobí
4. října - Památka sv. Františka z Assisi
7. října - Památka Panny Marie Růžencové
Pořad bohoslužeb v tomto období bude jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.30 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Úřední hodiny jsou v úterý, ve středu a v pátek.

Poutní bohoslužba v kostele sv. Václava v Machově se
koná v úterý 28. září 2010 od 10.00 hod.

vyžadující souznění se zvířaty a velké pochopení. Ti
z Vás, kdo by měli zájem náš malý útulek spravovat,
přihlaste se, prosím, u nás na služebně. Není také od věci
opravdu moc a moc slečně Tillerové poděkovat, protože
za léta fungování, neměl útulek lepšího správce a pejsci
lepšího kamaráda. Tedy… moc Vám , Míšo, za Vaší
poctivou práci v útulku a za všechny pejsky, kteří prošli
Vaší péčí děkujeme!
- MP provedla statistické měření průjezdnosti vozidel
v Kostelní ulici a po obchvatu. Jeho výsledky budou po
zpracování a vyhodnocení použity coby materiál ve
vztahu k retardérům a dopravní problematice města.
- Není jistě neznámé, že naši dva mladí spoluobčané se
zamotali do poměrně rozsáhlé trestné činnosti. Kradli na
území našeho města ve velkém a páchali i škody, které
mají pro nás všechny velké následky. Nevím, jak se tváří
na to, že mnoho lidí se skládá, aby znovu obnovili to, co
oni zničili. Podle toho, jak je za ta léta znám, jim to
bude jedno. Klást si otázku, kde se stala chyba, je
pozdě. Na místě není ani žádná lítost a doufám, že lítost
k jejich činům nebude mít ani soud a více než po zásluze
je odmění. Odvodnímu oddělení
Policie ČR patří
poděkování, že jejich řádění učinila přítrž.
Město Police nad Metují a pejsci v malém útulku pro
opuštěná zvířata, hledají od 1.10. 2010 nového správce.
Všem zájemcům podá informace městská policie.

Petr Zima – vrchní strážník MP

POZVÁNKA
Jako každoročně zveme všechny ctitele Panny Marie
Suchodolské, dne 11. září 2010, na mši svatou
v Ticháčkově lese.
Letos poprvé bude sloužena na místě, kde 8. července
tohoto roku shořela dřevěná kaple. Společnou modlitbou
poprosíme o obnovu tohoto krásného poutního místa.
Začínáme pobožností křížové cesty v 10 hodin od dolejší
studánky. V případě nepříznivého počasí se bohoslužba koná
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Srdečně zve růžencové bratrstvo v Polici nad Metují.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Výročí 90 let založení CČH
Náboženská obec Církve československé husitské pořádá ve
spolupráci s městem Police nad Metují koncert k 90. výročí
založení a k 70. výročí otevření kostela Apoštola Pavla v Polici
n. Met.
Koncert se bude konat ve středu 15. září od 17.00 hodin ve
Sboru A. Pavla v Polici nad Metují.
Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme.
Rada starších CČH v Polici n. M.

Městská policie a měsíc srpen
V srpnu městská policie :
- Tradičně dohlížela na bezproblémový průběh Polické
pouti. Zajišťovala dopravu, prováděla kontroly, pomáhala
s informovaností a sloužila jako kontaktní bod.
- Dále opětovně řešila stížnosti občanů na rušení nočního
klidu a veřejného pořádku. Provedla několik kontrol ve
spojitosti s veřejným pořádkem.
- Provedla kontrolní pochůzky po bydlištích sociálně
dotovaných občanů ve spolupráci se sociálním odborem a
přizvala si na pomoc i terénní pracovnici z Měú Náchod
romskou kurátorku paní Šenkovou.
- V útulku je jeden pejsek. Vzhledem k tomu, že slečna
Tillerová nastupuje od 1. října ke studiu na VŠ, sháníme
pro útulek nového správce. Je to práce zodpovědná,

Olympijský medailista na Hvězdě!
Dne 10.7.2010 se konal již čtyřiadvacátý ročník Běhu na
Hvězdu, který byl letos zařazen do dvou prestižních běžeckých
seriálů – již tradičně do Maratonstav Českého poháru v bězích
do vrchu a poprvé ve své existenci do Velké ceny východních
Čech v bězích. Obě tyto série nejen zvyšují účast závodníků a
to i těch špičkových, ale zároveň v rámci možností zabraňují
termínovým kolizím s ostatními podobně zaměřenými podniky.
Závody dětí, které odstartovaly ve 13 hodin celé dění na
polickém náměstí, byly tentokrát méně obsazené, než jsme
čekali, ale to nahradilo obrovské nasazení, srdíčko, vložené do
soubojů o umístění a silné dětské emoce. Radost nám udělali
vedoucí z dětského letního tábora Suchý Důl, kteří nejenom
umožnili dětem závodit, ale ti, kdo neběželi, oživili závod
neskutečnou diváckou kulisou. Zajímavý je jistě fakt, že
v téměř všech kategoriích byla děvčata rychlejší než chlapci,
ať už to byla B. Meierová (7-8 let), K. Šefcová (9-10 let) nebo
P. Čerenková (11-14 let). Za zmínku také stojí, že Jakub a
Ondra Binarovi po vítězstvích ve svých závodech běželi ještě
jednou s T. Morávkem jeho trať 1200m v kategorii 15-18 let.
Tak i přestože účast 38 dětí není z nejvyšších, děly se na
polickém náměstí určitě zajímavé věci a litovat mohou ti, co
nepřišli.
V hlavním závodě byl favoritem olympijský medailista
z Vancouveru Jiří Magál, i když další zvučná jména (David
Gerych, který 12 let reprezentoval ČR a sklízel úspěchy hlavně
v Kanadě nebo další reprezentant Jan Havelka) slibovala
drama. To se však nekonalo a Magál po druhém místě v roce
1997 (tedy ještě na staré trati) tentokrát zvítězil s minutovým
náskokem před Gerychem. Ne o vagón, ale o celý vlak vyhrál
v kategorii 40-49 let stále se lepšící B. Jančík, mezi muži 60-69
letými v souboji dvou mistrů světa porazil Šmída Javůrka.
Nejstarším běžcem ve startovním poli byl F. Bém (ročník 1927).
Podobně jako Magál mezi muži kralovala mezi ženami Míša
Mertová, která další ženě M. Mannové nadělila skoro dvě
minuty! V minizávodě na zkrácené trati (5km), která byla
vypsána pro juniorky, ženy nad 55 let a muže nad 70 let byla
nejrychlejší již jednou zmiňovaná 11 letá (!) Petra Čerenková.
Účast byla z celkového pohledu skvělá, protože kromě dětí
se na tratě 8,9 a 5 km vydalo 116 závodníků, takže
pořadatelům došla čísla, dodaná sponzory Poháru a musela se
použít látková od lyžařů TJ Spartak Police nad Metují, kteří
také zajišťovali prezentaci, měření času a spoustu dalších
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činností kvůli zdárnému průběhu akce. Byli to rozhodčí: Ing.
Josef Havlíček, Ing. Jaroslav Vrabec, Magda Havlíčková, Olga
Jarčušková, Miroslava Beranová, Jiří Černý a Rita Pohlová pod
vedením Antonína Pohla, u počítače tvořili kompletní výsledky
Ing. Matěj Brát, Martin Pohl a Ing. Jan Pohl. Za zajištění tratí
děkuji MP a OO PČR Police nad Metují, poděkování samozřejmě
patří i sponzorům a partnerům, především městu Police nad
Metují, Nadačnímu fondu Zdeňky Horníkové a Lékárně Kuklík.
Již příští rok oslaví Běh na Hvězdu čtvrtstoletí a nám
nezbývá než si přát, aby se k nám všichni účastníci zase rádi
vraceli. Mohu slíbit, že pro to uděláme maximum.
Jaroslav Mazač

Městys Machov, město Radków a Lhoťáci se svolením
Parku Narodowego Gor Stolowych pořádají

14. ročník běhu do vrchu

BĚHU NA HEJŠOVINU
SZCZELINIEC WIELKI

Součást Českého poháru v běhu do vrchu a součást 2.
ročníku poháru Stolových hor.

Neděle 26.září 2010 v 10.00 hod.
Prezentace – na náměstí v Machově v Obecním domě
do 9,45 hod
!!! PAS NEBO OBČANSKÝ PRŮKAZ PODMÍNKOU STARTU !!!
- cíl je na polském území
Kategorie – Ženy, muži, veteráni, junioři, juniorky
Trať – délka 8 km, převýšení 480 m, povrch terén, asfalt,
schody
Startovné – 60 Kč
Ceny – první tři v každé kategorii + tombola
Převoz svršků do cíle zajištěn. Návrat do ČR všichni po
svých.
INFORMACE – Oldřich RÜCKER, Machov – Lhota 45, 549 63
tel. 491 547 270, mobil 737 537 832
Občerstvení – zajištěno v restauraci Obecní dům
Traťové rekordy – Petr Pechek – 31:21,20; Taťána
Metelková – 34:42,00
Dodatkový závod pro děti a všechny příchozí na trati 2,3
km.
Přijďte povzbudit závodníky ke startu v 10.00 hod. na
náměstí i podél trati závodu. Rovněž zveme všechny
zájemce na vyhlášení vítězů kolem 12.00 hod., po němž
bude následovat posezení s country hudbou pro širokou
veřejnost před úřadem městyse (případně na sále Obecního
domu při nepřízni počasí). K poslechu zahraje country
kapela D o m a m a z e c .
Na této trati se uskuteční v příštím roce Mistrovství ČR
veteránů v běhu do vrchu – využijte letošní možnosti
seznámit se s tratí.

Trocha historie AMK Police

- pokračování
Roku 1954 byla svépomocná dílna konečně přemístěna
do uvolněných prostorů po dílnách vodovodního svazu
„BOR“ (ul. Na Babí u čsl. kostela) a zde zůstala až do
dnešní doby. Tento rok byla rovněž ustavena, vzhledem
k začínající sportovní motoristické činnosti, pobočka
Okresního automotoklubu (v kavárně hotelu Hvězda 11.
června), kterou v Broumově zastupoval Miloslav Vokurka.
Třetí ročník motocyklových závodů „Polické zatáčky“ se
konal 11. července 1954. Nepodařilo se realizovat záměr
prodloužit trať závodu zatáčkami k nádraží a přes
Bezděkov, a vlastní uspořádání závodu ztížila i začínající
výstavba obytných domů na Pášmově zahradě, naproti tomu
však byly vyasfaltovány ulice Tyršova a Pod Havlatkou,
které byly doposud pouze štěrkové. Pořadatelský sbor
zůstal stejný jako minulý rok, start závodu byl však
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přemístěn na ulici Na Babí, depo do dvora v Ledhuji,
k opravám motocyklů byla k dispozici zámečnická dílna
Bohumila Cvrčka na Babí. Závod měl i kvalitní účast, na
startu se objevil i pozdější špičkový závodník František
Helikar, a potěšující bylo, že se závodu ve třídě 125 ccm
zúčastnil i domácí závodník Miloslav Vokurka na svém
upraveném Manetu 90. Celková účetní bilance závodu však
skončila schodkem 1500 Kčs, a zřejmě proto již nebyl další
závod uspořádán. Projevily se zde i rostoucí požadavky na
kvalitu a bezpečnost závodních tratí, kterým polický okruh
vedoucí ulicemi města již příliš nevyhovoval. Nepodařilo se
ani uskutečnit znovu avizovaný rychlostní závod terénních
motocyklů na „Červeňáku“, zřejmě pro malou chuť
pořadatelů, velkou vzdálenost pro přívod elektřiny i zprvu
slíbenou, ale nakonec neposkytnutou dotaci 5000 Kčs
z krajského výboru Svazarmu. Sezóna roku 1954 byla
nakonec ukončena „soutěží zručností“ ve Žděřině, konanou
15. srpna 1954, původně plánovanou již na jaro.
V následujících létech však vlastní pořadatelská činnost
motoristických podniků ustala. Další motoristický podnik,
který v Polici nad Metují uspořádala agilní broumovská
organizace pod záštitou okresního vedení Svazarmu, se již
přenesl do terénu. Byl to „I. ročník terénních
motocyklových závodů“, konaný v údolí pod bývalými
městskými jatkami dne 25. října 1959. Závod se jel formou
rozjížděk jako soutěž družstev Březhrad – Broumov.
Z tehdejších broumovských jezdců si připomeňme
legendárních a všestranných jezdců Václava Ullwera a
Oldřicha Fišera, známých i ze silničních závodů, z ploché
dráhy a z jízd do strmého vrchu, z březhradských výborného
Karla Pešana, který později jezdil i na mistrovství
republiky. Tento závod byl snad i prvním podnětem
k prvním pokusům o motoristickou závodní činnost Josefa
Michla, bezesporu zakladatele terénního rychlostního
motoristického sportu v Polici nad Metují. Začátkem roku
1960 přichází do opuštěné svépomocné dílny, kde dosud
kralovali pouze svazarmovští radioamatéři, nachází v koutě
dílny rozebraný a napůl poztrácený Ságnerův silniční
motocykl, kdysi koupený od náchodského Františka Šmerdy
a znovu jej uvádí do chodu. V jeho činnosti mu pomáhá
Jaroslav Pichl, do dílny také přichází Jiří Tiller. Kovopolský
Svazarm za tehdejšího předsednictví motosekce Jiřího
Hrodka, díky podpoře ředitele podniku Cikryta, kupuje dva
motocykly ČZ 125, na kterých se oba Josef Michl a Jiří
Tiller, zúčastňují terénních motocyklů soutěží, které tehdy
byly velmi populární a pořádané jako vhodný a propagovaný
branný sport na mnoha místech. K tomu je nutno i
poznamenat, že tehdejší adepti motocyklového sportu,
lhostejno zda se později chtěli věnovat ploché dráze či
silničním závodům, se museli povinně zúčastnit těchto
terénních soutěží a získat v nich III. výkonnostní třídu
motoristického sportovce.
II. ročník terénních motocyklových závodů, opět na
pozemku u městských jatek (dnes je z nich Kvíčerovská
pekárna), se konal 25. září 1960. Závod uspořádali opět
broumovští svazarmovští činovníci v čele s osvědčeným
ředitelem závodu Miroslavem Vlčkem, jako vedoucí trati se
objevuje na programu závodu i polický Jiří Tiller. Byla to
opět soutěž osmičlenných družstev, tentokrát AMK ZVÚ
Hradec Králové proti AMK Broumov. Broumovské družstvo,
které tehdy zvítězilo, tvořili Václav Ullwer, Jaroslav Cejnar,
Oldřich Fišer, Antonín Křeček, Zdeněk Flek, Miroslav
Kahler, Gustav Lamka a Otmar Pázler, z hradeckých si
připomeňme např. Oldřicha Hamáčka, Oldu Horáka, Josefa
Hidveghyho a také vítěze jednotlivců Tomáše Víška,
známého také z ploché dráhy, kterou jezdil za RH Hradec
Králové, a který později tak výrazně kraloval na své ČZ 250
v krajských přeborech Východočeského kraje. Po r. 1968
emigroval do Rakouska, kde to nakonec dotáhl až na
šéfkonstruktéra motorové sekce známé firmy Steyer/Puch.
Za AMK Police – Petr Dostál

Miloš Thér z AMK Police n. M.
Seriál přeboru ČR historických závodních motocyklů
kategorie „Klasik“ pokračoval v Havířově u Těrlické přehrady
v sobotu 21. 8. tréninkem a v neděli 22. 8. závodem. Miloš
Thér závodník AMK Police n. M. v sobotu dobře odstartoval a
vše bylo v pohodě. V neděli ráno přišel start kategorie do 125
cm. Dlouhé úseky tratě jsou výhodné pro Yamahy a MZ. Zetka
stačila jen v technických pasážích a skončila na 9. místě. Třída
do 350 cm měla přinést lepší výsledek pro celkové umístění.
Bohužel soupeř Milošovi zkřížil cestu a následoval pád. Naštěstí
jej nikdo nepřejel. Pokračoval v závodě, ale vyhřátá péra
spojky jej odsoudila do role statisty. 12. místo je výsledek
v tomto závodě.
Po příjezdu do depa pomalu ruka přestávala sloužit.
Havířovská nemocnice provedla vyšetření. Lékař oznámil: „Nic
zlámaného, ale je nutná operace ramene“. Na operaci ovšem
neměla nemocnice místo. V pondělí se Miloše ujal MUDr. Hroch
v Rychnově n. K.. Operace se podařila. Léčba bude ukončena
v polovině října. Sezóna pro Lišáky skončila a touto cestou
děkujeme všem, kdo jim držel palce.
J. Máslo
- Čvaňhák

SSK Pedro Police nad Metují
pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod
a s podporou řady sponzorů pořádá už desátý ročník triatlonu určeného opravdu všem
příznivcům pohody, sportování i setkávání se s dobrými lidmi …

sobota 18. září 2010 – za rybníkem – Hlavňov
muži
ženy

25 km kolo
25 km kolo

1200- 1245
1300
1600

4 km běh
4 km běh

u Police nad Metují

5 x 0,5 l
3 x 0,5 l

pití piva /10°/
vinný střik

prezentace, výklad trati
hromadný start cyklistiky
vyhlášení výsledků, předání originálních cen

-

akce je určena osobám starším 18 let, veteránská kategorie nad 45 let
startovné 99,- Kč za každého účastníka
akce se koná za každého počasí, účast na vlastní nebezpečí
cyklistika za plného provozu, helma povinná
do proběhnutí cílem se závodník nesmí zbavit obsahu žaludku –
diskvalifikace
- každý účastník má nárok na občerstvení ( buřt, nealko, pivo )
- akce pro radost na závěr letní sezóny, závodí jen dobrovolníci …
!!! soutěž družstev … jeden jede, druhý běží a třetí pije … !!!
netroufáte si samostatně ? zkuste to v týmu !… družstvo může být i smíšené…

soutěž v hodu pivním sudem – hit akce …
přijďte pobejt …

těším se na Vás - Petr Jansa

akci sponzorsky podporují : MěU Police n.M., KOVO IDA Malé Svatoňovice, EPEX Náchod, časopis Chmelařství Žatec,
Sport Hotárek Náchod, Kontakt –Tel Pardubice,
Police nad Metují: Keramika HAUK s.r.o., Evžen Novotný – obchod pivem, Pavel Daněk – živé ceny, Drogerie Jarča Vávrová,
Skrblíkův ráj – Milan Schirlo, Václav Zítka – ruční tkaní, BLUE FLY, Tabákové doplňky – Libor Průša, Martin Tomášek –
voda, topení, plyn, LIBRA – TEX Ilona Brahová, Cyklo Mr. Sport – Zdenda Šefců, Kvíčerovská pekárna
Díky moc všem …!

Na trati soupeři v depu kamarádi
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TIKY TEAM pořádá
v sobotu 23. října 2010
osmý ročník florbalového turnaje
pro starší a pokročilé.

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

ZEDNICKÉ PRÁCE, OBKLADAČSKÉ
PRÁCE + OPRAVY
- Omítky, betony, úpravy a opravy vašeho
domu, bytu, chalupy...
- Montáž dveří a oken
včetně vybourání
- Drobné bourací práce

KONTAKT: 602 380 709 nebo 737 462 989
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Kosmetika
Masáže
Jana Burešová
Pro Váš dobrý pocit nabízím tyto služby:
Kosmetika:
• ošetření všech typů pleti přírodní kosmetikou
• depilace obličeje i těla
• barvení obočí a řas
Masáže:
• klasická, relaxační nebo sportovní
• kosmetická masáž
•
indická masáž hlavy (antistresová) !NOVINKA!
zklidňující, relaxační masáž, ulevuje od napětí
a stresu, odstraňuje bolesti hlavy a migrény …
• medová masáž (detoxikační)
• masáž baňkou
• přístrojová lymfatická masáž:
mírní otoky a pocit těžkých nohou, odstraňuje
celulitidu a únavu nohou,
zpevňuje obvod stehen,
zlepšuje tok krve a lymfy,
podporuje detoxikaci,
prevence vzniku křečových žil …
Ostatní nabízené služby:
dárkové poukázky na všechny nabízené služby
prodej kosmetiky firmy ATOK a Nobilis Tilia

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

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:

Datum:

21. září 2010

23. září 2010

v 15.00 hod.

v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. přemístěna
naproti baru „V“
(výjezd ve směru Bezděkov n. M.)
Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo

http://autoskola-fiedler.wz.cz

Podrobnější nabídku naleznete na www.kosmetika-masaze.eu

Dopřejte si chvíli jen pro sebe a přijďte si odpočinout.
Objednat se můžete na telefonním čísle 604

799 189
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Chatová osada
a kemp Ostaš

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;

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

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

Ubytování v chatičkách či ve vlastních
stanech
Nekuřácká hospůdka
Kiosek s letní terasou
Teplá jídla každý den
Točená piva Primátor a Plzeňský Prazdroj
Bezdrátové připojení k internetu zdarma
Provozní doba:
Stánek s občerstvením:
pondělí – neděle
Hospůdka o víkendech:
pátek, sobota, neděle,
o prázdninách pondělí – neděle
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

32

33

Rozloučení s prázdninami
aneb

Den s Pepinou a klaunem
29. srpna 2010

Štěpána Horáka

▲ S motýlkem se učily vyrábět nádherné papírové

růže a mohly si zapůjčit pohádkový kostým,
např. vodníka, muchomůrku nebo vílu

▲ Tak to jsou oni/ony – klaun a Pepina

▲ Dále si děti vyzkoušely bloudění s bludičkou,

tedy projít lesem se zavázanýma očima
▲ Po příchodu děti obdržely kartičku, sloužící

jako poukázka s popisem jednotlivých úkolů

▲ Největší atrakcí byl vodník, zelenější než brčál,
▲ U přerostlého skřítka hledaly zakopaný poklad

který dětem ochotně ukazoval ulovené dušičky
a za spočítání rybiček rozdával lízátka
34
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Miloš Nosek, Nosál
(1950). Ve skalách
začal působit již v 60.
letech s tím, že první
prvovýstup
provedl
v roce
1965.
Jako
jediný
z uvedeného
trojlístku působí ve
skalách dodnes. Jako
spolulezec se s Pavlem
Hrubým (pozn. aut.:
Pavel Alberto Hrubý)
v Teplických skalách,
či
se
Standou
Lukavským
(pozn.
aut.: Standa Cikán
Lukavský) v Adršpachu,
i nadále podílí na řadě
prvovýstupů, a svou
neutuchající lezeckou
aktivitou
překonává
řadu mladších borců.
Sám Alberto o Nosálovi říká: „…je pro mě obrovskej motor,
každej víkend se zastavil a vždycky mě tahal na nový cesty ´hele, pojď dnes se mnou, tady to půjde, to bude pro
Tebe´. Sám má ještě spoustu rozdělaných projektů (např.
S Frantou Čepelkou)… pokaždé je z toho dobrá cesta. Nosál
má na prvovýstupy dobrej čich, a měl vždycky. Za velkou
většinu cest, především na Chrámovkách“ (pozn. aut.
Chrámové stěny se nacházejí v Teplických skalách a je na ně
soustředěno velké množství klasických i moderních
prvovýstupů vysokého stupně obtížnosti). Za zmínku tedy
stojí jeho projekty v Teplických skalách „Bílá vrátka“ na
Chrámovky a „Bermudský trojúhelník“ na Koráb – obě
v obtížnosti IX b/c, nebo jeho cesty „Bumerang“ či
„Kalamajka“ opět na Chrámových stěnách. V Adršpachu pak
nelze zapomenout na cesty „Krása bez závoje“ (klas. VIIIa)
na Krasavici nebo cestami „Salut Germanin“ (klas. VIIb) a
Vlnková (klas. VIIc) na Vévodu (viz foto) v oblasti Za
Pískovnou. Cestu „Salut Germain“ jsem měl svého času to
„štěstí“ lézt s Martinem Jenkou a Tomášem Krásným. Je to
úžasná linie prostupující celou výraznou údolní stěnu Vévody
(stěnu lze vidět ihned po stupu do Adršpašských skal U
Pískovny, přičemž se jedná o výraznou bílou stěnu vystupující
z lesa na protilehlé straně zatopené pískovny). Nicméně je to
cesta, která neskutečně prověří fyzický a psychický fond
lezce. Já lezl na „lepším“ druhém konci lana (takže bát jsem
se nemusel), a když jsem dolezl na výraznou kazatelnu
uprostřed vrcholových bílých převisů, byl jsem tak vysílen, že
bych si nezavázal tkaničky u bot. Zbývající metry jsem dolezl
jen na vůli a ověřil v praxi platnost věty „když nemůžeš, tak

ještě dvakrát můžeš“. Když jsem byl na vrcholu, tak jsem se
pozvracel vysílením… kdyby mi v tu chvíli někdo řekl, že ten
den ještě polezu Sokolí cestu na Sokola (klas. VII) na Ostaši,
poslal bych ho někam… ano, až tak můžou „kousat“ Nosálovy
cesty…
Jarýk Stejskal (1949). Počátky jeho lezení je třeba
hledat v roce 1965. Nicméně, jeho stopa na našich
pískovcových skalách nemá – co se týče prvovýstupů – tak
výrazný otisk, jaký zde zanechali právě výše uvedený Míra
Vacek, nebo níže uvedený Jarýkův spolužák ze střední školy,
Miloš Nosek. Z počátku se samozřejmě zdokonaloval v lezení
na pískovcových skalách Polické kotliny, nicméně po první
návštěv Tater v roce 1967, propadl vášni vysokých hor. Hory
mu učarovaly takovým způsobem, že se stal na čas i
tatranským nosičem (pozn. autora: - je pravdou, že při druhé
návštěvě Tater jsme s Petrem Kultem a Milošem Ulvrem na
Chatě pod Rysy u lahvinky rumu, kterou jsme za vynášku
dostali od „chatára“ /tehdy jím byl Viktor Beránek/,
přemýšleli nad tím, že stát se nosičem, by nemuselo být
špatné, a to zejména z důvodu, že bychom se blíže mohli
seznámit se Zuzkou, která tehdy pracovala v kuchyni…).
Postupem času se stal Jarýk jedním z nejúspěšnějších
českých horolezců ve velehorách. Na svém kontě má řadu
hodnotných horských výstupů, ale i prvovýstupů na Kavkaze,
Pamíru, v Alpách, Andách, přičemž nelze opomenout několik
vylezených osmitisícovek. Stran jeho působení ve velehorách
je na tomto místě vhodné připomenout jeho knihu „Zabudni
na Everest“, která vyšla v osmdesátých letech, a ve které
Jarýk popisuje jeden z neúspěšných československých
expedičních pokusů o výstup na nejvyšší horu světa. Nicméně
závěrem tohoto odstavce zmíním přeci jen dva Jarýkovy
prvovýstupy na místním pískovci, jedná se o dvě cesty
v Teplických skalách, které vylezl právě s Milošem Noskem –
cesty Marihuana a Hašiš na věž Feťácká. Tato věž se nachází
vpravo na úplném konci pásu Chrámových stěn, přičemž je
poměrně dobře pozorovatelná z turistického okruhu od
Herinka a Polárního trůnu. Obě cesty jsou pěkným stěnovým
lezením v mírně položených plotnách, přičemž i dnes se
jedná o hojně lezené cesty, a to zejména díky jejich
obtížnosti mezi VII a VIII stupněm, jakož i díky tomu, že jsou
poměrně dobře jištěné.
Jiří Heřman Škop, od roku 1996 předseda Horolezeckého
klubu Ostaš Police nad Metují
(s využitím textu V. Hornycha v knize B. Sýkory „Pískaři“,
Nakladatelství JUKO, 2004, s. 131 – 135; s využitím časopisu
MONTANA č. 4/2010, s. 16 – Život na (teplické) hraně,
rozhovor Z. Česenka s P. Hrubým, a s využitím vlastních
vzpomínek a některých vyprávění protagonistů)
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