Svět velkých stěn
O velkých stěnách Národního parku Yosemite v USA jsem
se dozvěděl v době, když jsem ještě o lezení a horolezectví
jenom četl (dnes se do té role pomalu – bohužel – vracím).
Památný plakát na vnitřní straně dveří garáže pana
Frankeho vidím dodnes. Později jsem hltal (jako spousta
dalších) Lančovo vyprávění, o lezení na žulový monolit El
Capitan v jeho knížce Ze života horolezce… už tehdy mi bylo
jasné, že nikdy nebudu tak odvážným, abych podnikl výstup
některou z tisícimetrových, či „jen“ několikasetmetrových,
stěn.
Naštěstí i v naší generaci jsou odvážlivci, kteří jsou
těmito žulovými velikány přitahováni, jako pomyslným
magnetem… v tomto čísle tedy překládám laskavému čtenáři
článek Petra Johna, člena Horolezeckého klubu Ostaš, který
spolu s dalšími lezci z Policka a okolí navštívil věhlasný
Yosemit v roce 2008. Pro neotřelý a jedinečný styl
ponechávám Jonyho text bez úprav, neboť jedině tak mu
zůstane zachována jeho vypovídací hodnota…
Heřman
p. s. Za pravopisné hrubky v minulém vyprávění o první
ledovcové túře se všem čtenářům dodatečně omlouvám,
nicméně trochu jsem ve spěchu často měnil slovosled a
obsah některých vět, a konečný text jsem po sobě
nepřečetl… tento můj přístup pak vyústil v sérii chyb, na
které ve školní stupnici neexistuje známka☺

YOSEMITE (květen 2008)
Kdysi dávno, když jsem dočetl Camp 4 (pozn. red.: jedná
se o text zabývající se lezením v Yosemitu), dostal úkol,
který snad v budoucnu někdy uskutečním, jasné kontury. Po
letech se mi to však rozleželo. Lízt ve světově profláknuté
oblasti s sebou nese jistá úskalí. Jednoho dne se mě však
Kája (pozn. red.: Karel Nováček, další člen HK Ostaš)
zeptal, jestli bych nejel.
Po důkladných praktických a teoretických přípravách
jsme vyrazili. Nutno vzdát Kájovi hold za organizační a
logistické zaopatření akce. Konec dubna se jevil jako
rozumný. Sníh akorát roztaje a lidí v oblasti bude snad
ještě málo.
Z Yosemite Valley jsem se vrátil slabej jak čaj…
V údolí, ve stínu, ještě tu a tam leželo pár zbytků
sněhu. Slavný Camp 4 poloprázdný, Yosemite fall chrlil vodu
v plné síle. Stěny takové, že bolelo za krkem. Kdysi asi
platilo, že Amerika je synonymem svobody, po zkušenostech
tam mám ale pocit, že o tom dnes musí vědět kulový.
Camp 4 má zajímavá pravidla. V sezóně platí, co osoba,
to 7 dní pobytu maximálně, v rámci celého roku. Ponaučení?
Chceš-li si v Yosech trochu zalízt - buď drzej a zapomeň na
poctivej přístup. Adaptovali jsme se, nebyl čas…

vydává město Police nad Metují

První dva dny padly na seznámení s místní žulou. Jisté
rozčarování tam bylo. Prostě písek je písek. Ta smekavá
hladká žula mě dokázala vytočit ještě předposlední den
třítýdenního soustředění.
Když Yosemite, tak povinně okusit závěsnou postel a
hákovačku. Těšil jsem se na závěsnou postel, těšil jsem se
na
x–metrový
pendly, těšil jsem
se, až to budu mít
za sebou. Proč ne
zrovna El Capitan?
The
Shield
(štít)
–
název
cesty
zní
to
dobře. Místy jsme
si
užili
oba.
Takovou
krysu
jsem fakt ještě
pod žádnou stěnu
netáhl.
Zabalili
jsme na 5 dní.
Když
jsme
doklopýtali
pod
stěnu a koukli, co
nás čeká, myslím,
že jsme se oba v
duchu sebe ptali,
jestli to máme zapotřebí. Myslím ale, že jo. Štandy byly
vesměs vybaveny, 2 nýty či víc. Zprvu se k nim, člověk chová
opatrně, ale stačí chvíli a otrká se. Tahat ten těžkej náklad
byl úmor, člověk do té kladky skákal, rval nohama proti
nýtům, prostě jenom s tím trochu nějak pohnout. Nakonec
se nedalo jinak, jeden musel dělat protizávaží. První noc
jsme strávili ještě na nejvyšší polici, pak už se stěna
úctyhodně víc než nakolmila. Další police nás čekala až za 4
dny, zvaná Chickenhead Ledge. Druhý den jsme načali první
vážnější délku. Lezec, ať to přizná či nikoliv, na konci
lanový dýlky je často rád za fixní skobu či smyčku. Jenže ne
vždy ty potvory držej. Dalším vehementem, z těch co jsou
občas k tomuto zvláštnímu lezení v Yosech třeba, jsou tzv.
Copperheady. Opravdu je nemám rád, specielně ty fixní.
Důležitým místem cesty byl velký střechovitý převis.
V informacích k cestě psali, že je to „point of no return“
(bod, ze kterého není návratu), pak už jenom nahoru. Spaní
na závěsný posteli je vzdušné. Potřeba na velkou je taky
vzdušná, navíc zkomplikovaná ukládáním exkrementu do
tzv. Shittube, který s sebou člověk vláčí po celou dobu
pobytu ve stěně.
pokračování na zadní straně...
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Mozaika z radnice
Podle platné legislativy se jedenkrát za čtyři roky konají
komunální volby. Hodnotí se uplynulé, plánuje a slibuje
pro příští období. Jedenkrát za čtyři roky se zaktivují
strany, případně různá sdružení, která mají své lídry.
Především oni mají za povinnost ve volbách „obstát“.
Všichni mají potřebu a povinnost se prezentovat, vstoupit
do povědomí lidí, aby dostaly kýžené hlasy.
U nás v Polici nad Metují a spádových obcích Hony,
Hlavňov, Pěkov a Radešov jsme ve volbách 15. a 16. října
tohoto roku vybírali ze šesti kandidátek. TOP 09,
Nezávislých, Občanské demokratické strany, Sdružení
nezávislých kandidátů – Sdružení pro rozvoj města,
Komunistické strany Čech a Moravy, České strany sociálně
demokratické.
Vážení a milí spoluobčané,
děkuji Vám všem, kteří jste volit přišli. Dali své hlasy
těm, o kterých jste přesvědčeni, že mají o veřejnou
samosprávní práci opravdový a nezištný zájem.
Děkuji Vám především za naše sdružení a za svoji osobu.
Vaše hlasy beru jako poděkování nejen za odvedenou práci,
ale jako vyjádření důvěry a pochopení. Jsem si plně
vědoma, že jsou Ti, kteří si přáli změnu a současným
stavem jsou zklamáni. Těm bych ráda vzkázala, aby přišli a
své názory, dotazy a připomínky sdělili. Ne přes média, ne
potajmu, ne v kuloárech.
V poslední době jsem se opět přesvědčila, že špatná
nebo vůbec žádná komunikace jsou zdrojem nepříjemností
a nepochopení.
Tři volební období na radnici není málo. Je to již dost
zkušeností. Mnoho zodpovědnosti. Nejen za současnost. I za
to, co je minulostí. Pro mě i za budoucnost.
Když jsme se rozhodili, že se budeme opět o Vaši důvěru
na další volební období ucházet, věděli jsme, že musíme
sestavit kandidátku z lidí pracovitých, šikovných, veřejně
činných, rozumných a především slušných. Profesně,
odborně i zájmově odlišných. Protože nejsem silná
v ekonomice, mojí podmínkou byla kandidatura Jirky Vlčka
a Vládi Seidla. Lenka Fulková, Lubor Bořek a Věrka Kašíková
se k nám vyprofilovali sami. Mezi zkušené kandidáty již
patřili Věrka Plachtová, Pavel Daněk, Pavel Scholz, Petr
Jansa a Milan Schirlo. Opakovaně kandidoval Zdeněk Kolář.
Nepolický rodák, pracující v Broumově. Pro Vás mnohé
neznámý. Předseda sportovní komise v posledních dvou
letech. Chuť pracovat projevil naopak známý ředitel školy
Karel Nývlt, neúnavná Renata Steinerová. Novou tváří je
Věrka Králová. Pepa Havlíček, Matěj Brát, Honza Pohl,
Eliška a Pavel Žákovi, Dan Denygr. Mládí, kterému bychom
chtěli předávat nasbírané zkušenosti a podporovat je
v jejich aktivitách a iniciativě. Mnohému se od nich i
naučit. Neztratit kontakt s problémy mladých rodin.
Jirka Škop na naší kandidátce nebyl. Jako mnoho dalších
šikovných lidí, kterých si velice vážíme a rádi bychom je
zapojili do veřejného života. Jirka střídá pana Zdeňka
Kadidla. Asi služebně nejstaršího zastupitele a představitele
města. Patří mu obrovský dík za práci, kterou v průběhu
času vykonal. Jako každý se nesmazatelně vryl do místní
historie. Je symbolické, že předává štafetu mládí. Zdeňkovi
poděkování a přání zdraví a postupného plnění dalších
předsevzetí, která k nové životní etapě patří. Jirkovi i nám
přání naplnění očekávání v nelehkém snažení.
Každá volba má vítěze a poražené. Naše sdružení je
složené z lidí různých vyznání a přesvědčení.
Naší snahou je vytvořit opakovaně dělnou radu a
schopný tandem vedení.
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Před volbami jsme se sešli se zástupci ODS. Svůj zájem
k jednání tradičně projevila KSČM. Sešla jsem se i s lídrem
TOP 09 Jardou Čálkem. ČSSD žádný zájem ke spolupráci
nedala. O jejich názorech a vizích jsme byli jako Vy všichni
informováni především Oranžovým kurýrem, přílohou ECHA,
většinou s podpisem pana Miloše Kubečka, občana Suchého
Dolu. Po posledním zastupitelstvu města 6. října jsem
oslovila lídra kandidátky ČSSD Zdeňka Dostála a dostala
informace týkající se pouze jeho osoby, nikoli celé strany.
Po volbám mě navštívil pan Jaroslav Macoun, který se
přišel informovat o našich vizích. Oznámila jsem mu, že
rada určitě nebude „jednobarevná“. Aktuální situaci s ním
probrala. Další den jsme měli setkání s ODS a domluvili se
na postu místostarosty pro Jirku Škopa. Otázkou bylo jedno
místo v radě. Ve společném jednání vše bylo o lidech, ne o
stranách či sdruženích. Nechtěli jsme do rady „dát“
kohokoli, aby to vypadalo, abychom jim „zacpali pusu“…
Práce v radě je tvrdá. Nejde o boje, ale o tvorbu myšlenek
a rozumný cíl. Bez osobních zájmů, s rizikem, se
zodpovědností. Ikdyž je mnohdy hlasování k nule,
neznamená to, že všichni automaticky a bezmyšlenkovitě
zvedáme ruce. Je-li problém, diskutuje se o něm, hledá se
řešení takové, které bude přijatelné pro celou veřejnost
reprezentovanou v sedmičlenné radě sedmi svéprávnými
lidmi. Naše sdružení nezávislých kandidátů samo o sobě
tedy není jednobarevné. S Jardou Macounem jsem se sešla
ještě jednou, v přítomnosti Zdeňka Dostála. Domnívala
jsem se, že jsme si mnohé vysvětlili…
O existenci kandidátky Nezávislých jsem se dozvěděla
z volebního lístku.
V pondělí 1. listopadu od 19ti hodin se na pracovním
jednání sešli noví zastupitelé. Dostali základní volební a
povolební
informace,
připravili
jsme
ustavující
zastupitelstvo, které se uskutečnilo dne 8. listopadu.
Ve středu 3. listopadu jsem na 16. hodinu svolala
zvolené členy osadních výborů. Na 17. hodinu jsem pozvala
na sál Pellyho domů všech 125 kandidátů letošních
komunálních voleb, ale i ty, kteří nekandidovali a není jim
život ve městě lhostejný. Sešlo se nás 25!
Práce ve městě a pro město není jen o diskusích a
obecných věcech. Zajímají mě konkrétní náměty, návrhy,
připomínky. Za ně děkuji Vám, kteří mě nešetříte. Kolikrát
selským rozumem vzato, sdělíte Váš pohled.
Jestliže někdo chce zlepšit komunikaci s radnicí, ptám
se j a k? Průhledná výběrová řízení. Podpora podnikání.
Aktivně přistupovat k otázce průmyslové zóny…. atd., atd.
Proč jsem si ze zmiňovaného středečního setkání ani na
jednu z těchto otázek neodnesla pro sebe uspokojivé
řešení? Proč i ta hrstka těch, kteří chtěli změnit Polici nemá
základní přehled? Ale hlavně, proč nechce pracovat ve
výborech či komisích. Pracovat na vizích města. Proč ty,
kteří nejvíc mluví, nevidíme na akcích města. Pietní akce
nevyjímaje. Na státní svátek slavící
československou
samostatnost bychom měli být náležitě hrdi. Je tristní, když
OGP a TS 20 Pláň, vzdávají poctu naší historii v přítomnosti
skupinky těch, pořád stejných, kteří ctí a cítí.
Veřejná práce nehledí na čas. Mnohdy ani na chuť a
náladu. Jsem ráda, že se nám podařilo sestavit kandidátku
z lidí, kteří pracovat chtějí. I Vy další máte možnost se
přidat! Kdykoli. Nejen v jednou za čtyři roky, kdy se „láme
chleba“.
Ještě jednou poděkování za důvěru. Čeká nás další
cesta. Tentokrát – z mého pohledu – vizionářská a
„výchovná“. Nastupuje mládí a my jsme povinni mu předat
co nejvíc, abychom s čistým svědomím mohli předat
štafetu.
Uražená ješitnost,
závist, nevděčnost, podjatost….
Směs negativních vlastností, které nás nikoho čas od času
neminou. Jsou-li však odměnou za dobře míněný záměr,
přinejmenším to zamrzí. Co však zamrzí a naštve ještě víc,
je oznámení své nespokojenosti anonymem. Nově vzniklá
školka je pro některé trnem v oku. Potřebnost vyjít vstříc

mladým rodinám, zhodnocení a využití městského majetku,
ochota v čase dovolených a prázdnin stihnout hodně velký
objem práce… a pak anonymní stížnost s následnou říjnovou
hloubkovou inspekcí ve všech mateřinkách polické základní
školy. Především však na té malé, nové. Mnoho nervů a
nepříjemností. Všichni to známe, když máme skládat své
účty. Ze své praxe však vím, že každá kontrola může i
pomoci. Mohu zodpovědně říct, že tato byla jednou z nich.
Takže, anonymnímu pisateli, děkujeme!
Vás všechny si však dovoluji požádat, abyste se svými
problémy přišli osobně. Není nad to si vidět do očí a tomu
druhému dát šanci vysvětlit a obhájit.
Buďme zdraví, chovejme se k sobě slušně a snažme se
být empatičtí. Toto cizí slovo představuje prach obyčejnou
pokoru a vcítění se taky do těch druhých.
S poděkováním za pochopení a úctou k Vám všem
Ida Seidlmanová

procesů a nástup období vegetačního klidu. Období
vegetačního klidu je také období, kdy je nejvhodnější kácet
dřeviny rostoucí mimo les, proto to také tak stanovuje i
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho
prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. U nás je období
vegetačního klidu stanoveno od 1. listopadu do 31. března
kalendářního roku. V souvislosti s kácením dřevin proto
připomínáme, že podle výše uvedených právních předpisů
je k pokácení dřevin s obvodem kmene 80 cm a více ve
výšce 130 cm nad zemí a souvislé keřové plochy o
potřebné povolení. Na území
velikosti 40 m2 a více,
našeho města vydává povolení Městský úřad Police n. M.,
jako věcně a místně příslušný správní úřad ochrany přírody,
rozhodnutím podle správního řádu, a to na základě
žádosti. Formulář žádosti o povolení je k dispozici na
městském úřadě nebo je možné si ho stáhnout na
internetových stránkách města. Podle zákona je pokácení
možné povolit pouze ze závažných důvodů, po
vyhodnocení stavu, místní situace a estetického významu
dané dřeviny. Pro zmírnění ekologické újmy za pokácený
strom či větší plochu keřů, se předepisuje náhradní
výsadby nových dřevin.
Nenechávejte podávání žádostí o povolení ke kácení
dřevin na poslední chvíli, protože je možné, že se nestihne
do 31. března vyřídit a budete muset s kácením počkat až
na příští dobu vegetačního klidu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Kácení na hřbitově

Změna doby hlášení místního
rozhlasu
Z důvodu většího množství opakovaných stížností
měníme
čas a frekvenci informovanosti občanů
prostřednictvím městského rozhlasu s platností od 22. října
2010 následovně:
1/ Pravidelná hlášení - pondělí, středa od 16ti hodin
2/ Mimořádná hlášení a) inzertní – v době pravidelných hlášení nebo
denně dopoledne mezi 10. a 11. hodinou
b) urgentní – ztráty, nálezy – dopoledne mezi 10. a
11. hodinou
3/ Případ ohrožení – bez omezení
4/ Mimořádná hlášení k akcím pořádaným městem – dle
potřeby
Ida Seidlmanová

Podávání žádostí o povolení
k pokácení dřevin rostoucích
mimo les
Je tu měsíc listopad a nemusím příliš zdůrazňovat, že
podle koloběhu přírodních zákonitostí již vládne podzim.
V závislosti na postavení Země v prostoru sluneční soustavy,
se zhoršuje využití sluneční aktivity, což pro vegetaci
znamená ukončení většiny vegetačních a biochemických

V tomto týdnu dojde v prostoru polického hřbitova k
pokácení jedné vzrostlé břízy, rostoucí v jeho spodní části,
a to vlevo od hlavní přístupové cesty, v blízkosti hřbitovní
kaple. Důvody pro její pokácení jsou především problémy
s údržbou kaple a provozem historické zvonice ve věži, ale i
to, že je velkou částí kořenového systému podrostlá pod
cestu. Po jejím pokácení bude nedaleko tohoto místa
vysazena nová dřevina, a to smrk omorika, který bude do
budoucna, zároveň sloužit jako hřbitovní vánoční strom.
Smrk omorika pochází z horských lesů Balkánu, tvoří štíhlou
sloupovitou korunu a není tak mohutný jako smrk ztepilý
nebo smrk pichlavý (tzv. stříbrný). Má jehlice podobné jako
jedle, tvoří malé šišky o něco větší než modřín a patří mezi
nejodolnější dřeviny vůči exhalacím a kyselému dešti.
Vzhledově je tento smrk velmi pěkný a pět exemplářů
tohoto druhu už na hřbitově máme - rostou už minimálně 10
let na jižním okraji rozptylové loučky.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Odpadové informace
Připomínka termínu svozu odpadu
z popelnic
Pro informaci opětovně oznamujeme, že po 42.
kalendářním týdnu nastala pravidelná změna intervalu
svozu zbytkového odpadu z popelnic, a to z týdenního na
čtrnáctidenní. Aktuálně se tedy sváží v sudých týdnech.
Tato změna se týká katastrálního území Velká Ledhuje a
velké části Police n. Met. Na malé části území Police n.
Met., nastala tato změna až po 43. týdnu a sváží se zde
v lichých týdnech. Jedná se o následující ulice: 17.
listopadu, Tyršova, Pod Havlatkou, Husova, část Nádražní
(po prodejnu nábytku), U Opatrovny a ulička mezi
náměstím a Nádražní ul. Toto rozdělení je z důvodu
kapacity svozového vozidla odpadové firmy.
Pravidelný čtrnáctidenní interval svozu zbytkového
odpadu potrvá cca do začátku března, a to bez ohledu, na
to, zda to po novém roce bude vycházet na sudé či liché
týdny.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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Vánoční strom na polické náměstí
Pomalu se blíží konec roku a město bude opět vybírat
vhodný vánoční strom pro vánoční výzdobu na náměstí.
S určitým předstihem se proto obracíme na občany, kteří
mají v letošním roce v plánu pokácet smrk (nejlépe smrk
pichlavý), s prosbou, zda by ho mohli městu nabídnout.
Pokácení a převoz vybraného stromu zajistí město
prostřednictvím technických služeb.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

POVINNÁ VAKCINACE PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ

Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat
proti vzteklině od 6 měsíců stáří a pak pravidelně dle
vakcinačního schématu, který udává výrobce vakcíny. Tím
se tedy mění zaběhlá povinnost každoročního očkování. Dle
výrobců je možno nyní psy očkovat proti vzteklině jednou
za dva až tři roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této
nemoci nechat psy každoročně přeočkovat. Ne vždy může
být pes plně zdráv a tím plně imunitně odpovídat tvorbou
protilátek po očkování. Možná i díky této pravidelnosti u
nás zaběhlé již několik desetiletí je ČR již několik let prostá
vztekliny. Vakcinace v příhraničních oblastech je pak díky
migraci divoké zvěře z Polska ještě doporučitelnější.
Přeočkování kombinačních vakcín je nutné každoročně
z důvodu nutnosti přeočkování ostatních psích viróz 1x
ročně, jinak toto očkování ztrácí účinek.
Během hromadného očkování si můžete zakoupit
odčervovací preparáty a preparáty proti zablešení.
Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy
očkovat individuálně v průběhu roku ke svým veterinářům,
jak se rozhodnete a jestli se svým psem na toto hromadné
očkování přijdete.
Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti
let. Psi by měli být na vodítku a méně hodní jedinci by měli
být opatřeni náhubkem.

Město Police nad Metují vyzývá
k předkládání žádostí o poskytnutí
příspěvků (grantů) města pro rok 2011
Obsah programu:
• Finanční
podpora
sportovních,
kulturních,
společenských aj. akcí.
• Finanční podpora činnosti spolků a zájmových
organizací
Cíl programu:
Podpora
v
oblasti
společenských,
kulturních,
sportovních, sociálních a jiných aktivit v regionu Police nad
Metují.
Oblasti podpory:
• Kultura
• Sport
• Sociální oblast
Oprávnění žadatelé:
• právnická osoba neziskového charakteru (spolky,
soubory, občanská sdružení, nadace a další organizace)
• fyzická osoba,
• která svou činností přispívá k rozvoji společenského,
kulturního, sportovního života v Polici nad Metují, či se
jinak podílí na zlepšování kvality života občanů v
regionu Policka.
Termín výzvy:
Ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2010
Podání a přijetí žádosti:
Vyplněnou žádost o grant žadatel odevzdá v písemné
podobě na podatelně MěÚ nebo zašle elektronicky na
Formuláře
jsou
adresu
podatelna@meu-police.cz.
k dispozici na městském úřadě či v informačním centrum
v Pellyho domech, na webových stránkách města –
www.meu-police.cz (odkaz Polická radnice – Granty,
příspěvky dotace – Granty a příspěvky města) nebo na
www.policko.cz (odkaz Kultura, sport, volný čas – Místní
spolky a organizace).
Helena Ištoková, správa dotací

Rozpis lékařů stomatologické
služby listopad 2010

Termín hromadné vakcinace bude ve středu 17. 11. 2010
Hlavňov:

Hony:
Pěkov:
Bukovice:
Police:

velké parkoviště

08.20 - 08.25 hod.

u bývalé prodejny

08.25 - 08.30 hod.

u požární nádrže
u prodejny
u požární zbrojnice
u autoopravny na Sibiři

08.35 - 08.40 hod.
08.45 - 08.50 hod.
08.55 - 09.10 hod.
09.10 - 09.15 hod.

u kotelny na sídlišti

09.15 - 09.20 hod.

náměstí u radnice
parkoviště u střediska
Radešov:
u truhlárny
Česká Metuje: u hospody
Žďár nad Met.: u hospody
Suchý Důl:
na Pohoři u tabule
Slavný:

před hospodou
u hřiště

09,20 - 09.25 hod.
09.25 - 09.30 hod.
09.30 - 09.40 hod.
09.45 - 10.00 hod.
10.05 - 10.10 hod.
10.15 - 10.20 hod.
10.20 - 10.30 hod.
10.35 - 10.40 hod.

Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v
průběhu října i listopadu v ambulanci v Suchém Dole
100,- Kč.

Ordinační hodiny: Po- Čt: 17.00 - 18.00 hod.
Pá: 15.00 -16.00 hod.

Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav, tel: 602628885
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Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
Lékař
13.11. – 14.11. MUDr. Ladislav Růžička ml.
Masarykova 30, Broumov
17.11.

MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov

Tel. č.
603 479 132
603 479 084

20.11. – 21.11. MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. Met.

602 304 594

27.11. - 28.11. MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí

491 582 381

04.12. - 05.12. Bc. J. N. Ogriščenko – dentista
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov

491 502 425

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
k 5.11.2010
momentálně nemáme volného psa.

Dvě štěňátka, která se nyní nachází v kotcích budou
umístěna v Hejtmánkovicích a černý mladý pes už má
nového páníčka až Prahy.

ručních prací během prosince. Stromeček (nebo
stromečky) ozdobíme společně s dětmi
1. prosince 2010.

Aktualizovanou nabídku volných psů najdete i na
internetových stránkách města www.meu-police.cz pod
odkazem praktické informace - ztráty a nálezy.

V předsálí Pellyho domů od 1. – 20. prosince
2010 od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

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.

…..z dovětku ke knize Jeffrey Moussaieff Masson
„Psi v lásce nikdy nelžou“

MODLITBA PSA
Říká se, že jsem nejlepší přítel člověka.
To je pravda. Udělám pro Tebe všechno, co můžu a umím.
Uctívám Tě jako Boha.
V mých očích můžeš vidět důvěru a lásku.
Snažím se Ti vracet dobro, které mi poskytuješ.
Stárnu vedle Tebe a tvých dětí, hlídám Tvůj dům, vodím
nevidomé,
zachraňuji lidi v ruinách a lavinách, tahám sáně, pomáhám
chytit zločince, bavím lidi v cirkusech, snáším kruté bolesti
v pokusných laboratořích pro Tvoje zdraví.
Milionkrát vrtím ocasem, abych Ti poděkoval za Tvoji péči,
abych Tě přivítal doma a dal Ti najevo radost.
Kdyby Tě všichni opustili, já s Tebou zůstanu až do smrti.
Prosím Tě, pane, aby si ani Ty neopouštěl mě a nechal mě u
sebe dožít ten můj psí život.
Budu Ti za to vděčný a věrný jako nikdo jiný na světě.

Jana Hlaváčková, odbor FSO MěÚ Police nad Metují

Vstupné dobrovolné.

***********************
V rámci výstavy ručních prací se uskuteční
23. 11. 2010 od 9 do 16 hodin, sál Pellyho domů

Prodejní výstava vamberecké krajky
Vamberecká krajka CZ s.r.o.
je pokračovatelem čtyřistaleté
tradice výroby pravé ruční
vamberecké krajky na
Vamberecku.
Do Police přivezou vánoční i
jiné sváteční ubrusy, prostírání z vamberské krajky
(se slevami až 30%). Se sortimentem i s historií firmy
se můžete seznámit na webových stránkách
www.vkrajka.cz.

Černá hodinka
V barvách podzimu

autorský večer Věry Kopecké
přednes veršů a promítání fotografií doplní hudba
v podání ZUŠ.
Přijďte se potěšit ve společnosti spřízněných duší a
při skleničce vína.
Pellyho domy – knihovna, v úterý 30. listopadu
2010 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Momenty z historie města

 KNIHOVNA
V knihovně se chystá:
Knihovna a město Police nad Metují v rámci cyklu
„Žijí mezi námi“
pořádají

Výstavu ručních prací

V předsálí Pellyho domů od 3. – 26. listopadu
2010 od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.
Vstupné dobrovolné.

***********************
Na tuto výstavu bude navazovat další výstava ručních
prací (převážně s vánočními motivy) a vánočních
ozdob ze soutěže, které se také můžete zúčastnit
buď jako soutěžící nebo jako hodnotitelé. Přijďte
vybrat nejkrásnější vánoční ozdobu:
Knihovna a město Police nad Metují v rámci cyklu
„Žijí mezi námi“

vyhlašují

Soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu
(ručně vyrobenou )
Zúčastnit se může každý. Soutěžní ozdoby přineste do
30. 11. 2010 do knihovny. Budou vystaveny na výstavě

Každý rok informujeme čtenáře měsíčníku, že
v oddělení regionální literatury je zájemcům
přístupný strojopis Kroniky města. Také loňský rok je
takto zpracován. Ale pokrok vstoupil i do tohoto
oboru. Nyní si mohou zájemci přijít prohlédnout i
fotografické prezentace z různých akcí v našem
městě.
Věra Plachtová

Nabídka knih:

* Kašpar, Roman: Pohlednice.
Historie lístků, které zmenšily svět.
* Friedler, Eric: Svědkové z továrny na smrt.
Vzpomínky přeživších členů židovského
sonderkommanda z koncentračního tábora OsvětimBřezinka.
* Klíma, Josef: Pravda o Kajínkovi.
Pohled na soudní proces s Jiřím Kajínkem, na české
vězeňství a na nesrovnalosti ve vyšetřování vražd.
* Pease, Allan a Barbara: Proč muži chtějí sex a ženy
potřebují lásku.
Další z knížek známých autorů o partnerských
vztazích.
* Graclík, Miroslav: Z očí do očí.
Trochu jiné rozhovory se současnými osobnostmi.
* Novák, Jan A.: Tajemné Česko.
Průvodce po největších záhadách a magických
místech v Čechách.
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* Pumrová, Eva: Historie obce Malá Čermná po roce
1950.
Historie obce, školství, spolků.
* Civade, Lenka: Provence jako sen.
Autobiografický příběh z francouzského venkova.
* Eliotová, George: Osud je černý jezdec.
Psychologické povídky anglické autorky 19. století.
Dáša Ducháčová.

KINO – KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 16. 11. 2010 v 19 hodin

ROMÁN PRO MUŽE
Podle vlastního bestselleru Román pro muže napsal Michal
Viewegh scénář ke stejnojmenné komedii, která má všechny
předpoklady stát se diváckým hitem podzimu. Kromě toho, že
autorovy knihy proměněné ve filmy v kinech neselhávají, by
měly být zárukou úspěchu i jméno Tomáše Bařiny, režiséra
prvního dílu Bobulí, a hvězdná herecká sestava, jíž vévodí
Miroslav Donutil.
Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila
(Miroslav Donutil), Bruna (Michal Vladyka) a Anety (Vanda
Hybnerová), kteří mají kvůli předčasné smrti rodičů mnohem
pevnější pouto, než bývá obvyklé. A to přesto, že se povahově
snad už nemůžou víc lišit. Cyril je cynický bonviván s těmi
nejlepšími kontakty a jednoduchým vkusem, jenž mu velí
vždycky sáhnout po tom nejdražším. Aneta má výrazně
vyvinutý smysl pro spravedlnost a citlivou duši, která čím dál
víc okorává vlivem neuspokojivých partnerských vztahů. A
Bruno je typický „obyčejný člověk“, jenž z nalinkovaných kolejí
práce – rodina občas odbočuje jen k neškodným erotickým
fantaziím na internetu. Bruno také trpí nevyléčitelnou nemocí,
která se stane katalyzátorem nápadu uspořádat velkolepou
sourozeneckou jízdu do Tater, do nejlepšího hotelu, s báječnou
lyžovačkou a nádhernou prostitutkou jménem Tali (Táňa
Pauhofová), která má Brunovi splnit všechna jeho poslední
přání. Jenže plán na nezapomenutelnou dovolenou výrazně
naruší tragikomické střety mezi sourozenci, vyplývající z jejich
povahové a názorové rozdílnosti. Do Tater za nimi navíc vyrazí
nevyzpytatelný „majitel“ krásné Tali (Jan Budař), který už tak
napjatou situaci ještě zahustí.
Přestože Román pro muže psal Michal Viewegh až po
fenomenálním úspěchu adaptace Románu pro ženy na plátnech
kin (nejnavštěvovanější filmu roku 2005), rozhodně ho netvořil
s vyhlídkou na celovečerní film. „Žádnou knihu jsem dosud
nedělal rovnou pro film. I tentokrát jsem se snažil napsat co
nejlepší román, na nic jiného jsem nemyslel,“ říká autor. Svůj
scénář později společně s producentem Rudolfem Biermannem
nabídli Tomáši Bařinovi, s nímž záhy našli společnou řeč.
„Posunul jsem Michalův scénář do jiné perspektivy
tragikomedie a trochu posílil vizualitu příběhu. Rád vyprávím
obrazem a dialog je pro mě především druh zvuku. Co je
důležité, má být ukázáno. V tom je mezi literaturou a filmem
zásadní rozdíl. Nakonec jsem byl překvapen, jak byl Michal
změnám otevřený,“ dodává Bařina.

Režie: Tomáš Bařina
Hrají: Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Michal Vladyka,
Táňa Pauhofová, Jan Budař, Filip Čapka, Igor Chmela, Pavel
Řezníček
Přístupnost: mládeži do 12 let nevhodný
Komedie ČR 2010 (100 min)
Vstupné: 50 Kč

Čtvrtek 25. 11. 2010 v 19 hodin

NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ

Chcete vědět, jestli je možné prolézt sqashovou pálkou?
Kolik čtyřlístků musíte nasbírat, abyste překonali rekord? Kolik
musíte sníst párků, abyste v tom byli nejlepší? A kam až se dá
dojet na rotopedu? To vše zjistíte ve filmu Největší z Čechů.
Režisér (Jaroslav Plesl), jeho producentka (Simona
Babčáková) a kameraman (Jiří Vyorálek) jsou živořící umělci,
kteří už sice mají za sebou filmy, co dostaly ceny, lvy, dobré
kritiky a hrály se s úspěchem na řadě festivalů. Ale nechodí na
ně diváci. Jejich další spolupráce se řítí do ztracena, protože
životní projekt režiséra nezískal grant, což znamená, že se
nebude točit. Producentka s režisérem odjíždějí do Pelhřimova,
do metropole českých rekordů a kuriozit, kam je zavolal šéf
Agentury Dobrý den (Igor Bareš). Agentura má totiž jeden
problém. Často se o ní a jejích rekordmanech mluví, ale nikdo
to nebere vážně. A tak se rozhodnou najmout kritikou
uznávaného režiséra, aby natočil film o nejvýjimečnějších
lidech, kteří dosud mají jen nálepku bláznů a magorů, pouťové
atrakce. Šéf Agentury má pro naše filmaře tři čtvrtě miliónu
v hotovosti, jako zálohu na natáčení, což je tak významný
argument, že další debata je celkem zbytečná. Zadání je jasné:
Hluboce lidské příběhy lidí, co dokázali vlastní pílí něco, co
nikdo jiný patrně na světě neumí.
K utahané tvůrčí trojici se přidává sebevědomá zvukařka
(Johana Švarcová), studentka FAMU, která na rozdíl od nich
není spoutaná životními prohrami. Tak nějak ostatní štve, ale
zároveň jim připomíná jejich „dávné“ začátky. Jak tohle
všechno skončí? Dotočí spolu tenhle film a pomůžou změnit
obraz Agentury? Odhodlají se ještě někdy dělat to, v čem vidí
skutečně smysl? A o čem bude jejich příští film?
„Tento film je složený z událostí, které se nám opravdu
staly!“ prohlašují filmaři. Uvidíte v něm vynikající herce i
skutečné rekordmany hrající sami sebe. Herecké výkony jsou
tak přesvědčivě, že mezi profesionálními herci a naturščiky
nepoznáte rozdíl. Kromě zmíněných hlavních protagonistů se
ve vedlejších rolích objeví například Aňa Geislerová, Jan
Hřebejk, Marek Taclík, David Švehlík či Wabi Daněk a další.

Režie: Robert Sedláček
Hrají: Jaroslav Plesl, Simona Babčáková, Jiří Vyorálek, Johana
Švarcová, Igor Bareš, Aňa Geislerová, Jan Hřebejk, Marek
Taclík, David Švehlík
Přístupnost: mládeži do 12 let nevhodný
Komedie ČR 2010 (96 min).
Vstupné: 50 Kč
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Úterý 7. 12. 2010 v 19 hodin

HABERMANNŮV MLÝN
Příběh odehrávající se v Sudetech v době nacistické
okupace vychází ze skutečnosti, kterou literárně zpracoval ve
své stejnojmenné knize spisovatel Josef Urban..
Ústřední postava případu, Hubert Habermann, byl mlynář z
Bludova, vesnice na severu Moravy. To, že se z osudů
úspěšného, zámožného podnikatele, stala téměř antická
tragédie, bylo způsobeno dobou a místem, kde žil. Tedy v
pohraničí prvorepublikového Československa 30. let.
Habermann byl Němec, ale s českými sousedy vycházel
normálně, s některými se úzce přátelil, mluvil perfektně česky,
a to i s příslušníky vlastní rodiny. Za války některým Čechům i
pomáhal. Po osvobození však záhadně zmizel (ukázalo se, že
byl v květnu 1945 brutálně zavražděn a vražda nebyla nikdy
řádně objasněna a viníci nebyli potrestáni) a jeho žena byla i s
dětmi odsunuta.
Původní námět doznal mnoha změn ve scénáři i na postech
režiséra, realizace tohoto náročného projektu s poměrně
velkým rozpočtem se však látka dočkala až nyní, kdy do filmu
vstoupili zahraniční koproducenti.

KOLÁROVO DIVADLO
Pátek 19. 11. a středa 29. 12. 2010 v 19 hod

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 ‐ vyprodáno

Úterý 7. 12. 2010 pouze od 9 hod !!!
 představení od 10.30 hod bylo zrušeno!

ŠTĚDREJ VEČER NASTAL
aneb ANDĚL PÁNĚ ZLÁMAL SÁNĚ
Divadlo Drak

Režie: Filip Huml
Výprava: Zdeněk Tesař, Marek Zákostelecký
Hrají: Filip Huml, Libuše Bogostová, Petra Kohoutová Cicáková,
Jiří Kohout, Zdeněk Tesař, Pavel Černík
Režie: Juraj Herz
Hrají: Karel Roden, Zuzana Kronerová, Andrej Hryc, Oldřich
Kaiser, Jan Hrušínský, Roman Holub, Mark Waschke, Hannah
Herzsprung
Přístupnost: mládeži do 12 let nevhodný
Drama ČR 2010 (104 min)
Vstupné: 50 Kč

Kolektivní předvánoční večer s koledami herců a
muzikantů divadla DRAK

Úterý 14. 12. 2010 v 19 hodin

BASTARDI

Promítání filmu s delegací jeho tvůrců!
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
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“.

Vánoce jsou svátky setkávání. Z domu do domu proudí davy
lidí, v rukách krabice a krabičky, které si předávají a odnášejí si
zase jiné. A podle statistik je dokázáno, že během svátků
vánočních se toho i nejvíc za celý rok napovídá. Inu, vánoce
jsou svátky pospolitého života. I herci divadla DRAK chtějí
svým divákům a diváčkům udělat radost, a dát jim dárek.
Nebude sice zabalený ani nebude ležet pod stromečkem,
protože je to představení. Představení poskládané z koled,
vyprávěnek a z potěšení setkat se s vámi, dospělými a dětmi.
Dozvíte se, co ještě nevíte, uvidíte, co jste neviděli, uslyšíte, co
jste neslyšeli o všem, co se může stá na Štědrý den. Jestlipak
víte, že sám anděl páně zlámal sáně?
Vstupné: 30 Kč
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NOVÉ TELEFONNÍHO ČÍSLO
V POKLADNĚ KOLÁROVA DIVADLA: 723 193 557

PELLYHO DOMY
neděle 14. 11. 2010 od 15 hod, sál Pellyho domů
Spona – Spolek nadšenců ze Suchého Dolu
si vás dovoluje pozvat na

MÓDNÍ PŘEHLÍDKU NAPŘÍČ
STOLETÍM

Předvedeme Vám nejen oblečení z různých dob – od
nejstarších z konce 19. století až po léta nedávno minulá, ale
také se vás pokusíme pobavit v krátkých scénkách oživujících
samotnou přehlídku.

Cvičení pro radost s OLGOU
ŠÍPKOVOU a RADKOU KUBEČKOVOU
Sobota 20. 11. 2010, sál Pellyho domů
Dva cvičební bloky v dopoledních
hodinách ‐ od 9,30 a 11,30 hod.
2x 90 minut aerobik + posilování a protažení
Vstupné: 180,‐ Kč / blok.
Předprodej vstupenek
v Infocentru v Pellyho domech.

O hudební doprovod se postará skupina Slaveňáci.

Výtěžek ze vstupného bude použit na stavbu nové
kapličky v Ticháčkově lese, která jak jistě všichni víte,
letos shořela.

ZÁPIS  TANEČNÍ KURZY
pro mládež  podzim 2011

Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy v Polici nad Metují
Vás zve k zápisu do tanečních kurzů
Zápis se bude konat ve dnech 22.  26. 11. 2010
v kanceláři CKV v Pellyho domech
(pondělí a středa 9,00 ‐ 11,30 a 12,00 ‐ 17,00 hod, ostatní
pracovní dny do 15,00 hod)

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Městem Police nad
Metují ‐ Centrem kultury a vzdělávání Pellyho domy a
Dobrovolným svazkem obcí Policka pořádají seminář:

Prosíme zájemce, aby si k zápisu vzali zálohu ve výši
Kč 500,. Doplatek (Kč 700,) bude splatný na
začátku února 2011.

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Kurzovné Kč 1 200, zahrnuje 14 lekcí včetně závěrečného
věnečku.
Taneční kurzy budou probíhat v sobotu od 18,00 hod na
sále Pellyho domů.
Zahájení tanečních: sobota 3. září 2011

Úterý 30. 11. 2010, sál Pellyho domů v Polici nad Metují
PROGRAM:
•
14,30  15,00: Prezence, zahájení
•
15,00 – 16,00 hod: Strategické plánování
Jiří Kmoníček, Centrum rozvoje Česká Skalice
•
16,10 – 17,10 hod: Zapojování veřejnosti do plánování
(v obcích a městech)
Jiří Kmoníček, Centrum rozvoje Česká Skalice
•
17,20 – 18,20 hod: Příklad „dobré praxe“  představení
projektu „Zapojení veřejnosti a spolupráce neziskového
sektoru, podnikatelů a obcí“
Josef Hejnyš, občanské sdružení Julinka
•
18,30 hod: Diskuse, závěr

Kurz povedou taneční mistři manželé Poznarovi z Červeného
Kostelce.
Kurzovné vracíme pouze z vážných důvodů, protože bude
přihlášen stejný počet chlapců i děvčat a narušení rovnováhy
způsobuje problémy ostatním účastníkům kurzu. Při odhlášení
z kurzu si proto účtujeme stornovací poplatek 15 %, záloha je
nevratná.
Děkujeme za pochopení.
Bližší informace: 491 421 346, 602 645 332
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A ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO PLÁNOVÁNÍ

Seminář je určen starostům, zastupitelům a dalším zástupcům
obcí, ale i všem ostatním zájemcům o tuto problematiku.
Seminář je bezplatný, zájemci o účast se nahlašují
na e‐mailovou adresu ckv@policko.cz nebo tel. 491 421 346 ‐
nejpozději do 26. 11. 2010.

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
Středa 24. 11. 2010 od 14,30 hod, sál Pellyho domů
Kamila Moučková, Petra Braunová – Nejen o mé knize
********
Středa 1. 12. 2010 od 14,30 hod, sál Pellyho domů
Pavel Pecháček – Můj život se Svobodnou Evropou

PŘIPRAVUJEME NA
PROSINEC
Čtvrtek 2. 12. 2010 od 18 hod, Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Polici nad Metují

ADVENTNÍ CHARITATIVNÍ KONCERT
Schola Gregoriana Pragensis
umělecký vedoucí — David Eben
dirigent  Hasan ElDunia
Ondřej Maňour, Martin Prokeš, Stanislav Předota, Michal
Medek, Marek Šulc, Michal Mačuha, Tomáš Lajtkep
Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem
Ebenem v roce 1987 (D. Eben absolvoval na pařížské
konzervatoři obor "dirigování gregoriánského sboru" a v
následující sezóně působil jako dirigent Choeur Grégorien de
Paris). Schola Gregoriana Pragensis se intenzivně věnuje
nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí (Itálie,
Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, Švýcarsko,
Rakousko, Švédsko, Norsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko,
Israel,
Japonsko).
Nahrávky souboru
na CD získaly již
řadu ocenění (Choc
du Monde de la
Musique, 10 de
Répertoire, "Zlatá
Harmonie“
za
nejlepší
českou
nahrávku roku).
Práce souboru se soustředí jednak na semiologickou
interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších
neumatických pramenů z 9. ‐11. století, jednak na uvádění
gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně
rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých
pramenů v programech zaznívá i řada unikátních nově
objevených skladeb ze 13.‐15. století.
www.gregoriana.cz
vstupné: 150 Kč
předprodej na IC v Pellyho domech

Středa 8. 12. 2010 v 18 hod

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ
Police nad Metují  mladší žáci
Vstupné: 50 / 40 / 30 Kč

čtvrtek 16. 12. 2010, Kolárovo divadlo

„VÁNOČNÍ KONCERT 2010“
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
Letošní „Vánoční koncert 2010“ se ponese v duchu oslav 75.
narozenin a 50. výročí založení orchestru Václava HYBŠE.
Hlavními hosty jsou: Iveta DUFKOVÁ – operetní zpěvačka a
Vlastimil HARAPES tanečník, herec a zpěvák, dále v programu
vystoupí Irena Kousalová a Jan Smigmator – zpěv a vynikající
houslistka Hana HLOŽKOVÁ.
Vstupné: 180 / 170 / 160 Kč
Předprodej a rezervace vstupenek od 22. 11. 2010.

RŮZNÉ
sobota 13. 11. 2010, Masarykovo náměstí

MARTINSKÝ TRH

sobota 27. 11. 2010, sál Pellyho domů

LYŽAŘSKÝ PLES

Předprodej vstupenek od 15. 11. 2010 v Infocentru v Pellyho
domech.
neděle 28. 11. 2010, Masarykovo náměstí

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
sál Pellyho domů od 14 do 17 hod

pohádka O ANDĚLOVI, KTERÝ SE ZTRATIL
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
ČARODĚJNÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
Originální kostýmy, soutěže a diskotéka.

Nenechte si ujít bohatý kulturní program pro Vaše děti!
a od 17 hod proběhne před Pellyho domy na náměstí:
‐ setkání s Mikulášem, andělem a čerty
‐ mikulášská nadílka
‐ krátký kulturní program
a po té bude následovat

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Zároveň si dovolujeme požádat, aby občané tuto neděli
v podvečerních hodinách využili pro parkování svých
vozidel náměstí.
Děkujeme za pochopení.
Program pro děti je financován z projektu „Obec přátelská
rodině 2009“.

sobota 4., 12., a 18. 12.2010, Masarykovo náměstí

Vánoční trhy
INFORMAČNÍ CENTRUM V PELLYHO DOMECH

BUDE OTEVŘENO
NA MARTINSKÉ TRHY 13. 11. 2010
v době od 9 do 11 hod
Jedině v tento den si budete moc zakoupit za zvýhodněnou
cenu vybrané publikace a upomínkové předměty
o 10  20% levněji!
Neváhejte a navštivte v tento den
Infocentrum v Pellyho domech v Polici nad Metují!
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V INFORMAČNÍM CENTRU
v Pellyho domech zakoupíte:

TJ SOKOL POLICE NAD METUJÍ
POŘÁDÁ
3.12.2010 OD 17.00 HODIN
CVIČEBNÍ HODINKU
V SÁLE SOKOLOVNY.
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ.

FLERET A JARMILA ŠULÁKOVÁ

Stolní kalendář Policko 2011

prodejní cena: 75 Kč (na kalendář se sleva nevztahuje)
 NĚKOLIK POSLEDNÍCH KUSŮ

VÁNOČNÍ KONCERT
Kino Teplice nad Metují

PÁTEK 3. prosince 2010 OD 19:00 hodin

prodejní cena: 129 Kč (na kalendář se sleva nevztahuje)

Fleret se svým repertoárem již téměř 27 let minimálně
desetkrát do měsíce brázdí zpravidla vyprodané koncerty
po celé České Republice, ale dokáže rozezpívat a roztančit
i mnohatisícové publikum na obřích festivalech world music
v sousedním Polsku nebo Slovensku, kde má tradičně svou
četnou obec příznivců. A tak, ačkoliv by člověk tu a tam
přece jenom potřeboval ke čtení textů Fleretu slovník
valašsko-český, jeho muzika s texty spojená mluví jazykem
nadnárodním.
Poslední roky dokazují, že cesta mezižánrových fůzí, na
kterou se vypravil Fleret u nás mezi prvními, se stává
jednou z nejprošlapanějších dálnic současné hudby. Proto
nebylo náhodou, že si kapelu Fleret vybrala k hostování na
World Tour '97 britská rocková legenda Jethro Tull, jejíž
hudba má obdobnou lidovou genezi.
Fleret má nezaměnitelný zvuk. Jeho typickým znakem
jsou regionální a lidové kořeny. Projevují se jak v obsazení
kapely (housle, fujara, klarinet, flétny, mandolína) tak v
jazyce textů (textař Libor Mysliveček rád, pěkně a vtipně
využívá dialektu), v typických hudebních i pěveckých
frázích a v melodice. Fleret těchto prvků využívá naprosto
samozřejmě a přesvědčivě. Patří k nim. Lidovými kořeny se
ale skupina neomezuje. Mísí je dohromady s rockem, s
muzikou, kterou odmala slýchali vedle lidovky naživo na
tancovačkách. Tento vliv je opět viditelný jak v
nástrojovém obsazení (bicí, elektrické kytary) tak v
charakteristickém způsobu zpěvu a struktuře skladeb.
Muzikantská živočišnost a bezmála dětinská radost z
muzicírování vytváří z folkrockové skupiny Fleret originální
samorost na naší folkové i rockové scéně.

Hvězda v Broumovských stěnách
 historie v datech a obrazech

Vstupné: v předprodeji : 190,-Kč
na místě : 250,-Kč
Předprodej od 1. listopadu 2010 v Infocentru v Teplicích
nad Metují.

STOLNÍ KALENDÁŘ
Broumovsko, Policko, Stárkovsko a
Teplicko na historických pohlednicích

prodejní cena: 95 Kč (na publikaci se sleva nevztahuje)

POZVÁNKA

PETROVICKÉ ŠIKULKY ZVOU SRDEČNĚ VŠECHNY DĚTI I DOSPĚLÉ

V NEDĚLI DNE 28.11.2010 OD 14.00 HODIN
DO KLUBU HASIČŮ, KDE SE KONÁ

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
SPOJENÁ S DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍM
LOUTKOVÉ SCÉNY DĚTEM NÁCHOD.

PROGRAM:
14.30 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „VODNÍČKU, VRAŤ SE“ (marionety)
15,30 KRÁTKÝ PROGRAM PRO DĚTI, ČERT A MIKULÁŠ

Doprovodný program: PRODEJNÍ

ADVENTNÍ VÝSTAVA.

PŘIJĎTE SI VYBRAT ADVENTNÍ VĚNEC
NEBO RUČNĚ VYROBENÉ VÁNOČNÍ DÁRKY.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST.

AKCE SE KONÁ VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM, SDH VELKÉ PETROVICE KHV METUJE.
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Sdružení přátel obce Malá
Čermná PUMPA pořádá opět po
roce
besedu
s promítáním
historických fotografií a pohlednic
jedné z obcí tzv. Českého koutku
v Kladsku, a to obce STROUŽNÉ,
nyní Pstrążna, dříve Strausseney.
Akce se koná v sobotu dne 20.
listopadu 2010 od 13.30 hod. ve
společenském sále Obecního domu ve Velkém Poříčí.
Přijďte se podívat, jak se rozrostla naše sbírka a co
bychom z ní rádi vytvořili. Součástí akce bude malá
výstavka.
Bližší
informace
na
www.pumpamalacermna.unas.cz
nebo
na
telefonním
čísle
602839374. SRDEČNĚ ZVEME.

Výstava Budiž světlo – od louče až
k žárovce
Regionální muzeum v Náchodě připravuje výstavu
nesoucí název „Budiž světlo - od louče až k žárovce“.
Návštěvníci se budou moci seznámit s osvětlovadly
z depozitářů Regionálního muzea v Náchodě. Zastoupena
budou především svítidla z měšťanských domácností, ale i
venkovských stavení, stejně jako cechovní lucerny nebo
lampy a svícny z kostelů a synagog.
Časově nejstarší období budou reprezentovat louče,
pochodně a zejména různé typy loučníků. Představeny
budou také hoblíky na výrobu loučí či různě konstruovaná
křesadla na rozdělávání ohně. Nejpočetněji zastoupeny
budou svícny a svíčky, které budou dokumentovat dlouhou a
rozmanitou historii tohoto typu osvětlení, jež našlo
uplatnění v profánní, i liturgické sféře. Pro návštěvníky
budou připraveny jak unikátními svícny ze zbořené
náchodské synagogy, tak také liturgické svícny a věčná
světla z křesťanských kostelů na Náchodsku.
Samostatný
oddíl
bude
věnován
více
než
dvoutisíciletému vývoji olejových svítidel. K vidění budou
mimo jiné originální římské keramické a bronzové kahany,
ale i nejpokročilejší typy olejových a petrolejových lamp z
poloviny 19. století a nádobky na olejové světlo z 20.
století. Dále např. pracovní osvětlovadla, jako hornické
svítilny, karbidové lampy, formanské lucerny či dřevěné
přenosné lucerny. Upozornit lze také na kolekci
slavnostních luceren z počátku 19. století používaných při
slavnostních příležitostech členy cechů v Polici n. M.
V hojném množství budou prezentovány rovněž různé
příklady elektrických lamp, lampiček a jiných osvětlovadel.
Výstavu bude možné navštívit ve staré polické škole
„Dřevěnce“od pátku 10. prosince 2010 do neděle 23. ledna
2011, denně mimo pondělky a mimo 24. - 25.12, 31. 12.
2010 a 1. 1. 2011. Slavnostní vernisáž proběhne ve čtvrtek
9. prosince 2010 v 16 hod.
Mgr. Jan Tůma

a tak jsme po 15. hodině s napětím očekávali, kolik dětí se
dostaví.
Počet nás mile překvapil - zapsáno bylo 42 soutěžících.
Draků dokonce o několik více, neboť někteří soutěžící nic
neponechali náhodě a pro jistotu si s sebou přinesli draků
více (co kdyby jeden nelétal). Jména draků byla kouzelná a
nápaditá. A protože foukal správný vítr, bylo letošní
pouštění skvělé.
Každý soutěžící pak dostal jako občerstvení kousek
buchty a čaj a jako odměnu sušenku, lízátko a malou
drobnost.
Marie Vaisarová

Jak krtek i naši předci ke
kalhotkám přišli

Zase po roce byla v Textilním muzeu v České Skalici
k vidění a sáhnutí interaktivní výstava Jak krtek ke
kalhotkám přišel. Děti si samy vyzkoušely původní techniky
zpracování lnu. Na sedmi stanovištích se jim lněné stonky
měnily v rukou ve vlákna, vlákna v nitě a nitě v plátno.
S nepředstíraným zájmem se učily lámání na trdlici,
vochlování, spřádání, tkaní a barevnému tisku na plátno,
šití a navrhování oblečení.
Další částí exkurze byla prohlídka textilního muzea, kde
vystavené exponáty vypovídaly o vývoji textilního průmyslu
během vědecko-technické revoluce v našem kraji.
A nakonec to nejlepší. Usadili jsme se do měkkých židlí
a po letech se podívali na pohádku Zdeňka Milera Jak krtek
ke kalhotkám přišel. Teď už jsme rozuměli tomu, co
krteček v pohádce dělá.
Pořizuje si kalhotky ze lnu.

Drakiáda
Tak jako každý rok i letos jsme měli v plánu uspořádat
Drakiádu. Již od poloviny září měly děti doma draky
nachystané a při každé volné a vhodné chvilce chodily s
nimi trénovat. Bohužel nám stále nevycházel termín. Když
jsme měli čas - bylo ošklivé počasí, když jsme my dospělí
měli školení či nemohli ze soukromých důvodů - bylo počasí
pro Drakiádu jak stvořené. A protože jsme nechtěli
natěšené děti zklamat, padlo rozhodnutí: Drakiáda bude
tento týden ve čtvrtek 4.11.
Při ranním vstávání jsme všichni byli zklamaní poprchávalo. Přesto jsme doufali, že náš záměr vyjde. V
poledne již nepršelo. Vítr byl ten pravý, nárazově foukající

ZŠ Police nad Metují - Havlíčková
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Z polické mateřinky…
… se s Vámi tentokrát podělíme o nejnovější zážitky
formou poněkud netradiční – telegraficky a to menší
mozaikou, poskládanou ze zpráviček…
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)
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Konečně jsme se dočkali! Proběhla tolik očekávaná
kolaudace budovy naší mateřinky po rekonstrukci a
celkové opravě. Byl to proces velmi napínavý a někdy i
velmi bolestný, hlavně pro nás, ale jak se říká, vše zlé
je zapomenuto a my doufáme, že naše školka zářící
novotou a pestrými barvami bude sloužit dětem dalších
30 let.
Naši MŠ pracovně navštívila p. Mgr. Nemešová ze
Speciálně-pedagogického centra v Náchodě a provedla
logopedická vyšetření u dětí, u kterých se projevuje
vada řeči. Výsledek nás zrovna moc nepotěšil, protože
dětí s vadami řeči přibývá rok od roku víc a víc. Je
potřeba zlepšit prevenci v oblasti jazykových činností –
my ve školce se zaměříme víc na správnou tvorbu slovní
zásoby a všechno, co k ní patří, rodiče by měli se svými
dětmi více mluvit, víc jim číst (děti nejsou vůbec
zvyklé na poslech pohádky s tím, že si mohou děj
představit), na své děti nešišlat a žádným způsobem
nekazit klasickou výslovnost, i když to rodičům připadá
seberoztomilejší. Pro zajímavost, víte, že dítě ve 3
letech zvládne obsáhnout slovní zásobu 1 000 slov, ve 4
letech 1 500 slov a více? Pokud bude Vaše dítě dobře
jazykově vybavené už ve školce, pak mu ušetříte
spoustu práce při vstupu do školy!
Navštívily nás děti z družební MŠ z polské Swidnice.
Připravili jsme pro ně program, zaměřený na rozvoj
řeči a dorozumívání – děti se učily dvojjazyčně
pojmenovávat zvířátka z lesa, zvířátka domácí a jejich
mláďata, ovoce a zeleninu. Naše děti se naučily pár
slovíček polsky a naopak, polské děti se přiučily
něčemu od nás. Toto setkání bylo připravené
především pro třídy předškoláků, proto děkujeme
rodičům malých dětí, že tuto situaci pochopily a
ochotně si nechaly nejmladší děti doma. I když totiž
máme školku poměrně velikou, není nafukovací a
postarat se o autobus plný dětí, je přece jen trochu
problém. Moc také děkujeme maminkám dětí ze třídy
Berušek a Kopretin, které pomohly s přípravou
občerstvení pro tuto návštěvu – všem moc chutnalo.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli se sběrem kaštanů
– naše MŠ si přilepšila 1.400,-- Kč, které budou použity
k finančním prostředkům z grantu krajského úřadu
k nákupu pomůcek k ekologické výchově, na kterém se
naše MŠ musí částečně finančně také podílet.
Nejlepším sběračem byl Tomášek Verner s celou svou
rodinou. Tomášek chodí do třídy Zvonečků.
Z výše zmíněného grantu KÚ byl zakoupen plánovaný
laminovací přístroj, který bude sloužit k úpravě
vlastních vyrobených pomůcek k této ekologické
výchově a k vytvoření herbáře.
V jídelně 2. budovy naší MŠ máme nové linoleum, které
bylo kompletně zničené při rekonstrukci MŠ.
Zúčastnili jsme se Vítání občánků (zajistila pí uč. Jana
Obršálová), které tentokrát proběhlo v ZUŠ, protože
obřadní síň MěÚ se také rekonstruuje.
Fotografická firma z Ostravy vyfotila děti podle přání
rodičů. Nabídka této firmy je seriózní a finančně
zajímavá, díky ní naše MŠ získá určitou finanční provizi,
kterou použijeme opět k financování již zmíněného
grantu.
Pracovníci z úřadu státní sociální podpory provedli
kontrolu docházky dětí s omezenou délkou pobytu v MŠ
– 4 hodinová docházka. Jak sami vidíte, ani nám se
kontroly nevyhýbají a navštěvovat MŠ systémem
,,hodina sem, hodina tam“ vážně nelze…

10) Uspořádali jsme schůzku rodičů dětí na obou budovách
naší MŠ. Věříme, že vzájemné tvůrčí komunikaci
nebude nic stát v cestě…
11) A co nás čeká v brzké době? Úprava zahrady ve
spolupráci se zřizovatelem, příprava na advent a
vánoční besídky pro všechny naše příznivce, navštíví
nás Čert s Mikulášem…
12) Paní učitelka Jana Kleinerová se nám chystá povít
svou první ratolest a brzy ji čeká mateřská dovolená,
proto
Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328

Vyhlašuje výběrové řízení
druh práce: Učitelka mateřské školy
Požadujeme:
morální bezúhonnost
úplné střední odborné vzdělání
zdravotní způsobilost
praxe v oboru
schopnost pracovat ve větším kolektivu lidí
Podmínky: nástup prosinec 2010 nebo leden 2011 –
úvazek 50 %
Platové zařazení dle platných mzdových tabulek pro
zařazování pedagogovu
K přihlášce připojte:
životopis s uvedením dosavadních zaměstnání
ověřenou kopii o dosaženém vzdělání
výpis z rejstříku trestů ( ne starší 3 měsíce)
Přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul žadatele
datum a místo narození žadatele
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo Občanského průkazu
datum a podpis žadatele
Uzávěrka přihlášek je 30.11.2010
Přihlášky zasílejte na adresu:
Mateřská škola, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují
Případné dotazy a informace získáte u ředitelky školy
Dany Balákové na mailové adrese mspolice@email.cz
nebo na telefonech 491 541 116, 604 823 926.
Vaše učitelky MŠ Police nad Metují

Z ákladní um ělecká škola
informuje ...
Celostátní interpretační soutěž
komorní hry Vidnava 2010
V pátek 15. října proběhla celostátní interpretační
soutěž komorní hry v moravském městečku Vidnava.
Naši ZUŠ tentokrát reprezentoval jeden soubor utvořený
z nejmladších žáků - Baby Brass. Výkony soutěžících
hodnotila porota, která již tradičně má velmi vysoké nároky
a nikomu nedá ani setinu bodu zadarmo. Baby Brass hrál
v kategorii 0 / žádný ze soutěžících nesmí být starší 10 let/
a jejich vynikající výkon zaujal porotu natolik, že Baby
Brass udělila 1. místo.
B L A H O P Ř E J E M E !!!
BABY BRASS jmenovitě:
Tomáš Kubeček:
trubka
Markéta Jirmannová: lesní roh
Daniel Kubeček:
baskřídlovka

Co nás čeká?
•

Koncert vítězů Concerto Bohemia 2010
V sobotu 13. listopadu odjíždí autobus s dvěma našimi
orchestry do Prahy, kde vystoupí v paláci na Žofíně na
Koncertu vítězů rozhlasové soutěže Concerto Bohemia
2010. Je to vůbec poprvé v historii soutěže, kdy v obou
věkových kategoriích ( do 16 a nad 16 let) zvítězily
orchestry z jedné školy. Koncert, který bude od 19 hodin
přímým přenosem vysílat ČRo stanice Vltava, bude
zaznamenán také Českou televizí. Ta pořad odvysílá ze
záznamu v sobotu 4. prosince 2010.
A vítězné orchestry? Orchestra piccola ma giocosa
v mladší kategorii a Archi piccoli v kategorii starších žáků.
Oba orchestry pod uměleckým vedením paní učitelky
Michaely Michalové.
•
Koncert Bigbandu na Náchodském zámku
Velký dechový orchestr, jinak též nazývaný Bigband,
vystoupí již tradičně v předvánočním čase na Náchodském
zámku. Tentokrát se koncert uskuteční v pátek 26.
listopadu od 18 hodin. Srdečně zveme všechny příznivce!
•
Bigband v televizi
Hned druhý den v sobotu 27. listopadu budeme moci
shlédnout náš Bigband v televizi. Po desáté hodině
dopoledne odvysílá ČT2 pořad „…a tuhle znáte?“, který je
tentokrát celý věnován našemu orchestru.
•
Adventní koncert ZUŠ
8. prosince od 18 hodin proběhne v Kolárově divadle
první koncert, který pro předvánoční čas připravili naši
mladší žáci. Ti starší se představí v pondělí 20. prosince na
Vánočním koncertu tamtéž.
(ZUŠ)

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Podzimní semestr Polické univerzity
volného času pokračoval ve středu 6. října
další lekcí. V jejím úvodu se posluchačům
představily tři mladé houslistky z polické
ZUŠ - Anička Pospíšilová zahrála skladbu
Moment musical od Franze Schuberta,
Anička
Novotná
Romanci
Henryka

Wieniawského a Markétka Nádvorníková Largo Giuseppe
Tartiniho. A interpretky se předvedly opravdu v nejlepším
světle. Zároveň to byl hezký symbolický úvod pro
následující přednášku. Jejím tématem totiž byly housle a
houslaři a lektorem byl známý houslař z Hradce Králové pan
Tomáš Pilař. Ten nejprve pohovořil o rodinné tradici výroby
houslí. Rodina houslařů Pilařových pochází z tzv. krkonošské
houslařské školy a houslařské řemeslo se zde předávalo
z generace na generaci. Dědeček pana Tomáše, Karel Pilař,
založil v roce 1924 v Hradci Králové houslařskou dílnu. Tu
pak předal svému synovi Vladimírovi, po něm pokračoval
v tradici sám pan Tomáš a ten v současné době zasvěcuje
do tajů houslařství svou dceru Šárku. V další části přednášky
se pak pan Tomáš věnoval samotné výrobě houslí. Bylo to
velmi zajímavé vyprávění o tom, jak housle vznikají a co
všechno výslednou kvalitu nástroje ovlivňuje. V první řadě
je to materiál, tedy dřevo, především dřevo smrkové a
dřevo javorové. Ale protože není dřevo jako dřevo tak pan
Pilař dává přednost smrku z Krkonoš a balkánskému javoru.
Při výběru dřeva je třeba samozřejmě přihlížet k jeho
vzhledu, dřevo musí být bez suků, záleží na tvaru let apod.
Ale na kvalitu dřeva pro houslařské účely mají vliv i další
faktory – stáří stromu, nadmořská výška místa, kde strom
vyrůstal, orientace svahu, na kterém vyrůstal aj. Značný
podíl na kvalitě zvuku nástroje mají i další skutečnosti, jako
opracování dřeva, konstrukce nástroje, tvar nástroje,
povrchová úprava (druh laku a způsob jeho nanášení) apod.
V průběhu přednášky byly promítnuty také dva filmy, ve
kterých je zachyceno, jak se pod rukama Vladimíra a
Tomáše Pilařových rodí nové housle. A dá se říci, že to byl
skutečný koncert pro dvě ruce. V závěru druhého filmu pak
se k nástrojům z dílny pana Pilaře vyjadřují ti
nejpovolanější, totiž ti, kteří pak s těmito nástroji
poskytují nevšední prožitky tisícům hudbymilovných
posluchačů, tedy housloví virtuosové jako např. Jaroslav
Svěcený nebo Václav Hudeček. Po vyslechnutí podobné
přednášky člověk pochopí, že výroba houslí není jen pouhé
řemeslo, ke kterému je zapotřebí vedle velkých znalostí a
manuální zručnosti také hodně citu, ale že houslař je ve
skutečnosti umělec, před kterým se sluší smeknout.
Již o týden později, 13. října se posluchači PUVČ sešli
k další přednášce, tentokrát k přednášce z oblasti geologie
s názvem Polická pánev. Po úvodním slovu paní starostky
Seidlmanové, vyslechli přítomní informaci starostky
hronovského Sokola, paní Jeřelové, o vystoupení skupiny
cvičenek této jednoty na festivalu v portugalském městě
Portimao. Poté následovalo tradiční hudební vystoupení
žáků ZUŠ. Tentokrát se nám představilo žesťové trio Baby
Brass v sestavě Tomáš Kubeček, trubka, Markétka
Jirmanová, lesní roh a Daniel Kubeček, baskřídlovka. Mladí
muzikanti předvedli čtyři skladby anonymních skladatelů ze
17. století, které mají připraveny pro mezinárodní
interpretační soutěž ve Vidnavě. Vystoupení se jistě líbilo a
nezbývá než souboru popřát úspěšnou reprezentaci školy a
našeho města a co nejlepší umístění v soutěži. Pak už nás
lektor přednášky, pan Jiří Kopecký pozval na velký výlet do
minulosti naší země. Přenesli jsme se asi 300 milionů let
zpátky, do prvohor, do období karbonu a permu, pozorovali
jsme, jak se krajina propadá do obrovské hloubky až 5 km,
sledovali jsme, jak se tento prostor v druhohorách zaplňuje
vlivem tzv. transgrese mořskou vodou, z níž se postupně
usazují sedimenty, ze kterých mnoho desítek milionů let
později, po ústupu moře v třetihorách a čtvrtohorách
vznikají působením především povětrnostních vlivů
pískovcové útvary, které dnes tak obdivujeme. Byli jsme
svědky tvorby různých minerálů, např. porfyrů, achátů nebo
chalcedonů, ale také vzniku různých pseudokrasových
útvarů, které dnes objevují speleologové. Nutno přiznat, že
přednáška to byla velmi náročná a vyžadovala od
posluchačů značné soustředění. Teprve ve druhé části
přednášky, při promítání snímků zobrazujících většinou
známé pískovcové útvary v našem kraji, doprovázeném
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výkladem lektora, si mohli posluchači trochu oddechnout.
Ale teď si už alespoň trochu můžeme představit, co
všechno předcházelo tomu, než vznikla ta naše krásná
krajina v dnešní podobě. A jestli zůstane krásnou i pro
generace příští, to zaleží i na nás.
Ve čtvrtek 21. října pak následovala další, spíše
oddechová akce – výlet po Orlických horách s bohatou
kulturní náplní. Na místo startu u polické radnice dorazil
v 7 hodin moderní, pohodlný autobus, za který by se
nemusela stydět leckterá renomovaná cestovní kancelář. Na
rozdíl od některých takových nás však „naše cestovka“
nenechala na holičkách někde v pustině Orlických hor. Po
přibrání dalších účastníků v Bezděkově a Hronově jsme
pokračovali do místa první zastávky, do Neratova. Zde jsme
navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl na
konci 2. světové války zničen, za minulého režimu chátral a
před demolicí jej uchránil pouze nedostatek financí.
V současné době probíhá náročná oprava a kostel získává
opravdu na kráse. Vyslechli jsme zde informace o
pokračujících opravách i o činnosti místního Sdružení
Neratov, které bylo založeno v roce 1992 pod patronací
faráře Josefa Suchára a které pečuje o osoby s lehkým
mentálním postižením, zaměstnává je ve vlastních dílnách
a podílí se i na záchranných pracích v kostele. Stavba je to
velmi „fotogenická“, jak dokazuje i snímek naší spolužačky
Jany Ťokové a fotoaparáty účastníků tedy nezahálely.

Z Neratova vedla naše cesta do Kunvaldu. Tady jsme si
prohlédli domek Na sboru, kde byla v roce 1457 založena
Jednota bratrská a shlédli zde expozici a film o založení a
historii Jednoty. Dalšími zastávkami pak byly Rybná nad
Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí a Javornice, což jsou místa
spjatá s pobytem mnoha našich předních výtvarných
umělců, především malířů, např. Antonína Hudečka,
Otakara Nejedlého, Vojtěcha Sedláčka, Antonína Slavíčka,
Jana Slavíčka nebo sochaře Leoše Kubíčka. A je překvapivé
i hodné obdivu, že ve všech třech těchto poměrně malých
obcích, obcích s několika stovkami obyvatel uměli ocenit
dílo těchto umělců vybudováním sice nevelkých, ale přesto
zajímavých galerií, ve kterých jsou k vidění práce mnoha
známých osobností světa umění. Návštěva této části
Orlických hor a prohlídka venkovských galerií tak může být
vhodným cílem výletů a všem milovníkům nádherné krajiny
i krásného umění lze takový výlet jen doporučit.
Tím se uzavřela kulturní část výletu, následoval jen
dobrý, i když poněkud opožděný oběd v Javornici a zpáteční
cesta do Police. Předpokládám, že většina účastníků byla
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s výletem spokojena, snad jen to počasí k nám mohlo být o
trochu milostivější. Krásná krajina, hýřící podzimními
barvami a zalitá sluncem by jistě potěšila víc než mlhavé,
zamračené kulisy, které nás téměř celou cestu provázely. I
tak se sluší poděkovat oběma organizátorkám, paní Vlastě
Klapalové a paní Vlastě Střihavkové za výběr trasy a za
zasvěcený komentář, kterým nás po celou cestu neúnavně
zásobovaly. A poděkování patří rovněž řidiči autobusu, panu
Nápravníkovi,
za příjemnou a bezpečnou jízdu a,
samozřejmě, i za přípravu životabudiče ve formě dobré
černé kávy, na které jsme si při zastávce v Kunvaldu
pochutnávali.
Na závěr tohoto článku, zobrazujícího vesměs příjemné
okamžiky ze života naší univerzity jsem, bohužel, nucen
zveřejnit i jedna zprávu smutnou. Po těžké nemoci řady
posluchačů PUVČ nečekaně opustil náš spolužák a dobrý
kamarád, pan Václav Damek. Sbohem, Václave, z našich řad
jsi odešel, ale ve vzpomínkách zůstáváš.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Pověsti našeho kraje a gastronomie
Když minula třicetiletá válka, nastaly prostým lidem
ještě těžší časy. Ti nemnozí, kteří přežili a uhájili skrovný
majetek, museli vrchnosti robotovat dvojnásob. Panstvo se
neštítilo odebírat měšťanům starodávná privilegia, aby se
obohatilo. Takhle například Poličtí ztratili právo vařit ve
městě pivo. Není divu, že se poddaní později proti tomuto
zacházení vzbouřili. Roku 1663 vládl na Broumovsku opat
Augustýn, Němec ze Slezska. K poddaným byl nerudný,
nelítostný a každá záminka mu byla dobrá, aby mohl
trestat. Na podzim byl osobně přítomen výlovu panského
rybníka v Meziměstí. Bylo nevlídno, mlhavo a ledový vítr
ztěžoval všem už tak namáhavou práci. Konečně se v sítích
objevila břichatá těla ryb a opat si mnul ruce. Sedláci se
bořili do lepkavého bahna, promrzlí na kost zatahovali sítě,
když tu se najednou chatrná síť v jednom místě protrhla a
mnoho ryb uniklo zpět. Opat se rozzuřil a nebožáka, který
byl nejblíž, surově zbil. Tentokrát to ale se vztekem
přehnal a vzápětí se zhroutil k zemi, jako by do něj uhodil
blesk. Jenom koulel vytřeštěnýma očima a škubal sebou
v křečích. Odvezli ho do broumovského kláštera a zavolali
lékaře. Marně, opat záhy zemřel.
Abychom trochu odlehčili tento neveselý příběh,
nabídneme čtenářům Polického měsíčníku vydatnou polévku
do podzimní nepohody, kterou lze servírovat v chlebu. Svůj
účel – nasytit a zahřát – především v sychravém a deštivém
počasí opravdu plní.

Podzimní bramboračka s houbami v chlebu
200 – 300 gramů čerstvých
hub (nebo hrst sušených,
předem povařených hub), asi
půl kila brambor, dvě hrstky
petrželové natě podle chuti,
mrkev a celer, sůl, pepř,
majoránka,
kmín,
česnek,
cibule, olej a hladká mouka na
jíšku.
Do velkého hrnce dáme vodu, sůl a nadrobno nakrájené
očištěné brambory vaříme. Když budou brambory
poloměkké, přidáme houby, nakrájenou petrželovou nať,
česnek a cibuli, dále mrkev společně s celerem. Polévku
vaříme, dokud nebudou všechny suroviny dostatečně
měkké. Potom přidáme pepř, majoránku, kmín a zeleninový
bujón, které polévce dodají správnou chuť. Na závěr
přidáme tmavší jíšku. Velmi atraktivně působí servis této
polévky v nahřátém malém bochníčku domácího chleba.

Následující slavnostní teplý předkrm je ověnčen zlatem,
protože díky němu získal v říjnu žák 4. ročníku oboru
Hotelnictví a turismus Miroslav Klapka absolutní vítězství a
zlatou medaili v regionálním českém kole gastronomické
soutěže mladých odborníků Gastro Junior Nowaco Cup
2011 v Praze-Čakovicích. Soutěžním úkolem pro obor Číšník
byla příprava tabule pro dvě osoby, servis vína a příprava
teplého předkrmu před hosty. Jako teplý předkrm připravil
brasírované slávky se zeleninou, doplněné bylinkovou
bagetkou a smetanovým dipem.

Na másle orestujeme karotku, červenou cibuli a hříbky.
Podlijeme vývarem, přidáme růžičkovou kapustu a dusíme
doměkka.
Dobrou chuť přejí v listopadu čtenářům Polického
měsíčníku žáci a pracovníci
Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov,
s. r. o. www.hshronov.cz

Brasírované slávky
1 malá mrkev, 50 g řapíkatého celeru, čtvrtka červené
papriky, půlka fialové cibule, 3 stroužky česneku, 4 lžíce
olivového oleje, 2 lžíce rybí omáčky, 4 polévkové lžíce
loupaných rajčat, 2 lžíce smetany, sůl, pepř, chilli dle
chuti, 100 ml bílého vína, slávky na 2 porce (asi 20 ks,
tepelně opracované firmou Nowaco) citron, limetka a
čerstvá petrželka na ozdobu.
Na pánvičce brasírujeme na olivovém oleji cibuli a
česnek, přidáme tužší suroviny jako mrkev, papriku a
řapíkatý celer, dále pak bílé víno, okořeníme a dále
přeložíme rajčata a rybí omáčku. Poté přidáme slávky a
lehce provaříme. Nakonec zjemníme smetanou a posypeme
čerstvou petrželkou. Přeložíme na předehřáté talíře,
ozdobíme limetkami a citronem. Jako přílohu podáváme
čerstvou opečenou bagetu s česnekovým máslem a
bylinkami. Jako zajímavost uvádíme, že součást soutěžního
prostření musí tvořit oplachovač prstů, protože tyto mušle
se mohou jíst pouze rukama, a to tak, že jedna prázdná
mušle slouží jako kleštičky pro další sousta. Nesmíme
zapomenout ani na odkládací talířek na prázdné lastury.
Vhodným vínem k tomuto pokrmu je Chardonnay.
Dnešní poslední, složitější pokrm byl pro změnu oceněn
bronzovou medailí na téže soutěži v kategorii Kuchař a
vybojoval ji další člen hronovského reprezentačního týmu
Milan Klapal, žák 2. ročníku oboru Hotelnictví a turismus.
Zadání pro kuchaře znělo - Krajová specialita v moderní
úpravě, surovinou bylo kuře.
Houbový kuba s opečeným kuřecím prsem a podzimní
zelenina s kuřecí roládkou
Kuřecí roládka
200 g kuřecích stehen,
sůl, pepř, 20 g listového
špenátu, 40 g anglické
slaniny, po 20 g pistácií a
lískových ořechů.
Kuřecí stehna položíme
ořechy,
na
rozsekané
naklepeme a okořeníme.
Poklademe listy špenátu,
plátky anglické slaniny a zatočíme. Dáme péci s párou 25
minut na 125°C, poté naporcujeme.
Kuřecí prsa
300 g kuřecích prsou, sůl, pepř, olivový olej.
Kuřecí prsa okořeníme a dáme na chvíli do ledničky.
Opečeme na olivovém oleji a dopečeme 20 minut při
160°C.
Houbový kuba
80 g malých krup, 40 g sušených hub, 20 g slaniny, sůl,
pepř, česnek, drcené houby, šalotka, 100 ml vývaru,
petrželka, majoránka.
Slaninu nakrájíme na kostičky, přidáme nakrájenou
šalotku a orestujeme. Přidáme sušené houby, podlijeme
vývarem, přidáme nasekaný česnek a necháme dusit pod
pokličkou. Poté přidáme uvařené kroupy, nasekané bylinky
a dochutíme kořením.
Podzimní zelenina
50 g karotky, 50 g růžičkové kapusty, 50 g červené
cibule, 50 g hříbků, 20 g másla, 100 ml vývaru, sůl, pepř,
olivový olej.

Š A NC E

PRO VAŠ E DÍ T Ě

je program pro děti na cestě do školy
a rodiče, kteří chtějí své děti doprovázet
Co vás v programu čeká:
práce v připraveném prostředí MC, MŠ nebo ZŠ
příprava na školu se specifickými a důmyslnými pomůckami a materiály
samostatná práce dětí, společná práce dětí a rodičů
práce v malé skupině se třemi lektory
náměty rodičům na to, jak pracovat také doma
Projekt Šance pro vaše dítě vzniká pod vedením Společnosti Montessori ČR - www.montessoricr.c

Program je zaměřen na děti, které:
potřebují ještě trénovat dovednosti v přípravě na čtení, psaní a matematiku
mají odloženou školní docházku
mají velký zájem učit se číst, psát a počítat už před nástupem do školy
nastupují do školy před 6. rokem věku (6 let jim bude v září, říjnu…)
nechodily do mateřské školy ani rok před nástupem do školy
mají nějaké další individuální potřeby při přípravě na školu….

Kdy bude program probíhat:
1. cyklus lekcí: listopad - duben 2010/11-

zahájení ve středu 24.11. 2010
v 15 hod v budově školy, Suchý Důl 24, přihlášky do 10.11.
u řed. školy Lenky Soumarové tel.736 761 792

2. cyklus lekcí: září – leden 2011/12
3. cyklus lekcí: únor – červen 2012
Kontakty na střediska, kde se můžete do programu přihlásit:
Mateřská škola Klubíčko, Grusova 448, Pardubice – Polabiny, 739 016 965, msklubicko@seznam.cz
MŠ a ZŠ Sluníčko, Bzenecká 23, Brno – Vinohrady, 603 376 957, ms.slunicko1@volny.cz
Montessori Kamínek RVC, Vsetínská 454, Val. Meziříčí, 603 285 691, montessorikaminek@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola, Suchý Důl, okr.Náchod, tel. 736 761 792,
lenkafo@volny.cz
MŠ Montessori, Na Vyhaslém 3197, Kladno, 739 063 844, ms.montessori@tiscali.cz
Montessori Centrum Pomněnka, Plachého 25, České Budějovice, 604 200 169, ivakrikavova@seznam.cz
Centrum Sofie, Žižkova 12, Říčany, 773 220 281, info@centrumsofie.cz
MŠ Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou, 483 302 625, montessori.jbc@seznam.cz
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STATISTIKA
K 31.10.2010 mělo město Police
dostupné evidence 4236 obyvatel.

JUBILEA

nad

Metují

dle

=========

V říjnu 2010 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Eva Fišerová
pan Antonín Středa
pan Jiří Vítek
75 let
paní Irena Cermanová
paní Milena Hrubá
paní Marie Pozděnová
80 let
paní Jana Šolcová
pan Antonín Leppelt

2.10.2010 Michal Šustek a Alice Wostrá

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ = = = = = =

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.

Vzhledem k rekonstrukci obřadní síně jsme byli nuceni poslední
letošní vítání občánků uskutečnit v náhradním prostoru, a to
v koncertním sále ZUŠ Police nad Metují. A vůbec jsme
neprohloupili – prostor je to důstojný, velký a navíc jsme byli
odměněni krásnou skladbou na klavír.
Přivítali jsme Lucii Jobovou, Daniela Klímu, Adrianu
Nanárovou, Karolinu Piši, Nikolu Grätzovou, Jana Jirmana, Jana
Majsniara, Dominiku Doležalovou, Vojtěcha Sulzbachra, Simonu
Středovou, Ondřeje Víta a Jana Vajsara.

SVATBY
V říjnu se s oddavky roztrhl pytel, souhlasné „ANO“ zaznělo 10x.
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

2.10. Jiří Dostál a Veronika Ficencová
2.10. Michal Šustek a Alice Wostrá
2.10. další pár – anonymní
2.10. Jan Hůlka a Martina Serbousková
2.10. Jiří Vajsar a Renáta Berková
9.10. Martin Varga a Veronika Gloserová
10.10. pár si přeje zůstat v anonymitě
20.10. 2x se oddávalo neveřejně
22.10. Roman Kubíček a Soňa Moravcová

– obřadní síň
- na Hvězdě
- obřadní síň
– církevní
- církevní
- na Ostaši

Lucie

Daniel

Adriana

Nikola

Jan J

Jan M

Karolína

- na myslivecké
chaloupce

Vojtěch

Simona

Ondřej

Dominika

Jan V

STŘÍBRNÝ PODVEČER
V pátek 22.10.2010 jsme se v zasedací místnosti naši starobylé
radnice sešli se „stříbrnými manžely“ Najmanovými, Sádovskými,
Pohlovými, Varcholovými, Hanákovými a Vaisarovými. Po malém
obřadu jsme poseděli u občerstvení a vypravovali a vzpomínali….

9.10.2010 Martin Varga a Veronika Gloserová

15

DIAMANTOVÁ SVATBA = = = = =
Společných 60 let manželského života, tzv.DIAMANTOVOU SVATBU
oslavili manželé Antonín a Věroslava Zítkovi. Slavnostní
připomenutí manželského slibu se konalo 28 října 2010 ve
společenské místnosti DPS Javor. Ještě jednou gratulujeme a
přejeme zdraví a pohodu.

Dagmar Hambálková, matrikářka

Vzpomínka
Naše vzpomínka patří panu Václavu DAMKOVI,
mnohaletému členovi senior klubu, který nás opustil.
Za Senior klub Ostaš :
Hana Krejčová

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Devadesát devět natěšených se 20.10.2010 sešlo
v Pellyho domech, o důvodu vysoké účasti se dočtete. Úvod
patřil paní předsedkyni H. Pivoňkové a po seznámení
s obsahem programu na dnešní odpoledne, předala první
slovo hostu. Pan odborný učitel se svými 3 žáky z Hronova
prezentovali Střední školu hotelnictví a podnikání SČMDS.
V této chvíli nás mile překvapila paní starostka - Mgr.
Ida Seidlmanová s velice příjemným sdělením, že před
okamžikem byla přestřižena PÁSKA A DOMOV DŮCHODCÚ po
mnohaletých peripetiích dnes otevřel svoji náruč, aby
sloužil těm, co prožívají svůj podzim života! Veliká radost,
že máme důstojné prostředí, vždyť senioři si to zaslouží.
Děkujeme.
A u tohoto věku jsme zůstali, protože
téma: Až budu babičkou – dědečkem“ mělo pokračování
z úst profíků Ivany Richterové a p. Františka Pivoňky. Obsah
literární prvotiny žáků zdejší ZŠ nás opět rozesmál a
pobavil. To je počteníčko. Bezstarostné mládí s růžovými
brýlemi, optimismus, radost. To je jenom dobře. A slíbené
je tady – „ŠOU“ - Barmanské odpoledne! Tak to se nám
rozšířily panenky. Mládí, zručnost, pohoda. Takový Míra
Klapka nás fascinoval, když kolem jeho těla létaly
vzduchem lahve, pohárky, které se plnily jak „Alko – tak i
Nealko“. Šikula! Nezasvěcený by si mohl myslet, že jde o
ukázkovou „ITÁLII“ - i na střepy došlo. Trénuje mnoho
hodin a z výkonu všech bylo vidět, že krom grifů do toho
dává i kus srdíčka. My jsme také usrkávali brčky osvěžující
lahodné nápoje a pan učitel vyzval 3 dvojice seniorů s výbornou pamětí - k pultíku, aby předvedli, jak přesně
namíchat a necvrndat vedle! Povedlo se – a to páru pí
Pivoňková a p. Pivoňka, pí Soumarová a pí Nožková, pí V.
Steinerová a p. M. Gennert. Byli výborní, oceněni dárky, ale
nejlepší - teda první místo získal p. Gennert M. „BARMAN –
SENIOR KLUBU OSTAŠ“! Jeho ŠAMPÁŇO s dvacetimiliony
bublinek si pěkně na zdravíčko všech hned vycucali ... .

Výlet = Pardubice? Díky panu řidiči, že se vyznal,
dorazili jsme včas pod Kunětickou horu. Ta je stále na svém
místě a naše! Pan KASTELÁN, ten sršel tolika informacemi a
letopočty, až nám začínalo kručet v útrobách. Naštěstí po
zapsání do PAMĚTNÍ KNIHY nás kroky dovedly do
RESTAURACE s usměvavou obsluhou, dobrým jídlem a
v hezkém prostředí. Trochu jsme se posilnili a šlo se dál,
do Medového království. Tady čekalo veliké překvapení,
Mařenka a BABA – JEŽIBABA pověděly i co nevěděly, no jako
ženský. Vůně koření, PERNÍKOVÉ CHALOUPKY – procházka
temnými chodbami a vyprávění v pohádkovém prostředí
mnohé vrátilo do vzpomínek z dětství. Bylo tu víc než milo,
a že české ruce jsou zlaté, jsme museli uznat. Uznání mají
už i z EU – ochrannou známku. Věřte – nevěřte, ta JEŽIBABA
- byl to DĚDEK! Jak je tohle možný? Možný je asi všechno a
když jsme se z pohádkového děje octli v realitě
nejmenovaného „OBCHOĎÁKU“, světe div se, že zboží
přehršle jako o pouti v Kvíčerově, ale že už 5. října tu měli
Vánoce, nepochopím? Jó, svět se mění a lidé s ním. Budiž!
My se setkáme 10.11. ve 14.30 hod. Opatrujte se. - Možná,
že přijde i kouzelník!záložka sport a
Kde nás najdete? www.police.cz ,
volný čas

Hana Krejčová

Aktuální informace z DFPP
Dobročinný fond pro pozůstalé v Polici nad Metují a
okolí, který se skládá z 24 úseků, čítá na tisíc členů.
Funguje již 87 let. Původně vznikl jako dobročinný fond pro
pozůstalé po členech hasičských sborů se sídlem v Polici
nad Metují, v působnosti hasičské župy Metuj. To znamená
všechny obce Policka. Postupně se přidaly sbory také
z Hronova, Velkého Dřevíče a Vrchovin. Hlavním účelem
vzniku byla solidární finanční výpomoc v případě úmrtí
člena. Situace normálních lidí, zvláště ekonomická, byla
velice složitá a těžká, proto každá finanční pomoc přišla
vhod. Lidé si uvědomovali, že jedině touto cestou mohou
alespoň částečně zmírnit těžkou situaci, která pro
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pozůstalé nastala. Toto platí i pro dnešní dobu, kdy náklady
na vše, co je spojeno s vypravením pohřbu, stále stoupají.
Nyní činí členský příspěvek jednou za rok 40,- Kč. Na
zemřelého člena vybíráme 5,- Kč a pozůstalým se vyplácí
příspěvek na pohřeb našeho člena ve výši 5 000,- Kč.
V dnešní době již od státu žádný příspěvek nedostanete.
Proto zveme nové členy do našeho fondu. Během
roku
pořádáme i různé kulturní akce, jakou jsou výlety,
Mikulášská a pod., kde se naši členové mají možnost
pobavit. Tyto akce jsou mezi seniory velice oblíbené.
Mít doma peníze připravené na pohřeb není v dnešní
době moc rozumné. Právě proto zveme nové členy mezi nás
a uvažujte, promyslete a propočítejte. Určitě se vám to
vyplatí. A nikdo neví dne ani hodiny a pozůstalí toto Vaše
jednání jistě ocení.
Za výbor: Chaloupková Marie – jednatelka

Zprávy z DD
Dlouho očekávaný okamžik se stal skutečností. Dne 20.
října 2010 byl slavnostně otevřen náš nový i rekonstruovaný
domov. Toho dne vládl u nás už od rána čilý ruch. Vše se
připravovalo na dopolední koncert a na odpolední slavnostní
program.
Dopoledne bylo určeno převážně našim uživatelům. Přijeli
nám zazpívat paní Pavlína Filipovská a pan Karel Štědrý. Jejich
vystoupení bylo velice milé a všechny posluchače doslova
„zvedlo ze židle“. Zpívali písničky nejen ze svého repertoáru,
ale i známé melodie z divadla Semafor doplněné veselým
vyprávěním. Všichni jsme si s nimi s chutí zanotovali. Velice
nás potěšil jejich vřelý přístup a nálada. Budeme mít na ně
pěkné vzpomínky. Děkujeme.
Odpoledne se začali sjíždět pozvaní hosté. Na slavnostní
akt přijali pozvání zástupci úřadu Královéhradeckého kraje
v čele s panem hejtmanem Bc. Liborem Francem, poslankyně
parlamentu ČR paní Ing. Vladimíra Lesenská, zástupci MPSV,
vedení firmy Kobla, zástupci Městského úřadu Police nad
Metují, katolické církve, okolních domovů a v neposlední řadě i
našich uživatelů. Po slavnostních fanfárách žáků základní
umělecké školy a
úvodních projevech byla slavnostně
přestřižena páska a garda polických ostrostřelců potvrdila
otevření domova salvou ze svých zbraní. Závěrem slavnostního
aktu nám důstojný pán p. Marian Lewicki náš domov posvětil.
Potom už následoval společný přípitek a prohlídka domova.
Atmosféru nám zpříjemnily i děti z tanečního kroužku základní
umělecké školy pod vedením pí učitelky Bětky Černé, které
všem přítomným předvedly něco ze svého umění. Děkujeme.
Všem se náš nový domov moc líbí, což nás samozřejmě
velice těší. Nyní si už jen můžeme přát, aby se nám v novém
domově dobře a spokojeně žilo i pracovalo. Postupně k nám
nastoupí noví uživatelé. I jim se jistě bude nový domov líbit.
Výstavba domova byla skutečně náročná, protože veškeré
práce probíhaly za plného provozu. Stavební podmínky brali
uživatelé domova statečně, s pochopením, přestože měli kolem
budovy z bezpečnostních důvodů omezený pohyb. Žili
ve stavebním hluku a prašnosti. Velice náročná byla vertikální
přeprava uživatelů, protože v rámci postupu prací stavby musel
být demontován výtah a 16 měsíců byl provoz zajišťován bez
výtahu.
Tuto situaci museli sdílet nejen uživatelé, jejich návštěvy,
ale také všichni zaměstnanci. Veškeré situace, které provázely
výstavbu, brali s velkou obezřetností a všímavostí, aby zabránili
možným nebezpečím. Všem zaměstnancům domova moc
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děkuji, vážím si jejich nasazení a pomoci. Motivace hezkého
pracoviště a domova pro uživatele držela všechny při zvládání
náročných chvil.
My jsme už začali cvičit v nové tělocvičně a vyzkoušeli jsme
i novou terapeutickou místnost. Postupně budou zprovozněny
všechny prostory a začnou sloužit uživatelům. Senioři u nás
budou trávit důstojný, pohodlný i aktivní podzim života a
snahou všech zaměstnanců je jim toto období života co nejvíce
ulehčit a zpříjemnit.
Za kolektiv DD Věra Kašíková, ředitelka

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Brigáda na klubovně
Kdo šel o druhém říjnovém víkendu okolo skautské
klubovny (nedaleko ZŠ), asi udiveně pozoroval, co se tam
děje. Vystěhované místnosti, pobíhající děti barevné od
hlavy až k patě, z oken zněla hudba a na to, že všichni
pracovali, měl každý úsměv na tváři. Ano, jak
z předchozího textu vyplývá, pustili jsme se do malování
klubovny,
abychom se tam
cítili zase o něco
útulněji.
Malovali všichni
- od malých až
po
dospělé.
Myslím si, že
výsledek našeho
snažení
je
opravdu
povedený. Pak
už stačilo jen
položit koberec
v místnosti
dívčího oddílu,
na který jsme si
na jaře vydělali
penízky, pověsit
obrázky a nástěnky, nastěhovat nově přebudovanou skříň a
zabydlet kuchyňku a koupelnu. Snad nám nová klubovna
vydrží dlouho pěkná.
Tímto chci poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu
(ne každému se chce pracovat) a také bych chtěla
poděkovat rodičům, kteří nám zapůjčili malovací náčiní a
snad se moc nezlobili, když jim přišly domů jejich ratolesti
umazané od barev.

Podzimní prázdniny
S dívčím oddílem jsme tentokrát vyrazily na celé
prázdniny do Hradce Králové. Naše krajské město a jeho
okolí nabízí spoustu tipů na výlet, a tak nebylo lehké si
vybrat, co budeme podnikat. Na středeční odpoledne byly
připravené hry v okolí klubovny na okraji Hradce, kde jsme
byly ubytované. Následující den byl věnován poznávání
města. Nejprve jsme se vydaly na Planetární stezku v okolí
hradecké hvězdárny - Planetární stezka je model naší
sluneční soustavy v měřítku 1 ku 1 miliardě, tomuto měřítku
odpovídají zároveň rozměry těles (modelů Slunce a planet)
i vzdálenosti, které mezi nimi musíte ujít. Na každé
zastávce najdete malou kuličku znázorňující planetu
a příslušnou informační tabuli, na níž jsou uvedeny základní
údaje a zajímavosti o dané planetě. Odpoledne jsme pak
strávily v centru města, kde jsme nejprve pátraly po
skřítcích žijících v okolí Velkého náměstí a pak jsme se
vypravily po stopách pánů Gočára a Kotěry (architekti, kteří
se podíleli na utváření charakteristického vzhledu města).
V podvečerních hodinách se pak světlušky (děvčata 6-11
let) vydaly do Obřího akvária a skautky (12-15 let) navštívily

čajovnu U Sluníčka. V pátek jsme se vypravily do skanzenu
v Krňovicích, kde jsme se dozvěděly, jak se dříve pralo
prádlo, zpracovával len, sušilo ovoce a mnoho dalšího.
Cesta ze skanzenu zpět, nám utekla velmi rychle, neboť
jsme se již těšily do Městských lázní do aquaparku. Sobotní
den jsme putovaly odděleně. Světlušky se vydaly na
Kunětickou horu a do Perníkové chaloupky – naštěstí žádnou
z nich neupekla ježibaba v peci, a tak se všechny v pořádku
vrátily. Skautky navštívily Hrádek u Nechanic, který byl
postaven jako reprezentační a letní sídlo hraběcího rodu
Harrachů. V neděli už jsme jen uklidily klubovnu a vrátily se
plné zážitků domů.

DEN PRO

PRVODÁRCE

na Transfuzní stanici v Náchodě v
pátek dne 12. listopadu 2010
Přijďte všichni, kdo jste dosud nedarovali krev a je
Vám alespoň osmnáct let, rozšířit řady dobrovolných dárců
krve. V současné době se projevuje nedostatek krevních
přípravků, a proto směřuje naše prosba i k Vám. Věříme, že
Vám není lhostejný osud vážně nemocných lidí a pomůžete.
Přijďte na Transfuzní stanici v Náchodě mezi 6.30 – 9.30
hodinou. Ráno se doporučuje jen lehká snídaně.
Bližší informace Vám podají zaměstnanci transfuzní
stanice na tel. č: 491 601 427. Na tomto čísle si můžete
domluvit i jiný termín, pokud
Vám právě námi stanovený den nevyhovuje.
Všem, kteří příjdou předem děkujeme a prostřednictvím
zaměstnanců transfuzní stanice si dovolujeme předat malý
dárek.
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Výběr z nových známek
Adolf Branald (1910 - 2008)

Hana Mazancová (vůdkyně dívčího oddílu)
foto z výpravy: www.beruskyy.rajce.net
Oddíl
bratra
Františka prožil čtyři
nádherné
podzimní
prázdninové
dny
nedaleko,
na
Janovičkách v Javořích
horách. Bydleli jsme na
chatě Veby Broumov a
hlavní
náplní
bylo
poznání
bližšího
i
vzdálenějšího
okolí,
konkrétně
příhraničních polských
oblastí.
Největším
lákadlem byla návštěva
podzemních komplexů
Osówka,
budovaných
za druhé světové války.
Kluci byli z podzemí nadšeni, byť se přesný význam
podzemních chodeb nedověděli, protože existují tři různé
verze, k čemu bylo toto dílo budováno a definitiva není
známa. Každopádně se ale zajímavou a poutavou formou
dověděli mnohé z nedávné historie.
Mimo výletů jsme čas využili k velkému množství her a
soutěží, procvičení skautských a tábornických dovedností
včetně vaření, při kterém se všichni postupně vystřídali, a
také sebepoznání, zamyšlení nad sebou samým i rolí ve
skautské družině, které vyvrcholilo volbou rádce a podrádce
družiny Ostřížů. Ti celý rok povedou ve spolupráci s vůdcem
oddílu družinu, připravují program na družinové schůzky,
učí se komunikaci, odpovědnosti a vůdčí roli mezi
vrstevníky, kterým jdou zároveň dobrým příkladem.
Pozdní Babí léto nám přineslo spoustu sluníčka,
zbarveného listí a mnoho krásných zážitků, na něž budeme
rádi vzpomínat a zároveň se těšit na další vydařené akce
našeho oddílu.
Jirka Beran (vůdce chlapeckého oddílu )

Námět
známky:
Prozaik,
dramatik a autor dětské literatury
Adolf Branald (1910 - 2008) se
narodil v Praze v kočovné herecké
rodině a stal se první českou dětskou
filmovou hvězdou. Byl mimo jiné
prvním československým hercem,
když v roce 1918 hrál ve dvou
filmech natočených jeho otcem.
Proslavil se hlavně rolí ve filmu
Venoušek a Stázička. Maturoval na
obchodní akademii a pak vystřídal mnoho povolání – byl
úředníkem, obchodním zástupcem olejářských firem,
pianistou, knihkupcem, vedoucím autodílny, výpravčím,
tiskovým mluvčím prezidenta drah, redaktorem. Na svém
kontě měl na třicet knih, proslavily ho především románové
reportáže, které dovedl k dokonalosti, a historické a
společenské romány.
Způsob tisku: kombinace hlubotisku s ocelotiskem v
barvách tmavě modré, tmavě purpurové, žluté a černé

Karel Zeman (1910 - 1989)
Námět
známky:
Filmový
režisér,
výtvarník,
loutkař,
animátor a v neposlední řadě
reklamní grafik Karel Zeman (1910
- 1989) vystudoval obchodní
akademii a kurz reklamního
kreslení. S filmovými triky a
animacemi, které ho celosvětově
proslavily ve filmu Cesta do
pravěku, začal profesionálně až v
roce 1943 ve Filmových ateliérech
ve Zlíně. Doma si natáčel
amatérské loutkové filmy již před tím. Řada jeho filmů je
ceněna celosvětově. Jsou unikátní po výtvarné i trikové
stránce. Mezi nejznámější patří Vynález zkázy, Cesta do
pravěku, Baron Prášil, Na kometě a jiné. Jeho prvním
filmem byl loutkový film Vánoční sen, který na
mezinárodním festivalu v Cannes získal první cenu ve své
kategorii.
Způsob tisku: kombinace hlubotisku s ocelotiskem v
barvách modré, červené, žluté a černé
Stanislav Plachta
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Povolební zamyšlení
Volby v našem městě velmi výrazně vyhrála kandidátka
„Sdružení pro rozvoj města“ vedená úspěšnou a populární
starostkou pí Idou Seidlmanovou. K tomuto výsledku vítězům
gratuluji a přeji jim úspěchy v práci pro rozvoj města a
spokojenost občanů.
Chtěl bych ale vyjádřit svůj názor na složení rady
města,která má zásadní význam pro chod radnice a
rozhodování zastupitelstva. Hned v pondělí po volbách jsem se
zajímal o to, zda rada bude jednobarevná,to znamená vybraná
pouze z 12 zastupitelů vítězné kandidátky. Paní starostkou mi
bylo řečeno, že ona toto řešení nepředpokládá. Diskutovali
jsme i o dvou našich zastupitelích, kteří by připadali v úvahu
jako členové rady. Jeden z nich je známý jako kritický
zastupitel. To mi však pro práci v 7 členné radě nepřipadá jako
zásadní problém. Často se takováto kritičnost v rozhodovacím
procesu mění v konstruktivní přístup k řešení problému.
Shrnuto - být u toho je něco jiného než být vedle toho. Druhý
náš zastupitel je snad hodnocen jako méně zkušený. Tady chci
ale připomenout, že v minulých volebních obdobích se členy
rady stali občané, kteří do té doby nebyli ani členy
zastupitelstva. I když většinou složení rady určují vítězové,
najdou se v našem okolí města, kde možnost podílet se na
řízení města, je dána širšímu spektru občanů. Ostatně 4892
hlasů pro kandidáty za ČSSD není úplně zanedbatelný počet a
navíc, kdyby fungovala povolební matematika, pak 3
zastupitelé z 21 tvoří jednu sedminu, a to je právě 1 člen v 7
členné radě města.
Zdá se mi také nešťastné to, že zvolení zastupitelé neznají
odpověď na otázku jaké bude složení rady a kdo bude
místostarostou. Řada občanů však tyto informace již má.
Nebylo by vhodné, aby vítězné uskupení informovalo ostatní
strany o výsledku jednání? Snad by i stačilo sdělení: takto jsme
se dohodli a s vašimi zastupiteli nepočítáme. I tak však
respektuji rozhodnutí vítězů voleb.
Práce rady a zastupitelstva bude v této nelehké době
spojené s finanční krizí těžká a náročná. Proto přeji úspěšný
start a výdrž pro celé 4 roky.
PS: Článek byl předán k otištění a kopie paní starostce
27.10.
Jaroslav Macoun

Vážení spoluobčané,
místní organizace ČSSD děkuje všem voličům, kteří
přišli k volebním urnám, protože jim není lhostejné naše
městečko a přilehlé obce. Zvláště pak voličům,kteří dali
důvěru kandidátům ČSSD. Trochu jsme doufali v lepší
volební výsledek, což se nepodařilo. Přesto jsme od Vás
získali, jako jedni z mála, stejný počet mandátů jako
minulé volební období. Naši zastupitelé, které jste zvolili,
jsou jako v minulém období paní Věra Klusáčková, pan
Zdeněk Dostál a pan Marek Plný. Ještě jednou děkujeme.
MO ČSSD Police nad Metují

Astronomický klub
Police nad Metují
LISTOPADOVÉ METEORY
Letošní listopadové meteory Leonidy, pojmenováné podle
souhvězdí Lva ze kterého zdánlivě vylétají, mají nepříznivé
podmínky pro pozorování. Pozorování bude rušit svit Měsíce,
který je 21. 11. v úplňku. Předpokládaná frekvence je 20
meteorů za hodinu, maximum nastane 17. listopadu.
Meteorický roj Leonidy má souvislost s kometou
55P/Tempel-Tuttle.

Kometa HALLEY v r. 1985
(dokončení z minulého PM).
6. listopadu uplynulo 25 let od prvního pozorování
slavné Halleyovy komety z pozorovatelny AK na Havlatce.
Podle článků v regionálních novinách Nový Čas byl AK v

19

Polici pravděpodobně první organizací v okrese Náchod,
která Halleyovu kometu pozorovala. Článek o „polickém“
pozorování komety přinesl Nový Čas dne 27. listopadu 1985.
4. listopadu téhož roku otiskl N.Č. článek s nadpisem „Po
Polici i v Jaroměři“. Autor M. Bělík v něm popisuje
okolnosti prvního pozorování Halleyovy komety členy
Astronomického kroužku SKP Mír v Jaroměři.
6. listopadu roku 1985 se Halleyova kometa nacházela
poblíž hvězdy Iota v souhvězdí Býka a její jasnost byla 8,3
magnitudy. Pozorovací podmínky tehdy nebyly ideální,
obloha byla v mírném oparu. O úspěšnosti pozorování jsem
pochyboval, ale za pokus to rozhodně stálo. Na trávě ležely
zbytky prvního sněhu. Mezi ně jsem postavil stojan
s osvědčeným „obřím triedrem“ SOMET BINAR 25x100.
Nejprve jsem si na obloze „cvičně“ vyhledal několik
známých objektu a mezi nimi i Krabí mlhovinu M1.
Vyhledání samotné komety netrvalo dlouho. Ten
nenápadný mlhavý obláček se sotva znatelným centrálním
zjasněním byla slavná Halleyova kometa… V následujících
dnech viděli kometu i ostatní členové našeho AK a „ke
slovu“ se dostal i dalekohled Newton D195/1515. Za několik
dní procházela kometa poblíž otevřené hvězdokupy Plejády
M45. A to jsme ji už viděli i v triedru 7 x 50.
V roce 1986 jsme uspořádáli celkem 12. veřejných
pozorování této „první dámy“ mezi kometami s celkovou
účastí 73 osob. Poslední pozorování Halleyovy komety
z Havlatky proběhlo přesně půl roku po pozorování prvním,
6. 5. 1986.

ORBITÁLNÍ STANICE IS

Období viditelnosti si můžeme vyhledat na internetu
(doporučuji www.heavens-above.com).
11. listopadu v 17 hodin 55 minut uvidíme ISS nad
západním obzorem. V 17 hodin 58 minut prolétá cca 20°
severně od Měsíce.
12. listopadu v 16 hodin 46 minut bude ISS nad západním
obzorem. V 16 hodin 46 minut a 48 sekund prolétá
souhvězdím Lyry a v 16 hodin 50 minut a 40 sekund bude
poblíž Jupitera.
Téhož dne tj. 12. 11. v 18 hodin a 22 minut můžeme
pozorovat další přelet. Jasnost ISS bude oproti předchozímu
podstatně menší.
13. listopadu začíná přelet ISS v 17 hodin 12 minut. V 17
hodin 15 minut a 45 sekund bude ISS prolétat cca 3° jižně
od Měsíce.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

22. listopadu v 11 hodin 14 minut SEČ
vstupuje do znamení Střelce, v listopadu se
den zkrátí o 1 hodinu a 20 minut,
6. v novu, 13. v první čtvrti, 21 v úplňku, 28.
v poslední čtvrti,
není pozorovatelný,
ráno nízko nad jihovýchodním obzorem,
není pozorovatelný,
na noční obloze v souhvězdí Vodnáře,
ráno nad východním obzorem v souhvězdí
Panny,
na noční obloze v souhvězdí Ryb,
na noční obloze v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

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

(Maminky, Miminka a Nápady)
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.

Kroužky a kurzy – doplňující informace
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 netradičních materiálů. Vzhledem k vysokému
zájmu jsme se rozhodli rozdělit kroužek na dva-pro mladší a
starší děti, které budou probíhat v úterý od 16. a od 17.
hodin. Díky této úpravě získáme více prostoru pro tvoření
dětí, tímto také vzniknou další 3 volná místa na tomto
kroužku, takže je možné se ještě přihlásit a to na tel.:
728 334 087 u lektorky pí. Pohlové nebo přímo v mateřském
centru.

Cvičení na míčích nejen pro těhotné se přesouvá na
čtvrtek od 18 hodin – abychom mohli vyhovět všem
maminkám v jejich zájmu o cvičení, přesunuli jsme ho na
čtvrteční podvečer, hlásíme stále dost volných míst!!!
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.

Doplňkový program v mateřském centru
Sobota – 13. listopadu dopoledne – Martinské trhy
Zveme Vás do tradičního stánku mateřského centra, kde
si můžete zakoupit výrobky našich návštěvníků. Tentokráte
jsme si pro vás připravili výrobky ze sbírky čajových sáčků,
ale také třeba šperky nebo rámečky na obrázky,
samozřejmě nemohou chybět martinské rohlíky. Náš stánek
najdete v průchodu vedle prodejny Večerka, přijďte,
těšíme se na vás.
Velmi děkujeme Potravinám Purkert za přízeň a podporu
našeho martinského stánku.
Šikovné ruce našich lektorek si pro vás v tomto měsíci
připravily:
Na čtvrteční odpoledne, kdy se v 16 hodin setkáváme
s tvořivými dospěláky, jsme si připravili tato vyrábění – 11.
listopadu se naučíme plést zimní čepice s paní
Tauchmanovou a 25. listopadu přivítáme blížící se advent
výrobou adventních věnců – potřebný materiál bude uveden
na plakátech.
V prosinci bychom také rádi zrealizovali malování na
hedvábí – úžasné dárky pro každého. Z důvodu náročnosti
přípravy materiálu prosíme zájemce o tuto dílnu, aby se
na
tel.:
777 903 029,
mail:
přihlásili
katahlavkova@seznam.cz nebo přímo v MC, nejdéle do
konce listopadu, tak abychom byli schopni včas zajistit
potřebný materiál. Tento kurz bude pouze na přihlášení!
Děkujeme za pochopení.

Ivetka a Simča, budeme si hrát, vyrábět, zpívat, poslouchat
pohádku a ochutnávat dobroty – příchozí maminky mohou
donést ochutnat vlastní výrobky – téma je jasné – cokoliv
dobrého z jablíček☺

Poděkování
Děkujeme panu Janečkovi, jehož firma Lunapark
Janeček zajišťovala atrakce na letošní pouti za věcnou i
finanční podporu mateřského centra MaMiNa.

Oznámení o zapojení do soutěže
Po úspěchu města Police n.M. v soutěži o dětské hřiště
jsme se i my rozhodli do jedné zapojit. Jedná se o speciální
soutěž pro mateřská centra, kde vítězné MC v našem kraji
dostane cenu 15tis. korun a vybraní účastníci velké dárkové
balíčky. Pokud nám chcete pomoct vyhrát, sbírejte účtenky
od nákupu kojenecké výživy společnosti Nestlé a Beba –
soutěž se nevztahuje na počáteční mléka PRO1 a HA1. Za
každou korunu dostaneme 1 bod. Účtenky, kde musí být
uveden alespoň jeden výrobek fi. Nestlé a datum nákupu,
nám noste do MC do konce roku – nezapomeňte nám
nahlásit své jméno a adresu – 20 maminek s největším
počtem odevzdaných bodů dostanou zmíněný dárkový
balíček. Další info v centru a na letácích. V našem kraji moc
center nesoutěží, takže šance vyhrát zde je☺

Program „Farma“
MC pořádalo ve slunečnou neděli 10. října zooterapii
nazvanou „program Farma“. Akce byla určena nejen klientům
dětského věku se speciálními potřebami, kteří navštěvují
canisterapii v MC, ale také široké dětské veřejnosti. Program se
konal na farmě sdružení u Choustníkova Hradiště.
Nejdříve se děti – farmáři – dozvěděly něco o krmení, jak
se jmenuje a jak pěstuje a také něco o přípravě krmných
směsí. Připravené dobroty a také ty, které si děti přivezly
(chleba, mrkve, jablíčka), se servírovaly přítomným zvířátkům–
kozám a koním. Děti se také dozvěděly jaká jsou ještě další
zvířata na farmě, k čemu se využívají, jak se jmenuje jejich
plemeno a další zajímavosti.
Vzhledem k tomu, že je farma rozlehlá je nutné využívat
techniku, takže se děti svezly na traktoru a každé s ním
odvezlo balík sena, samozřejmě, že jen jako spolujezdci a
navigátoři. Potom následovalo povídání o koních. Děti si
vyzkoušely jak se kůň čistí, provedly ho záludnou dráhou kolem
překážek a pak už stačilo jen vyskočit nahoru a povozit se –
jako správní koňáci bez sedla! Na závěr je čekala zase kozí
půlhodinka. Každý si zkusil kozu podojit a ochutnat čerstvé
mlíčko a pak se všichni přesunuli k ochutnávce domácích sýrů a
jogurtů z kozího mléka.
Program připravila Milada Macháčková se svým týmem
z občanského sdružení U Rozcestí, toto sdružení zajišťuje
canisterapeutické lekce a také další speciální terapie v MC,
které jsou v tomto roce financována z rozpočtu Města Police
nad Metují – děkujeme.

Čtvrtek - 25. listopadu v 9.30 – Jablíčková slavnost
Na oblíbený prožitkový program zveme všechny děti
s rodiči, co mají rádi jablíčka. Přivítají nás jablíčkové víly

Za MC Káťa Hlávková
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz
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JAK VZNIKLY NAŠE STÁTNÍ
SYMBOLY
Pokračování z minulého čísla
Čas vydařených Dušiček
Ano, zdá se , že jsou veselé , protože slunce nám přeje i
v tomto ročním období a my se můžeme potkávat se svými
milými, kteří nás už opustili a promlouvají k nám shůry
právě jako vydařené dušičky.
V říjnu jsme se přehoupli přes volby, které byly nadmíru
četné a mohu-li je posoudit zde v našem městečku,byly
úspěšné. I když babička( tedy B. Němcové) říkala, že není
ten, který by se zalíbil lidem všem. Ale kandidáti, kterým
se dostalo nejvíce hlasů jsou a budou i nadále pro město
přínosem , jak prokázali již v předešlém období.
Já, jako nerodilá „Pražačka“ mám zatím chmury z
postupu jednání o vedení Prahy a jsou mi naprosto
nepřijatelné dvě největší strany-ta levá i ta pravá, které
usilují o vliv. Ale to do našeho měsíčníku nepatří . Buďme
rádi, že je mnoho a mnoho městeček, kde se lidé srovnají,
byť by měli na řešení věcí rozdílné názory.
Samozřejmě, že musím zabrousit i do naší polické
kultury, která nás povznáší i poučuje a učí tomu, že na
světě jsou i jiné hodnoty, než ty materiální.
Druhým představením Polických her bylo znamenité
České nebe pražského Divadla Járy Cimrmana s režií
Ladislava Smoljaka. Už jsme ho na jevišti nezažili v roli
J.Á.Komenského,kterého nezapomenutelně zahrál u nás
Zděněk Svěrák. Ladislav Smoljak , člověk mnoha povolání ,
odešel do nebe začátkem letošního června.
Divadlo Járy Cimrmana je fenomén ,který v našem
divadelnictví neškolených herců zavedl poetiku vtipným a
úsporným textem. Mám tento způsob hraní ráda, protože
“poňouká“ k přemýšlení třeba o nemožnostech a dělá si
legraci i ze zdánlivě vážných věcí. A hra o zasedání české
nebeské komise v době první světové války za řízení
svatého Václava , za účasti Komenského a Praotce Čecha a
dalších členů v osobě J.Husa, K.H.Borovského a babičky
B.Němcové byla úsměvná svými postoji k B. Smetanovi ,
Sabinovi a dezertujícím českým vojákům z rakouské
armády. A vlastně i ty postoje nám mohou leccos
připomínat. Nás zaujal zejména J. Hus, představovaný
panem Jaroslavem Weigelem, který v Polici chodil do školy
a byl spoluzakladatelem polického skautu. Všichni herci byli
výteční, jeden vedle druhého a babička, představovaná
panem Miloňem Čepelkou,byla nepřekonatelná.
Další představení na polických prknech byla hra Jeana
Poirota Ptačí klec v podání polických herců. A že se naši
poličtí herci dostali do varu a s nimi i diváci, to mi věřte.
Zápletka je prostá. Tato komedie, která se na českých
pódiích hraje
pod názvem Klec bláznů má vděčnou
bláznivou zápletku a pojednává o dvou homosexuálech,
provozujících taneční gay klub. A to už samo napovídá o
bláznovinách, ke kterým dochází v jejich soužití. A když si
představíte naše polické herce pana J.Trnovského, F.
Kovaříka, J.H. Škopa, J.Antla a dámy I.Richterovou, K.
Vídeňovou a L. Voborníkovou, na ostatní také nechci
zapomenout, musíte se usmívat a přát jim mnoho úspěchů
v roli herců.
A ještě něco vážného a uklidňujícího , co jsme zažili při
nedělní mši v polickém kostele. O to se postaral Komorní
pěvecký sbor „ beKOORing „z Belgie s dirigentem Petarem
Čaličem, který má také vztah prostřednictvím svých rodičů
k našemu městu. Jejich zpěv dodal mši krásný prožitek,
harmonii a soustředění. Děkujeme.
A na závěr poblahopřejme městu Broumov, našemu
sousedu, protože jak jsem se v neděli z rozhlasu dozvěděla,
bylo senátem oceněno a prohlášeno za město stromů.
Dejme se také do zvelebování našeho města a přičiňme se
všichni o jeho rozkvět.
To vám všem přeje 2.11.2010
Jar@a Seidelová
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Státní barvy České republiky
Státní barvy jsou dalším ze
státních symbolů České republiky.
Jsou to bílá, červená a modrá v
uvedeném pořadí a nazývají se
trikolóra. Podle neoficiální interpretace symbolizuje bílá
barva čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu
vlasti a modrá bezmračnou oblohu. Trikolóra zachovává
oficiální pořadí státních barev, bílý pruh má vždy nahoře
nebo vlevo z pohledu pozorovatele. Vymezení odstínů
státních barev není zákonem upraveno.
Národní barvy českých zemí jsou vymezeny pro Čechy –
bílá a červená, Morava – žlutá a červená a Slezsko –žlutá a
černá.

Státní vlajka
Tak jako současný státní znak
České republiky prošel složitým
vývojem, obdobně tomu bylo (byť
v méně komplikované podobě) i se
státní vlajkou ČR.
Mezinárodně
uznávanou
československou státní vlajkou
byla od září 1918 bílo-červená vlajka (nahoře bílá, dole
červená). Pro zajímavost – poprvé byla oficiálně vztyčena
ráno dne 18. října 1918 na domě v 16. ulici ve Washingtonu
v USA, kde bydlel předseda čs. vlády prof. T. G. Masaryk,
pozdější první československý prezident. Protože však bílou
a červenou obsahovaly vlajky sousedních států Polska a
Rakouska, bylo nutno vlajku Československa nově řešit.
Proto byla na přelomu let 1918 a 1919 vytvořena
z iniciativy Prezidia ministerské rady, ministerstva vnitra a
archivu ministerstva vnitra komise pro vytvoření státních
symbolů. Komisi předsedal profesor pomocných věd
historických na Karlově univerzitě v Praze dr. Gustav
Friedrich a jejím členem byl mj. i kancelářský oficiant
(tehdejší úřednická hodnost) ministerstva vnitra Jaroslav
Kursa. V červnu 1919 se komise dohodla, že vedle bílé a
červené bude na vlajce modrá a 4. 7. 1919 jí předložil J.
Kursa řadu návrhů, mezi nimiž byl i modrý klín u žerdi
sahající do jedné třetiny vlajkového listu. S návrhem s
klínem byly v září 1919 dokonce provedeny zkoušky na dvou
vltavských parnících. Při projednávání v parlamentu však
návrh s klínem narazil na odpor a někteří poslanci místo
něho doporučili užít v horním rohu bíločervené vlajky vlaku
amerických Slováků (pět vodorovných pruhů- červený, bílý,
modrý, bílý a červený). Tento komplikovaný a esteticky
nevhodný návrh však zamítla skupina umělců a navrhla
prodloužit modrý klín do středu vlajky. V této podobě byla
československá vlajka schválena 30. března 1920.
Samotná vlajka Československé republiky byla ústavním
zákonem tvořena ze spodního pole červeného a vrchního
pole bílého, mezi něž byl vsunut modrý klín od žerdi do
středu vlajky, při čemž poměr vlajkové šířky k její délce byl
dán 2:3 a délka klínu se rovnala polovině vlajkové délky.
S německou okupací byla na zásah okupační moci tato
vlajka nahrazena novou protektorátní vlajkou, tvořenou
třemi vodorovnými, stejně širokými pruhy v pořadí bílá,
červená a modrá barva.
Zahraniční odboj si poté podržel původní čs. státní
vlajku, jejíž podobu nezměnila žádná z budoucích
politických
či
státoprávních
změn
postihujících
československý stát v tomto období a posléze se stala i
státní vlajkou samostatné České republiky.
Pouze v roce 1990 v rámci konstituování ČSFR jak Česká
tak Slovenská národní rada zavedly příslušnými zákony (ČNR
zák. č. 67/1990 Sb. a SNR zák. č. 50/1990 Sb.) státní vlajky
národních republik, které navázaly na kontinuitu původních

zemských symbolů. ČR tak zavedla státní vlajku složenou ze
dvou stejně širokých pruhů, spodního červeného a vrchního
bílého, při poměru šířky vlajky k délce 2:3. Stejný poměr
stran, tj. 2:3 měla i státní vlajka Slovenské republiky
tvořená třemi stejně širokými vodorovnými pruhy, v pořadí
svrchní bílý, prostřední modrý a spodní červený.
Když se však blížilo uzavření dohody o zániku
Československa,
parlamentní
heraldická
komise
nedoporučila užít bíločervenou vlajku ani vlajku s jiným
modrým odstínem klínu nebo s jinou velikostí klínu na
bíločervené vlajce za symbol samostatné České republiky.
Dne 17.12.1992 jednomyslně schválili poslanci ČNR návrh
zákona, který bíločervenou vlajkou s modrým klínem
vyjádřil kontinuitu občanského demokratického státu.

Prezidentská standarta

Státní pečeť

Vlajka prezidenta republiky je
čtvercového tvaru. Na bílém
podkladu, olemovaným okrajem
z bílých,
červených
a modrých
plaménků je umístěn velký státní
znak, pod kterým je na červené
stužce podložené žlutými lipovými
ratolestmi bílý nápis PRAVDA
VÍTĚZÍ.

Státní pečeť tvoří velký státní
znak
podložený
lipovými
ratolestmi. Okolo je vepsán nápis
ČESKÁ REPUBLIKA.
Použitá literatura: Lexikon
vlajek a znaků zemí světa, Aleš
Brožek, Kartografie Praha 1998
Pokračování v příštím čísle.

Člověk jde za štěstím a za člověkem neštěstí se žene.
Každého jednou jeho štěstí navštíví, jenže ne každý ví,
co jeho štěstí je.
Vlídnou řečí více získáš, nežli sečí.
Mám-li se kořiti křápu, tedy raději škorni.
Jak velké hodiny ukazují, tak malé se po nich opravují.
Kde jednou smetiště, lidé víc naházejí.
Neslouží útěk ke cti, ale ke zdraví.
Slavný plavec nejednou v říčce utone a slavného rytíře
v hospůdce zabijí.
Sám sobě hudeš, sám vesel budeš.
Nepřilévej louže k blátu.
Lepší doma krajíc chleba, než v cizině kráva celá.
Koho kaše spálila, ten i na podmáslí fouká.
Koho had uštkl, i stočeného provazu se bojí.
Vybral František Janeček

Žijí mezi námi…
ŠTĚPÁN PŘIBYL – hudebník,
trumpetista a vedoucí kapely
Jazz Generation

František Janeček

Staročeská přísloví ledacos vám napoví
Pokračování...

PRAVDY VĚČNĚ ŽIVÉ
Ošklivá tvář zrcadla nemiluje.
Rci pravdu, až víš, kudy utečeš.
Lež, ačkoli snídá, zřídkakdy obědvá a nikdy téměř
nevečeří.
Zloděj u lháře rád hospodou stává.
Čím kolo u káry horší, tím víc vrže.
Ne každý, kdo jazykem seče, se hodí do bitvy.Když se
dva pohánějí, třetímu nadhánějí.
Nepouštěj se na moře bez vesla.
Na jednu loď neklaď všechno své zboží.
Nestahuj katě, když daleko ještě brod.
I křivé dříví dobře hoří.
Lepší hrst jistoty, nežli pytel naděje.
Kdo se chce kulhavému smáti, musí sám rovně státi.
Na chválené hrozny ber malý košík.
Lidé často říkají, co si z prstu vysají.
Kdo čemu chce, dá se jedním vlasem přitáhnout.
Sůl na chléb, a ne chléb na sůl se dává.
Kdo za dveřmi poslouchá, sám o sobě slýchá.
V lese dříví sekají a do vsi třísky létají.
Pro třísku v oku mém, břevno ve svém vlastním nevidíš.
Staré chrámy dobré zvony mají (a staří lidé radu).
Cizí vidíš pod lesem a své nevidíš pod nosem.
Kdo má desatery housle, nemusí být ještě dobrý
hudebník.

Kapela Jazz Generation vznikla v roce 2008. Jak se
vyvíjí?
Za dva a půl roku existence prošla kapela docela velkou
změnou. Hlavně co se týče personálního obsazení i počtu
hráčů. Není úplně snadný poskládat tolik lidí, je nás deset,
aby kapela fungovala, aby se neprojevil žádný rušivý
element, který je schopen rozložit cokoliv. Myslel jsem si,
že tady tolik dobrých muzikantů není, ale naštěstí jsem se
mýlil. Jsou tady a je jich díkybohu dost.

Takže myslíte, že platí: Co Čech, to muzikant?
Těžko říct. (smích)

Zpěváka Dana Šafra jste potkal v Náchodě na Prima
sezóně. Trochu se nám zdá, že se Vaším osudem
proplétá jméno Josefa Škvoreckého. Hrajete v kapele
na dechový nástroj podobně jako on, na Prima
sezóně, která by bez něj nevznikla, jste se potkal s
budoucím zpěvákem Jazz Generation... Čtete
Škvoreckého?

Jistě že jsem od něj něco četl. Zbabělce, Prima sezónu.
Obě knížky jsou skvělý a určitě mě to ovlivnilo. Na podzim
2006 mě oslovil Tomáš Peterka, který je v týmu Prima
sezóny, jestli bych nedal dohromady kapelu a nezahrál v
Port Arturu skladby, o kterých Škvorecký ve svých knížkách
píše. Mně to přišlo jako velice zajímavý nápad. Jenomže
jsem v Náchodě několik let vlastně nebyl a ze zdejší
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hudební scény jsem vypadl, tak jsem oslovil několik
spolužáků a kamarádů z Prahy, který se pohybovali na
jazzové scéně. Takže nakonec bicí, basa a piano byly z
Prahy, pak jsem vzal asi dva nebo tři dechaře z
profesionální scény a zbytek byli hudebníci tady z okolí.
Třeba Petr Záleský, který hraje v Šesti na chodníku, Láďa
Charitonov z Machova, Dimo Miščuk, můj žák ze ZUŠ a k
tomu Dan Šafr jako zpěvák. Vzniklo docela zajímavé těleso,
ale zjistili jsme, že se do Port Arturu nevejdeme a koncert
nakonec proběhl v Dannyho kavárně v náchodském Beránku.
V první části koncertu jsme hráli starý fláky, který lidi znají
a který odpovídají válečné době Škvoreckého příběhů. A v
druhé části jsme hráli to samé, ale skladby jsme
přepracovali k dnešnímu obrazu, použili jsme třeba témata
od Beatles.

školu, chtěl jsem si dát přihlášku na konzervatoř, ale rodiče
mi to prozatím rozmluvili. Táta je architekt, tak jsem
skončil v Náchodě na stavebce. Šel jsem tam rád, vždycky
mi to nějak šlo, prostorové vnímání, rýsování, kresba...
Dokonce jsem tam založil svou první kapelu, která se
jmenovala „Lážo plážo band“, aranže nám psal Dieter
Balcar (jeho syn hraje s Ilustratosfér a Danem Bártou). Po
maturitě jsem šel na konzervatoř a ve třetím ročníku mě
zavolal kytarista Ludvík Kulich, který teď hraje s Anetou
Langerovou, že hledají dechaře do Annabase. Díky tomu, že
jsem s nimi hrál, jsem poznal Aničku a postupem času jsem
měl víc a víc namířeno směrem na Mlejn do Ochoze. (smích)
Po zkušenostech v Praze mě to táhlo zpátky sem, do
přírody, do větší pohody. Potřebuju kolem sebe mít vodu a
stromy. I tady beru inspiraci.

Takže v Port Arturu jste nakonec nikdy nehrál?

Momentálně učíte v Broumově, je to tak?

Hrál. Asi tři roky na to. Občanské sdružení STUDNA
(studenti z náchodského Jiráskova gymnázia) mne oslovilo,
zda bychom si nechtěli s uskupením Jam Friends v Port
Arthuru zahrát. Jam Friends, to je pár muzikantů, se
kterými se rádi scházíme a jamujeme, tj. improvizujeme na
známá témata.

Učil jsem nejdřív zároveň na ZUŠ v Náchodě i Broumově,
ale postupem času se to nedalo zvládnout. Nakonec jsem
zvážil, že v Náchodě bude pro školu snadnější sehnat
nového učitele a zůstal jsem v Broumově. A taky proto, že
to byla první škola, kde jsem učil a nechtěl jsem svoje
žáčky po těch letech opustit.

Hrajete na trubku. Většina kluků v pubertě tíhne spíš
ke kytaře – ať už jsou ovlivněni rockem nebo folkem.
Hrál jste někdy na kytaru i Vy?

Sledujete další osudy svých žáků?

Ne, nikdy. Už ve druhé nebo třetí třídě jsem začal hrát
na trumpetu. Pro mě to byl atraktivní nástroj, protože můj
děda měl taneční kapelu. Každý čtvrtek zkoušeli a já s nima
poslouchal starý fláky. To mě inspirovalo jak ke hře na
dechový nástroj, tak i k touze mít vlastní kapelu. Původně
jsem chtěl hrát na trombón, protože se mi líbil, ale když
jsem přišel do hudebky, tak mi řekli, že nemají ani nástroj,
ani učitele a jestli se nechci učit na trumpetu. Táta mi
potom doma pustil nahrávky Armstronga, Glena Millera,
Václava Týfu a mně se to začalo líbit.
Co se týče volby nástroje, záleží na úhlu pohledu. Pokud
dětem nebo mladým lidem, ukáže někdo jenom jednu cestu
– rock nebo big beat – a nedá jim možnost výběru, tak
samozřejmě budou toužit po kytaře nebo bicích. Já měl to
štěstí, že jsem se potkával s lidmi, kteří mi těch cest
ukázali víc. A pochopil jsem, že muzika není jenom o hraní
z těch „kuliček na linkách“ který někdo namaloval, ale že
má nějaký obsah, nějaký poslání, který je potřeba
interpretovat.

Zkoušel jste někdy sám něco složit? Namalovat
„kuličky na linky“?
Hraju ve třech kapelách. Kromě Jazz Generation ještě v
Annabase a 4.Tune. Co se týče těch „kuliček“, tak ty
používáme hlavně v Jazz Generation, kde máme pět
dechařů a tam už lze jenom těžko nechat nějakou velkou
volnost. Tady aranžuji celé skladby pro všech 10 muzikantů
– důvody jsou: 1.) velký počet muzikantů, protože není
možná improvizace všech 10 lidí najednou. 2.) snažím se ve
svých aranžích odrazit dnešní dobu a hudební směry. Vezmu
starou pecku – třeba St. Louis Blues – a aranžmá nasadím
třeba jako R&B, nebo funk. To děláme kvůli tomu, abychom
jazz a jeho směry přiblížili pokud možno všem generacím –
proto také Jazz Generation. V uskupeních Annabase a
4.Tune vytváříme i hudbu autorskou. Obě tato uskupení
mne jako muzikanta a jazzmana naplňují více. A vlastní
kompozice? No, mám problém, že mě napadají jenom
refrény, třeba osmi nebo dvanácti taktové fráze, které
samy o sobě nemohou fungovat a nemám to do čeho
zasadit. Chybí mi kus před a kus po. (smích)

Jaká byla cesta Vašeho hudebního vzdělání?
Pocházím z Dolní Radechové. Začal jsem chodit do
hudební školy v Náchodě, tenkrát to ještě byla LŠU, k panu
Jaroslavovi Vlčkovi. Podařilo se nám vyhrát nějaký soutěže.
Tím že jsme tenkrát hráli spoustu hodin, třikrát v týdnu a
potom ještě v sobotu a neděli a že přišly i úspěchy, tak
nutná motivace se objevila sama. Když jsem končil základní
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Učím teprve pět let, takže k tomu zatím nebylo moc
příležitostí. Ale třeba už zmiňovaný Dimo Miščuk z Náchoda
teď studuje pražskou konzervatoř u stejného profesora, kde
jsem studoval i já. Z toho mám samozřejmě velkou radost.

Na konec letošního roku chystáte vánoční turné s
Jazz Generation. Kam nás pozvete?
Ano. Letos proběhne vánoční turné J. G. podruhé. Tyto
koncerty jsme okořenili spoluprací se smyčcovým
kvartetem, jazzovým vokálním kvartetem a dětským
sborem vždy z tamního města, kde hrajeme. Samozřejmě
zveme všechny příznivce a fandy jazzu, aby přišli.
09.12.2010
12.12.2010
15.12.2010
Trutnov;
19.12.2010
26.12.2010
27.12.2010

Náchod - Městské divadlo Dr. Josefa Čížka;
Hradec Králové – Adalbertinum;
Trutnov - UFFO společenské centrum
Chrudim - Městské divadlo;
Rychnov nad Kněžnou - Pelclovo divadlo;
Broumov – nově rekonstruované bývalé kino
na Mírovém náměstí. Všechny termíny je
možné najít i na stránkách www.jazzg.cz.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Digitální vysílání – že by podvod
na lidi?
Když se uvažovalo o tom, že bude zavedeno digitální
vysílání a tím zároveň zrušeno analogové, většina obyvatel
zajásala – konečně! Zlepší se konečně příjem TV signálu a
chytne se to i na „zlomený drát“! Ale jak to již v tom
životě a demokracii chodí, předčasný optimismus vystřídá
zklamání. Bohužel pro občany dříve narozené to bude
veliké překvapení, až příští rok vypnou tzv. analog a
převaděč „Buňák“! Nejenže si musí pořídit tzv. Set top box,
tak zřejmě i anténu. Bohužel např. na Ostašské ulici tento
signál bude stěží možné přijímat ( vyzkoušel jsem).
Nezbyde nic jiného, než si připlatit a povolat odborníky,
kteří smontují sestavu tak, aby fungovala. To už ale jsme
na částce, že se pro seniora otevírá možnost nákupu
satelitního přijímače. Nechtěl bych tyto osoby podceňovat,
ale ovládání tohoto přístroje může vzhledem k pokročilému
věku činit problémy. Myslím, že si spousta obyvatel ještě
vzpomene – zlatý „Buňák“. Jestli jsem se v tomto článku
spletl, jenom dobře!
p.s.: možná se dočkáme doby, kdy budeme platit za
zdravý vzduch, který dýcháme
Novotný

Aktuality z „našeho kruháku“:

Jednou večer po setmění – na kruháku velké chvění…
Kdo tam? Duch !!
Každý lampu dýňovou chce mít, aby měla pěkný svit.

Za Spolek holek – Alena Jenková

Čestní občané města Police nad
Metují – (1.)
Když v roce 1992, na základě rozhodnutí rady města,
udělil starosta ing. Karel Šnábl zatím poslední titul čestného
občanství města Police nad Metují, vyšla k této slavnostní
události v tehdejším zpravodaji polických občanů „Polické
fórum“ č. 34 (vydaného dne 31. 8. 1992) stať pod názvem
„Díky za bohatý den…“ V článku, obsahující především
laudatio vyznamenané osoby, je mimo jiné také položena
řečnická otázka, kolik těch čestných občanů město Police
nad Metují v celé své historii vlastně má. Autorka textu,
skrytá pod šifrou »den« (Dagmar Svobodová) uvádí, že se
sama nejprve dobrala k počtu čtyř osob (včetně posledního
vyznamenaného), později, jak uvádí, se ke svému nemilému
překvapení (či hrůze) dozvěděla i o čestném občanství
Klementa Gottwalda – tedy svůj seznam uzavřela na
celkový počet pět čestných polických občanů.
I když byla polická obec s udělováním titulů čestných
občanství poměrně skoupá a nenásledovala příkladu
některých jiných (větších) měst, jejichž seznamy udělených
čestných občanství jsou téměř nekonečné, není to přece jen
trochu málo? Hned z kraje můžeme říci, že je. Polický
seznam čestných občanů sice zvláště rozsáhlý není, přece
však dvouciferného čísla dosahuje.
Čestné občanství – co tento termín vlastně znamená?
Ottův naučný slovník jej například definuje takto: „čestné

občanství jest vyznamenání, které obec udílí za zvláštní
zásluhy, jež si někdo získal o veřejnost vůbec, zvláště pak o
obec samu.“ Paragraf 9 Obecního zřízení z roku 1864 pak
stanoví, že „každá obec má na vůli, jmenovati zasloužilé
muže, jsou-li rakouští občané státní, čestnými měšťany nebo
čestnými občany. Aby jmenování bylo platné,je zapotřebí,
aby k němu svolily dvě třetiny veškerých členů obecního
výboru a to tajným hlasováním.“ Připomeňme ještě, že
čestní měšťané měli v Rakousku-Uhersku i jistá přednostní
volební práva v obci.
Zákonem č. 304/1920 bylo na počátku první republiky
„zrušeno právo obcí udíleti čestné měšťanství; čestné
občanství zůstalo, ale tím, že pozbyly významu výhody při
volebním právu, stalo se ryzím vyznamenáním.“
V současnosti je čestné občanství institutem správního
práva, které upravuje zákon o obcích č. 128/2000 Sb. (hlava
II., díl 1, § 36). V České republice lze udělit pouze čestné
občanství obce, města (nebo městské části hlavního města),
a to fyzickým osobám, které se zasloužily o jejich rozvoj.
Čestné občanství je možné udělit občanům České republiky
i občanům jiných států, kteří se zvláště významným
způsobem zasloužili o obec, město, městskou část nebo
podstatně přispěli k rozvoji demokracie, humanity, vědy,
kultury a sportu, k ochraně lidských práv a mezinárodní
spolupráce. Čestné občanství je možné udělit in memoriam.
O udělení nebo odnětí čestného občanství rozhoduje
zastupitelstvo obcí, měst, městských částí v samostatné
působnosti, občané mohou podávat návrh na udělení
čestného občanství prostřednictvím těchto zástupců. Tolik
stručný přehled o právním pozadí udělování čestného
občanství v minulosti a dnes.
Také v městě Polici nad Metují bylo několik osobností
v dávnější i nedaleké minulosti vyznamenáno titulem
čestného občana. Byli to v převážně míře místní občané či
rodáci, kteří se určitým způsobem významně zasloužili o
obec, a samozřejmě se mezi nimi nachází i několik
významných politiků své doby.
Kdo byl tedy vyznamenán titulem čestného občana
Police nad Metují? Pokusím se zde předložit (doufejme, že
snad úplný) seznam těchto osobností a určitě nebude na
škodu, seznámit se u některých (dnes již méně známých)
z nich i s jejich stručným životopisem.
První
tři
osobnosti,
zahajující
náš
seznam
vyznamenaných, FRANTIŠEK PALACKÝ, FRANTIŠEK
LADISLAV RIEGER a VÁCLAV VLADIVOJ TOMEK
obdrželi titul čestného měšťanství města Police společně.
Stalo se tak při schůzi obecního zastupitelstva dne 10.
května 1861. Zápis ze zasedání praví, že bylo „jednohlasně
uzavřeno, že pánové František Palacký, Ladislav Rieger a
Václav Vladivoj Tomek, deputovaní v říšském sněmu,
zdejšího měšťanského práva účastnými jsou.“ Vyznamenání
těchto politiků spadalo do doby, kdy při volbách do českého
sněmu, po vydání diplomu ze dne 20. 10. 1860 a ústavy ze
dne 26. 2. 1861 navrhovali Palacký, Rieger a Dr. Brauner
kandidáty poslanectví k volbám. Tehdy byl Rieger zvolen ve
dvou okresech a „důvěra v národě vzrostla k němu do výše
tak neobyčejné, jako prudkost útoků německé žurnalistiky
proti němu a Palackému. Proti útokům německým zastala se
česká veřejnost svých tehdy zbožňovaných vůdců tím, že po
prvním příkladu města Nepomuku uděleno v Čechách a
dílem i na Moravě čestné občanství Riegerovi a Palackému
od více než 1.500 obcí“ – tedy i od města Police, která spolu
s nimi vyznamenala i svého oblíbeného V. V. Tomka,
rovněž politika a zemského poslance. Představovat
Palackého a Riegra je, doufám, nošením dříví do lesa, o
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historiku V. V. Tomkovi jsme na stránkách PM pověděli
určitě také dost.
Pokračování v příštím čísle.

Miroslav Pichl

Z historie SDH Hlavňov
Zapsal jednatel sboru Jaroslav Berger
Obec Hlavňov se poprvé vepsala do dějin za panování
krále Václava I. V roce 1253, kdy byly v krátkých časových
odstupech založeny další obce na Policku. Události v 19.
století měly velký vliv na myšlení lidí, kteří se chtěli bránit
přírodním živlům vlastními silami a vlastním přičiněním, což
mnohdy mohlo zachránit majetek a hlavně životy a zdraví
lidí. Z historických pramenů měly velký vliv na zakládání
dobrovolných hasičských sborů velké požáry, které zničily
celé vesnice i města ve velice krátké době. Uvedu jeden
historií podložený požár v obci Hořejší Cerekev na
Táborsku. Dne 10. září roku 1821 vypukl v 5 hodin
odpoledne krutý požár, při kterém během půldruhé hodiny
shořelo 82 domů, škola, fara, špitál a kostel. Teprve o
půlnoci za přispění obyvatel ze širokého okolí se podařilo
plameny uhasit. Takováto krutá zkušenost tehdy sdružovala
obyvatele v dobrovolné hasičské sbory, které měly být
oporou nejširších vrstev obyvatelstva měst i vesnic.
Ušlechtilá myšlenka „Na pomoc“, jak tehdejší hasiči hlásali,
zapustila kořeny také v Hlavňově
Po vzoru sousedních obcí zejména Suchého Dolu, kde
byl již sbor založen, byla dne 15. července 1883 svolána i v
Hlavňově ustanovující schůze, která založila Dobrovolný
hasičský sbor se symbolickým názvem „Hvězda“. Sbor
začínal se čtyřkolovou ruční stříkačkou, kterou obec
zakoupila již v roce 1878 za 600 zlatých od firmy Smekal v
Praze. Sbor si zvolil i své první představitele:
• předsedou sboru byl zvolen řídící učitel Jiří Kopáček
• velitelem František Wintr, mlynář z č.p. 25
• cvičitelem Jan Stehlík, hostinský z č.p. 23
• jednatel byl Jan Klíma, místní kovář
• pokladník byl Josef Borna, rolník z č.p. 33
Byly sepsány první stanovy sboru, které obsahovaly
celkem 25 paragrafů, a ty byly výnosem c.k.
Místodržitelstvím království Českého dne 23.ledna 1884 v
Praze zaregistrovány pod číslem 93108, což můžeme ještě
dnes dokladovat z dochovaných listin. Sbor měl ustanoveny
své představitele, a hned se přihlásilo do sboru prvních 30
členů. Začátky měli ale těžké, chyběly peníze na výzbroj a
výstroj. Objednávalo se na dluh, a čekalo se, že shovívavost
dodavatelů bude velkorysá a splátky se uskutečnily
zpravidla z darů. První dary byly vcelku velkorysé a
pomohly sboru zajistit činnost. Uvedu příklad:
• 1884 Broumovský opat daroval sboru 20 zlatých
• 1885 císař František Josef I. daroval sboru 60 zlatých
• 1886 za účast na pohřbu opata Jana Rottra dostal sbor 15
zlatých
• Další dary byly pak ze zemského fondu např. v roce 1889
80 zlatých
Z občanské záložny v Polici nad Metují si sbor půjčil 100
zlatých. Ostatní příjmy tvořily již jen členské příspěvky.
Uvedu pro ilustraci kolik činily.
Zápisné obnášelo 30 krejcarů, členský příspěvek
měsíčně 10 krejcarů u činných a 20 krejcarů u
přispívajících. Ale již v roce 1886 byly sníženy na polovinu.
V dalších letech se příspěvky opět měnily, jak je uvedeno v
pamětní knize sboru. Také sbírka všech občanů v obci v
roce 1884 přinesla výtěžek 36 zlatých 33 krejcarů. V roce
1885 se konala na Hvězdě v kapli svatba pana továrníka
Smekala z Prahy, který vyráběl hasičskou výzbroj. Místní
sbor se svatby zúčastnil a dostal za to 6 pochodní a 2
lucerny, které byly v roce 1968 předány muzeu do Police
nad Metují.
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První zásah u požáru si sbor odbyl již v roce 1883 při
požáru v obci Dědov, kde hořelo bělidlo a továrna firmy
Šmída. Další byl v Ledhuji téhož roku a pak následovala celá
řada,
z
nichž
bych
uvedl
tyto:
1895 v obci Bělý vyhořelo 29 stavení, 49 rodin zůstalo bez
přístřeší,
celkem
postiženo
239
lidí
1915 v obci Žďár n. M. 22.května vyhořelo 21 stavení, více
než 100 lidí zůstalo bez střechy nad hlavou. Na událost
vzpomínal náš dlouholetý člen Josef Michl, který se jako
mladý chlapec hašení požáru účastnil. Podle jeho
vzpomínek a vyprávění ohořelé došky ze střech létaly přes
Pasa až do Jetřichova.
Požáry se nevyhnuly ani Hlavňovu. Uvedu jejich stručný
přehled:
• 1923 vyhořel výměnek u Veiserů
• 1929 vyhořela stodola u Pinkavů
• 1936 vyhořela chalupa u Veiserů v lomě
• 1939 hořela kaple na Hvězdě, zapálená od Němců
• 1952 vyhořel statek u Pinkavů
• 1952 hořel les u Václava
• 1953 vyhořela zemědělská usedlost u Kleinerů
• 1965 lesní požár na Požďáře
• 1965 požár u Pfeiferů
• 1989 vyhořela stodola u Berků
Další významnou kapitolou v historii sboru jsou
sjezdy. První sjezd tzv. Župní se konal v Hlavňově již v roce
1895. Druhý se konal 15.července 1915 na počet 30 let
trvání sboru. Byl to opět župní sjezd bývalé župy Metuj.
Podle zápisů se tohoto sjezdu zúčastnilo 294 členů v
krojích. Bylo provedeno hasičské cvičení na č.p. 102
(nynější dům v lomě, bývalý majitel Osoba). Na zahradě
č.p. 26 u Zeidlerů byla slavnost s koncertem. Třetí a
poslední župní sjezd se konal 18.července 1937 „U
Doležalů“ na rybníce. Podle dokumentů počasí nepřálo, ale
sjezd se přesto vydařil. Na sjezdu probíhal stánkový prodej
rozličného zboží. Z prodeje bylo sboru odvedeno procento
zisku. Čistý příjem podle účetní knihy činil 13 375,60 Kč.
Účetnictví sboru je vůbec zajímavé, v roce 1913 pokladník
vykazuje schodek 182,52 K. Kdo tento schodek nakonec
uhradil se v pokladní knize neuvádí.
Obě světové války znamenaly pro sbor útlum činnosti a
velkou ztrátu členské základny. Podrobnější dokumenty z
této doby nejsou k dispozici. Funkce ve sboru uchránila
některé její členy od nuceného nasazení do Německa. Po
osvobození v roce 1945 byl úbytek obyvatelstva v Hlavňově
oproti předválečnému stavu vyšší než se předpokládalo.
Celá řada rodin se odstěhovala do pohraničí. Bylo to více
než 100 lidí. To se samozřejmě promítlo i do práce sboru,
který ztratil své dlouholeté členy. V roce 1948 je v Knize
slibu uvedeno 34 jmen hasičů. V roce 1937 to bylo celkem
47 členů. Pro srovnání uvedu ještě rok 1899, kdy měl sbor
48 členů a patřil do tehdejší župy „Metuj“.
Zlomek historických fotografií

Poválečné období znamenalo
velký rozmach techniky a vybavení
sboru. První automobil, který sbor
zakoupil byla Škoda 430. Ta se
neosvědčila a byla vyměněna za
nákladní Opel. Ale ani s ním není
sbor spokojen a je zakoupena
Tatra 805 na inzerát od podniku
Průmstav v Karlových Varech.
Cena byla 29 tisíc Kč v době, kdy
předsedu MNV dělal František
Rudolf. Tento automobil opět
nebyl v dobrém technickém stavu,
a tak s pomocí tehdejších členů byl celý opraven a
renomován pro účely hasičů. Nejvíce se o to zasloužili:
Osoba Jan, Vacek František, Jenka František starší. Jako
řidiči se vystřídali mnozí členové. Uvedu Osobu Jana, Kutíka
Jaroslava a Jelínka Františka st. Ani Tatra 805 se nedožila
dnešních dnů a byla v roce 1993 nahrazena automobilem
ARO 240 zakoupeném od Českých drah za 9 500,- Kč. Tatra
805 byla po opravě prodána soukromníkovi do Dobrušky za
12 000,- Kč. Jedna perlička z této transakce stojí za
zmínku. Tatra byla před prodejem nepojízdná, sbor urgoval
na Městském úřadu nápravu a požadoval jiné vozidlo.
Městský úřad zakoupil nový motor ze skladových zásob za 5
000,- Kč. Sbor jej za vydatné pomoci Miloše Hrubého
namontoval do Tatry a bez jakéhokoli zajíždění prodal.
Nový majitel byl upozorněn, že má ve vozidle nezajetý
motor, ale zřejmě si s tím hlavu příliš nelámal a již ve
vysokovském kopci milou TATRU přehřál. ARO 240 bylo
potom vyměněno za ARO od sboru města Police n. M. za
jiné a prodáno. Bylo ovšem opět ve špatném stavu, a tak
bylo v roce 2001 prodáno a zakoupeno čtyři roky staré ARO
za 50 000,- Kč od pana Kyseláka z Čelčic, které nyní sbor
užívá, a doufejme, že bude ještě dlouho užívat. Vozidlo
prošlo letos technickou prohlídkou a řidič Michal Vacek o
vozidlo pečuje.
První stříkačka sboru byla, jak jsem již uvedl,
čtyřkolová ruční stříkačka firmy Smekal Praha, která
sloužila sboru nepředstavitelně dlouhou dobu, a to až do
roku 1945, kdy naposledy zasahovala při požáru špitálu u
kostela v Polici n. M. Špitál již po požáru nebyl obnoven, a
naše stříkačka putovala v roce 1958 po 80 letech služby do
starého železa, kde ji naposledy vyfotil náš dlouholetý člen
a funkcionář Augustin Osoba, který u sboru obětavě dlouhá
léta pracoval. První motorovou stříkačku zakoupenou z
fondu národní obnovy za 9 765,- Kč byla stříkačka
„Sigmund“ vyrobená původně pro firmu Renner v
Hamburku. Stříkačka byla ve špatném technickém stavu a
musela být dána do opravy. Slouží sboru dodnes jako
historická stříkačka. Dne 8.3. 1967 byla sboru přidělena
přenosná stříkačka PS 8, která je doposud v provozu.
Protože se sbor začal zúčastňovat pohárových soutěží a
nemohl se dobře umístit, byla za 20 000,- Kč zásluhou
bratra Milana Berky z útvaru Broumov zakoupena stříkačka
PS 12 s dvoukolovým přívěsem, a ta slouží sboru dodnes, i
když už prošla generální opravou, kterou si sbor svépomocí
hlavně zásluhou starosty Jana Špuláka provedl. Musím se
ještě zmínit o další stříkačce PS 8, která byla zakoupena ze
závodu VEBA Police nad Metují a jako náhradní stroj ji sbor
vlastní. Prodej pomohl zprostředkovat Karel Beneš v roce
1993. Jak vidíte, techniku sbor má, stačí jen vyvíjet
činnost.
Hasičská zbrojnice postupem doby také změnila své
místo. Původní stará zbrojnice stála u potoka za nynějšími
garážemi postavenými v prostoru bývalé družstevní váhy.
Nová zbrojnice v přízemí kulturního domu byla předána
1.listopadu 1959. Stavba nové zbrojnice i celého kulturního
dmu se prováděla velkou částí svépomocí brigádnicky.
Počty brigádnických hodin byly stanoveny podle
majetkových
poměrů
jednotlivých
občanů.
Podle
harmonogramu, který byl vypracován, odpracoval nejvíce

hodin Václav Berka, dlouholetý člen a funkcionář sboru. Ten
celkově odpracoval na zbrojnici úctyhodných 1 602 hodin.
Měl dobře nabroušenou a rychlou tužku, a tak získal i svoji
přezdívku „Berka tužtička“. V současnosti je zbrojnice i
kulturní dům po opravě, a je opravdu důstojným místem
pro hasiče i místní SOKOL.
Velkých úspěchů dosáhl sbor v letech 1955 až 1958. V
roce 1955 přistoupilo do sboru 9 nových členů, kteří začali
provádět výcvik soutěž požárních družstev. Celkem
11tičlenný kolektiv získal prvenství v soutěži okresního kola
soutěže požárních družstev v roce 1956 a 1957. V roce 1958
získalo družstvo 2.místo a unikla mu vlajka, kterou by po 3
prvenstvích získali jako trvalou trofej. Družstvo tehdejších
vítězů cvičilo v tomto složení:
velitel Beneš Josef, dále Berka Karel, Berka Josef,
Nentvich Josef, Beneš Karel, Zinke Jaroslav, Rotter
Antonín, Hrubý Miloš, Šrůtek Jaromír, Pavlínek Radislav a
Obršál Jaroslav. 5.srpna 1956 se uskutečnila ojedinělá
hasičská akce, kdy vítězové okresních soutěží z Hradeckého
kraje měli dopravit vodu na vrchol nejvyšší české hory, na
Sněžku. 22 sborů a 270 hasičů tento úkol splnily, a my
můžeme bát hrdí, že u toho byl náš sbor. Vlastní dodávka
vody trvala 45 minut, ale nutno dodat, že akce byla předem
připravená.

Ani současné družstvo mladých hasičů nezahálí a již několik
let se zúčastňuje pohárových soutěží v okrsku i širokém okolí.
Družstvo cvičí složení: velitel Valášek Petr, zástupce velitele
Meier Michal, dále pak Vacek Michal, Berger Martin, Stefaniak
James, Podstata Jaromír, Vaniš Martin, Kovář Milan, Rotter
Milan, Kraus Dušan a chalupář Dušek Stanislav a Dušek Lukáš.
Když je opravdu nedostatek, jede na soutěž i starosta Špulák
Jan nebo jednatel Berger Jaroslav. Mezi největší úspěchy patří
vítězství v domácím poháru, potom vítězství v České Metují, v
Bezděkově, Police nad Metují, Martínkovicích, ve Žďáře a již
po třetí v Meziměstí. Ale před těmito soutěžemi ani stará garda
nezahálela, pořádala pravidelně hasičské bály v hospodě „U
Květy“, tradiční letní karnevaly, sběry starého železa, chodili
jsme sázet stromky a celou řadu akcí, které vyžadovala
tehdejší politická garnitura. V současnosti má sbor 48 členů, z
toho 3 ženy. Čtyři mladí hasiči z Hlavňova jsou organizování v
SDH Bukovice v kolektivu mladých hasičů.
Závěrem mé zprávy bych chtěl poděkovat všem jejím
členům za obětavou práci, která je bez nároku na odměnu a je
na úkor volného času. Poctivá dlouholetá práce celé řady členů
zaslouží obdiv a poděkování. Pokud ve zprávě chybí důležité
údaje, rádi je doplníme a předáme dalším generacím, aby
pokračovali v dobře započatém díle. Pokud jsme na někoho
zapomněli, věřte, že to nebylo úmyslně. Tím bych chtěl
vzpomenout na řadu z Vás, kteří jste dlouhá léta pracovali ve
funkcích
sboru
a
nevzdali
jste
to.
V Hlavňově dne 6.června 2003

Se souhlasem jednatele SDH vybral František Janeček

Podzimní den
Jaroslav Vrchlický
Nad tichou zemí zářné slunce stojí
a zlatým paprskem se dívá v lesy,
jak příroda si pomalu hrob strojí
v pavouků vláknech, v listí pestré směsi.
Mně pod oknem keř růží znova zkvétá;
hle, motýl k němu ještě zalét´ bílý;
snad poslední to pozdravení léta,
snad poslední to úsměv u mohyly!
Na holých kmenech plné hrozny vína
se v zlaté pýše svoji sluní klidně,
v nich na svou mladost zem se rozpomíná
a vzpomínkou tou usmívá se vlídně.
A lehce šípem slunce poraněno
do zvadlé trávy jab´ko s větví padá,
v něm poslední svou oběť a své věno
strom na ňadra své věčné matky skládá.
Z Čítanky pro třetí třídu měšťanských a středních škol
(Praha 1946) vybral F. J.
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Městská policie a měsíc říjen

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Závěr liturgického roku
Máme měsíc listopad a je nám dopřáno prožívat krásný
vlahý podzim. Většinu hospodářských činností máme již za
sebou, a ještě možná něco stihneme. Uvidíme, jak se
k tomu postaví sv. Martin, který tento týden přijede na
svém koni. V církvi nyní prožíváme předpředposlední týden
liturgického roku a 28. listopadu vstoupíme dobou adventní
do liturgického roku nového. Na počátku tohoto měsíce
jsme prožili Slavnost Všech svatých, kdy jsme obrátili náš
duchovní zrak s poděkováním a prosbou o přímluvu k našim
vzorům ve víře - svatým, skrze které působil a prozařoval
na svět Všemohoucí Bůh a poté jsme v křesťanské naději
vzpomněli na zesnulé, kterým jsme prokázali službu
modlitby a přímluvy. Tato zastavení jsou pro náš život
důležitá jednak proto, abychom si uvědomili, že nejsme
pány nad životem ani smrtí, že naše pozemská pouť je
dočasná, ale také abychom objevili naději a Boží nabídku
na spásu a věčný život. V průběhu tohoto měsíce nás pak
čeká už jenom několik méně významných památek a svátků
a v jeho druhé polovině Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou
ukončíme liturgický rok.

Pořad bohoslužeb po změně času:
Jediná změna v pořadu bohoslužeb, která nastala se
změnou na zimní čas, je u sobotní večerní mše svaté
s nedělní platností, která je posunuta na 17. 00 hod.
Ostatní zůstává nezměněno.
Po dobu zimního času bude tedy pořad bohoslužeb
následující:
- 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 17.00 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Úřední hodiny: v úterý, ve středu a v pátek.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
7. listopadu 9. listopadu 11. listopadu 13. listopadu 14. listopadu 17. listopadu -

32. neděle v mezidobí
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Památka sv. Martina, biskupa
Památka sv. Anežky České
33. neděle v mezidobí - Den Bible
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Státní svátek - Den boje za svobodu a
demokracii
- Mezinárodní den studentstva
21. listopadu neděle, Slavnost Ježíše Krista Krále
23. listopadu Slavnost sv. Klementa I., papeže a
mučedníka, hlavního patrona
královéhradecké diecéze
28. listopadu 1. neděle adventní
30. listopadu Svátek sv. Ondřeje, apoštola
5. prosince 2. neděle adventní
6. prosince Svátek sv. Mikuláše, biskupa
8. prosince Slavnost Panny Marie, počaté bez
poskvrny prvotního hříchu
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar
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V měsíci říjnu městská policie :
Dohlížela a spolupracovala na řádný průběh a pořádek
při konání komunálních voleb
Provedla další sérii kontrol veřejného pořádku, zajistila
odklizení nepovolené skládky stavebního odpadu pod
Havlatkou.
Za rušení nočního klidu a znečišťování veřejného
prostranství uložila blokové pokuty.
Okresní soud v Náchodě již neuvěřil slibům o nápravě
chování jednoho mladíka a s okamžitou platností
rozhodl o jeho umístění do nápravného zařízení, další
již zletilý mladík, skončil ve vazební věznici. Do jisté
míry, by tato rozhodnutí měla vnést do některých
lokalit v našem městě klid.
Městská policie úzce spolupracovala se
sociálním
odborem městského úřadu.
Městská policie provedla kontroly v restauračních
zařízeních, doručovala písemnosti, zpracovávala zprávy
pro soud a státní zástupce. Prováděla kontroly
parkování ve městě.
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se město mělo
topit ve sněhových přívalech, ale s předstihem, kdyby
přeci jenom…Prosíme všechny řidiče, kteří parkují svá
je
odstavovali
vozidla
v ulicích
města,
aby
s rozmyslem.
Mnohdy
vozidla
brání
v údržbě
komunikací, překážejí pluhům a sypací technice. Díky
tomu, pak dochází ke zbytečným prodlením v úklidu, či
k úklidu skrze tato vozidla nedojde vůbec. Prosíme,
dodržujte tato pravidla.
Případ Aničky v pražské Tróji, nenechal jistě mnohé
v nás v klidu. Pátrání, které bylo provedeno
v obrovském rozsahu, nepřineslo prozatím žádný
výsledek. Situace rodičů musí být jistě hrozná. Při
odpoledních službách, které se prolínají částečně i do
noci, dosti často vidíme malé děti, které se vpodvečer
pohybují po městě samy. Ať to jsou žáci třeba zušky,
děti, které chodí do různých kroužků, anebo třeba jen
děti prostě venku. Prosíme věnujte svým dětem čas,
mějte přehled o jejich pohybu, choďte jim, zvláště
v tomto čase, kdy je tma již odpoledne, naproti,
zajistěte pro ně dohled, odvoz, využijte babičky, dědy,
přátele, dejte dětem telefony. Nepodceňujte v žádném
případě situaci, kdy se dítě nevrátí domů včas. Věřte,
že podobné případy se nemusejí odehrávat jen kdesi ve
velkoměstech.
Petr Zima – vrchní strážník MP

Trocha historie AMK Police
(pokračování)
K prvním průkopníkům polických terénářů Michlovi a
Tillerovi se záhy připojují další. Terénních motocyklových
soutěží se začínají roku 1960 zúčastňovat také Jaroslav
Špaček, Jaroslav Dobeš a Václav Volavka, který dostal
zapůjčenou dvěstěpadesátku z AMK Broumov, tato skupina
však zanedlouho tento sport z různých příčin zase opouští.
Soutěží se také občas zúčastňují až do roku 1963 Miroslav
Ságner a Lubomír Zinke, ti však převážně jen pro své

potěšení, bez vyšších ambicí. Byly to zejména jejich
oblíbené
soutěže
v Úpici,
v Trutnově,
Sobotce,
v Heřmanově Městci aj. Miroslav Ságner se již předtím,
v letech 1948 – 1951 zúčastňoval za hronovský Autoklub
silničních rychlostních závodů – na závodním motocyklu
Ogar 250, který získal od známého pražského jezdce
Bubeníčka, absolvoval až do svého odchodu na vojnu
silniční závody v Hronově, v Hradci Králové, v Trutnově,
Nové Pace, v Jičíně, v Semilech, svezl se i na známém
závodě „Oběma směry“ v Praze.
V roce 1960 do dílny přichází Jaroslav Pichl a roku 1961
se na upraveném mopedu Stadion S22 zúčastňuje povinných
terénních soutěží, aby získal III. výkonnostní třídu. Na svou
první soutěž do Sobotky, spolu s Miroslavem Ságnerem,
Lubošem Zinkem a Jaroslavem Pichlem se vypravuje na
svém Pionýru věci neznalý, oblečen v tesilové kalhoty a
v polobotkách, také hlavňovský Miloš Klimeš.
Roku 1961 se také koná již „III. ročník terénních
motocyklových závodů“ za městskými jatkami, ale bohužel
je to ročník poslední. Tohoto motokrosu se již také
zúčastnil i Jiří Tiller, když Josef Michl ještě nezískal
dostatečný počet bodů ze soutěží. Místní pobočka AMK
Svazarmu ještě uspořádala 24.6.1962, jako svůj závazek
k XII. Sjezdu KSČ, na místním fotbalovém hřišti
„Překážkovou jízdu motocyklů“, která se však nesetkala
s velkým zájmem místní veřejnosti a byla poměrně slabě
navštívena. Byl to také na dlouhou dobu poslední
motoristický podnik v Polici nad Metují.

Roku 1962 se tým polických závodníků skládal z Jiřího
Tillera, Josefa Michla, Jaroslava Pichla, Lubomíra
Zinkeho, Miroslava Ságnera a Vlastimila Havlíka,
zástupce motokárového sportu, který do Automotoklubu
přestoupil z organizace Svazarmu v Masně. Jak uvádí
zpráva o činnosti AMK, „soutěžní jezdci AMK Tiller, Michl
a Pichl absolvovali celou řadu terénních závodů,
z těchto však dosáhl uspokojivého umístění pouze Jiří
Tiller, zatímco ostatní dva při vylučovacích závodech
odpadli. Jejich zájem o závodní činnost však tímto
počátečním neúspěchem nikterak neklesl a osobní účastí
při zájezdech Jiřího Tillera na závody se snažili získat co
největší zkušenosti pro příští sezónu. Také Zinke a
Ságner nenajeli potřebný počet bodů pro kvalifikaci; to
je ovšem neodradilo a dále pilně několikrát v týdnu
trénují a věří, že v příštím roce dosáhnou potřebný
počet bodů“ – uvedl náčelník AMK Karel Štěpán.
Kvalifikačních závodů do krajského přeboru se zúčastnili
Jaroslav
Pichl
na
motocyklu,
koupeném
od
broumovského Kahlera, Josef Michl zprvu na
dvěstěpadesátce s válcovým šoupátkem, kterou získal od
trutnovského Šatného a Jiří Tiller, vybavený solidní
tovární technikou Jawa 250. Kvalifikoval se však pouze
Jiří Tiller, který nakonec obsadil po 8 závodech
v krajském přeboru pěkné 7. místo.
Příprava na sezónu 1963 byla impozantní. Nový
motocykl staví Josef Michl, Jaroslav Pichl s pomocí
bratra Miroslava, který se vrátil z vojenské prezenční
služby, připravuje nový motocykl s jednovýfukovým
motorem ČZ 175, který se podařilo vyladit na velmi
slušný výkon. Jiří Tiller získává velmi výkonný motor
tovární výroby, dlouhozdvihovou dvěstěpadesátku
„libeňák“, se kterým se jako držitel II. výkonnostní třídy
zúčastňuje i jarního kontrolního závodu reprezentantů
v Holicích, spolu s Josefem Michlem, který startoval ve
třídě 500 ccm na vlastní žádost bez náhrady a který na
strhující souboj našich špiček Jaromíra Čížka
s Miroslavem Součkem, při kterém ho několikrát předjeli
o celé kolo, dodnes nezapomněl. Možná dodnes
nezapomněli ani tehdejší diváci, když jeho motocykl
dokázal díky prasklému guferu zahalit celou kotlinu
holického závodiště hustým kouřem.

Za AMK Police – Petr Dostál

Šestnáctiletá Terezka přivezla
bronz z mistrovství republiky
dospělých

Dne 10. 10. 2010 se v Praze konalo Mistrovství ČR
družstev v latinsko-amerických tancích. Jedná se o
velmi prestižní událost tanečního sportu, jelikož jde o
prezenci jednotlivých klubů, za které mohou startovat
vždy 4 páry v příslušné kategorii. Leckdy je pro
některé kluby vůbec problém dát dohromady tolik
tanečníků.
Tereza Řehořová z Police se také se svým
tanečním partnerem Filipem Cipárem /Slovensko/
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přičinila o úspěch tanečního klubu Maestro Praha,
který obsadil 3. místo v kategorii dospělých.
1. místo STK Praha
2. místo TK Orel Telnice A
3. místo TK Maestro Praha
Lukáš Bartůněk – Kateřina Hrstková
Jan Skuhravý – Dominika Bergmanová
Filip Cipár – Tereza Řehořová
Vladimír Lazarev – Aneta Horáková
Za vedení města blahopřeji všem tanečníkům,
samozřejmě přednostně polické Terezce Řehořové.
Věřím, že říjnový úspěch je odměnou i výzvou
k dalším nelehkým tréninkům.
Ida Seidlmanová

Tři vydařené víkendy plné nejen
sportování.
Jestli se dá mluvit o protekci, tak snad jedině ve
spojitosti s neuvěřitelnou klikou na ideální počasí o třech
víkendech se sportem a trochou té zábavy v jinak
uplakaném a povětrnostně nevlídném měsíci…

Míčový víceboj
Dvoudenní desetiboj tříčlenných týmů má jediný
zádrhel. Počet startujících je omezen. Letošní ročník
potvrdil svým průběhem trend posledních let – výkony
družstev se neuvěřitelně vyrovnávají a rozdíly v celkovém
hodnocení jsou s každým ročníkem stále menší. A to je
dobře. Celá akce je nejen o sportování, ale hlavně o
pohodě a to potvrdil i průběh letošního klání. Některé
zápasy hraných soutěží měly vskutku špičkovou úroveň a
třeba zase u kuliček jsme se všichni nejen pobavili, ale i
vrátili vzpomínkami na mládí. Cákryš – co to tady plácám…
vždyť my jsme pořád mladí…!
Vítězem letošního ročníku se zaslouženě stali hradečtí
Martina a Jirka Bělouškovi s Pavlem Suchánkem. Jejich
výkony byly nejvyrovnanější ve všech disciplínách. Jen pro
přehled – polovina ze šestnácti týmů si „šáhla“ na magickou
stobodovou hranici. Gratulace vítězům a poděkování všem
za pohodu.

Pohár plný písku.
První turnaj v plážovém volejbalu se vskutku vydařil.
Totálně letní počasíčko, pohodové hraní a bezproblémový
průběh , to jsou vzpomínky na tuto akci. Program sobotní
skupiny „nezávodních“ hráčů byl nabitý a finále se hrálo až
k večeru. I tak pohoda a radost. Vítězství v prvním ročníku
si zaslouženě uplácali na písku borci z 4FUN –Petra
Friebelová, Karel a Honza Nývltovi, před Lachtany / Petra a
Petr Haukovi s Michalem Jansou / a třetími Řehůřky.
Nedělní soutěžácí to plácali taky docela slušně… po
zápasech ve skupinách si finále zahráli místní borci DOMA
BOYS / V.Seidl,S.Rieger a J.Vlček / s broumovskými MBIŠÁKY a bylo to vskutku drama. Nakonec to poličtí borci
uhráli a tak první pohár pro profíky zůstává na území
městečka našeho. Pěkná hra. Třetí místo obsadily Skauti
Meziměstí.
Nejen tento vydařený turnaj, ale i celosezónní
vytíženost pískového hřiště podtrhuje správnost rozhodnutí
o jeho výstavbě. Tak zase příští rok na písku …

Pivní triatlon .

Desátý ročník této akce na závěr letní sezony měl
tradiční průběh. Všichni závodili a Jirka Fulka vyhrál. Letos
se jelo po nové silnici, při běhu na nás nestříleli místní
nimrodi jako loni a pivo mělo správnou teplotu. Tak co víc
si přát. Sjelo se to tradičně nejen z okolí, ale i z daleka,
přežili všichni ve zdraví a v pohodě a tak to má být. Ženy
vyhrála Helča Holečková před Pavlínou Píšovou, veteránky
JiřinaVlčková před Zinou Zítkovou. V mužích zvítězil Luďa
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Pivnička před Lubošem Binarem a veterány ovládl
v absolutně nejlepším čase tohoto ročníku Jirka Fulka před
nezničitelným Jirkou Beranem. Družstva vyhrálo trio
náchodských Hotárků SME HOFE před týmem polických SPORT HOTÁREK.
Nedílnou součástí akce je soutěž v hodu pivním sudem a
také letos to byl mazec.
Pohodový závěr letní sezony. Poděkování všem, kdo
pomáhali.
Výsledky, fotky – prostě všechno ze všech akcí –
najdete na webových stránkách SSK Petero.
A co nás čeká : florbal mládeže 13.11., tenisový turnaj
mistříčků 20.-21. a 27.- 28. 11., mikulášský pohár 11.12.,
turnaj mistrů 18.12. a florbalová starostka 22.-23.1.2011
S přáním hezkého dne – SSK Pedro, P.Jansa

Nebíčko žilo sportujícím mládím.
Polická základka byla opět pověřena pořádáním
okresního a následně krajského finále v přespolním běhu
pro základní a střední školy. Během těchto dvou akcí se na
našich tratích vystřídalo přes 500 běžců mezi kterými se
neztratily ani domácí týmy . Družstva našich starších žákyň
i žáků zvítězila v OF
a stala se přeborníky okresu,
v krajském přeboru pak po velmi kvalitním výkonu byla
naše děvčata pátá a kluci o nejmenší možný rozdíl zůstali
těsně pod bednou. I tak gratulace a poděkování všem
reprezentantům naší školy.
Stejně tak bych chtěl touto cestou poděkovat všem
pomocníkům z řad kolegů i žáků naší školy za perfektní
přípravu i průběh obou závodů, všem dobrovolným
rozhodčím, TS i dobrým vílám z infocentra za podporu a
pomoc. A někomu tam nahoře za neskutečně příznivé
podzimní počasí.
Jsem přesvědčen o tom, že jsme téměř šesti stovkám
závodníků a lidí z doprovodů z celého kraje předvedli, jak
je tady u nás dobře.
Petr Jansa
Já vím, já vím ... pozdě , ale ne zase tak moc ...
" chvátám, chvátám - nemám chvíli klid,
já tam, já tam - dávno už měl být ...
nesnídám, nesvačím, vůbec nic vám nestačím , promiňte,
vážení - mám malinké zpoždění ...! "
/ to né já - to Pučmeloud .../
Petr Jansa
Vážení a milí přispěvatelé do Polického měsíčníku,
vážení a milí jeho čtenáři. Spokojení i nespokojení.
Naše městské periodikum vzniká především z Vašich
příspěvků v kanceláři pana tajemníka Pavla Pohnera.
Jedenkrát za měsíc, obvykle první čtvrtek v měsíci je
uzávěrka. To proto, abychom za čtvrtek, pátek, sobotu,
občas i neděli s panem tajemníkem udělali vše pro jeho
distribuci v následující středu.
Je-li mezi Vámi někdo, kdo po nás tvorbu Polického
měsíčníku za 4 192 Kč brutto měsíčně "na klíč"
převezme, nebudeme se bránit.
Uvítáme každou Vaši konkrétní a konstruktivní
připomínku.
Asi nejvíc bojujeme s termíny. Viz omluva kolegy
Jansy výše. Ale znáte to, já tedy ano, čas prchá a
předsevzetí mnohdy jeho tempu nestačí.
Takže, Petře a Vy další, máte poslední ,opět
poslední, napomenutí. Termín uzávěrky je neměnný a
závazný!
Těším se, že příští měsíc v pátek se opět budeme
maily či telefony nahánět a na poslední chvíli urgovat a
čekat příspěvky od "stálých" dopisovatelů. I v tom je pro
mě Polický měsíčník Polickým měsíčníkem. Za celých 4
192 Kč hrubého již 12 let.
Ida Seidlmanová

SSK PEDRO Police nad Metují
ve spolupráci s MěÚ Police nad Metují

pořádá 4. ročník florbalového turnaje mládeže

Do nově otevřeného
kadeřnictví - se zavedenou
klientelou - v Polici nad
Metují,

hledáme nail designérku
(nehtařku).
otevřené mistrovství Polické křídové pánve určené
všem mladým milovníkům děravého míčku školního
věku, bez rozdílu pohlaví i výkonnosti…
termín :
systém :

informace :

startovné :
přihlášky :

sobota 13. listopadu 2010
tělocvična ZŠ Police nad Metují
skupiny a zápasy o pořadí
3 + 1 hráčů na hřišti, počet lidí v týmu
neomezen
veškeré informace obdrží přihlášená
družstva písemnou formou, dotazy na
ssk.pedro@seznam.cz
vítěz získává putovní pohár Velkého Pedra
turnaj je určen pro žákyně a žáky navštěvující
jakoukoli ZŠ
občerstvení zajištěno
200,- korun za tým
do 9.listopadu 2010 - písemné a závazné,
zaplacením startovného máte účast jistou,
počet týmů omezen

ssk.pedro@seznam.cz ,
P.J. ZŠ Na Babí 190, 54954 Police n.M.
Přijďte pobejt !!!
Petr Jansa
www.sskpedro.policenadmetuji.cz

SSK Pedro Police nad Metují
pořádá desátý ročník akce nazvané

Nástup možný od ledna 2011.
Bližší informace: p. Rutarová Irena ,
č. tel. 777 567 984

Výroba, instalace, opravy
elektrických strojů a zařízení
včetně revize do 1000 V.
Stavba fotovoltaických
elektráren.

Ladislav Jehlička
Bělý 52, 54931 Hronov
mobil: 721 485 076

Zpracování majetkových daní
pro fyzické a právnické osoby
- daň z nemovitostí
- daň z převodu nemovitostí
- daň darovací a dědická

Alena Militká tel. 733 727 184,
www.majetkovedane.cz

turnaj mistříčků
halový tenis s líným míčkem – čtyřhry
termín : podle počtu přihlášených, 20. - 21. a 27. - 28. listopadu 2010
– tělocvična ZŠ Police n.M., bude upřesněno na webovkách !
startovné : 250,- Kč na dvojici
pravidla : otevřený turnaj pro všechny příznivce pohybu a pohody, bez rozdílu věku, pohlaví a
výkonnosti - hraje se podle platných tenisových pravidel, upřesnění pravidel,
nasazení a rozlosování bude opět na webovkách
přihlášky : závazně se startovným do 15.11.2010 – P.J. Na Babí 190, Police n.M. nebo
jansapetr@seznam.cz
omezený počet týmů - kdo zaváhá ...nehraje !
skupiny : A/ pro radost B/ soutěžáci … v přihlášce uveďte do které ze skupin chcete být
nasazeni
– bude li to možné, vyhovím, bychom si turnaj všichni v pohodě užili – a o to tady jde

Penzion ADLER otevřen
Zve Vás k příjemnému posezení v restauraci,
která je otevřena denně
od 10 hodin do 22 hodin.
Nabízí tradiční jídla české kuchyně i polední
menu. Restauraci je možno objednat rovněž pro
firemní akce, rauty, večírky, rodinné oslavy,
kary, svatby.

Na návštěvu se těší provozovatelka Dana
Heinzelova, mbt. 721 627 720
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STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hronov, Hostovského 910
kontakt:

℡ 491 485 048
491 482 226
e-mail: skola@spshronov.cz
www.spshronov.cz

Nabízí možnost získání středního vzdělání ve dvou stupních:

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Obor vzdělání:
• Elektrotechnika - počítačové řídicí systémy
• Strojírenství - výrobní a informační systémy
délka vzdělávacího programu:
- 4 roky denní forma vzdělávání
- 2 roky denní zkrácená forma vzdělávání (pro uchazeče, kteří získali
střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání)

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
Obor vzdělání:

• automechanik
• elektromechanik
• nástrojař
délka vzdělávacího programu:
- 3 roky denní forma vzdělávání
- 2 roky denní zkrácená forma vzdělávání (pro uchazeče, kteří získali
střední vzdělání s maturitní zkouškou )

KROMĚ STŘEDNÍHO VZDĚLANÍ MOHOU ŽÁCI
ZÍSKAT CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ:
ECDL s mezinárodní platností, celosvětově platný certifikát AUTODESK
CERTIFIKATE OF COMPLETION, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve všedních dnech : 4. 11. a 25. 11. 2010
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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:

23.listopad 2010

25.listopad 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

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

Hospůdka na Ostaši

ANTÉNNÍ
TECHNIKA

Provozní doba v zimním období:
Pátek
11 – 24 hod.
Sobota
10 – 24 hod.
Neděle
9 – 19:30 hod.

montáže televizních
a rozhlasových antén;

Nekuřácká hospůdka s videoprojekcí
Možnost školení či individuálního promítání
Teplá jídla
Točená piva Primátor a Plzeňský Prazdroj
Ubytování v chatičkách s vytápěním
Bezdrátové připojení k internetu zdarma

Vám nabízí:

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

TRADIČNÍ PIVNÍ AKCE PRIMÁTOR
o víkendu 19.-21.listopadu
Aktuality o provozní době a akcích je možné
sledovat na webových stránkách
Chatové osady Ostaš

www.ostas.adrspach.cz
Ubytování tel.:
Hospůdka tel.:

603 781 832
604 371 576
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Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,

Rychlé občerstvení Pellyho domy

Nové Město nad Metují, Školní 1377

Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY,
které se konají ve
středu 17.listopadu.
Rádi Vás obsloužíme
mezi 10-16hod.
Rezervace míst na tel 777 828 343
nebo v bistru.

Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek
26. 11. 2010 14:00 – 18:00 hod.
sobota
27. 11. 2010
8:00 – 12:00 hod.
______________________________________________________________
Pro školní rok 2011/2012 nabízíme pro žáky 9. tříd základní školy
tyto obory:

STUDIJNÍ OBORY:
Technické obory:

Obory služeb:
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• Mechanik strojů a

• Gastronomie (kuchař-kuchařka, číšník-servírka)
• Obchodník
• Ekonomika a podnikání (zaměření na obchodněpodnikatelskou činnost)

UČEBNÍ OBORY:
Technické obory: •
•
•
•
•
Obory služeb:

Prodej též přes ulici...
Na Vaši návštěvu se těší Martin Exner,
Pavlína Brožová a kolektiv zaměstnanců!

• Mechanik seřizovač
zařízení
• Mechanik elektrotechnik

•
•
•
•

Strojní mechanik
Obráběč kovů
Nástrojař
Karosář (autoklempíř)
Truhlář

• Elektrikář – silnoproud
• Elektromechanik pro
zařízení a přístroje

Cukrář
Kuchař– číšník
Prodavač
Kadeřník

NÁSTAVBA:

• Podnikání – denní studium
______________________________________________________________________
Telefon:
Adresa:
E-mail:

491 470 158
Fax:
491 470 174
549 01 Nové Město nad Metují, Školní 1377
info@sossou-nm.cz
URL:
http://www.sossou-nm.cz
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Slavnostní předání stavby
Rekonstrukce a přístavba
Domova důchodců Police nad Metují
dne 20. října 2010
Štěpána Horáka

▲ Setkání pozvaných hostů před budovou DD

▲ Ještě než započala prohlídka stavby, ředitelka
domova důchodců paní Věra Kašíková odpovídala
na smršť dotazů reportérky Českého rozhlasu

▲ Úvodní slovo ředitelky DD Věry Kašíkové

▲ Královéhradecký hejtman Lubomír Franc spolu
s dalšími hosty si se zájmem prohlédli prostory
nové přístavby domova důchodců
▲ Stavbu posvětil polický farář Marian Lewicki

▲ Slavnostní přestřižení zahajovací pásky
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▲ Nevynechali ani prohlídku moderní kuchyně, kde
se ještě vše blýskalo novotou

pokračování z titulní strany...

Nejtěžší pasáže nás čekaly v tzv. Headwallu. Nejdřív
takový nejapně plytký žlábek. Opravdu jsem byl vděčnej,
že jsem kolem té dlouhé série copperheadů mohl projet na
jumarech. Další peprná záležitost nás čekala hned záhy. A
to soustava tří doslova nitkových trhlinek, dlouhých asi 2
délky. Psalo se, že prý tam jdou „alieny“ a další malý
vehementy. Po té, co se mnou hned nad štandem vyjely dva
nebo tři fixní rurpy a já přistál s tím veškerým hardwarem
u Káji ve štandu, jsem řek, že na to seru, a ať Kája teda
kdyžtak vytáhne skoby… Do té doby se nám dařilo to lízt ve
stylu clean, tedy bez použití kladiva. Kája se rychle
přizpůsobil a šlo mu to dobře. Lehké to teda zrovna nebylo
ani s kladivem.
Třetí den nebo čtvrtý? Těžko říct, po pár dnech se to sleje
a jen datum na hodinkách nás občas udrželo v kontaktu se

světem dole. Zajímavý a skvělý pocit. Na vršek jsme se
dostali 5. den v noci.
Musím říct, že technické lezení je zajímavá disciplína.
Pokud to není kombinované, tak s klasickým lezením jako
takovým, to nemá moc co dělat. Ale pár dní tímto
způsobem strávit na Capovi, s postelí a shittubem, může
být adventura a má to svoje grády. Hlavně ta expozice, ta
je echt gold.
Po úspěšným výstupu jsme užili něco málo poflakování,
a pár pokusů něco zajímavého několikadélkového vylízt po
údolí. Nezdá se to, ale pokud člověk nemá auto, přebytek
dolarů nebo náturu si to kolo na chvíli půjčit, je pohyb
mimo centrum údolí dosti problematický. Stop je naprd a
nebo jsme nevypadali poddajně. Čert ví…
Po dvou týdnech našeho pobytu se začalo údolí
významně zalidňovat. Skutečně slušně řečeno, lidí jako
sraček. Nevím, jak je to možné, ale tamní rangerka v
campu si nějak zasedla na Káju a dokonce mu vyhrožovala,
že mu dá kick off z důvodu přetahování pobytu. Začali jsme
se v campu střídavě schovávat.
Zvířata jsou ochočený a sežerou všechno, co není
uzavřený v kovových boxech. Medvědi, vysoká, a občas,
když se poštěstí, tak i chřestýši.
Pro velký úspěch tak dáváme rozhodnutí – El Capitan
ještě jednou a tentokrát ze dvou třetin volnou cestou
(vzhledem k našim možnostem). Vybrali jsme známou
Salathé Wall, už bez postele. První den jsme se stíhali
zprvu s dvojkou amíků. Na jednom společném štandu, v
těžším úseku, jeden z amíků kus nad štandem vyhučel,
něco vyzipoval (pozn. red.: vytrhal nějaká postupová
jištění), čímž dal slušnou a trochu nevlídně vypadající
tlamu. Asi dost naražená pánev, krev to dokreslovala.
Načež Kája na mě významně pohlédl: „Teď ty“. Klaplo to,
ale pocity nedobré. Amíci ustoupili…

38

U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 2 . pr o s inc e 20 1 0
Dis t ribuc e : 8. pro s inc e 2010
Vychází v ná kladu: 1 000 ks
A u t o r o bá lk y: J a ro s la v S ou ma r – pe dago g v ý t v a r n ého o bo r u ZUŠ P o lic e n a d M e t u j í

Závěr dlouhého dne jsme trávili ve spárách pod El Cap
Spire. Nejprve jedna lanovka po fixu do první slušnější
širočiny v cestě. Po několika délkách jsme konečně mohli
zblízka spatřit asi 50m dlouhou, kolmou, obávanou širočinu s
pár vlnami. Kvůli téhle širočině tam lidi s sebou většinou
tahají takovýho strašně velkýho fronda (pozn. red.: jistítko
pro založení do spáry), a nebo to očadí variantou.
Několikametrový pendl byl vstupem do té vertikály. Širočina
byla fajn, ale je rozdíl funět čerstvý s pár smyčkama v Ádru
nebo v Salathé s tím hardwarem na závěr významně
dlouhého dne. Bivakovali jsme na polici pod El Cap Spire
v tradičním bivaku. Nahoře, na vrcholku věžičky, byli hoši ze
Švédska. Celkem dobří týpci, jali se zkoušet Freeridera.
Druhý den se tam z ničehonic zjevili Dean Porter s Leo
Holdingem (pozn. red.: významní lezci). Prostě si jen tak
cvičně šli zalízt se snickerskou v ruce a větrovkou kolem
pasu. Dean tam občas na štandech hulákal: „Viva El Capitan
... “. Nenechali jsme se ale zviklat, a tak jsme hákovali či
popolejzali jsme dál. Ve třetí části cesty, až na pár vyjímek,
jsme totiž již byli nuceni pro obtíže hákovat (hákování =
lezení za pomoci technických pomůcek). Ještě třetí den jsme
stihli seběhnout z vrcholku Capa, doběhnout do campu,
nakoupit a dát si sprchu.

Dva dny odpočinek, a pak zkusit úchvatnou převislou linii
na Washington Column – Astromana. Poslední týden začalo
být již nechutné vedro, až mě z toho hlava bolela… navíc
slívka byla dávno dopitá. Doslechli jsme se, že pár dvojek již
Astromana vzdalo kvůli vedru. Šli jsme tedy spát pod nástup
a zkusit toho co nejvíc vylízt, ještě než se do toho opře
slunce. Skoro to vyšlo. Uvedu příklad. Nádherná koutová
mírně převislá žábová spára. Ty ruce jely tak, že jsem to za
Kájou, který to jakž takž stihnul, musel vzít na sokola,
nedalo se nic dělat.

Jedna z nádherných délek se jmenuje Harding Slot.
Koutová trhlina, která přejde v těžkém převisu do hodně
úzkého komína. Dál pak buď sakra úzkým vnitřním komínem
(pro útlé jedince) nebo psychicky namáhavě obtížnou
vyhazující širočinou. Žeru bůček.
Hodnocení: Astroman je super weg (cesta), nádherných
450 vesměs nelehkých či těžkých kolmých metrů.
Další a zároveň poslední den našeho pobytu se nám ještě
podařilo vylézt povětšinou lehčí, však celkově ne právě
krátkou cestou na Sentinel Rock. Zajímavostí bylo snad jen
to, že dva zvláštní amíci, které jsme s přehledem doběhli,
nás nechtěli pustit před sebe a ještě nás za to kamenovali.
Ráno po třech týdnech směr Police.
Co dodat. Až v Yosemitech jsem, aspoň si to myslím,
pochopil kouzlo technického lezení. Nicméně nemám ho rád
a z principu se mi příčí. Občas se ale hodí.
Jsem rád, že mě tam Kája vzal.
Jony, 2008
(Text: Petr John * Foto: Petr John, Karel Nováček)
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