Čp. 82 na náměstí – dům s bohatou historií
Dům popisné číslo 82 (podle prvního číslování domů,
zavedeného roku 1771 měl № 69) stojí na náměstí již hezky
dlouho. Určitě stál již o mnoho dříve, než jej poprvé
připomněl zápis v městské knize. To bylo roku 1556, kdy jej
jeho tehdejší majitel Matěj Pukník přenechal za 70 kop
míšeňských grošů Janu Pukníkovi, zřejmě svému synovi.
Roku 1567 dům koupil od vdovy Anny „Puknice“ jakýsi
Kryštof Meissner, od roku 1607 byl majitelem stavení syn
Ambrož Meissner. Poté následuje celá řada majitelů,
po nichž díky neúprosně plynoucímu času již zůstala jen
jejich pouhá jména – Bartoloměj Havlata (1649), Bartoloměj
Frank (1649), pak Jan Khom junior, který si vzal roku 1657
vdovu Frankovu, dále Jan Krmaš (1666), Fridrich Krmaš
(1690), Wácslav Valeš (1693), Bernard Luňáček (1704), Jiřík
Wondráček (1729), Jan Wondráček (1751). Tento Jan
Wondráček postavil roku 1777 na zahradě tohoto domu
výměnkářskou chalupu (čp. 207 – ta vzala za své až roku
1902, kdy byl jejím posledním majitelem Jaroslav Pášma a
jeho nájemníky „umělý tkadlec Antonín Vacek s manželkou
a rodinou, Vidlička, karbaník s manželkou a Anna Opicová,
svobodná. Koupil ji Josef Rössel, ledhujský mlynář za 70
zlatých k rozboření“). Od roku 1790 byl dalším majitelem
domu Wenzl Švorčík, pak Arnošt Švorčík (1808), od roku
1816 Ludvík Žid a od roku 1817 Franz Reimann.

Počínaje majitelem Františkem Reimannem se obraz historie
tohoto domu počíná jevit v poněkud ostřejších obrysech.
Když Franz Reimann roku 1821 dům zase prodal, za 3.660
zlatých jej koupil první polický lékárník Josef Opitz a

vydává město Police nad Metují

přestěhoval sem svou lékárnu, jménem „U zlatého lva“
(„Apotheke zum Goldenen Löwen“), kterou měl doposud
umístěnu v Kostelní ulici, v domě Františka Švorčíka čp. 102.
Kronikář Josef Brandejs k tomu poznamenává, že roku 1816
„přitáhl sem Josef Opic z Brounova, vysloužilý c. k. vojín
feldwebl, který napoleonské války až ve Francouzích u
Besançonu té se zúčastnil a založil tu první sousedskou
lékárnu.“ Byla ta lékárna mimo Broumova a Náchoda dosud
jediná v širokém okolí.
Josef Brandejs rovněž připomíná, že „onu lékárnu vedl
velmi chvalně a znamenitě, všelijaké preparáty, trestě,
šťávy, vody sám vyráběl, kteréžto musely býti vždy čistě a
dobře zdařilé. Polická lékárna nabyla chvály i v okolních
městech, jakož sem i z Náchoda z města i ze zámku od
vrchnosti pro mnohé věci velmi často chodili. Onť pěstoval
též na své dosti prostranné zahradě mnohé byliny zahradní
a taktéž nechal polní a lesní byliny sbírati, které léčivé
byly, všecky možné a je doma sušil a dle potřeby
připravoval a i též je do jiných lékáren prodával. Mělť
k tomu stálého muže co připravovatele zaměstnaného“ –
což byl otec Josefa Brandejse Matěj Brandejs.
Rovněž je pozoruhodné, že mimo svou praxi si lékárník
Opitz držel i zemědělské hospodářství o 10 korcích polí se 4
kravami a na Záměstí měl stodolu (na místě dnes již
zbořeného domu čp. 272), – a také, že když se roku 1847
v Polici ženil Václav Vladivoj Tomek s Ludmilou Dáňovou,
dcerou polického ředitele panství, byl jim lékárník Josef
Opitz na svatbě za svědka. Ostatně přátelství pana vládního
rady s touto rodinou trvalo velmi dlouho, až do Tomkovy
smrti.
Dne 4. srpna roku 1852 ranila lékárníka Opitze mrtvice a
majitelem domu a lékárny se stala vdova Vilemína Opitzová.
A zase přichází na pomoc Josef Brandejs: „vdova Vilemína
držela sama lékárnu dále a přijmula sobě za magistra
lékárnického provisora Albína Doušu z Broumova, taktéž
syna broumovského lékárníka Douši, an Josef Opic, syn po
zemřelém lékárníku byl dosud mladý a nedostudovaný. Na
druhý rok pak odjela matka se synem svým Josefem do
Vídně, aby tam s ním bydlela a Josef aby tam dostudoval a
mohl se státi magistrem lékárnictví. Lékárnu a dům zatím
pronajala na tři roky provisorovi Albínu Doušovi, kterýžto
také si zařizoval v lékárně velmi vzorně a zásoboval sobě
vše ku lékárně potřebné věci, za kteréžto mnoho peněz
hotových vydal a když již v podzimním čase dosti všeho
zásobeného a připraveného měl a nad tím sám radost měl a
sotva jen několik měsíců onu lékárnu najatou měl, tak tu za
jedné noci požárem on i jeho domácí páni, dlící t.č. ve Vídni
sebou ještě i mimo dům o mnoho cenného zboží přišli.“
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Město Police nad Metují ve spolupráci
s Allfin PRO, finanční poradenství
pořádá pro zájemce o

Sezóna na Polickém koupališti
Majitel – město Police nad Metují
Správce – TS s.r.o. Police nad Metují
Provozovatel – Petr Kocián – 491 541 146, 777 912 890
Koupaliště v Polici nad Metují letos otevře své brány
1. června. Provozní doba v měsíci červnu bude od 13.00 do
19.00 hodin. O prázdninách – červenec a srpen – od 8.00 do
19.00 hodin, v pátky a soboty do 21.00 hodin. Především
pro ty, kteří si chtějí nerušeně zaplavat nebo mají delší
pracovní dobu. Dojde též ke zkvalitnění služeb v areálu
koupaliště. Bude zde působit masérka. Nezapomínáme ani
na možné aktivní využití pro všechny věkové kategorie.
Věříme, že počasí bude přející a Vy zde budete trávit
příjemné chvíle.
Na 1. 6. připravujeme v rámci Mezinárodního dne dětí
vstup pro děti od 6ti do 15ti let zdarma.
V úterý 30. června budou mít ti, kteří předloží
vysvědčení / nebo jeho kopii/ se samými jedničkami vstup
zdarma.
Každý návštěvník, který bude slavit narozeniny mezi
1. 6. a 31. 8. bude mít v narozeninový den celodenní vstup
zdarma. Stačí se prokázat jakýmkoli průkazem.
V červnu od pondělí do pátku je možno po dohodě, pro
školy, školky, školní výlety… otevřít i v jinou hodinu, než je
stanoveno.
Permanentky zůstávají v platnosti.

Ceník pro rok 2009
Jednorázové vstupné:
děti do 6ti let
Děti od 6ti let, senioři
Osoby nad 15 let
Klíček ke skříňce
Osobní šatna
Slunečník
Předplatní vstupenka:
Děti od 6ti do 15ti let
Osoby nad 15 let

zdarma
30 Kč
50 Kč
10 Kč
25 Kč
35 Kč
10 dnů
200 Kč
300 Kč

Slevy na průkazky ZP, ZTP, ZTP-U
Jednorázové vstupné
Děti do 6ti let
zdarma
Děti od 6ti let, senioři
20 Kč
Osoby nad 15 let
30 Kč
Předplatní vstupenka:
10 dnů
Děti od 6ti do 15ti let
140 Kč
Osoby nad 15 let
200 Kč

Sleva od 17ti hodin
20 Kč
30 Kč

Celosezónní
460 Kč
750 Kč

15 Kč
20 Kč

Na 18. 7. připravujeme 2. ročník Polické plachty. Od
deseti hodin se bude soutěžit. Každý, kdo přijde se svým
vlastním plavidlem má vstup zdarma.
Tato akce bude celodenní a uskuteční se za podpory a
spolupráce s městem Police nad Metují.
Program: účast Davida Čecha – 2x pokořil Kanál La
Manche, Dana Zbořilová , operní pěvec Richard Hán – taktéž
pokořitelé kanálu La Manche, Běla Hlaváčková –
paralympijská mistryně světa v plavání.
Po celý den soutěže ve vodě, seskok parašutistů, bojové
umění Policie České republiky. Pěvecká soutěž Polická
Superstar koupaliště. Výlov kapra.
Hudební doprovod Potence z Náchoda.
Vstupné 55 Kč dospělí, 35 Kč děti.
Občerstvení zajištěno.
Petr Kocián, Ida Seidlmanová
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ZÁKLADNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOST
v malé zasedací místnosti radnice
ve středu 27. května, ve středu 3. června
a ve středu 10. června od 15ti do 16ti hodin
kurzy o tom –
JAK JE TŘEBA PEČOVAT O SVOJE PENÍZE,
ABYSTE O NĚ ZBYTEČNĚ NEPŘICHÁZELI, ALE
ABY VÁM NAOPAK PŘIBÝVALY!
Ida Seidlmanová

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE
HRONOV – ŽABOKRKY

II/303

Z důvodu rekonstrukce komunikace II/303 bude úplná
uzavírka silnice v lokalitě HRONOV – ŽABOKRKY od
4.5.2009 – 28.6.2009. Objízdné trasy povedou takto:
osobní doprava – přes Vysokou Srbskou
nákladní doprava směr Police nad Metují – Zbečník,
Bystré, Stárkov Vlásenka, Česká Metuje, Žďár nad
Metují,Police nad Metují
nákladní doprava z Police nad Metují – Velký Dřevíč,
Rokytník, Zbečník, Hronov
autobusová doprava – Velký Dřevíč, Rokytník, Zbečník,
Hronov
Zdeněk Kadidlo

Tato uzavírka si vyžádá mimořádná a rozsáhlá
opatření ve veřejné dopravě.
V úseku Náchod – Police nad Metují bude v pracovní dny
zavedeno 13 nových vlaků. Další tři páry vlaků, jenž končí a
začínají v současné době v Hronově, budou prodlouženy až
do Police nad Metují. O víkendu bude potom zavedeno 7
nových vlaků. Vybrané spěšné vlaky budou mimořádně po
dobu uzavírky stavět na zastávce Hronov, zastávka. Jízdní
řád vlaků pro pracovní dny a o víkendu naleznete na
www.oredo.cz.
Autobusová doprava bude organizována následovně:
Dálkové linky z Broumova do Brna (640112), Pardubic
(640120) a Prahy (640111, 640202, 640381) budou na svém
odjezdu z Broumova uspíšeny o 20 minut a budou vedeny po
objízdné trase přes Velký Dřevíč, Rokytník, Krkavčinu a
Zbečník do Hronova. Z Hronova potom pojedou
v pravidelném čase. V opačném směru budou vedeny
v úseku
Žabokrky
–
Broumov
s dvacetiminutovým
zpožděním. Vybrané dálkové spoje budou mimořádně
zastavovat i na zastávkách ve Velkém Dřevíči a Rokytníku.
Místní spoje na trase Broumov – Náchod (640101) budou
ukončeny na vlakovém nádraží v Polici nad Metují a
cestující do Hronova a Náchoda budou přepraveni návaznou
vlakovou dopravou. Stejně tak budou vlaky navazovat i na
autobusové spoje z Machova (640106) a Suchého Dolu
(640109).
Odlišným způsobem bude organizována doprava na lince
640116 Hronov – Stárkov – Radvanice. Objízdná trasa bude
z Hronova vedena přes Zbečník a Krkavčinu. Část spojů
bude poté vedena přímo přes Bystré do Stárkova a část
delší trasou přes Rokytník, Velký Dřevíč a Horní Dřevíč.
Jízdní řád naleznete na www.oredo.cz . Tento jízdní řád
obsahuje i dálkové spoje společností CDS Náchod a Ptransport Broumov, jenž budou mimořádně obsluhovat
zastávky ve Velkém Dřevíči a Rokytníku.
Ke změnám jízdních řádů dojde i mezi Hronovem a
Náchodem. Kromě výše uvedených linek jsou v této trase
ještě vedeny linky 640002, 640110 a 640115.

Pro cestující veřejnost budou vydány informační letáky,
jenž budou k dispozici v železničních stanicích a
v autobusech společností CDS Náchod, ČSAD Ústí nad Orlicí,
P-transport a Rubr. Jejich distribuci předpokládáme ve
středu 6.5.2009.
Bližší informace, včetně elektronické podoby letáku,
budou zveřejněny na našich stránkách www.oredo.cz
v průběhu příštího týdne.
Denis Sitora, technolog veřejné dopravy
mob. 775 328 831; tel. 495 521 838

Projekt „Zkvalitnění dopravní
infrastruktury pro turistický ruch
Radków – Police nad Metují“
Výstavba parkoviště a dalších částí za Pellyho domy se již
blíží ke svému závěru. V těchto dnech probíhá dláždění
parkovacích stání a prostoru pro kontejnery z drobných
žulových kostek. V rámci stavbu dojde k revitalizaci
přilehlých travnatých ploch a ozelenění, zatravnění ploch
nových. Celé prostranství komunikace i třech parkovacích
lokalit bude doplněno dopravním značením. Začátek a
konec chodníku podél sil. III/30316 byl v rámci úpravy
opatřen sníženým obrubníkem a varovným pásem
z betonové dlažby v červeném odstínu s reliéfním povrchem
pro nevidomé. U vjezdu na parkoviště bude umístěn
informační panel s panoramatickou mapou broumovských
stěn a pamětní deskou.
K předání dokončeného parkoviště městu firmou Svoboda
Meziměstí dojde do 15. 5. 2009.
Polský partner projektu – gmina Radków – již zahájil práce
na realizaci své části projektu, rekonstrukce cesty od
Vambeřic k hraničnímu přechodu Radkov – Božanov. Tato
část projektu bude ukončena nejpozději k 31. 12. 2009.

koncepcí rekonstrukce Bezděkových
sadů. Oprava
stávajícího teraca by nebyla vhodná, protože vytmelení a
impregnace by nezabránila pozvolné destrukci původního
materiálu vlivem koroze ocelové armatury uvnitř podstavce
a předpokládaná životnost by byla velmi nízká, zhruba 5-10
let. Bylo tedy rozhodnuto, že nejlepším řešení bude
rekonstrukce v pískovci z Božanova. Stávající sokl byl tedy
nahrazen novým pískovcovým soklem, jehož životnost je v
podstatě neomezená. Kovová konstrukce průhledů byla
otryskána a nově povrchově ošetřena a do ní byla zasazena
nová odolnější skla. Dovnitř byly osazeny nové jednoduché
meteorologické přístroje, a to jak digitální
tak
mechanické. Je zde klasický teploměr, barometr, vlhkoměr
a navíc ukazatel času. Protože digitální přístroj potřebuje
el. energii, byla ke stanici přivedena elektropřípojka a pro
lepší viditelnost bylo osazeno vnitřní osvětlení. Na
rekonstrukci stanice, byla spolu s výstavbou geologického
koutku v parku naproti hřbitovu, podána žádost o
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého
kraje pro rok 2009. Věříme, že tato nově zrekonstruovaná
stanice bude přínosná pro všechny zájemce o základní
klimatické údaje a jsme přesvědčeni, že svým vzhledem
pozvedla estetiku tohoto paku ve středu našeho města.

Ing. Pavel Scholz, Ing. Jan Troutnar - MěÚ Police n. M.,

Digitalizace televizního vysílání
v Polici a okolí.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik
Helena Ištoková, správa dotací

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF

Meteorologická stanice
v Bezděkových sadech
Ve východní části Bezděkových sadů u autobusového
nádraží stojí už několik desetiletí malá meteorologická
stanice, která poskytuje občanům základní meteorologické
údaje. Z důvodu špatného technického stavu (popraskané
teraco, zkorodovaná ocel) a několikanásobného poškození
vandaly bylo nutné rozhodnout o dalším osudu této stanice.
V průběhu roku 2008 se tedy na radnici, ve stavební komisy
a s architekty diskutovalo o způsobu provedení opravy,
případně rekonstrukce, v souladu s architektonickou

„Tak jsem se dozvěděl, že se u nás bude za čtvrt roku
rušit analogové pozemní televizní vysílání, a že svoje
oblíbené pořady nebudu moci sledovat. Co mám tedy dělat?
Kdy to bude? Musím se digitalizace zúčastnit? Mám si
zakoupit nový televizor? Nebo jen set-top-box? Nebo musím
zakoupit satelit? Bude má anténa a kabelové rozvody
vyhovovat? Co vše musím udělat? Kdo mi poradí?“
Pravděpodobně jste si podobnou otázku již položili. Vy,
kteří jste dobře informovaní a technicky zdatn,í jste si i na
tyto otázky uměli sami odpovědět. Pro ostatní jsem napsal
tento článek. Pokusím se danou problematiku vysvětlit
jednoduchým způsobem, nebudu zabíhat do podrobných
technických detailů, tak aby to srozumitelné všem.
Odborníci mi prominou.
Policko bude pokryto digitálním signálem z vysílače
Trutnov - Černá hora, kanálem 40, podle harmonogramu
přechodu od analogového k digitálnímu vysílání k datu
31. 8. 2009. Bude spuštěn multiplex 1, to znamená, že bude
možné přijímat ČT 1, ČT 2, ČT 4, ČT 24 a rozhlasové
vysílání všech stanic Českého rozhlasu. Ostatní multiplexy
(Nova, Prima, Barrandov TV, Z1…) budou spuštěny o rok
později. Vraťme se k letošnímu roku.
Jak jsem již uvedl, 31. 8. 2009 bude spuštěn multiplex
1. Se zahájením pozemského digitálního vysílání z Černé
hory bude možné přijímat současně i ČT 1 analogově –
dosavadním způsobem, ale pouze dočasně. Na dobu vypnutí
analogové ČT Vás bude informovat piktogram (obrázek – 4
čtverečky v pravém dolním rohu obrazovky). Toto se
nebude týkat analogového vysílání ČT 2, které pro
nedostatek volných vysílacích frekvencí bude vypnuto
okamžitě, jakmile se spustí vysílání digitální.
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Digitální signál se šíří mnohem lépe než analogový, ale
má jiné vlastnosti. Nyní jste zvyklí, že některý kanál je
čistý, jiný má „duchy“ nebo zrnění, ale vždy se dá na obraz
dívat. Ne tak u digitálního signálu, tam buď signál má
dostatečnou intenzitu a obraz je čistý nebo je intenzita
slabá a obraz není vůbec.

Proč se přechází na digitální vysílání?
Digitální vysílání umožní lépe nakládat s frekvencemi,
na nichž vysílají televize. Zatímco v analogové éře se do
jednoho vysílacího kanálu vešel pouze jeden televizní
program, u digitálního vysílání to je hned několik programů
a další služby, jako např. elektronický programový průvodce
(obdoba tištěných přehledů televizních programů). K
digitalizaci se přistupuje také proto, aby se televizní trh
více otevřel a přes zemské vysílače mohlo vysílat více
provozovatelů a ne jen současné televizní stanice.
Jaký TV přijímač potřebuji?
Pro sledování zemské digitální televize se dá použít
několik typů přijímačů.
• Sledování na Vašem současném analogovém televizoru je
možné, ale musíte si zakoupit takzvaný set-top-box. To
je přístroj, který převede digitální signál na analogový,
který umí Váš analogový televizor zobrazit. Set-top-box
zapojíte mezi anténu a televizor. Typů set-top-boxů jsou
desítky v cenách asi od 600,-Kč. Pozor na ty nejlevnější
typy, doporučoval bych si trochu připlatit a koupit ty,
které plně podporují češtinu
• Jestliže již máte televizor, který umí zpracovat a
zobrazit digitální signál (musí obsahovat digitální tuner),
pak již nepotřebujete mimo antény nic.

Jak je to s mou anténou?
Pokud se rozhodnete přijímat zemskou digitální televizi
na anténu, kterou jste dosud využívali pro sledování
analogové televize, můžete se setkat s problémem. Řada
těchto antén totiž digitální signál nepřijme, nebo jenom s
obtížemi.
Jak jsem již zmínil, digitální signál se šíří lépe a je více
odolný proti rušení než analogový signál. Z těchto a také
z ekonomických důvodů se dokrývač signálu (stožár, který
je na Havlatce a na kterém jsou antény – říkáme, že
„chytám Havlatku“) bude po zavedení digitálního signálu
s velkou pravděpodobností částečně vypnut. Nebude možné
„z Havlatky“ přijímat ČT 1 a ČT 2. To znamená, že je třeba
přesměrovat anténu přímo na vysílač na Černé hoře. Ale
pozor, máte-li jen jednu anténu na všechny programy, a
přijímáte je z Havlatky, tak otočením antény na Černou
horu již nebude možné přijímat Novu a Primu z Havlatky.
Individuální anténa pokojová.
Tento typ antény je pro příjem zemské digitální televize
vhodný pouze v místech s opravdu dobrým signálem,
většinou ve velkých městech nebo poblíž velkých vysílačů.
Tento typ antény bude nevhodný.
Individuální anténa venkovní.
Individuální venkovní anténa se používá v místech, kde
není signál zemské digitální televize tak intenzivní, aby ho
bylo možné bez problémů přijímat na pokojovou anténu. Je
nezbytná i v případech, že dům má kovovou konstrukci,
která digitální signál ruší. Individuální anténa se umísťuje
buď na střechu objektu, nebo na balkon či za okno.
V některých případech je nutný souhlas majitele domu.
Anténu je třeba natočit směrem k vysílači, odkud chceme
přijímat signál a mezi vysílačem a anténou by neměla být
nějaká velká překážka. Digitální signál lze ale také přijímat
"odrazem" od sousedních domů. Při instalaci je dobré
vyzkoušet, kdy je signál nejlepší, a potom teprve anténu
natrvalo upevnit.
Společná televizní anténa (STA).
Společné televizní antény představují největší problém
pro příjem zemské digitální televize. Pro sledování
digitálního vysílání totiž musí projít důkladnou úpravou.
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Někdy stačí namontovat tzv. kanálové vložky pro vysílací
kanály digitálních sítí, často je ale třeba vyměnit část, nebo
dokonce celý anténní rozvod, který je zastaralý, a signál v
něm rychle ztrácí kvalitu. I po úpravě STA na niž se musí
nájemníci, nebo majitelé bytů, dohodnout s majitelem
objektu, musí si každá domácnost pořídit ke každému
analogovému televizoru set-top-box.
Výše uvedená problematika se zabývala pozemským
příjmem digitální televize.
Další postup, jak přijímat digitální vysílání, je zakoupení
digitálního satelitního kompletu. Náklady na pořízení jsou
vyšší, ale získáte tím okamžitý příjem všech multiplexů (ČT
1, ČT 2, ČT 4, ČT 24, Nova, Nova Cinema, Prima, JOJ….. a
nabídka stále roste). Výhodou je větší programová nabídka
a lepší kvalita obrazu.

Časový harmonogram:
02. 07. 2009
- zahájení vysílání piktogramu o vypnutí ČT 2 – Trutnov Černá hora, 40 kanál
31. 08. 2009
- vypnutí analogového vysílání ČT 2 – Trutnov - Černá
hora, 40 kanál
31. 08. 2009
- zahájení vysílání multiplexu 1 – Trutnov - Černá hora, 40
kanál - obsahuje tyto programy: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4Sport
31. 08. 2010
- zahájení vysílání multiplexu 2 a 3 – Trutnov - Černá hora,
60 a 61 kanál - obsahuje tyto programy: Nova, Nova
Cinema, Prima, TV Barrandov, Óčko, Z1, Noe TV, Public TV
30. 06. 2011
- vypnutí analogového vysílání ČT 1 - Trutnov - Černá hora,
23 kanál
- vypnutí analogového vysílání NOVA – Trutnov - Černá
hora, 11 kanál
- vypnutí analogového vysílání PRIMA – Hradec Králové –
Krásné, 34 kanál.
Rudolf Vaníček, správce informačního systému
MěÚ v Polici n.M.

Usnesení rady města ze zasedání
č.8,9,10/2009 ze dne 6.,20.4. a 4.5. 2009
RM schvaluje přidělení bytu v pečovatelském domě
manželům Vaisarovým od 15.4.2009
RM souhlasí s účastí města v projektu DSO Policka
"Technika pro údržbu DSO Policka 2009" nákupem traktůrku
pro údržbu zeleně v Hlavňově. Projekt bude realizován
v případě získání prostředků z grantu Královéhradeckého
kraje.
RM schvaluje podání grantové žádosti na vydání publikace
"Památky a osobnosti Police nad Metují"
RM doporučuje ZM ke schválení :
1) bezúplatný převod pozemků p.č. 86/2 o výměře 164 m2
a p.č. 87 o výměře 10620 m2 v k.ú. Police nad Metují
včetně kamenné ohradní hřbitovní zdi, tří kovových
vstupních bran a kovového kříže uprostřed hřbitova od
vlastníka Římskokatolické farnosti - děkanství Police
nad Metují do majetku města,
2) zřízení věcného břemene vstupu, průchodu a průjezdu
v kteroukoliv denní a noční dobu přes celou
pozemkovou parcelu p.č. 87 ke hřbitovní kapli Panny
Marie na st.č. 45 v k.ú. Police nad Metují ve prospěch
Římskokatolické farnosti - děkanství Police nad Metují.
Hodnota věcného břemene je stanovena dohodou ve
výši 100,- Kč.
Darovací smlouva bude obsahovat podmínky :
kněžské hroby na p.č. 87 budou osvobozeny od poplatků
z hrobových míst, v případě opravy a údržby kaple Panny
Marie na st.č. 45 bude vlastníkovi stavby umožněn
bezúplatně na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup,

nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup, uskladnění
stavebního materiálu a postavení lešení na pozemku p.č. 87
v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje změnu kategorizace lesních pozemků města
Police nad Metují p.č. 255/1, 391/1 a 393/1 v k.ú. Police
nad Metují z kategorie lesy zvláštního určení se výšenou
funkcí půdoochrannou, na lesy zvláštního určení se
zvýšenou funkcí rekreační – lesy příměstské a podání
žádosti o zařazení uvedených lesních pozemků do kategorie
lesů zvláštního určení se zvýšenou funkcí rekreační – lesy
příměstské.
RM bere na vědomí informaci o nakládání s komunálním
odpadem a o výběru odpadového poplatku v roce 2009.
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku
malého
rozsahu,
zpracování
projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na
akci "Sportovní hala v Polici nad Metují".
Kritéria:
Výše nabídkové ceny - váha 100 %.
Obeslané firmy:
Ing. Lukáš Polej – Hronov; JOSTA s.r.o. Ing. Radislav Tér –
Náchod; ATELIER TSUNAMI s.r.o. - Ing. arch Aleš Krtička –
Náchod; ASSPRO s.r.o. Náchod
Výběrová komise:
Zdeněk Kadidlo - místostarosta města,
Petr Rutar - Spartak Police nad Metují, Mgr. Karel Nývlt –
ředitel ZŠaMŠ, Ing. Scholz Pavel - investiční technik, Jiří
Škop - odbor výstavby
Náhradník: Ing. Pavel Pohner - tajemník města, Rita
Pohlová - vedoucí odboru výstavby.
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na dva startovací byty
pro mladé v budově č.p. 60 v Pěkově a souhlasí se záměrem
a dalším jednáním o přislíbené dotaci od předsedy
rozpočtového výboru PSP ČR, navržené pí poslankyní
Orgoníkovou, za předpokladu získání dotačních prostředků
v hodnotě min. 90% rozpočtovaných (skutečných) nákladů.
Celková cena je předběžně rozpočtována na 2 580 608,- Kč
s DPH.
RM schvaluje investiční záměr, podání žádosti o dotaci na
vybudování cyklistické stezky Žabokrky - Velké Petrovice.
Soukromé pozemky budou vykoupeny městem Police nad
Metují a na pozemky ve vlastnictví obce Bezděkov nad
Metují a Velké Petrovice bude uzavřena dlouhodobá
smlouva o výpůjčce. Vlastní podíl města na dotaci bude 10
% uznatelných výdajů, které byly předběžně rozpočtovány
na 13 376 737,- Kč s DPH.
RM doporučuje ZM ke schválení odklad prodeje
zemědělských pozemků Družstvu vlastníků Police nad
Metují dle usnesení ZM č. 16/07/2008 a zaplacení kupní
ceny v celkové výši 563.152,- Kč nejpozději do 30.6.2010, a
to formou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
s navýšením ceny o 3% úrok. Zároveň ukládá odboru IMŽP
vypovědět nadále platnou nájemní smlouvu na výše
uvedené zemědělské pozemky k nejbližšímu možnému
termínu.
RM bere na vědomí odstoupení pana Petra Jansy z funkce
předsedy Sportovní komise Rady města Police nad Metují.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti sociálního odboru.
RM schvaluje prodej vyřazené tiskárny HP LaserJet 4L, inv.
č. 138 z roku 2001 panu J. V. za cenu 500,- Kč
RM jmenuje s platností od 1. 5. 2009 za předsedu sportovní
komise RM pana Zdeňka Koláře, bytem Smetanova 394,
Police nad Metují.
RM ukládá tajemníkovi vypracovat harmonogram a
technické řešení voleb do Osadního výboru Pěkov.
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Demolice spojovacího krčku mezi
objekty č. p. 341 a č.p 342 Police nad Metují".
Kritéria:
1. nabídková cena
váha 100 %
Obeslané firmy:
STAFIDO - Zdeněk Dostál Police nad Metují; HVALL Voborník
– Hronov; DELTA Velké Poříčí s.r.o.; Ing. CEE – Pěkov;
HELLER – Náchod
Výběrová komise:

Zdeněk Kadidlo - místostarosta města, Ing. Bučok Vasil
Technické služby Police n.M. s.r.o., Rita Pohlová – odbor
výstavby MěÚ, Ing. Scholz Pavel - investiční technik, Ing.
Pavel Pohner – tajemník města, náhradník: Ing. Troutnar
Jan, Jiří Škop
RM žádá odbor IMŽP o zpracování znaleckého posudku na
objekt „Zelený domeček“.
Zodpovídá: IMŽP
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu: zpracování projektu pro stavební
povolení “Víceúčelové venkovní hřiště Police nad Metují“ v
Malé Ledhuji, firmu Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
za nabídkovou cenu 122.151,- Kč s DPH.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1183 o výměře
212 m2, 1184/1 o výměře 465 m2 a p.č. 1213 o výměře 844
m2 v k.ú. Police nad Metují a vyhlašuje výběrové řízení na
prodej těchto pozemků za těchto podmínek :
- minimální kupní cena je stanovena ve výši 400,- Kč/m2
- žadatel uvede záměr budoucího využití pozemků
- záměr využití pozemků bude realizován do tří let od
nabytí vlastnictví pozemků
RM schvaluje investiční záměr vybudování letní terasy u
Divadelního klubu Kolárova divadla ve variantě č.1 a žádá
TS s.r.o. a nájemce pana Pišiho o předložení konkrétního
technického řešení s návrhem financování celé akce.
Podmínkou je, že se investice nedotkne výše hrazeného
nájemného.
RM jmenuje komisi pro realizaci intenzifikace ČOV ve
složení Ing. Švorčík - firma ERV, J. Kosinková – ved. FSO,
Ing. V. Bučok – ředitel TS s.r.o., Ing. Pavel Scholz –
investiční technik.
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č.
73/2009/1509000216 na převod vlastnických práv k
plynárenskému zařízení, které bude instalováno v rámci
plynofikace RD „Pod Klůčkem“, k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje ceník pronájmu společenských a kulturních
prostor spravovaných CKV Pellyho domy.
RM schvaluje nařízení města č. 1/2009, kterým se vymezují
oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Oddělení dešťových vod ze
stokové sítě Police nad Metují - Pod Klůčkem", v úseku od
historické brány městského zahradnictví po nový bytový
dům pod sídlištěm (Maratónstav), firmu MOVIS Hronov s
nabídkovou cenou 688.238,- Kč s DPH.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej (úplatný převod)
plynárenského zařízení
včetně
všech součástí
a
příslušenství, které bylo realizováno v rámci výstavby "STL
plynovod pro objekt TS Police nad Metují“, za nabídkovou
cenu 143.990,- Kč s DPH, dle předložené kupní smlouvy č.
44/09/KS - 1509000192.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Uvedení kleneb obřadní síně v
objektu radnice č.p. 98, Police nad Metují, do původního
stavu", firmu Zdeněk Dostál - STAFIDO Police nad Metují s
nabídkovou cenou 998.997,- Kč s DPH. S tím, že v letošním
roce bude realizována 1. etapa (přípravna) za cenu
572 000,- Kč, a to za předpokladu schválení rozpočtových
změn ZM.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Sportovní hala v Polici nad Metují“
firmu ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o. Náchod
s nabídkovou cenou 591.430,- Kč s DPH.
RM schvaluje investiční záměr vybudování letní terasy v
restauraci Divadelní klub. Terasa bude vybudována v
navržené variantě č.1. - mírné srovnání stávajícího terénu a
postavení dřevěné podlahy na trámech zakotvených do
země s vložením vlastních finančních prostředků nájemce.
Vybudování venkovních dveří a schodů z místnosti před
kuchyní bude hradit pronajímatel, město Police nad Metují.
V případě ukončení nájmu ze strany pronajímatele bude
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dřevěná podlaha odkoupena za zůstatkovou cenu, v případě
ukončení ze strany nájemce bez náhrady.
RM schvaluje požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o převod stavby kotelny s uhelnou na pozemku
st.č. 565 v k.ú. Police nad Metují do majetku města a
převod případně pronájem pozemku st.č. 565 v k.ú. Police
nad Metují.
RM schvaluje odkup věci movité - skleníku na části
pozemku p.č. 85/2 v k.ú. Police nad Metují od pana Jiřího
Klímy za kupní cenu 10.000,- Kč. Podmínkou odkupu je, že
pan Klíma odstraní z areálu zahradnictví veškerý svůj
zbývající movitý majetek nejpozději do 31.5.2009.
RM bere na vědomí návrh organizační směrnice č. 1/2009,
DPH a účetní jednotka a ukládá ved. FSO zpracovat do příští
RM definitivní znění.
RM schvaluje vzdání se práva na pohledávku za neuhrazené
nájemné a služby spojené s užívání bytu v roce 2004, jdoucí
za následujícími nájemníky:
pan H. 34,- Kč (prošlá lhůta pro soudní vymáhání)
pan J. P. 3 329,- Kč (prošlá lhůta pro soudní vymáhání)
paní E. M. 2 971,- Kč (prošlá lhůta pro soudní vymáhání)
Celkem
6 334,- Kč
RM schvaluje obsah Prohlášení kandidáta pro volby do
osadního výboru Pěkov konané dne 5. – 6. června 2009 s
postupem provedení voleb.
RM schvaluje dodatek č. 2/2009 Smlouvy o nájmu
tepelných zařízení, kanalizace a plovárny ze dne 28.1.2005.
Ing. P. Pohner, tajemník

ODPADOVÉ INFORMACE >
Změna intervalu svozu zbytkového
komunálního odpadu z popelnic
v integrovaných obcích
Připomínáme občanům Radešova, Hlavňova, Pěkova a
Honů, že od 19. kalendářního týdne došlo ke změně
svozu zbytkového komunálního odpadu z popelnic
z týdenního na 14-ti denní. Od uvedeného týdne bude svoz
prováděn v lichých týdnech . Změna na týdenní svoz pak
opět nastane v září, a to po 39. kalendářním týdnu.
Svozový harmonogram je uvedený na internetových
stránkách města.
Pouliční sběr nebezpečného a objemného komunálního
odpadu a elektroodpadu z domácností
Připomínáme občanům Radešova, Hlavňova, Pěkova,
Honů a pod Petrovicemi, že ve 20. kalendářním týdnu, a to
ve středu 14. května 2008, proběhne pravidelný
„pouliční“ sběr nebezpečného a objemného komunálního
odpadu a elektroodpadu z domácností. Odpady musí být
vždy osobně předány, ve stanovený čas a na stanovených
zastávkách, obsluze svozového vozidla společnosti Marius
Pedersen a.s., která ho uloží do vozidla a poté odveze ke
zneškodnění. Není přípustné, aby byly odpady na sběrových
zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány. Potřebné
informace a svozový harmonogram je uveden v brožurce
„Průvodce pro nakládání s komunálním odpadem“ a na
internetových stránkách města.
Chtěli bychom Vás informovat, že v dohledné době se
Vám ve schránce objeví leták s informacemi o domácím
kompostování, kterým chce město podpořit a rozšířit
tento efektivní a bezodpadový způsob využívání
bioodpadů z domácností a zahrad.

Třídíme a využíváme odpad
Bioodpad - biologický rozložitelný materiál, který je
potřebné vracet do půdy
V tomto a dalších číslech Polického měsíčníku bych
chtěl navázat na předchozí články o třídění odpadu v našich
domácnostech. S nástupem nového vegetačního období
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bych se opět rád zaměřil na bioodpad, tj. odpad
biologického původu a tedy biologicky rozložitelný. Třídění
odpadu v domácnostech se pomalu stává samozřejmostí;
lidé si na to zvykají, překonávají svoji pohodlnost a
uvědomují si, že odpadový materiál, jako zdroj surovin, je
potřebné znovu využít. Ve městě a v obcích jsou dostupné
sběrné nádoby na tříděný odpad - plasty, nápojové kartony,
papír, plasty a sklo a jsou také dostupná místa pro
odkládání elektroodpadu a nebezpečného odpadu.
V domovním odpadu je ale také významně zastoupen
biologicky rozložitelný odpad - tzv. bioodpad a rozbory
směsného odpadu ukázaly, že je v něm zastoupen zhruba
40-ti procenty. Naskýtá se otázka co s ním. V současné
době většinou končí na skládkách. Bioodpad, který je
zahrnut ve skládce, nemá dostatek kyslíku a organická
hmota, kterou je tvořen “umírá”a hnije. Následně se
tvoří skládkový plyn (metan, čpavek, sirovodík a oxid
uhličitý), který nepříjemně zapáchá, zvyšuje podíl
skleníkových plynů v atmosféře a může také ohrožovat
zdraví obyvatel v okolí skládek. Z odpadu, který ve skládce
hnije, také vznikají toxické výluhy. Lepší a šetrnější cesta
je proto bioodpad třídit a využívat ho. Česká republika se
zavázala, že do roku 2020 bude sníženo množství bioodpadů
ukládaných na skládky o 65%. Je to z níže uvedených
důvodů správná cesta a je potřebné se snižováním začít co
nejdříve.
Dá se žíci, že využití bioodpadu je v zásadě dvojí, a to
kompostování a navracení do půdy a energetické
využívání prostřednictvím bioplynových stanic s následnou
výrobou tepla a elektrické energie. Vzhledem k tomu, že
druhý způsob je nám prozatím poněkud vzdálen, zaměřím
se na způsob první, tedy kompostování, který je nám všem
dostupný a okamžitě a efektivně použitelný.
V
posledních letech se čím dál více začíná poukazovat na již
dlouhodobý
celosvětový
trend výrazného úbytku
organické hmoty v půdě. Toto s sebou přináší zhoršení
fyzikální, chemické i biologické kvality půdy, tedy
především neschopnost vázat živiny a zadržet vláhu. Půda
se stává jalovou, bez přirozených živin, půdního kyslíku a
organizmů, je stále více zhutněná a vysychavá. Předmětný
úbytek živin je nahrazován umělými hnojivy, ty ale kvalitu
půdy nezlepší. Tento vážný problém bude potřebné
urychleně a efektivně řešit. Správnou cestou je dodat půdě
tolik potřebný humus. Kdo už zapoměl co je to humus,
uvedu pár základních informací. Humus je hmota
organického původu s neocenitelnými vlastnostmi. Lze si
ho představit jako houbovitou hmotu, která má díky své
složité pórovité struktuře schopnost zadržovat vodu,
navazovat na sebe toxické látky a vyrovnávat pH. Humus a
ostatní půdní organická hmota zvyšují kyprost, soudržnost
a optimalizují mikrobní osídlení půdy, čímž značně snižují
riziko půdní eroze. Jeho dostatek v půdě také snižuje
riziko povodní, protože půda je pak schopná vcelku rychle
pojmout a zadržet velké množství vody. Humus vzniká
pomalým a dlouhodobým procesem zvaným humifikace (za
pomoci půdních organizmů jako jsou bakterie, hlístice,
žížaly apod.), z primární organické hmoty, tedy ze zbytků
odumřelých živočichů a rostlin, postupnou přeměnou
přes množství různých látek. Jedinečným zdrojem humusu
je kompost, který také obsahuje i poptřebné živiny.
Kompostování je proces velice podobný humifi kačním
pochodům, které probíhají v půdě. Díky tomu, že mikrobům
a bezobratlým živočichům připravíme v kompostu ty
nejvhodnější podmínky, celý proces se urychlí, a můžeme
„vyrobit“ kvalitní humusové látky dříve než v půdě. Humus
obsažený v kompostu má vysokou kapacitu pro živiny
(dusík, vápník, hořčík, draslík), které rostlinám postupně
uvolňuje; navázané živiny se tak nevyplavují do spodních a
povrchových vod (Pokud jsou tyto živiny vyplavovány,
dochází ke známému zarůstání vodních ploch - tzv.
eutrofizaci, které pak mnohdy znemožňuje koupání a
rekreační sporty v přírodních nádržích.),
zvyšuje

biologickou aktivitu, která umožňuje rozklad některých
znečišťujících látek (například ropné produkty), zvyšuje
samočistící schopnost půdy,
zlepšuje výživu rostlin
stopovými prvky, zlepšuje strukturu půdy, zlepšuje jímavost
půdy pro vodu, dodává půdě tmavou barvu, která zvyšuje
záhřevnost půdy, má určité složky, jež mají charakter
stimulátorů, zvyšuje odolnost půdy proti okyselení,
obsahuje organickou hmotu, která dokáže vázat těžké kovy
a tím omezuje jejich příjem rostlinami. Vidíme tedy, že
tento materiál je pro zdravou půdu velice potřebný a je
zbytečné a neefektivní, aby jeho zdroj, tedy bioodpad,
končil na skládce. Pokračování příště.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Úklid města v rámci Dne Země poděkování základní škole
Ve středu 22. dubna 2009 se žáci 6.- 9. tříd naší
základní školy se svými učiteli zapojili do akce Den země a
vyrazili do okolí našeho města uklízet odpadky a drobné
černé skládky, které po sobě zanechali někteří naši
bezohlední spoluobčané nebo jiní, městem projíždějící lidé.
Žákům byly přiděleny plastové pytle, které městu věnovala
společnost Marius Pedersen, a.s. Naplněné pytle pak odvezli
pracovníci Technických služeb Police nad Metují. Město
Police nad Metují také touto cestou velmi děkuje všem
žákům, učitelům a vedení naší základní školy za
provedení tohoto úklidu. Výrazně tak přispívají ke zlepšení
čistoty a vzhledu našeho města a jeho okolí, a dávají tak
dobrý příklad všem, kteří nevědí, že odpad patří do koše,
do kontejneru nebo do popelnice.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Město Police nad Metují vyzývá
k předkládání žádostí o poskytnutí
příspěvků (grantů) města pro rok
2009 (žádosti pro 2. pololetí)
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.
Kultura
Oblasti podpory:
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. 5. 2009
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).
Ing. Helena Ištoková

OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA PRODEJ POZEMKŮ
Město Police nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení
na prodej pozemků p.č. 1183, 1184/1 a 1213
o celkové ploše 1521 m2
v katastrálním území Police nad Metují:
Pozemky se nacházejí v lokalitě u Penny Marketu a
jsou vhodné pro podnikatelskou činnost, např.
vybudování maloobchodní prodejny.
Pozemky nejsou zasíťovány - je možnost připojení na
veřejné sítě.
Podmínky výběrového řízení:
- minimální kupní cena pozemků je 400,- Kč/m2
- žadatel uvede záměr budoucího využití pozemků
- záměr využití pozemků bude realizován do tří let od
nabytí vlastnictví pozemků.
Písemné nabídky v zalepené obálce nadepsané
„Pozemky u Penny Marketu“ přijímá podatelna
Městského úřadu v Polici nad Metují, Masarykovo náměstí
98, 549 54 Police nad Metují,
do pondělí 1.6. 2009 do 12 hodin.
Na toto výběrové řízení se nevztahují podmínky veřejné
soutěže dle obchodního zákona, ani jiné podmínky
stanovené obecně závaznými předpisy pro podobná řízení.
Vyhlášení výběrového řízení schválila Rada města Police
nad Metují usnesením č.08/09/2009 a vyhrazuje si právo
podmínky výběrového řízení měnit nebo výběrové řízení
zrušit.
Bližší informace o pozemcích lze získat na Městském
úřadu v Polici nad Metují, Odbor investic, majetku a
životního prostředí - pí Rutarová, tel.:491 509 997, e-mail:
rutarova@meu-police.cz.
Mgr. Ida Seidlmanová, starostka města

Mapa nabízených pozemků (ještě bez trasy „obchvatu“ s
kruhovým objezdem).
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Rozpis lékařů stomatologické
služby květen 2009
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
16.5. – 17.5.
23.5. – 24.5.
30.5. – 31.5.
06.6 . – 07.6.

Lékař

Tel. č.

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

491 524 334

MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov

491 523 607

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

491 541 654

MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí

Z letopisecké komise

491 582 381

Dopsali jsme 7. díl
kroniky města, který byl
veden od r. 2001. Tento
díl začal psát pan Vintr,
pak již pokračovala Jindra
Vaníčková. Částečně
je
ilustrován
panem
Voříškem obrázky staré
Police.
V letošním
roce
začínáme psát 8. díl kroniky. Od tohoto dílu, který začíná
rokem 2008, nám ilustruje kroniku učitel výtvarného oboru
Základní umělecké školy v Polici nad Metují, pan Jaroslav
Soumar. Velice ochotně vyhověl naší prosbě o spolupráci, a
sám podal několik návrhů ke zlepšení vedení kroniky.
Vytvořil maskota naší kroniky, kterým se stal vrabčák.
S vrabčákem, který je sice obyčejný ptáček, ale svým
čimčaráním dovede na sebe upozornit, má naše Police dost
společného – jsme obyčejné město, ale „ozvat“ se také
umíme.
Pojmenování vrabčáka necháme na dětech z literárního
kroužku knihovny. Rádi bychom děti vyzvali nejen k tomu,
aby udělily vrabčákovi jméno, ale také ke spolupráci na
tvorbě kroniky. Jejich příspěvky, ať již ve formě jejich
vlastní tvorby nebo záznamy různých událostí, o kterých
bychom se možná jiným způsobem ani nedozvěděli, velmi
rádi přivítáme. Velikou pomocí při vytváření přílohy kroniky
bude poskytování fotografií, které děti zhotoví. Řada dětí
vlastní svůj digitální fotoaparát a fotografování je baví, a
tak věříme, že na tuto spolupráci přistoupí. V Polici máme
mezi dospělými řadu velmi zkušených fotografů, ale snímky
si uchovávají ve svých soukromých archivech a do kroniky je
neposkytují. Věříme, že děti určitě budou vstřícnějšími
spolupracovníky.
Doufáme, že se podaří v dětech vzbudit zájem o kroniku
právě tím, že se samy budou podílet na její tvorbě. Každý
uplynulý rok je také zpracován v elektronické podobě.
Jedna kopie je k dispozici v knihovně a jedna v sekretariátu
na radnici. A právě při zpracovávání kroniky elektronicky se
děti uplatní. Naším cílem je, aby kronika města nebyla
pouhou archiválií, ale aby se stala nedílnou součástí našeho
života a doufáme, že mezi dětmi se najde i další nástupce
kronikáře, který bude pravdivě mapovat náš život v Polici
nad Metují.
Jindra Vaníčková, kronikářka
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Z činnosti stavební komise
Žádost o koupi objektu č.p. 345 „Zelený domeček“.
Paní Veronika Klusáčková požádala město Police nad
Metují o odkoupení objektu č.p. 345, ve kterém má
pronajaté prostory k podnikání, kadeřnické a nehtové
studio. Stavební komise souhlasí s prodejem, doporučuje
geodeticky rozdělit pozemek 386/1, část k č. p. 345 a č.p.
342 (rodinka), vyčíslit náklady na zbourání spojovacího
krčku a z prodeje domu č.p. 345 hradit náklady na
zajištění přístupu a vybudování komunikace ze zámkové
dlažby k dané nemovitosti. Dále je nutné společností VAK
Náchod propojit vodovodní přípojku k č.p. 342 s přípojkou
k č.p. 345 a osadit vodoměrem.
Stavební úpravy v Divadelním klubu
Nájemce Divadelního klubu, pan Štefan Piši, požádal
Město Police nad Metují o možnost vybudování letní terasy
při restauraci v Kolárově divadle. Důvodem je zabránění
poklesu návštěvnosti restaurace v letních měsících. Terasa
by byla umístěna na parcele č. 725/6 v k. ú. Velká Ledhuje,
která je ve vlastnictví města. Přístup k terase je plánován
branou od parkoviště divadla po chodníku z terasové
dlažby, obsluha terasy by byla řešena vybudováním
venkovních dveří z místnosti před kuchyní. Dveře budou
používány pouze personálem restaurace, jejich umístění
bylo
předběžně
odsouhlaseno
hygienickou
stanicí
v Náchodě. Podél stěny divadla bude vybudován chodníček,
WC by bylo využíváno stávající. Výstavbu terasy lze řešit
následujícími variantami:
1. Mírné srovnání stávajícího terénu a postavení dřevěné
podlahy na trámech, zakotvených do země.
2. Využití jedné poloviny stávající plechové haly na
parcele č. 485, kde by došlo k sundání oplechování,
vystavění dělící stěny a nátěru nosné konstrukce.
Vlastní výstavba by proběhla v průběhu května 2009.
Stavební komise posoudila návrh, a doporučila schválit
navrhovanou variantu č. 1. Dále SK doporučuje, z důvodů
aby se předešlo budoucím stížnostem zajistit souhlasné
stanovisko majitelů sousedních nemovitostí, schválit
otevírací dobu a dodat panem Pišim jednoduchou
výkresovou dokumentaci.
Intenzifikace ČOV
Na základě žádosti firmy VEBA, textilní závody a.s., bylo
svoláno jednání k problematice rekonstrukce ČOV Police
nad Metují a k problematice výroby v objektu společnosti
VEBA v Polici n.M. Od roku 2010 předpokládá firma VEBA
v objektu rozšířit činnost provozu barevny a předúpravy.
Protože dojde k zintenzivnění činností, které se dotýká
odpadních vod, je možná technologická odstávka městské
ČOVv řádu hodin, ve výjimečných případech v délce max.
dvou dnů. Na schůzce byl zjištěn stav projektových prací
v souvislosti s rekonstrukcí vč. harmonogramu, podmínky
zkušebního provozu při odstavení stupně čistírny Pista,
smluvní podmínky v dodávkách průmyslových odpadních
vod.
Možnost výstavby rozhledny na Policku
V rámci Svazu cestovního ruchu BRANKA, o.p.s. vznikla
možnost z dotačních prostředků postavit na území Policka
rozhlednu. Stavební komise doporučila pro výstavbu
lokalitu na cyklo nebo turistické trase, nejlépe s možností
občerstvení, vytipovány byly tyto lokality: stolová hora
Ostaš, Klůček, u turistické cesty v blízkosti chaty Hvězda –
směrem na Supí hnízdo. Se stavbou v lokalitě Ostaš a
v blízkosti chaty Hvězda nesouhlasí správa CHKO
Broumovsko.
Jednání s ČEZ Distribuce a.s.
Rekonstrukce NN v ulici Pod Klůčkem byla koncem
dubna zahájena, Technické služby města Police nad Metují
se souhlasem ČEZ Distribuce přiloží do výkopu nové rozvody
veřejného osvětlení a VR. Stavba bude dokončena do
30.9.2009. Povrch chodníku bude dle dohody s ČEZ upraven

do štěrkodrti, v roce 2010 se počítá s rekonstrukcí
chodníku.
Rekonstrukce NN Ledhujská ulice od areálu S CHKO
Broumovsko až po čp. 11 (konec zástavby) – do konce
roku 2009 bude zpracována projektová dokumentace včetně
vydání stavebního povolení. Město požaduje zařadit akci do
návrhu plánu ČEZ pro rok 2010.
Lokalita pro novou zástavbu RD „Nad školkou“. Žádost
o připojení lokality (stanovisko k žádosti, smlouva o
budoucí smlouvě) je podána a podepsána. Bude nutné
podat na ČEZ žádost o zajištění přeložky stávajícího vedení
VN. Město požaduje vedení VN přeložit do země a současně
do země uložit vedení NN pro celou lokalitu. V současné
době je vydáno územní rozhodnutí. Realizace proběhne
nejdříve v roce 2010.
Ulice Na Babí – na stavbu je vydáno stavební povolení.
Jedná se o dílčí část stavby „Stavební úpravy ulice Na
Babí“, konkrétně stavební úpravy vedení NN a propojení
trafostanic kabelovým vedením VN. Celá stavba bude
zahájena
dle
finančních
možností
investora
–
Královéhradeckého kraje.
Trafostanice č. 848 u areálu čistírny odpadních vod
Petrovice - dozbrojení stávající trafostanice o druhé
stanoviště transformátorů dle požadavku ČEZ je součástí
projektové dokumentace na akci „ Intenzifikace ČOV“.
Bude realizováno v souběhu s rekonstrukcí ČOV. Město bude
jednat s dodavatelem stavby o možnosti dozbrojení
trafostanice na začátku akce již koncem roku 2009 nebo
začátkem roku 2010.
Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují –
součástí stavby je přeložka kabelového vedení elektrické
energie NN. Na stavbu je vydáno stavební povolení, stavba
bude zahájena v případě přidělení státní dotace, bližší
informace o dotaci do června 2009.
Návrhy a změny územních plánů obcí
Stavební komise souhlasila a nemá připomínek k Návrhu
zadání změny č. 1 Územního plánu obce Bezděkov nad
Metují, k Návrhu Územního plánu obce Křinice a k Návrhu
zadání Územního plánu obce Jetřichov. Stavební komise
nesouhlasila s Návrhem zadání Územního plánu Bukovice.
V návaznosti na schválený ˇUzemní plán města Police nad
Metují včetně jeho změn jsme požadovali vyřešit napojení
silnice II/303 na plánovanou přeložku silnice II/303
východně od Pěkova. Jedná se o napojení stávající silnice
II/303 za zástavbou v obci Bukovice. Toto napojení je nutno
v Územním plánu Bukovice uvádět jako veřejně prospěšnou
dopravní stavbu. Zástavba č. 2 rodinných a bytových domů
po zrušené přeložce silnice II/303 není v souladu se
závaznou částí územního plánu VUC Adršpašsko Broumovsko, konkrétně s hlavním výkresem, kde je
v daném prostoru uvedená územní rezerva pro silnici
II/303. Dále jsme doporučili vyřešit trasu hlavního
kanalizačního sběrače Pěkov – Bukovice a Hlavňov –
Bukovice s napojením do stávající veřejné kanalizace; tyto
stavby zařadit do veřejně prospěšných staveb na úseku
technické infrastruktury; kanalizaci řešit v souladu se studií
na kanalizaci Pěkov, Hony a Hlavňov. Do územního plánu
obce Bukovice zanést stavbu ČOV pro Pěkov včetně
zařazení do veřejně prospěšných staveb na úseku technické
infrastruktury. Do územního plánu obce Bukovice
požadujeme zanést veškeré vazby na územní plán města
Police nad Metují včetně změn č. 1 a č. 2. Vyřešit
odkanalizování poldru (2. změna územního plánu Police nad
Metují) do vodoteče Bukovky včetně zařazení do veřejně
prospěšných staveb na úseku technické infrastruktury.
V případě výstavby rodinných a bytových domů v severní
části obce Bukovice je nutné posílit dopravní a technickou
infrastrukturu v návaznosti na zástavbu v katastrálním
území Velká Ledhuje, obec Police nad Metují – pokračování
ulice Na Sibiři.
Ing. Scholz Pavel, předseda stavební komise

Zprávy ze zdravotně – sociální
komise a komise komunitního
plánování sociálních služeb
Zdravotně – sociální komise se v průběhu
minulého měsíce nesešla, nicméně bych ráda všem
občanům připomněla, že v pondělí 11.5.2009 proběhne od
17.30 hodin ve velkém sále Pellyho domů beseda
s ředitelem náchodské nemocnice MUDr. Miroslavem
Šváblem a očním specialistou z místního očního sanatoria
VISUS s.r.o. MUDr. Antonínem Pitašem na téma
„Zdravotnictví na Náchodsku“.
O dva dny později, ve středu 13.5. se můžete v ulicích
našeho města setkat s děvčaty, která vám budou u
příležitosti Květinového dne nabízet žlutá kvítka. Jejím
zakoupením přispějete na podporu a pomoc pacientů
trpících onkologickým onemocněním. Letos je sbírka
zaměřena na kolorektální karcinom.
Ve dnech 25.5. – 5.6. proběhne v Pellyho domech
výstava dětských výtvarných prací. Uvidíte, jak si děti
poradily s tématem „Tajemství krve“. Jako v roce
minulém můžete rozhodnout svými hlasy o tom, který
obrázek získal vaše největší sympatie. Vítěz výtvarné
soutěže bude odměněn v závěru školního roku pěkným
dárkem.
Do konce května mohou organizace i jednotlivci
zabývající se sociální a zdravotní problematikou
prostřednictvím naší komise požádat o grantovou dotaci na
druhé pololetí 2009. Žádosti, které dorazí včas na adresu
naší komise, budou zhodnoceny v první polovině června,
žadatelé budou s výsledkem vyrozuměni po jejich schválení
radou města.
Na konci měsíce dubna se sešla komise komunitního
plánování sociálních služeb, kde se řešily záležitosti týkající
se skupiny seniorů. V polovině května se pracovní skupina
KPSS sejde k projednání cílových opatření k této
problematice a poté se začne zabývat oblastí péče o
rodiny, děti a mládež.
Jak jsem napsala v minulém čísle Polického měsíčníku,
uvádím jeden z námětů korespondentů dotazníkového
šetření, v němž se jedna respondentka ptala na přítomnost
poraden a činností pro těhotné ženy a matky s malými
dětmi. O tyto aktivity se mj. stará místní mateřské centrum
vedené paní Kateřinou Hlávkovou, která je též členkou
pracovní skupiny KPSS. Mateřské centrum MaMiNa, které
sídlí v přízemí 1. stupně základní školy, nabízí již tři roky
laktační poradnu a druhým rokem se u nich konají cvičení
pro těhotné na rehabilitačních míčích za velmi výhodných
finančních podmínek. Čtvrtým rokem se každé úterý
dopoledne scházejí těhotné ženy a maminky s malými
dětmi do 1 roku věku, kde si mohou vyměňovat své
zkušenosti, rady a nápady a děti se zde vzájemně
seznamují.
Za ZS komisi – Bc. Monika Trnovská

Jak se žije v Hlavňově
Vesnice Hlavňov nepatří na Policku k největším a stala
se rájem chalupářů a chatařů. I přesto zde žijí lidé, kteří
mají zájem o veřejné dění a nenechává je lhostejným osud
vesnice. Aktivně pracuje Sbor dobrovolných hasičů, TJ
Sokol a funkční je osadní výbor. Hasiči a TJ Sokol společně
pořádají tradiční ples na chatě Hvězda. Letos to bylo
7.března. Hasiči zahájili sezonu
účastí na soutěži
v Radešově 25.dubna a 2.května provedli sběr železného
šrotu v obci. Nechybělo ani stavění májky, lampionový
průvod pro děti a pálení čarodějnic.Každoročně je na
l.máje pořádán fotbalový zápas ženatých mužů proti
svobodným.
Osadní výbor má 9 členů a schází se vždy poslední
středu v měsíci v 19.00 hodin v hostinci „U Doležalů“. V
poslední době prosadil vydláždění nástupních prostor u
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autobusových zastávek a vybavení dětského hřiště. Do
budoucna požaduje opravu chodníku v dolní části obce a
vydláždění prostoru pod kontejnery na točně u Obršálů.
Dále se bude podílet na spolufinancování při nákupu
zahradního traktoru pro potřeby obce. Vše je limitováno
omezeným přídělem finančních prostředků. Pro rok 2009
činí příděl pro obec 140 000 Kč.
Za osadní výbor Hlavňov Jaroslav Berger

Být kapkou rosy v pavoučí síti.
Sen se už rozplynul,
Ohýnek zhas…
Kytička slziček
Na pozemský čas.
Dáreček na konec. Čas nás vždy omezí.
Díky všem básníkům i poetům z pomezí.
Připíjím na život, lásku a poznání,
Díky všem za večer, na další shledání!

Ve víru modernosti

 KNIHOVNA
Ochutnávka veršů
21. dubna po 19. hodině se v dětském oddělení polické
knihovny sešlo pár příznivců poezie. Večerem se nesly verše
spolu s tóny kytar v podání žáků ZUŠ pod vedením pana
učitele Ševců. Jako básníci se představili autorky Blanka
Faltová, Lenka Jiránková a Věra Kopecká a autoři Zdeněk
Odl, Miloš Hromádka a Anton Matuszkiewicz pod režijním
vedením pana Milan Vítka. Všem jim patří náš dík.

Architekturou 20. století v Královéhradeckém kraji se
zabývá knížka pánů historiků Zdeňka Lukeše a Pavla
Panocha a fotografa Štěpána Bartoše. V knížce najdete
fotografie významných staveb našeho kraje z období
secese, moderny, kubismu, art déco, meziválečné
avantgardy i poválečné a současné architektury. Vše
doprovázejí texty. A ejhle na obr. č. 160 na str. 113
vidíme:

Police nad Metují, Městské divadlo
Čeněk Mužík, 1939-1940, ulice Jiráskova 157

Při svíčkách a sklence vína (od pana Čálka) jsme strávili
příjemné chvilky. Dokladem je i pár veršů, které
bezprostředně po večeru vznikly, a které nám laskavě
zapůjčila jedna z posluchaček. Jsou příslibem dalších
setkání na podzim:
Večer jak stvořený,
Hořely svíce.
Krásný ten okamžik,
Naladěn chtíce,
Vyslyšet hudby chór, kytary hlas,
Co v srdcích se zrodilo,
Ukryto v nás.
Utichl denní shon, vymizel nakrátko,
V tom motýl babočka sedl nám na plátno.
Tak jak slůvko za slovem básnička mizí,
I když je tajemná, není nám cizí.
Fontány metafor, verši rým přerytý,
Unáší myšlenky řečištěm, koryty.
Krajina Broumovska pocitem popsaná,
Jako by jarem do duší tesaná.
Mráček jak motýlek ve větru žertoval,
Je to ten kamínek, z mých dětských vzpomínek,
Který kdy miloval.
Jak dívka zklamaná na milostné pouti,
Láska jí uvadá, pod nohama hroutí.
Osud jak váha je. Jsi nahoře, dole.
Klopýtáš, upadáš v zorané pole.
Trocha té štěstěny je třeba míti.
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Návrh polického divadla, postaveného pro místní spolek
Kolár již v protektorátní kulturní atmosféře, pochází od
choceňského architekta Čeňka Mužíka (1906-1988),
absolventa pražské speciálky prof. Otakara Novotného.
Hmotová kompozice bíle omítnuté puristické stavby je
založena na rafinovaném proniku základních geometrických
těles: klínovitého kubusu, válce a hranolu.
Svými formálními znaky (konvexní průčelí s nikou
vstupu, vertikální vícepodlažní trakty, půlválcová výseč
provaziště vystupujícího nad střechu) se Mužíkova stavba
nápadné shoduje s funkcionalistickým divadlem v Ústí nad
Orlicí, vystavěným v letech 1934-1935 podle projektu
pražského architekta Kamila Roškota. Snad byla tato
podobnost úmyslným Mužíkovým záměrem, neboť polické
divadlo působí na první pohled téměř jako zmenšená kopie
ústecké stavby. Výrazový minimalismus choceňského tvůrce
přeci jen ale postrádá proporční harmonii a tvarovou grácii
vzorového Roškotova díla.
Asi není naše divadlo architektonický klenot, ale těch
krásných představení, která jsme v něm už viděli! Přeji
nám všem, ať je těch „divadel“ a „kin“ ještě hodně a ať
přinášejí jen radost.
Za knihovnu Věra Plachtová

PROSÍME, I PŘES VEŠKEROU DNEŠNÍ
- NEDŮVĚRU - mezi lidmi
NAJDE se ČLOVĚK, který ochotně pronajme byt
(i celý menší) rodinný domek (chalupu) se zahrádkou,
ještě tento měsíc KVĚTEN?
Adresa s tel. je umístěna v obchodě na sídlišti, v knihovně
nebo v sekretariátu města Police nad Metují.

KINO

Přístupnost: mládeži nevhodný do 12 let
Drama USA 2008 (104 min).
Vstupné: 50 Kč

Úterý 19.5.2009 v 19 hodin

Úterý 2.6.2009 v 17 hodin

KOLÁROVO DIVADLO

EL PASO

Film „El paso“ diváka zavede do
kotle vášní, emocí a živelnosti.
Režisér Zdeněk Tyc se po úspěšných
„Smradech“ už podruhé vrací do
světa Romů, který v nás zpravidla
vzbuzuje strach a rozpaky, přestože
o něm vlastně vůbec nic nevíme…
„El paso“ je inspirováno skutečným
osudem romské vdovy, matky devíti
dětí. Filmová rodina Horváthových
má dětí sedm. Příběh začíná
okamžikem
nečekané,
tragické
smrti otce. Matka Věra najednou
stojí sama proti úřadům, odhodlaná
udržet svou početnou rodinu
pohromadě za každou cenu, jenže zoufale nepřipravená.
Sociální odbor dává k soudu žádost na odebrání jejích dětí a
následné svěření do ústavní péče. Ze dne na den jsou
vystěhováni na periferii do sociálního bytu o jedné místnosti.
Případ Věra versus město se dostane k mladé, ambiciózní
advokátce. Svět Romů nezná a ani ji příliš nezajímá, celou
kauzu bere zpočátku jako odrazový můstek své začínající
kariéry. Navzdory svým předsudkům, nepochopení a občas i
samotné Věře, která blonďatou advokátku zpočátku odmítá
vpustit do svého světa, případ nevzdá. Naštěstí není sama, kdo
stojí na straně rodiny proti většině. Je tady ještě lehce
nepraktický, ovšem o to pro svou práci zapálenější, kurátor
Kochta. Jeho snaha pomoci Horváthovým je přiživována také
ryze soukromým zájmem o atraktivní advokátku…

„El paso“ nekončí happy endem, jen jeho příslibem. Bez
lakování na růžovo nabízí pozitivní příklad. A také čas na
přemýšlení, zda být Romem opravdu znamená být vinen.
Režie: Zdeněk Tyc
Hrají: Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař, Igor
Chmela, Vladimír Javorský, Jana Janěková ml., Petr
Lněnička, David Matásek, Igor Bareš a další
Přístupnost: Přístupný.
Drama (podle skutečné události) ČR 2009 (98 min).
Vstupné: 50 Kč

Úterý 26.5.2009 v 19 hodin

POCHYBY

Píše
se
rok
1964.
Charismatický kněz, otec Flynn
(Philip Seymour Hoffman) se
pokouší o jisté uvolnění
přísných pravidel církevní školy
svatého Mikuláše v Bronxu, na
jejichž dodržování železnou
rukou dohlíží sestra Aloysius
Beauvierová (Meryl Streep),
tamní přísná a krutá ředitelka.
Komunitou zmítají divoké politické změny a na školu byl přijat
první černošský student, Donald Miller. Když se ale mladá a
nevinná sestra James (Amy Adams) podělí se sestrou Aloysius o
své obavy z toho, že otec Flynn věnuje Donaldovi až příliš
osobní péči, pustí se sestra Aloysius do odhodlaného boje,
jehož výsledkem by mělo být odhalení pravdy a vykázání
Flynna ze školy. Aniž by měla kromě své morální jistoty jediný
důkaz, rozhodne se poměřit s otcem Flynnem sílu svého
odhodlání
v
osobním
souboji,
který
může
svými

katastrofálními důsledky ohrozit celou školu.
Režie: John Patrick Shanley
Hrají: Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams,
Viola Davis, Alice Drummond, Audrie Neenan,
Susan Blommaert

BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
Život superpsa Bolta
je
plný
dobrodružství,
nebezpečí a nástrah
–
přinejmenším
tehdy, pokud běží
kamery. Když se
hrdina
hollywoodského
hitového televizního
seriálu souhrou náhod ocitne ve studiu v New Yorku, začne se
Boltovo dosud největší dobrodružství – cesta napříč skutečnou
Amerikou za jeho majitelkou a hereckou kolegyní Penny.
Vyzbrojen pouze iluzemi o tom, že jeho fantastické dovednosti
a schopnosti jsou skutečné, a dvěma bizarními společníky –
apatickou toulavou kočkou Mickou a křečkem s televizní
závislostí, Bivoj – Bolt zjišťuje, že k tomu, aby se stal hrdinou,
nepotřebuje superschopnosti.

Režie: Byron Howard, Chris Williams
Hrají: V českém znění: SAŠA RAŠILOV, HANA ŠEVČÍKOVÁ,
PAVEL TESAŘ, PAVLÍNA DYTRTOVÁ
Přístupnost: mládeži přístupný
Animovaný rodinný film USA 2009 (103 min).
Vstupné: 40 Kč

Čtvrtek 4.6.2009 v 19.30 hodin
PELLYHO DOMY!!!

KRÁTKÁ DLOUHÁ CESTA

Dokumentární film byl uveden v rámci letošního festivalu
Jeden svět v sekci České filmy.
S osobní účastí
Hanzlíčka!!!

Fedora

Gála

a

režiséra

Martina

Třiašedesátiletý
Fedor
Gál
se
spolu se svým přítelem Eugenem
Gindlem vydává
po trase pochodu
smrti z
německého koncentračního tábora Sachsenhausen, v
němž na jaře roku 1945 nacisti zavraždili jeho otce Vojtecha.
Fedor Gál ho nikdy nepoznal, protože se narodil až po transportu do terezínského ghetta, kam se jeho matka spolu se starším synem Egonem dostala po separaci manželů. Eugen Gindl
je synovcem muže, který sloužil pro nacistický Slovenský stát
jako velitel lágru. Na cestě, jejímž cílem nemá být poznání či
odhalení, ale spíše vnitřní dialog s nikdy nepoznaným otcem i
se sebou samým, se vynořuje řada otázek provokujících k hledání odpovědí. Začneme-li hledat a třídit důvody, které vedou
ke konání zla, stáváme se jeho součástí? Pomáhá nám fabulování vyrovnat se s traumatickou minulostí? A nakolik určující
jsou pro naši identitu otázky víry, etnické a národní příslušnosti? Dokument režiséra Martina Hanzlíčka ukazuje problematičnost osobního i veřejného vyrovnávání se s historií násilí,
která vstoupila do života mnoha lidí, stejně jako aktuálnost
tohoto problému, který zdá se nikdy zcela nezmizí.

Režie: Martin Hanzlíček
Přístupnost: do 12 let nevhodný.
Dokumentární film ČR 2009 (slovensko – česko – německá
verze / české titulky, 82 min).
Vstupné: 40 Kč
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Úterý 9.6.2009 v 19 hodin

NORMAL

Příběh legendárního sériového vraha
Thriller Normal je natočený podle
skutečného případu sériových vražd,
které ve 30. letech minulého století
otřásly celou Evropou. Výpravný
dobový film zachycuje vražedné řádění
i dramatický střet uvězněného vraha a
jeho obhájce. Šílený a geniální vrah
totiž i po uvěznění rozehrává svůj další
smrtící scénář a příběh spěje ke
strhujícímu finále. V roli „českého
Hannibala“ se na plátna kin vrací Milan
Kňažko, protivníkem mu je mladý talent českého herectví
Pavel Gajdoš v roli ambiciózního obhájce. Hlavní trojici
postav doplňuje svým návratem na stříbrné plátno Dagmar
Havlová
jako
tajemná
vrahova
manželka.
Od února 1929 do října 1931 připravil Petr Kurten (Milan
Kňažko) o život 8 lidí a bezpočet dalších napadl. Zabíjel
ženy, muže, zvířata. Vše, co mu přišlo do cesty. Způsobil
stejnou paniku jako kdysi v Londýně Jack Rozparovač. Nyní
se tento legendární vrah vzdal policii. Obhajoby se ujímá
ambiciózní mladý právník (Pavel Gajdoš), který je
přesvědčen, že Kurten je psychicky vyšinutý. Aby to
dokázal, ponoří se do vrahovy šokující minulosti a poznává
pozadí nelítostných činů. V průběhu pátrání potkává další
velmi tajemnou postavu, atraktivní Kurtenovu ženu
(Dagmar Havlová). S přibývajícími důkazy je stále jasnější,
že šílený vrah ještě neřekl své poslední slovo. Proč se
nepolapitelný a výjimečně inteligentní zločinec odmítá
nechat prohlásit za choromyslného? Je to opravdu on, kdo
vraždil? Jakou roli v případu hraje jeho žena a jaká je
skutečná role mladého obhájce? Tři dramatické osudy
ve složité pavučině konce jednoho věku. Obhájce zjišťuje,
že bude muset bojovat, aby vyvázl živý. Legendární sériový
vrah Petr Kurten působil na území Německa a České
republiky mezi lety 1903 a 1931.
Scénář filmu Normal vznikl na základě jeho případu a
poznámek Kurtenova osobního psychiatra. Normal je
dobový film, který v sobě spojuje šokující a napínavý příběh
s elegancí 30. let minulého století. Normal patří mezi
nejočekávanější filmy roku 2009.
Režie: Julius Ševčík
Hrají: Milan Kňažko, Pavel Gajdoš, Dagmar Veškrnová Havlová, Zuzana Kajnarová, Miroslav Táborský, Jan Vlasák,
Meto Jovanovski
Přístupnost: do 15 let nevhodný.
Thriller ČR / Makedonie 2009 (95 min).
Vstupné: 50 Kč
Úterý 23.6.2009 v 19 hodin

MILIONÁŘ Z CHATRČE
Úterý 14.7.2009 v 19.30 hodin – PELLYHO DOMY

VÍTEJTE V KLDR
Úterý 4.8.2009 v 19.30 hodin

ANNIE LEIBOVITZ:
ŽIVOT OBJEKTIVEM
Úterý 8.9.2009 v 17 hodin

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE POUZE
V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!
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DIVADLO

KOLÁROVO DIVADLO
Pátek 22. 5. 2009 v 19 hod

DON QUIJOTE DE LA ANCHA
Představení, které prodlužuje život
Divadlo Klauniky Brno
Didaktická klaunikyáda na motivy románu Miguela Cervantese
Saavedry uchopená dle vzoru velkého českého emigranta Jana
Ámose Komenského

v hlavní roli přední světový chůdoherec
Lenoire Montain

Účinkují: Monika Mušková-Rajská, Monika Flajšingrová,
Josefína Hušeková, Zdeněk Korčian, Zdeněk Zdenek
Mazáč a další
Režijní vedení: Boleslav Polívka
Vstupné: 80,- / 70,- / 60,- Kč
Svéráznému zpracování osudů Dona Quijota a věrného
služebníka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka, fantazie ani
mystifikace. Po formální stránce zvolil režijní poradce
představení, autor, mim, básník těla i duše Boleslav Polívka
cestu didaktické klaunikyády.
S vědomím toho, že společnost je poznamenaná dekadencí
a nedostatkem ideálů a opravdových vzorů, předstupují před
diváky 2,38 m vysoký profesor španělského jazyka a literatury
a 120ti kilogramová Ancha pracující jako vychovatelka na
kominickém internátě ve Šlapanicích, v kostýmech Dona
Quijota a Sancho Panzy. Se skupinou španělštinářů se ujímají
nelehkého úkolu: - co nejlépe ztvárnit příběh důmyslného
rytíře Dona Quijota.
Osou představení je vzájemné prolínání několika
významových rovin. Řazením scén, počínaje bojem s větrnými
mlýny až do Quijotova zmoudření je vytvářen příběh Dona
Quijota, kterým neustále prostupují osudy profesora a
vychovatelky, odrážející jejich slabosti i velikost, pošetilost i
odcizení. Střetáváním těchto dvou rovin vzniká řada humorných
situací, jež jsou odrazovým můstkem pro vytváření nového
vztahu
mezi
profesorem
(hrajícím
Dona
Quijota),
vychovatelkou Anchou (představující Sanchu) a dalšími
postavami děje (princezna Dulcinea, pasováček, atd.). Jakoby
celá inscenace vznikala momentálně před zraky a za aktivní
spolupráce diváků. Názornost, atraktivnost, spontánnost, lidový
humor a především přirozená hravost. Forma, která je
v představení Don Quijote de la Ancha Divadla Klauniky užita,
je vlastně hra na hru v tom nejdivadelnějším slova smyslu.
Výsledkem toho je pocit radosti z odkrývání a sdílení
vzájemného vztahu mezi hercem a divákem, radost ze společné
účasti na tvorbě okamžiku, která je umocněna prožitkem
hybatelské síly ušlechtilého donkichotství.
Dr. Jan Skutil

Úterý 26. 5. 2009 v 9 a 10.30 hod

HONZA A ČERT

Z činnosti infocentra:

Divadlo Pohádka Praha
Scénář, výprava, režie: Tomáš Kraucher
Hudba: Jan V. Kovařík
Kterak Honza vyzrál nad čertem, zachránil
panímámu od pekla a Marjánku dostal za ženu.
Celou inscenaci umocňuje luminiscenční
prostředí a řada melodických písniček.

ZMĚNA OTVÍRACÍ DOBY
OD 1.5.2009
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
POLICE NAD METUJÍ

Vstupné: 30,- Kč

Pavlína Nosková ve spolupráci
s městem Police nad Metují

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

ODPOLEDNE S VŮNÍ ORIENTU
kde se Vám představí
TANEČNÍ SKUPINA ZÁHIR
pátek 12.6.2009 od 17 hodin
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Sbírka diakonie
Město Police nad Metují ve spolupráci s hasiči pořádá

v sobotu 23. května 2009 od 9 do 11 hod
před radnicí na náměstí

MIMOŘÁDNOU SBÍRKU PRO
DIAKONII BROUMOV

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Otevírací doba:
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 12:00

Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e‐mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501
Přes letní sezónu se můžete v našem informačním centru
setkat i s našimi novými brigádníky Kateřinou a Lukášem.
*****

KOPÍROVÁNÍ a TISK
Město Police nad Metují

kopie A4 černá
3,00 Kč
kopie A3 černá
6,00 Kč
kopie A4 barva
20,00 Kč
kopie A3 barva
40,00 Kč
tisk A4 černě
3,00 Kč
tisk A3 černě
6,00 Kč
tisk A4 barva
20,00 Kč
tisk A3 barva
40,00 Kč
ceník je platný od 1.5.2009
*****

NABÍDKA INFOCENTRA

Nadále nabízíme možnost
spolupráce a propagace na www.policko.cz:

Sbíráme především veškeré šatstvo a textilie.
Domácí potřeby kromě nábytku a velkých
elektrospotřebičů. Knihy i časopisy.
Děkujeme za Vaše pochopení a pomoc při této akci.

WORLD HARMONY RUN
Světový běh

HARMONIE
Nejdelší štafetový běh na světe pravidelně
probíhající již od roku 1987 pochodeň doběhne
před polickou radnici
v sobotu 19.5.2009 ve 13:40 hod

1. Pořadatelům akcí – uveřejnění akce v kulturním
kalendáři: Termín – název – druh akce (kulturní,
společenská, sportovní atd.) – Bližší informace – vstupné –
Kontakt na pořadatele atd.
2. Ubytovatelům a stravovacím zařízením – uvedení
základních informací: Název – Adresa – Kontakty
Kapacita zařízení - Služby apod.
3. Firmám z Police n. M. a okolí – uvedení základních
informací: Název firmy - Předmět činnosti (podnikání) Kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail, www stránky)
Zasílejte na infocentrum@policko.cz
Zájemci o pravidelné zasílání novinek o kulturních a
společenských akcích, o dění na Policku apod. (e-mail bude
rozesílán cca 1 x týdně) mohou zasílat své kontaktní údaje –
jméno, příjmení a e-mailovou adresu - na
novinky@policko.cz.

Pidifrk a Óbrfrk
Óbrfrk jest historicko – turisticko – cyklisticko – vodácko
– pijáckým průvodcem po Čechách. Původně to byly pouze
Čechy jižní, ale pro značný zájem se Óbrfrk stále zvětšuje a
zasahuje stále větší území. A díky píli autorů se stal
největším kresleným vtipem na světě !
Velikost jednoho Pidifrku je v originále 297 x 210 mm,
takže celá dosud hotová část Óbrfrku má téměř
devatenáct čtverečních metrů! Zmenšená verze, kterou
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jistě znáte z pohlednic, je o něco menší, ale na zeď se už
stejně nevejde.
Na 300 – ti dosud hotových
Pidifrcích, které na sebe navazují
a tvoří tudíž jeden neuvěřitelný
Óbrfrk, pracoval početný tým
předních odborníků drahně nocí a
někdy i dní. Na óbrfrku vystupuje
4823 postav skutečných, 129
neskutečných, tedy pohádkových
a 9 ministrů. Obývají nebo by
mohly obývat 1.872 domů a vyklánějí se z 17.824 oken.
Dopravují se 406 vozidly, 138 loděmi a na 92 kolech.
Pobíhá zde 2.663 zvířat a roste 994, povětšinou jedlých
hub. Dále se zde vyskytuje 522 více či méně dopitých lahví,
298 sklenic či půllitrů a 41 čerpacích stanic sítě Pivoil.
1 ks / 15 Kč

tíhou hmoty a snahou ji popřít, mezi dokonalostí a
nemožností jí dosáhnout. To je to, co mě vzrušuje. Aby
socha stála nohama na zemi a hlavou mířila ke hvězdám.“
Olbram Zoubek (převzato z www.gallery.cz)

MTB STĚNY - sobota 30. 5. 2009
Start a cíl: Police nad Metují

Radka Vlachová

Pellyho domy >>>>>>>
Sál Pellyho domů Police n. Metují
15. - 24. 5. 2009

OLBRAM ZOUBEK
Prodejní výstava
Vernisáž: čtvrtek 14. 5. 2009 v 17,00 hod
Výstava otevřena denně, vč. víkendů: 10 - 12 a 13 - 17 h
Vstupné: děti a studenti 10,- Kč. Ostatní 20,- Kč.

Pořadatel: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w
Radkowie, ul. Handlowa 11, www.giecek.org
Spolupořadatel: Město Police nad Metují, www.policko.cz
Hlavní rozhodčí: Roman Hujdus, tel. 0048 665 594 247
Zdravotní zajištění: Szpital Specjalistyczny, 57-320
Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, tel: 0048 074 862 11 00
Osoba odpovědná za realizaci závodu:
Jacek Dąbrowny – GCKSiT w Radkowie. Tel. 0048
516 179 082, e-mail: j.dabrowny@giecek.org
„Je to velmi jednoduché - dělám to, nač myslím - asi jako
každý. Dělám lidi, na které myslím. Při práci se snažím
vyjasnit svůj vztah k nim a ke světu a při tom se trochu
vyznat v sobě. Zajímá mě víc, co dělám, než jak to dělám,
tak mi ani nevadí, že dělám každého jinak. Snažím se
myslet víc na modrou oblohu, na moře, víno a kameny,
spíše než na trosky, propasti, plíseň a mechanismy. Proto
je mi asi blízká řecká mytologie. Byl bych šťasten, kdybych
mohl sobě i druhým připomenout, že moře šumí, stále i
když se tlačíme v elektrice, že obloha nad mraky je
vždycky modrá, že v každém z nás je kousek Prométhea, že
v každé ženě je kousek bohyně. Napětí mezi tíhou a touhou
létat, mezi současností a směřováním k nadčasovosti, mezi
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Startovné: zdarma
Kategorie / Ročník narození:
M18 Junioři 1993 – 1990
M20 Muži / 1989 – 1979
M30 Masters I / 1978 – 1969
M40 Masters II / 1968 – 1959
M50 Veteráni I / 1958 - 1949
M60 Veteráni II / 1948 a starší
Z18 Juniorky / 1993 – 1990
Z Ženy I / 1989 – 1969
Z40 Ženy II / 1968 a starší
T Tandemy / (bez rozdílu věku a pohlaví)

Časový program závodu:
9,30 - 10,30 hod: přihlášky v kanceláři závodu
11,00 hod: hromadný start všech kategorií
15,00 hod: ukončení akce, vyhlášení vítězů
a předání cen
Kancelář závodu:
Pellyho domy, Masarykovo náměstí 75, Police n. Met.
Značení trati závodu:
svislé značky s nápisem MTB a také barevné fábory (v
ulicích apod.)

Připravujeme na ČERVEN
Čtvrtek 11. 6. 2009 od 19,00 hod
Sál Pellyho domů, Police n. M.

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE
ostrov Bora Bora

Trasa (56 km): Police nad Metují - Suchý Důl - Hlavňov Sedlo Pasa pod Honským Špičákem - Amerika pod
Broumovskými stěnami -Křinice - Martínkovice - Božanov:
turistický hraniční přechod do Polska - Radków - Karlów Machowska Droga - turistický hraniční přechod - Machovská
Lhota - Machov - Bělý - Police nad Metují
Odměny:
diplomy, pro vítěze věcné ceny v hodnotě do 50 EUR.
Nápoj, tyčinka a propagační materiály pro všechny
účastníky.

Akce se uskuteční v rámci projektu "Objevte Policko a
Góry Stolowe". Projekt je spolufinancován z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Cross Country MTB: neděle 31. 5. 09
Start a cíl: Radków - zalew
více informací na www.policko.cz

Další akce
Sobota 23. 5. 2009
CDS s.r.o. Náchod ve spolupráci s městem
Police nad Metují pro vás opět vypravují

TOULAVÝ AUTOBUS
Pro letošní rok je připravena nová trasa - na Broumovsko.
Symbolické jízdné 20,- Kč bude věnováno na opravu
kapličky Na Struze.
Každý účastník obdrží novou pohlednici Policka s razítkem
Toulavého autobusu.
Autobus bude přistaven na autobusové zastávce na Českou
Metuji – naproti České poště – v 10.00 hod a v 13.00 hod
Doprava je plně sponzorována firmou CDS s.r.o. Náchod.

Musíme žít jen tady? Můžeme žít i jinde? Dokážeme to?
Francouzská Polynésie
- jak se žije u protinožců
- poslední ráj světa
- domorodci
- turisté
- zvyky
- život pod vodou - žraloci
- zajímavosti
- život dříve… a jak se tam žije dnes
Na procházku Francouzskou Polynésií, k vyprávění o tamním
životě a ostrově Bora Bora, Vás zve Dana Židek.
Vstupné: Kč 30,-

Neděle 28. 6. 2009 v 19 hod
sál Pellyho domů

DĚDA MLÁDEK
ILLEGAL BAND
Koncert známé kapely.
Vstupné: 160 Kč v předprodeji
(200,- Kč na místě)
Předprodej od 1. 6. 2009 v
Infocentru v Pellyho domech a
v Infocentru v Teplicích nad
Metují.

FOTOSOUTĚŽ
"Policko a Góry Stolowe"
Město Police nad Metují vyhlašuje v rámci projektu
„Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových
hor a Broumovských stěn“
fotosoutěž „Policko a Góry Stolowe“.
Barevné i černobílé snímky z Policka (území
Dobrovolného svazku obcí Policka, Ostaše a Broumovských
stěn) a polské oblasti Stolových hor (území Národního parku
Góry Stolowe vč. obcí Radków, Wambierzyce, Karlów,
Kudowa Zdroj, Czermna a Pstrazna) budou přijímány od
amatérských fotografů z Čech i Polska, do tří kategorií dle
tematických okruhů:
1/ krajina (fauna, flóra, krajina, architektura)
2/ aktivní vyžití v regionu, aktivní dovolená
3/ kulturně-společenský život v regionu (kultura, volný
čas, tradiční akce apod.)
Termín soutěže: 15. 5. - 30. 9. 2009
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Výherci jednotlivých kategorií obdrží věcné ceny.
Nejlepší snímky (min. 15 ks za každý vypsaný tematický
okruh soutěže) budou vytištěny minimálně ve formátu A4 a
bude z nich vytvořena výstava, která bude prezentována
v Polici n. M., Broumově, v Polsku atd.
Každý autor dává účastí ve fotosoutěži souhlas s
bezplatným
publikováním
snímků
v propagačních
materiálech a na webových stránkách Policka. Zaslané
fotografie zůstávají v majetku vyhlašovatele soutěže,
nevrací se!!
Základní pravidla soutěže:
1. Fotosoutěž "Objevte Policko a Góry Stolowe" probíhá od
15. 5. do 30. 9. 2009, ve vypsaných tematických
okruzích. Je určena amatérským fotografům bez omezení
věku.
2. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo sám vytvoří a
předá organizátorovi soutěže alespoň jednu fotografii na
některé z daných témat. Během doby trvání soutěže
může každý soutěžící přihlásit max. 3 snímky
k jednotlivým tematickým okruhům soutěže.
3. Snímky se přijímají pouze v elektronické podobě (formát
jpg), min. velikost jednoho snímku 1 MB, max. 10 MB.
CD nebo DVD se soutěžními snímky přijímá do 30. 9. 2009
Infocentrum, adresa: CKV Pellyho domy - Infocentrum,
Masarykovo nám. 75, 549 54 Police n. M. V případě
zasílání poštou označte obálku heslem „Fotosoutěž“.
Soutěžní snímky lze též zaslat e-mailem na adresu
ckv@policko.cz , předmět e-mailu „Fotosoutěž“.
Součástí soutěžního snímku bude stručný popis - kdy byl
snímek pořízen a co zachycuje. Každý účastník soutěže dále
uvede své celé jméno, rok narození, bydliště a kontakt (email nebo telefon).
Fotografie organizátor soutěže dále neupravuje;
nekvalitní snímky budou ze soutěže vyřazeny.
Vyhodnocení:
Zaslané snímky bude hodnotit porota, kterou jmenuje
vyhlašovatel soutěže. Soutěž bude vyhodnocena v říjnu
2009, v r. 2010 proběhne výstava fotografií v Polici n.
Metují, na území Gór Stolowych a dalších místech.
Výhry:
Vždy tři výherci v jednotlivých tematických okruzích obdrží
věcné ceny. Vítěze kontaktuje organizátor prostřednictvím
e-mailu nebo písemně.
Výhry v soutěži nejsou
vymahatelné.
Další informace k soutěži:
1. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že:
- je autorem dodané fotografie a že tato fotografie je
původní
- zveřejněním fotografie v tištěných propagačních
materiálech, na webových stránkách vyhlašovatele apod.,
nevznikne vyhlašovateli soutěže žádný závazek vůči
třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská
ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob
2. Zasláním fotografie do soutěže účastník uděluje Městu
Police n. Metují bezúplatně nevýhradní licenci k užití
této fotografie - ke všem způsobům jejího užití, a to v
neomezeném rozsahu. Účastník nemá právo na
přiměřenou
dodatečnou
odměnu.
V rámci užití fotografie je vyhlašovatel soutěže oprávněn
užít fotografii jako celek nebo její část.
3. Přihlášením do soutěže účastník vyjadřuje svůj souhlas s
tím, aby v případě, že se stane vítězem některé části
soutěže, byly jeho jméno, příjmení a adresa (tj. uvedení
obce) použity v přiměřeném rozsahu pro účely propagace
či sdělování výsledků soutěže, a to zejména zveřejněním
na webových stránkách Policka, v Polickém měsíčníku
apod.

Informace o projektu „Podpora rozvoje cestovního ruchu
v regionu Stolových hor a Broumovských stěn“, reg. č.
CZ.3.22/2.2.00/08.00668
Výše uvedený projekt byl doporučen monitorovacím výborem ke
spolufinancování z ERDF, v celkové výši 1 946 908,28 EUR.
Vedoucí partnerem projektu je město Broumov, dalšími partnery
potom město Police nad Metují a obec Radkov (PL). V současné
době se připravují podklady pro přípravu rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
Město Police nad Metují se projektu účastní neinvestičními
aktivitami, především budou realizovány aktivity související
s kulturou a podporou cestovního ruchu, např.: výstava fotografií
z výše vypsané fotosoutěže, pořízení webové kamery, vydání
nových propagačních materiálů, koncerty duchovní hudby v rámci
festivalu Ignáze Reimanna apod.
Projekt bude ukončen k 31. 12. 2011.

Helena Ištoková a Jana Rutarová

Dětský den
na fotbalovém hřišti Spartaku Police
KDY:

V neděli 31.5.2009 od 13.00 hod
Pořádá:

ženy a dívky Spartaku Police
Pro všechny děti jsou připraveny atrakce, soutěže,
hry a mnohá další překvapení.

O dobrou náladu se postarají
Zdenda Mazač a Jirka Trnovský.
Vstup zdarma, akce se koná za každého počasí

Koncert Společná věc

Srdečně zveme na neobvyklý koncert "Společná věc".
Tomáš Pfeiffer rozezní Vodnářský zvon - nástroj, o kterém
lze nalézt písemné záznamy z čínské dynastie Ming, ale s

15

největší pravděpodobností je jeho původ ještě mnohem
starší. Při hře vzniká bohatá škála alikvotních tónů, které
podle staré lamaistické tradice pronikají celým tělem až k
samotným buňkám, na které potom pozitivně působí.
Nástroj obsahuje také vodu, která při hře levituje až do
výše desítek centimetrů či vytváří na hladině různé
obrazce. Koncert je doprovázen i projekcí. Po skončení
koncertu se posluchači mohou zblízka seznámit s nástrojem
a zeptat se na to, co je zajímá.
Koncert se koná ve středu 13. května v 19. hodin v
Divadle Dr. Josefa Čížka (Beránek) v Náchodě.
Vstupenky jsou v předprodeji v Infocentru Na Kamenici
nebo je lze objednat na tel. 774 032 776.
Více informací se dozvíte na www.dub.cz.

Z polické mateřinky
18. dubna 2009 oslavila MŠ v Polici nad Metují své
30.narozeniny. Tomuto významnému dni předcházela
náročná příprava, do které se zapojili všichni zaměstnanci
MŠ. Některé přípravné činnosti byly velmi zajímavé a díky
nim jsme se dozvěděli mnoho nových informací. Např. při
výběru dobových fotografií jsme měli možnost spatřit
některé současné zaměstnance “za mlada” a v některých
dětech jsme poznali dnešní maminky, které MŠ navštěvují
se svými dětmi.
Překvapivé bylo sestavování seznamu všech, kteří MŠ za
těch 30 let prošli:
• 2989 dětí.
• Nejvíce dětí mateřinku navštěvovalo v roce 1980 – a to
celkem 135. Školka zažila i hubené časy , v letech
1990 – 1993 zde bylo zapsáno jen 76 dětí. V současné
době je v MŠ 104 dětí , což je dle platných předpisů a
norem nejvyšší možný povolený počet dětí.
• 3 ředitelky (pí Komersová 21 let, pí Švorčíková 7 let, pí
Baláková v současné době)
• 60 učitelek- 3 již, bohužel, nejsou mezi námi
• 19 kuchařek- z toho 4 vedoucí ŠJ
• 17 uklízeček
Někteří zde strávili krátký čas, jiní několik let.
Důležitou částí příprav byl generální úklid a vymalování
nově zařízené jídelny ve 2. budově, čehož se ujali paní
uklízečky a pan malíř Marek Klíma. Paní kuchařky připravily
výborné pohoštění a den D mohl začít.
Povedl se na výbornou. Kromě bývalých zaměstnanců se
přišli podívat i rodiče s dětmi, které se do MŠ teprve
chystají, a rodiče s dětmi MŠ poněkud odrostlými. Dle
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záznamů v kronice přišlo 45 lidí a pak dle odhadů dalších
asi 25, kteří se dostavili až později po slavnostním zahájení.
Všem se líbilo vystoupení předškoláků ze třídy Berušek, milý
projev starostky města pí Seidlmanové a volná prohlídka
obou budov.Síly mohli všichni obnovit ve výše zmíněné nové
jídelně dobrůtkami od našich kuchařek-podávaly se koláčky,
řezy, obložené chlebíčky, káva a čaj.
I když počasí nebylo zrovna nej, zájemců o prohlídku
bylo dost až do 14 h, kdy akce končila. Velký dík patří všem
zaměstnancům školky za přípravu tohoto setkání a dětem a
pí učitelkám ze třídy Berušek za krásné vystoupení, pí
starostce za návštěvu a pěkný dárek.

Základní škola a Mateřská škola
Police nad Metují, okres Náchod

vyhlašuje v měsíci květnu
tj. od 1.5.2009 do 31.5.2009

ZÁPIS
DO VŠECH SVÝCH MŠ
Prosíme všechny rodiče, kteří uvažují o umístění
svého dítěte do některého z těchto předškolních
zařízení (tj. MŠ na Bezděkově, MŠ ve Velkých
Petrovicíc nebo MŠ v České Metuji)
během školního roku 2009/2010, aby si přišli do
školek v těchto dnech vyzvednout žádost o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Ve všech našich školkách nabízíme Vašim dětem
příjemné rodinné prostředí
a individuální přístup.
Do každé MŠ se můžete přijít podívat
denně od 7.00 hodin do 15.00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
Kolektiv učitelek
Pro milovníky historie některá fakta z dějin:
Stavitelem a investorem MŠ byl n.p. Veba Broumov, n
1. budova byla uvedena do provozu 15.1.1979 a 2. budova
byla uvedena do provozu 3.9.1979. Školka patřila mezi ty
největší v kraji s celkovou kapacitou 140 dětí, která dnes už
samozřejmě neplatí. Stavba byla provedena v rekordním
čase14 měsíců a to díky odpracovaným brigádnickým
hodinám zaměstnanců Veby a velkému pracovnímu nasazení
kubánských pracovníků, kteří tehdy v našem městě působili.
Stavba stála téměř 4 milióny korun. Zřizovatelem byla Veba
až do roku 2000, kdy byla školka v rámci delimitace
převedena na nového zřizovatele – město Police nad Metují.
V roce 2003 čekala mateřinku další změna, přechod do
právní subjektivity, který byl pro pí ředitelku A.
Švorčíkovou náročným úkolem. Přes všechny peripetie a
problémy se jí podařilo udržet mateřinku jako samostatný
subjekt, což je dobře. Hlavně proto, že dnešním módním
trendem je slučovat mateřinky mezi sebou a v ještě horší
variantě se ZŠ, což pro mnohé MŠ znamená ztrátu jejich
samostatnosti, identity a možnosti rozhodovat o věcech
vyloženě školkových, a v mnoha případech i ztrátu finanční.
Nashledanou příště při krájení dortu s 35 svíčkami.

Dana Baláková, ředitelka MŠ
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Barevný týden
Barevný týden jsme naplánovali v návaznosti na
Velikonoce, protože k těmto jarním svátkům pestré barvy
určitě patří. Každý den jsme prožili jednu ze základních barev –
červenou, žlutou, zelenou a modrou.
Do určené barvy jsme vyladili třídu i jídelnu, maminky
připravily dětem oblečení příslušné barvy a paní kuchařka zase
jídelníček.

Děti postupně přicházely do třídy a už se chlubily svým
oblečením, prohlížely si své kamarády a porovnávaly odstíny
triček. Barvy na nás sálaly ze všech stran a promítaly se ve
všech činnostech. A tak jsme cvičili s např. červeným náčiním
a míčkem, skládali z červeného papíru, vybírali červené
hračky, kreslili červenými pastelkami a křídami, vyprávěli si
pohádku o Červené Karkulce. Na vycházce jsme hledali
červenou barvu kolem nás…a především – jedli jsme červené
svačinky a červený oběd. Barevný jídelníček vítaly děti
s velikou radostí a každý den vymýšlely jídla, která od těchto
barev, znají a která by na místě pí kuchařky uvařily ony. Paní
kuchařce za spolupráci mnohokrát děkujeme, myslím, že jsme
se u jídla opravdu dobře pobavili. K vrcholu barevného týdne
patřila páteční „šmoulová kaše“.
Velkou pochvalu si zaslouží také rodiče, protože se jim
podařilo děti pěkně barevně sladit jak oblečením tak i doplňky.
Učitelky MŠ na Bezděkově

Základní škola a školní družina
Police nad Metují

pořádá

ve čtvrtek 14.5.2009 v 15.00hod
v Kolárově divadle

V programu se představí děti z 1. stupně ZŠ
a školní družiny.
Přijďte se podívat,jak jsme šikovní školáci.

Vstupné dobrovolné.

Exkurze do Prahy
V rámci výuky třetí a čtvrté třídy bývá pro děti
uspořádána exkurze do Prahy. Letos jsme ji naplánovali
původně na podzim, ale vzhledem k různým zdravotním
problémům učitelů a velké nemocnosti dětí jsme ji přeložili
až na jaro, a udělali jsme dobře.

Ze školské rady
V dubnu jsme se byli podívat ve školní družině v ZŠ
Polici nad Metují. E. Řeháková nás podrobně seznámila
s náplní ŠD, nabídkou a využitelností různých kroužků.
Informovala nás i o prázdninovém pobytu dětí, který tento
rok plánují v ZŠ v Bražci.
Dále jsme diskutovali o vhodných dnech rodičovských
schůzek a o ředitelském volnu, které bude v pondělí 29.6. a
v úterý 30.6.
Mgr. Lenka Fulková

Základní umělecká
škola informuje…
Celostátní finále soutěže ve hře na
dechové nástroje
Ve dnech 17. – 18. 4. 2009 se konalo finále celostátní
soutěže dechových nástrojů ve Vysokém Mýtě.
Tato soutěž měla několik kol (školní, okresní, krajské),
kterými bylo nutné se probojovat a vítězně projít až do
finále. Z našich žáků se probojovali mezi republikovou
špičku 3 žáci: Monika Němcová – lesní roh a Chananel
Sichrovský – trubka, ze třídy paní učitelky Lenky Němcové,
a Matěj Pátek – klarinet, ze třídy Romana Rokoše.
Všichni podali v obrovské konkurenci vynikající výkony,
které byly potvrzeny rozhodnutím poroty:
Monika Němcová
Chananel Sichrovský
Matěj Pátek

Mezi jeden z nejhezčích pohledů na Prahu patří, když
vše kvete a nám se to povedlo.
Do Prahy jsem vyrazili v úterý 21.dubna. Jela třída 4.A a
4.B a autobus doplňovala třetí a čtvrtá třída z Bezděkova.
Byl krásný slunečný den. Plánovaná trasa byla metrem z
Černého mostu až na Národní třídu, pak pěšky kolem
Národního divadla k lanovce na Petřín. Lanovkou vyjet
nahoru a navštívit zde rozhlednu a zrcadlové bludiště. Pak
pěšky projít k Pražskému hradu, zde stihnout výměnu
stráží, projít hrad a případně i Chrám svatého Víta. Dále
sejít dolů ke Karlovu mostu, dostat se na Staroměstské
náměstí, prohlídnout si orloj. A v 15 hodin byla plánovaná
návštěva Muzeí čokolády.
Plán jsme v celku dodrželi, jen se nám nepodařilo
navštívit Chrám sv. Víta. Zde byla velmi dlouhá čekací
doba. Nám to ale nevadilo, čas jsme využili k prohlídce
jednotlivých nádvoří, zakoupení občerstvení.
Co se týká návštěvy muzeí - navštívili jsme dvě. V
jednom se děti dozvěděly o historii objevení kakaa a výroby
čokolády. Pak viděli profesionální výrobu belgických
pralinek, které mohly ochutnat. V druhém jsme se též
seznámili s historií výroby čokolády, pak jsme mohli
obdivovat nádherné obrazy malované právě čokoládou a
každý si mohl vyzkoušet takový obrázek namalovat. Ten si
odnesl domů.
Exkurze byla velmi pěkná a my můžeme říci, že se nám
celý den velmi vydařil.
Marie Vaisarová

- 1. cena
- 1. cena
- 2. cena

Monika a Chan s paní učitelkou Karolinou Sorokinovou,
která naše hráče doprovázela na klavír

Mezinárodní interpretační soutěž
žesťových nástrojů Brno 2009
Tato mezinárodní soutěž proběhla ve dnech 30. 4. – 2.
5. 2009 v Brně.
Z naší školy se zúčastnilo 8 žáků, kteří podali skvělé
výkony a uprostřed obrovské konkurence obstáli a
vybojovali tato ocenění:
Trubky:

Tomáš Pavel
Jaroslav Kollert
Baskřídlovky: Jan Pavel
Josef Sichrovský
Lesní rohy:
Markéta Jirmannová
David Kašpar
Monika Němcová
Tuba:
Lukáš Kubeček

- čestné uznání
- čestné uznání
- 3. cena
- 3. cena
- čestné uznání
- 3. cena
- 2. cena
- 2. cena
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Tomášem Stavělem své soutěžní nahrávky pro finále
soutěže.

Návštěva ze Santa Fe
Nyní se orchestry připravují na návštěvu z USA. V červnu
přiletí komorní orchestr mladých ze Santa Fe. Kromě jiného
děti společně navštíví Prahu, zajímavé památky našeho
kraje a vystoupí na koncertech. Vrcholem bude společný
koncert v úterý 16. června v 18 hodin v Pellyho domech.
(M. Michalová)

Naše výprava pod přísným pohledem Leoše Janáčka…
(L. Němcová)

Orchestry z Police dosáhly
skvělých úspěchů
ZUŠ Olomouc Žerotín byla pověřena Ministerstvem
školství pořádáním ústředního kola národní soutěže ZUŠ ve
hře žákovských smyčcových orchestrů.
Do finále se probojovalo 30 souborů z celé republiky,
mezi nimi i dva orchestry z naší zušky. Jejich vynikající
výkony v soutěži ocenila porota cenami nejvyššími.
Orchestra Piccola ma Giocosa – nejmladší soubor
soutěže s věkovým průměrem 9,45 let, který však musel
soutěžit v kategirii do 15 let, získal 1. cenu v kategorii 1b.
Archi Piccoli – orchestr starších žáků podle slov předsedy
poroty Doc. Rostislava Hališky z Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně přesvědčil svým umělecky
mimořádným více než profesionálním výkonem natolik, že
získal nejen 1. cenu v kategorii 1a, ale i absolutní vítězství
v celé soutěži. Zvláštní ocenění za vynikající sólové výkony
získali také sólisté orchestru Hana Stejskalová, Markéta
Nádvorníková a Tomáš Hejzlar. A mimořádné ocenění
udělila porota i umělecké vedoucí a dirigentce Michaele
Michalové za vynikající uměleckou přípravu orchestrů.

Archi Piccoli se svou dirigentkou Michaelou Michalovou –
absolutní vítěz celé soutěže

Pozvánka do Kolárova divadla
Taneční obor naší ZUŠ vás zve ve středu 3. června od
18 hodin do Kolárova divadla na Závěrečné vystoupení
žáků tanečního oboru, které bude doplněno i hudebními
čísly. Pozor! Jedná se o nový termín – původně avizovaný
byl o týden dříve, ale z organizačních důvodů bylo nutno
vystoupení přesunout na 3. června. Srdečně zveme!
ZUŠ

STATISTIKA

K 30.4.2009 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4230 obyvatel.
Pozornému čtenáři určitě neušlo, že se počet Poličáků
podezřele snížil. Není to hromadným stěhováním ani jinou
pohromou. Pouze se při podrobné kontrole evidence
zjistilo, že máme v „naší“ evidenci omylem započítané i
cizince s povolením k trvalému pobytu na území naší obce.
A ti tam samozřejmě nepatří…

JUBILEA

Orchestr mladších žáků – Orchestra Piccola ma Gicocosa –
v Olomóci…

Concerto Bohemia 2009
To, že úspěch orchestrů není nahodilý, potvrzuje také
jejich úspěch v rozhlasové a televizní soutěži Concerto
Bohemia 2009. V úterý 28. dubna totiž oba orchestry točily
s Českým rozhlasem, respektive s hudebním režisérem
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V dubnu 2009 oslavili životní jubilea:
70 let
pan Růžena Heinzlová
pan Václav Thér
paní Zdenka Berková
75 let
paní Marta Dubišarová
paní Jiřina Panenková
paní Blanka Židová
80 let
paní Vlasta Johnová
paní Anna Kubečková
paní Alena Lecnarová
paní Libuše Šulcová
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.

oslava manželů a svědků ( manželé Šefcovi, pan Bartoň)
trvala do večerních hodin.
Mnoho krásných a šťastných dalších let společného
manželství přejí pečovatelky

SŇATKY = = = = = = = ===
Klid před letní svatební explozí – to byl duben:

4.4. Michal Just a Eva Petříčková – obřad se,
vzhledem ke zdravotnímu stavu ženicha, uskutečnil
v restauraci ve Žďáře nad Metují

17.4. Jaroslav Ducháč a Petra Ferencová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ] ] ] ] ] ]
Na sobotu 18. dubna jsme pozvali ke slavnostnímu
přivítání 12 nových občánků. Nakonec, hlavně z důvodu
nemoci, dorazilo se svými nejbližšími devět miminek.
Antonín Matěna,
Aneta Geislerová,
Sebastián Kollert,
Matylda Pohlová,
Dominika Steinerová,
Kateřina Hůlková,
Václav Liskovský,
Valérie Štefaniaková
Natálie Pfeiferová,

PODĚKOVÁNÍ

ZLATÉ SVATBY

= = = = ===

Utajená zlatá svatba
V měsíci dubnu proběhla na pečovatelském domě Javor
mimořádná akce. Zlatá svatba Věrky a Pepíka Hejzlarových.
Celý obřad probíhal velmi utajeně, pouze oddávající, svědci
a pečovatelky, které obřad připravovaly, věděli o této akci.
Pro manžele Hejzlarovi bylo už velkým překvapením
ráno nazdobená svatební brána. Samotný svatební obřad
probíhal ve vyzdobené společenské místnosti na
pečovatelském domě. Věrka a Pepík odpoledne už tušili, že
se něco chystá. Přítomnost paní starostky Idy Seidlmanové a
matrikářky paní Hambálkové i celý obřad je velmi ( věříme,
že mile) překvapil. Manželé opět slavnostně složili
manželský slib věrné lásky i po 50letech. Po obřadu došlo i
na plnění úkolu – společné věšení prádla, gratulace a
focení. Také manželský polibek nebyl jen jeden !!!!! Prostě
svatební veselí i s hostinou propuklo. Podle tajných zdrojů

Personál DPS

Zlatá svatba je pouze jednou za život. Nám se dostalo
této mimořádné události 6. dubna 2009 a bylo to veliké
překvapení už tím, že přípravy se tajily.
Za krásné chvíle, které jsme v pečovatelském zařízení
„JAVOR“ s manželem prožili, děkujeme těm, co o nás
denně pečují – pí Štanclové, pí Jiráskové, pí Konečné a
panu J. Hubkovi.
Vše mělo důstojný ráz, na čemž se podílela upřímným
slovem starostka města pí Ida Seidlmanová, matrikářka pí
D. Hambálková, vedoucí soc. odboru pí I. Kejdanová a za
komisy pro obřady a slavnosti pí Z. Šváblová. Chtěli bychom
srdečně poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a
samotném obřadu. Moc si toho vážíme.
S úctou manželé Hejzlarovi

Blahopřání

16. květen je dnem svatebním a svátečním pro manžele
Josefa a Jaroslavu Dubovi. Připomenou si slib, který si
dali před 50 lety – že spolu věrně a upřímně, v lásce a
porozumění půjdou celým dalším životem. Nepřejí si
žádnou oslavu, obřad na radnici … Tak alespoň touto
cestou jejich významný den připomínáme a přejeme jim
spokojenost, sílu a zdraví do dalších společných let.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Poděkování
za slova útěchy, za účast i květinové dary při rozloučení s
paní Růženou Lichterovou děkuje manžel Konrád Lichter s
rodinou
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Horolezecká činnost ve skalních
oblastech CHKO Broumovsko
Oddělení lůžek následné péče má
nová lůžka a noční stolky
Společný projekt Nadačního fondu HOSPITAL Broumov,
Podnikatelského klubu Broumovska, obcí regionu
Broumovska a dalších subjektů dokončen.
V úterý
31.března
bylo
završeno společné úsilí správní
rady Nadačního fondu HOSPITAL
Broumov, členů Podnikatelského
klubu Broumovska, obcí regionu
Broumovska a dalších subjektů
v rámci projektu Obnovy lůžek a
nočních
stolků
v broumovské
nemocnici. Za účasti ředitele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.,
pod kterou broumovská nemocnice spadá, MUDr. Miroslava
Švábla, členů správní rady nadačního fondu a zástupců
poskytovatelů příspěvků, proběhlo slavnostní vyhodnocení
projektu přímo v nemocnici, spojené
s poděkováním
subjektům, které projekt podpořily. Vyhodnocení projektu
bylo spojené i s prohlídkou oddělení lůžek následné péče a
ukázkou nakoupených lůžek a nočních stolků.
Obměna se týkala 22 lůžek a nočních stolků Oddělení
lůžek následné péče v přízemí broumovské nemocnice.
Z toho jedno lůžko a noční stolek darovala nadačnímu fondu
firma
PROMA
REHA
spol.
s r.o.,
která
jako
vítěz poptávkového řízení dodala všech 22 pečovatelských
polohovacích lůžek a nočních stolků.
Koncem roku 2007 bylo osloveno celkem 160
podnikatelů a 25 obcí z regionu Broumovska a Policka.
Celkem se v průběhu jednoho roku podařilo nashromáždit
1.061 tisíc korun a příspěvek poskytly především obce
z Broumovska
a
subjekty
Podnikatelského
klubu
Broumovska, dále významnou částkou přispěla Nadace
Komerční banky Jistota. Tabule s konkrétními subjekty
(včetně finančních částek), kterými projekt podpořily, bude
umístěna na chodbě Oddělení lůžek následné péče.
Náklady
na
projekt činily 725
tisíc
korun,
zbývající
částku
přibližně 300 tisíc
korun, získanou od
Města
Broumov,
nadační
fond
ponechal na svém
účtu a plánuje ji
využít
jako
povinnou
spoluúčast
při
financování
další
etapy
projektu
obnovy
lůžek
v broumovské
nemocnici , na
kterou se pokusí
získat
peníze
z evropských
fondů.
Jménem správní rady Nadačního fondu HOSPITAL mi
dovolte poděkovat všem subjektům, které projekt
podpořily. Věřím, že nová lůžka i noční stolky budou sloužit
ke spokojenosti klientů naší nemocnice a usnadní nelehkou
práci zdravotnickému personálu.
Ing. Eva Blažková, předsedkyně správní rady NF
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Správa chráněné krajinné oblasti před nadcházejícím
prodlouženým velikonočním víkendem upozorňuje, že ve
skalních městech v národních přírodních rezervacích
Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny není
horolezecká činnost povolena.
Český horolezecký svaz požádal orgány ochrany přírody
o vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost od roku 2009.
Oproti předchozímu souhlasu ministerstva životního
prostředí, jehož platnost skončila v minulém roce,
nenastanou výraznější změny.
Tak jako v předešlých letech bude lezení v národní
přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály možné
nejdříve 1.května v těchto oblastech: Vstupní obvod,
Město, Ostrov, Milenecká hora, Bišík, Čapí vrch, Holubice,
Vstupní rokle – sever a Bašta, Amfiteátr a Tarzan.
V NPR Broumovské stěny je situace obdobná a mezi
„květnové“ jsou zařazeny oblasti Mezi Hvězdou a Kovářovou
roklí, Zaječí rokle, U Dobytčí stezky, Nad Vodárnou či
Mydlářské kameny.
V ostatních oblastech národních přírodních rezervací
bude možné horolezit až po 1. červenci.
Termíny zahájení lezecké sezóny jsou stanoveny
zejména s ohledem na hnízdění zvláště chráněných druhů
ptáků, pro které byla v roce 2005 vyhlášena Ptačí oblast
Broumovsko.
Věnujte prosím svou pozornost vyhrazeným terénům
nejen z hlediska územního, ale také časového a před
plánovaným výjezdem do skal za horolezectvím si
prostudujte vyhrazené terény na webových stránkách a
omezení akceptujte i v terénu.
Také v letošním roce budou prováděny kontroly
dodržování ochranných podmínek obou národních přírodních
rezervací.
Rozhodnutí o vyhrazených terénech s podmínkami pro
provozování horolezení bude po nabytí účinnosti vyvěšeno
mj.
na
stránkách
Správy
CHKO
Broumovsko
stránkách
ČHS
(http://www.broumovsko.nature.cz),
(http://www.horosvaz.cz)
a
v terénu
na
hlavních
přístupových cestách (pokladny Adršpašsko-teplických skal,
Slavný, Hvězda, Bišík).
Správa CHKO Broumovsko děkuje všem
horolezcům, kteří respektují přírodu

František Ferdinand d´Este a
Svátek práce
Ostrostřelecká garda v první květnový den již za úsvitu
opustila město, aby ještě v ranních hodinách dorazila do
slavného města Benešova.Tento den byl zde sraz všech
ostrostřelců z Čech, Moravy a Slezska, pořádaný Ostrostřelci
Koruny České,což je sdružení založené v září 2007
ostrostřeleckými
spolky
Prahy,
Brna,
Chomutova,
Rakovníka, Stříbra, Lokte a Senomat.
Chladné ráno, čistá obloha s vycházejícím sluncem
v zádech a vědomí že sraz je v benešovském pivovaru nás
naplňovalo dobrou náladou. Cesta vedla přes Pardubice,
kde přistoupil přítel spolku pan docent. Petr Kmošek,
malíř,,pedagog a autor několika knih o ostrostřelcích a
historii umění, který nám namaloval terč s věnováním
zpodobňující Sarajevský atentát. Toto rozhodnutí zřejmě
nebylo zrovna taktní: vždyť jsme měli teprve
„arcivévodstvo“ na nádraží vítat a křičet „Hoch“!. Však
taky Žofi z toho byla smutná a Ferda se na nás ošklivě díval,
a pak něco nakazoval četníkům. Ale to už jsme odcházeli do
pivovaru.
Na pivovarském dvoře bylo veselo, množství
roztodivných uniforem se řadilo do průvodu, kde naše garda
šla první, nesoucí malovaný terč. Pochodem jsme zamířili
na náměstí, kde nás čekalo přivítání občany města a malé

občerstvení. Po obědě nám měšťanostové Benešova a pan
farář popřáli úspěšné střelby a my na oplátku přislíbili, že
budeme ctít pravidla a slušně se chovat. Pak vyrazil průvod
na nedalekou střelnici
Střelci byli rozděleni podle spolku do družstev (my do
dvou) a každý střílel jednu ránu na obyčejný terč vzdálený
50m. Z každé skupiny byl vybrán nejlepší střelec a od nás to
byli podmyslivec František Pohl a kadet Honzík Sýkora. Ti
pak pokračovali ve střelbě na terč malovaný, kde byl určen
záměrný bod.
Jak tato střelba dopadla bylo přísně tajeno až do
návratu na náměstí. Tam po nezbytném proslovu a
slavnostních salvách byl vyhlášen nejlepším střelcem náš
podmyslivec František Pohl. Záhy mu byla prokázána čest,
aby mistrným sekem tesáku otevřel láhev šampaňského a
připil si se samotným Františkem Ferdinandem d´Este, jeho
chotí a konšely benešovskými. Toto „odšpuntování“ nebylo
zrovna na jedničku a více připomínalo - jak podotkl nějaký
v davu stojící pán – „jako když se usekávají listy na
řepě“.Byla to jasná řeč závistivce, neboť malovaný terč byl
náš a Fána nejlepším střelcem.
Vítěz těchto střeleb bude vyslán jako reprezentant
Ostrostřelců Koruny české na střelby Evropského sdružení
ostrostřelců (www.e-g-s.eu), které se letos konají
v Belgii.Vzhledem k tomu, že naše garda není členem
těchto korporací František se nemusí nikam trmácet. Může
zůstat doma a sušit seno. Má to někdo štěstí!
Za Ostrostřeleckou gardu Spolku vojenských vysloužilců
Václava hraběte Radeckého v Polici nad Metují
Šikovatel Čtvrtečka

k tomu nachystali indicie. Na sedmi zastaveních se příchozí
dozvěděli o tom, jak vypadala krajina Broumovska před
příchodem lidí i vodníka, jaký křišťálový poklad naše země
ukrývá, jak na vodu ve svém prostředí reagují rostliny nebo
jaká zvířata obývají vody v našem okolí. Na závěr si všichni
mohli vyzkoušet, jak se v krajině našeho domova, kterou
voda tak silně formovala projevují různé typy staveb.
Výsledkem byla celá papírová vesnice.

Vodník Mihulka byl překvapený, kolik lidí odkrylo jeho
vzkaz: „Teprve když vyschne studna, vážíme si vody“,
ukrytý v tajence a rozhodl se, že to s námi lidmi ještě zkusí
a vrátil se zpátky do Metuje.
S CHKO Broumovsko

Rozhovor s vedoucím Klubu
historických vozidel (KHV) Metuje
s panem Jiřím Bernardem.
Sešli jsme u příležitosti Jarní jízdy KHV Metuje, která se
jela v sobotu 2.května 2009. Start byl dopoledne asi v 10
hodin na náměstí v Polici nad Metují .

Vítěz podmyslivec František Pohl s trofejí

Den Země 2009 se Správou CHKO
Broumovsko
Na 120 hravých přátel přírody přesvědčovalo při oslavě
Dne Země pořádané Správou CHKO Broumovsko 18.4.2009
vodníka Mihulku, aby se vrátil do povodí Metuje.
Návštěvníci při cestě Maršovským údolím museli odpovědět
na všetečné vodníkovy otázky. Specialisté Správy CHKO jim

1) Pane Jiří, jak dlouho vlastně pracuje klub KHV
Metuje?
Letos je to 10 let, co byl založen. V současné době má
180 členů. Scházíme se každý poslední pátek v měsíci na
Petrovicích. Do roka děláme čtyři až pět akcí. Je to
Jarní jízda, pak Sraz veteránů v Havlovicích, dále
Výstava veteránů o pouti v Polici nad Metují, hned týden
po ní je Vysokovský kopec techniky a v září Podzimní
jízda.
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2) Já se stal členem KHV před asi 4-mi roky. Velice se mi
líbí parta lidí, kteří se doslova nadchly pro své letité
plechové miláčky, věnují jim mnoho času, úsilí i
financí, aby se pak mohly zaskvět v plné kráse při
klubových akcích. Vždyť podívejte se třeba na tu
krásu při dnešní jízdě. Je to nejen připomenutí práce
našich předků, co dokázaly v dobách, kdy výrobu ani
konstrukci neřídily počítače. U nejstarších aut a
motorek se jedná u ruční výrobu u ponku. Přesto tato
vozidla jsou schopna jezdit i dnes po 80-ti i více
letech. Samozřejmě, že díky úsilí a vytrvalosti svých
dnešních majitelů. Všem nám je mezi nimi dobře a já
tak trochu i podezřívám, že se nejedná jen o
připomenutí minulosti a starých časů obecně, ale
podstatnou roli hraje i podvědomý pocit omládnutí
sebe sama, protože se nám připomene dětství, kdy
jsme viděli jezdit s tímto, nebo podobným vozidlem
svého dědečka, souseda, vesnického doktora a
podobně a nám bylo třeba bezstarostných 10 let. A
proto možná také se nám tato vozidla líbí. A lidí
podobného zaměření se rádi vzájemně sdružují.
Jednak, že si potřebují spolu popovídat, vyměnit
zkušenosti, sehnat informace, ale také se často
vzájemně potřebují, protože ten sežene jedno a
druhý zase jiné. Mám rád tyto klubové schůze, kde se
neschůzuje planě, ale proběhne i zabíjačka, podává
se guláš, jindy tlačenka a podobně. Klub žije
společensky, nejen těmi vozidly.
Asi před třemi roky jsme přišli na to, že by každý člen
mohl při výroční schůzi přinést něco do tomboly.
Prodaly se losy a rozhodlo se, že výtěžek tomboly
projíme. Protože členů přibylo a tudíž přibylo i cen
v tombole a prodalo se více losů, tak jsme se rozhodli,
že tři hluché zimní měsíce se vyplní při schůzích jídlem.
V červnu při stabilnějším počasí si zase ještě opečeme
nějaké maso. Nejprve jsme si mysleli nějaké to
prasátko, nebo selátko, ale po zkušenosti, že se to
špatně propéká a okrajuje i nedopečené, opečeme maso
na elektrické pánvi v hospodě. Bude tedy ještě jedno
sezení v červnu, aby se peníze opravdu projedly.
3) Abychom se vrátily k hlavní činnosti KHV. Co mají
členové klubu mezi svými vozidly jako největší raritu?
Rarit je samozřejmě více. Pokud rozdělíme klubová
vozidla na česká a cizí, tak mezi českými vozidly je
dědic firmy Wikov, Mgr. Wichterle. Vlastní vozidlo,
které vyrobil jeho praděd v roce 1930. Těchto vozidel je
dochováno minimum a každé je vlastně jiné. Po revoluci
1989 se hodně veteránů vyvezlo do zahraničí, ale teď
jsme zas svědky trendu opačného, že se stará vozidla a
motocykly z různých burz opět dováží k nám. Přibyly
nějaké řemenové motocykly. Nejstarším vozidlem
v Klubu je Dolar z roku 1925. Dále máme v klubu
kompletní řadu všech motocyklů Jawa. Hlavně tam je
úplně první Jawa pana Josefiho ze Starostína, kterých
tehdy bylo vyrobeno 296 kusů. Je to krásný kus.
Zrenovovaný dokonale v původní podobě. Je tam ještě
mnoho dalších, nechtěl bych někoho zklamat. Jsou mezi
členy stroje zrenovované, nebo i v původním stavu.
4) Kolikátá je ta dnešní Jarní jízda?
Teď z hlavy – doufám, že se nespletu, mohla by to být
8.Jarní jízda. S rekordním počtem účastníků za všechna
léta. Na náměstí v Polici nad metují bylo u startu
registrovaných 105 vozidel.
5) Po startu proběhla jízda v délce asi 70 km s cílem na
Ostaši. Zde byl připraven oběd a ceny pro vítěze
jízdy. Kdo dostal ceny?
Absolutní počet bodů dosáhla slečna Bohadlová a
dostala tak hlavní cenu. Není členkou našeho klubu,
pouze přišla, zúčastnila se a zvítězila. Takže krásný
hlavní pohár je její. Z členů klubu vyhrál František
Hlušek ze Dřevíče, který jel na BMW se sajdou ve které
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vezl syna. Oceněn klubovým putovním pohárem (dar
pana Makalouše z Hronova). Vyhodnocujeme vždy první
místo. Kdyby náhodou vyhrál člen Klubu, dostal by
poháry oba. Protože letos sponzoři věnovali nějaké další
ceny, byly i mimořádně rozděleny dalším účastníků
v pořadí.
6) Jak to vypadá s přízní sponzorů pro KHV Metuje?
Sponzoři nám přispívají hlavně na Polickou pouť – tedy
výstavu našich vozidel a ceny pro vystavovatele.
Požádám vždy firmy na Policku a velká většina mi vyjde
vstříc. My nepožadujeme finanční dary, ale spíš takové
předměty prezentace firmy. Kalendáře, trička s logem
firmy a pod. Protože na Polickou pouť se sjíždějí lidé i
ze vzdálenějších míst, tak aby tito lidé byli upozorněni
na firmy v Polici a okolí.
7) Klub KHV Metuje také připravuje poprvé svůj
kalendář na příští rok. Již se fotografují jeho
historická vozidla.
Klub připravuje tisk kalendáře historických motocyklů,
které vlastní členové KHV Metuje. Kalendář by měl být
v prodeji o Polické pouti. Jsou vybrány krásné stroje,
fotografování je zadáno profesionálnímu fotografovi
panu Zálišovi. Pan Záliš má právě svoji výstavu fotografií
v Broumově v Muzeu. Můžeme se tedy těšit na
přepychové fotografie, které fandům historických
vozidel vyzdobí jejich interiéry. Ke koupi tedy bude o
Polické pouti, pak přímo v Klubu KHV Metuje, na burzách
historických vozidel a nabídneme jej i do Knihkupectví
v Polici nad Metují.
8) Na všech jízdách co já pamatuji přálo počasí, dnes
úplně ukázkově, fotografie vycházejí jedna báseň. Jak
jste zařídil pro klub toto?
No to je přeci jasný. Jako vše u nás, máme to uplacený!
Vždyť pro nás lobuje kdekdo, že? (smích i v okolí
přihlížejících)
9) Napadá mne, že v Broumově a Hronově jsou letiště a
k dispozici tedy velká plocha, kde by bylo více místa
pro ukázky historických vozidel.
Máte pravdu, ale na takovém místě se koná Vysokovský
kopec techniky. Je to na letišti ve Vysokově u Náchoda.
Budou tak opět k vidění modely letadel, parních strojů,
lodí, letecký den s přehlídkou letadel, vrtulník, parní
stroje a další věci.
10) Tak co na závěr?
Všechny čtenáře tohoto článku, ale nejen je, zvu na
Polickou pouť. Bude 16.srpna 2009. Výstava našich
vozidel, prodej našich kalendářů, ale rýsuje se tam ještě
jedna akce. Protože v Polici existuje jedna firma, která
vyrábí díly pro Škodovku, má tam tedy být den
otevřených dveří a budou tam presentovat všechny v
současnosti vyráběné modely ŠKODA.
Myslím si, že jsme vyčerpali téma pro tento rozhovor a
tak upřímně děkuji za rozhovor a váš čas věnovaný mně,
ale hlavně čtenářům našich novin.
Antonín Kohl

Skautské okénko
Skautský projekt "Hraničníky
broumovského kláštera"
Rádi bychom Vás pozvali za polické skautské středisko
a Muzeum města Police nad Metují na výstavu "Kamenné
mezníky broumovského kláštera aneb putování po
hraničních stezkách Broumovska" představující realizaci
a výsledky náročného projektu, na kterém jsme pracovali
v loňském roce. Vernisáž spojená s přednáškou, kterou
povedou přímo skauti, účastníci projektu, se koná
v sobotu 23.května od 14.hodin. Zde bude představeno
množství dosud neprezentovaných materiálů a fotografií.

Výstava potrvá až do konce září ve výstavních prostorách
muzea v polickém klášteře.
Návštěvník si může prohlédnout fotografie vybraných
hraničníků, dozvědět se více o jejich typologii, smyslu.
Zprostředkovaně
společně
s
námi
pronikne
do
neprostupných míst na Broumovsku, pozná krásy této
krajiny a odnese se pocit velkého obdivu k lidem, kteří zde
žili před námi. Jejich vůle, láska a obětavá práce, která je
patrná na každém opracovaném kameni střežícím hranice
broumovského kláštera je toho důkazem.

Jak se zrodil projekt
V oddíle mám řádově 15 skautů, které se mi podařilo
nakazit láskou k historii i hmotným památkám. Na podzim
roku 2007 jsme se rozhodli, že zkusíme udělat něco
užitečného, co nás zároveň bude bavit a zpestří to oddílový
program celého roku. Tehdy jsem zvažoval, nakolik
zajímavé by bylo zmapovat hranice broumovských
benediktinů, samozřejmě jsem věděl o několika
hraničnících s tolik typickým břevnem, samotného mne
zajímalo, kolik se jich ještě dochovalo v terénu. Kluci se
nadchli pro mou myšlenku a podnikli jsme první kroky k její
realizaci. Musím přiznat, že mne samotného překvapilo, co
vše jsou schopni samostatně udělat a jak je tato rádoby
„vědecká práce“ bavila. Na jednu výpravu za hraničníky
vyrazily i skautky.
Cíle jsme si stanovili tyto
Zdokumentovat zachovalé hraniční kameny a milníky,
každý z nich očistit, popsat, vyfotografovat, zajímavé
nakreslit a všechny zaznamenat do mapy. V dokumentaci,
která tímto způsobem vznikne, bude přesně uvedena i
poloha kamene pomocí GPS souřadnic.
Během terénního průzkumu jsme shromažďovali
materiály k tomu, aby mohla být sestavena výstava jednak
mapující hranice broumovsko-polického panství, tak také
přibližující celý projekt, jeho provádění a výsledky.
Realizací projektu jsme chtěli posílit v dětech, a to nejen v
těch, které se na projektu přímo podílejí, vztah k historii a
území, v němž žijí. Podařilo se nám získat od Agentury pro
rozvoj Broumovska 10 500 Kč, za které jsme jednak pořídili
GPS přístroj a částečně pokryjeme náklady i na tuto
výstavu.
Realizace projektu Hraničníky Broumovska
V zimě jsme se připravovali na začátek prací v terénu,
podařilo se nám např.sehnat lesnické mapy Broumovských
stěn z roku 1936 s přesným zakreslením polohy jednotlivých
hraničníků (včetně jejich číslování). Tato mapa nám později
hodně pomohla při orientaci mezi pískovcovými skalami a
hlubokými roklemi této přírodní bariéry historicky tvořící i
přirozenou hranici mezi česky a německy mluvícím
obyvatelstvem. S pomocí několika pamětníků, vysloužilých
lesníků, místních nadšenců a turistů, dále po bádání v
okresním archivu a mnoha jednáních jsme zpracovali plán
na vlastní práci v terénu. Při pohledu do lesnické mapy je
na první pohled patrné, že zmapovat a najít všechny
hraniční kameny na Policku a Broumovsku je práce

minimálně na jeden lidský život, ale rozhodně ne na několik
měsíců. Proto jsme se rozhodli primárně se věnovat
hraničníkům Panství Broumov (Herschaft Braunau), přičemž
pod správu benediktinů ještě spadalo panství Police
(Herschaft Politz).
V dubnu jsme začali s vlastní prací v terénu, hned na
začátku jsme zjistili, že to nebude vůbec snadné – mnoho
kamenů je zničených a odcizených – poměrně velké
množství jsme jich zdokumentovali v zahradách chalup a
statků. Kromě toho některé památky byly v poměrně
špatném stavu, byly povalené, případně zmizely pod úrovní
terénu. Společně jsme se snažili kameny najít, očistit a
zdokumentovat. Byly to stovky hodin práce a přibližně 200
kilometrů pěšího pochodu většinou dost neprostupným
terénem. Nalezeno, očištěno a zdokumentováno bylo (k 3.
květnu 2009) více než 180 hraničních kamenů.
Kameny samozřejmě pochází z různých období a mnou
odhadovaný rozdíl stáří mezi tím nejstarším a nejmladším
je řádově 300 let. O tom, jak byla hranice vyznačena před
nimi, můžeme jen polemizovat. Možná se jednalo o
jednodušší dřevěné milníky, záseky na stromech apod.,
doklady o této formě vymezení se nám samozřejmě
nemohly dochovat.
Předpokládám,
že
byly zničené či ztracené
kameny až do 2.světové
války
obnovovány
a
doplňovány
(o
tom
svědčí i lesnická mapa z
roku 1936, na které jsou
zaznamenány kompletní
řady
hraničních
kamenů), kromě hlavní
hranice panství máme
mnoho
hranic
mezi
lesem
či
polnostmi
kláštera a soukromými
pozemky sedláků, i zde
byl umístěn nespočet
klášterních hraničníků.
Mnohem
více
zajímavostí se dozvíte na vernisáži naší výstavy přímo od
samotných realizátorů projektu.
Výstava bude přístupná v otevírací době muzea:
květen (pátek-neděle), červen-září (denně mimo
pondělí) 9,00-12,00 a 13,00-16,30
Mgr.Michal Bureš

Velikonoce a Sv. Jiří
Říkáte si, co mají Velikonoce společného se Svatým
Jiřím. Málo, a nebo také hodně. V obou případech se totiž
jedná o dvě velké akce, které měli na svědomí poličtí
skauti.
O Velikonočních prázdninách si jich na čtyřicet vyjelo na
krásný výlet do Českého Ráje. Ubytování bylo na Chatě „N“
nedaleko Malé Skály. A odtud se daly podnikat skvělé
výlety krásnou jarní přírodou. V okolí bylo dostatek
zajímavých cílů – rozhledna na Kopanině a na Černé
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Studnici, hrad Frýdštejn, Panteon u Malé Skly, Suché skály.
Také rozkvetlé louky plné narcisů. Na výlety obvykle
chodíme podle mapy. Ale pokrok je pokrok, a tak starší
skauti a skautky hledali své cíle pomocí navigace GPS. Ač na
výletě značně unaveni, po návratu na chatu únava rázem
spadla a ke slovu přišel míč. Nejen ten fotbalový, ale
využity byly i stoly pinpongové. Chata „N“ je totiž pro své
návštěvníky velmi dobře vybavena. Dokonce nabídla i tři
krásné vrby na proutky na pomlázku. Příjemná a hlavně
veselá byla i společná večerní zábava na chatě.

A Sv. Jiří? To byla druhá velká akce. Tentokrát
v Machově, kam se sjelo více než 150 skautů z celé
republiky, aby si společně připomněli patrona skautů,
Svatého Jiří. Na dva dny v Machově ožila středověká
legenda o boji dobra se zlem, legenda o statečném rytíři,
co zabil zlého draka. Původně přijeli účastníci na oslavu
zásnub princezny, ale uprostřed
turnajových bojů a
bujarého veselí se dozvěděli, že princeznu si žádá drak.
Ale statečný Jiří měl odvahu se drakovi a jeho dračí družině
postavit a vyzval přítomné, aby mu pomohli. A tak hledali
v okolí Machova kousky mocného štítu, prověřovali své
rytířské ctnosti. A ti nejlepší byli večer za svitu ohně
pasováni na rytíře a stali se členy Jiřího družiny.
Společnými silami pak v závěrečném boji draka jeho dračí
družinu přemohli. Dobro tak zase na chvíli zvítězilo. Nejen
skvělé počasí, ale i nádherné okolí Machova a velmi dobře
připravený program umožnili všem prožít si tuto krásnou
legendu a odvézt si ty nejlepší dojmy.

Josef Hejnyš

Seniorské aktuality >>>
Tak jsme se přehoupli do měsíce dubna a je tepleji než
ve Španělsku, tím více překvapila hojná účast při setkání
Senior klubu Ostaš.
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Program aprílového odpoledne a představení hosta,
měla v úvodní části předsedkyně pí H. Pivoňková. Pan O.
Jenka byl mužem číslo jedna, neboť nás potěšil
neopakovatelnými záběry. My jsme se s ním a jeho přáteli
octli v Italských Dolomitech, Rakousku, ale i v místech
mnohým dobře známých. Ano, ten „náš“ koutek, Broumov a
přilehlé vesničky, města s bohatými přírodními krásami,
skalními útvary i zapomenutými kostelíčky. Celé to bylo
ozdobeno lučními květy, skalničkami, ale i zlátnoucím
listím stromů. Kouzelné, krajkové pavučiny dekorovaly
stromky a pohled na zapadající sluníčko za stolovou horou
Ostaš ...
Znovu se opakovalo notoricky známé, že je člověk
s úžasným citem pro detaily, machr! Potlesk byl odměnou a
věříme, že mezi nás opět časem přijde a budeme se těšit
z jeho dalších snímků. Ať se mu daří i nadále...

Knihovna umí rozdávat radost. Koho zajímají počítače,
připravuje „Kurz počítačové gramotnosti“. Gramotní
senioři, to je gesto, co? Bezplatně! Hospodářka paní
J.Němečková a organizační referentka pí H. Tremčinská
byly už duchem na Ještědu, autobus je plně obsazen. Co víc
si přát? Hezký, jasný celý den 26. 5., abychom tu naši
zemičku uviděli v plné kráse. Nedej sv. Petře dopadnouti
nám tak, jako Homolkovým HOGO FOGO, kteří pro mlhu
jako mléko nic neviděli a babka se tolik těšila na ty
scenérie. Bohužel.
V září nás čeká překvapení. „Volba MISS“. Nebojte, ani
v plavkách, ani bez, bude to soutěž vědomostní. Oprašme
encyklopedie, příručky, poraďte se s vnoučaty, ať se
„vycajchnujete“. Vážení, jde o titul!!! Jan Sladký Kozina by
to komentoval: „Hyn se hukáže kdo z nás“! Výmluvy se
neomlouvají. „Chaso, čeťte si“! Takhle nám radil kdysi
starší pan učitel. My už k chase máme hodně daleko zato
vykročme správnou nohou do máje s láskyplnou náladou,
užívejte krásy probouzejíce se přírody, inspirace se nám
dostalo od pana Jenky na jedničku.
Když už máte našlápnuto, mrkněte koketně občas na
informační tabuli Pellyho domů, přelouskněte PM a dozvíte
se, kde s našimi jubilanty usedneme a budeme oslavovat.
Tentokrát „Kulatiny“ oslavíme ve středu 20. května od 14-ti
hodin v restauraci „U Berků“ Závěrečné setkání před
prázdninami se uskuteční 17. června opět na Ostaši
v restauraci u p. Malíka. Vše se dozvíte včas! Mějte se jako
májová koťata!
Kde nás najdete?
www.police.cz záložka, sport a volný čas
Hana Krejčová

Výlet do Polska
Fond pro pozůstalé v Polici nad Metují pořádá pro své
členy, nečleny celodenní výlet do Polska, který se koná
v sobotu 23. května 2009, záloha 300,-Kč. Odjezd v 7.00
hodin od RIJATU v Polici n. M. a pak do všech přihlášených
obcí. Přihlášky na tel.: 723 151 803 nebo u svých výběrčích.
Platný pas nebo občanku sebou!!!

Filatelistický kroužek informuje>
Informace o jedné nové známce, a možná i inspirace na
prázdninový výlet.

Zprávy z DD
Dny ubíhají jako voda. Jaro nás uvítalo nezvykle brzy
teplým počasím. Všichni jsme se na sluníčko již moc těšili a
tak jsme teplého počasí využili k procházkám a pobytu
v zahradě. Nevadí, že okolí domova máme díky probíhající
přístavbě o něco zmenšené, pro lavičky k odpočinku je stále
místa dost. Pozorujeme čilý ruch na staveništi, nová budova
nám roste před očima. Při tom vnímáme nové technologie
používané ve stavebnictví, které my, starší generace,
neznáme.
Ještě před Velikonocemi jsme společně oslavili březnové
narozeniny našich spolubydlících. Zahráli jsme si písničky
na přání a také jsme si při nich zazpívali. Potom jsme již
zahájili přípravu na Velikonoce. Nejdříve jsme upekli
perníčky, které se nám moc povedly. Mezitím jsme 3.
dubna vyrazili na Velikonoční výstavu do hronovské
Justýnky a o několik dnů později do DD v České Skalici. Obě
výstavy se nám moc a moc líbily a vystavené výrobky jen
dokazují, že i starší lidé mají šikovné ruce. A aby nebylo
velikonočních výstav málo, navštívili jsme ještě výstavu
v Pellyho domech. Děkujeme všem za pozvání. Zároveň se
omlouváme široké veřejnosti, že my jsme pro letošní rok
z bezpečnostních důvodů kvůli probíhající stavbě od
Velikonoční výstavy upustili. O to víc se budeme těšit
příště.
Potom nám již zbývalo jen ozdobit napečené perníčky a
Velikonoce mohly vypuknout. Uspořádali jsme v našem
domově malé posezení, které se neslo ve znamení
Velikonoc. Připomněli jsme si proč se vůbec Velikonoce
slaví a jaké se držely nebo mají držet zvyky a tradice.
Společně jsme pak poseděli u kávy a různých dobrot.
A než jsme se nadáli, uběhl další měsíc. Na oslavě
narozenin „dubnových oslavenců“ jsme se alespoň
prostřednictvím
fotografií
ještě
jednou
vrátili
k slavnostnímu poklepání na základní kámen přístavby
domova, o kterém jsme Vás informovali v předminulém
čísle zpravodaje. Na tyto slavnostní okamžiky budeme
dlouho vzpomínat. Zároveň jsme i my symbolicky připili a
popřáli zdar započaté stavbě.
Dalším příjemným zážitkem pro nás byla návštěva
výstavy malířky Emmy Srncové a Zobalova zahradnictví.
Obrázky známé české výtvarnice nás pohladily po duši a
kytičky jsou krásné úplně všechny. Z takového množství
druhů a barev až oči přecházely.
Předposlední dubnový den jsme na zahradě domova
postavili krásně ozdobenou májku a při té příležitosti jsme
si i opekli vuřty, které nám přišli opravdu k chuti. Obloha se
po dlouhé době trochu zatáhla, ale nám to nevadilo.
Následující dny si to sluníčko zase vynahradilo. Krásné
slunečné počasí je jistě příjemné, ale příroda už docela
žízní, takže by ten májový deštík neuškodil. Máme před
sebou jeden z nejhezčích měsíců v roce. O tom, jaký bude
zase příště. Přejeme všem polickým spoluobčanům krásné
prožití jarních dnů.
Chtěli bychom poděkovat chlapcům ze Základní školy
v Polici nad Metují za pomoc a ochotu při
vynášení
zdravotnického materiálu do nejvyššího patra budovy.
Minule jsme vařili z recepů našich babiček bramborové
placky s masem a se zelím nebo-li trhanec, někde se říkalo
„pokroutky“. Dnes budeme připravovat také bramborové
placky, ale naopak na sladko s cukrem a skořicí. Je to úplně
jednoduché. Hotové placky pouze obalíte ve skořicovém
cukru a je to! Pochutnat si na nich můžete třeba se šálkem
dobré kávy. Tak dobrou chuť!
Za DD: Věra Kašíková ředitelka

Relikviář sv. Maura v Bečově nad Teplou byl zhotoven
pravděpodobně
v
letech
1225-1230
na
žádost
benediktinského opatství ve Florennes v Belgii pro ostatky
sv. Maura, sv. Timoteje a sv. Jana Křtitele. Po celá staletí
byl předmětem uctívaným a pečlivě chráněným. Na konci
18. stol. přestal být používán, zřejmě pro značné
opotřebení. Roku 1838 koupil poškozený relikviář od církve
šlechtic Alfred de Beaufort-Spontini, vlastnící též panství na
území dnešní České republiky. Nechal relikviář opravit a po
výstavě v Bruselu r. 1888 ho převezl do Bečova nad Teplou.
Beaufortové museli jako šlechta loajální s fašistickým
Německem po 2. světové válce opustit Československo.
Patrně v té době uschovali relikviář sv. Maura do zásypu
pod podlahu gotické hradní kaple Navštívení Panny Marie.
Tam zůstal zapomenut odbornou veřejností po 40 let.
Teprve žádost jistého amerického občana o vyzvednutí
blíže nespecifikovaného předmětu na neznámém místě a
jeho vyvezení z republiky vzbudilo zájem českých
zainteresovaných kruhů. Tak začalo probíhat v červnu r.
1984 systematické pátrání tehdejší Federální kriminální
ústředny, jejíž pracovníci 5. 11. 1985 relikviář nalezli.
Památka poškozená pobytem ve vlhké hlíně byla převezena
z Bečova do Prahy a tam v průběhu následujících let
postupně uložena na několika místech. Teprve po r. 1989
bylo možné vyjasnit majetko-právní vztahy a následně
zahájit systematické a velmi náročné restaurátorské práce,
které trvaly 11 let. Od května roku 2002 je zrestaurovaný
relikviář vystavován na zámku v Bečově nad Teplou
nedaleko Karlových Varů. V České republice je jedinou
památkou svého druhu a jeho historickou hodnotu nelze
vyčíslit.
Relikviář o rozměrech 140 x 42 cm je 65 cm vysoký a
jeho horní část má tvar sedlové střechy. Je vyroben z
ořechového dřeva a bohatě zdoben množstvím reliéfů a
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sošek z pozlaceného stříbra, drahými kameny, filigrány a
gemy z drahokamů a polodrahokamů. Průčelní stěny zdobí
asi 25 cm vysoké sošky sv. Maura a Ježíše Krista, svrchní
stěny pak kruhové medailony s výjevy ze života sv. Maura a
Jana Křtitele. Další menší reliéfy znázorňují život Mojžíše.
Na bočních stěnách jsou rozmístěny sošky apoštolů. Uvnitř
relikviáře jsou skeletální ostatky a zbytky textilií a kůže.
Autorem grafické úpravy emise a návrhu razítka je
akademický architekt Zdeněk Ziegler, s nímž rytecky
spolupracoval Václav Fajt.
Stanislav Plachta

Dětem – malým „hvězdářům“ patří pochvala za
pozornost v průběhu povídání, zvídavost a především za
překvapivě dobré znalosti, odpovídající věku.
Všem pracovnicím Městské knihovny v Hronově
děkujeme za pozvání a dobrý nápad spojit část pohádkové
Noci s Andersenem s Mezinárodním rokem Astronomie.

Český zahrádkářský svaz základní organizace
v Polici nad Metují
Nabídka zájezdu na prodejní výstavu
Orchidejí, Tilandsií, Bromélií, Kaktusů a Sukulentů,
Masožravek a dalších zajímavých tropických a subtropických
rostlin v Chotči u Jičína

Zájezd se uskuteční v sobotu 6. června 2009.
Odjezd z náměstí v Polici nad Metují v 7.00 hodin.
Navštívíme výstavu, město Jičín a hrad Pecku. Na
zpáteční cestě se zastavíme u přehrady Les království. Na
nákupy na 10. jubilejní výstavě budeme mít každý slevu
10%.
Stravování si zajistí každý sám, v Jičíně během rozchodu
bude možnost občertsvení. Vstupné není v ceně zájezdu
(hrad Pecka asi 50,- Kč).
Přihlášky v knihovně v Pellyho domech v pondělí a v
pátek od 12 do 17 hodin; v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17
hodin. Závazně budou přijímány přihlášky od členů naší ZO
od 18. do 22. května, od ostatních od 25. do 29. května
2009.
Člen naší ZO a jeden člen jeho rodiny zaplatí za jedno
místo 250,- Kč, nečlen naší ZO zaplatí 280,- Kč.
V případě neúčasti na zájezdu si musí přihlášený sám
zajistit náhradníka, peníze se vracet nebudou.!!!
Všem účastníkům zájezdu přejeme dobrou pohodu a
pěkné počasí.
Výbor ZO ČZS v Polici nad Metují

Astronomický klub
Police nad Metují
V HRONOVSKÉ KNIHOVNĚ
Na pozvání pracovnic Městské knihovny Egona
Hostovského v Hronově jsme se za Astronomický klub
v Polici zúčastnili pohádkové Noci s Andersenem. Akce s
podtitulem „Mezinárodní rok astronomie 2009“ se
uskutečnila 3. dubna v prostorách knihovny. Naším úkolem
bylo seznámit děti se Sluncem, Měsícem, planetami,
hvězdami a zajímavými úkazy, které amatérští hvězdáři na
obloze pozorují. A nebyl to úkol jednoduchý. Posluchači
byly děti ve věku 7 – 12 let!
A protože nám přálo i počasí, následovalo po besedě
pozorování noční oblohy astronomickým dalekohledem.
Pozorovali jsme zrcadlový přístrojem o průměru 250
milimetrů, který na setkání přivezl Libor Vacek. Jako
pozorovací stanoviště jsme si vybrali klidnou cestu nad
nedalekým kostelem. Stanoviště bylo sice v dosahu
městského osvětlení, ale našemu pozorování vyhovovalo.
Děti si se zájmem prohlédly Měsíc, který byl den po první
čtvrti. Ukázali jsme jim také planetu Saturn s uzavírajícím
se prstencem. Pozorování jsme ukončili přehlídkou
nejznámějších souhvězdí jarní a zimní oblohy.
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Noc s Andersenem v hronovské knihovně

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 20. května ve 23 hodin a 51minut SELČ
vstupuje do znamení Blíženců,
v květnu se den prodlouží o 1 hodinu a 22 min.
MĚSÍC
1. v první čtvrti, 9. v úplňku, 17. v poslední
čtvrti, 24. v novu,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE ráno nad východním obzorem, 21. v konjunkci
s Měsícem,
MARS
ráno nízko nad východním obzorem
v souhvězdí Ryb,
JUPITER vysoko na ranní obloze v souhvězdí Kozoroha,
SATURN pozorovatelný v souhvězdí Lva,
URAN
na ranní obloze v souhvězdí Ryb,
NEPTUN na ranní obloze v souhvězdí Kozoroha,
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Poděkování

Tak jako v loňském roce jsme i letos připravily
v hronovské knihovně pro děti Noc s Andersenem.
Přemýšlely jsme jaký program připravit, aby byl pro děti
zajímavý. Poněvadž rok 2009 je Mezinárodním rokem
astronomie, napadlo nás, že by se děti mohly blíže
seznámit s touto tématikou. Oslovily jsme pana Karla Vacka
z Police nad Metují, zda by nás mohl blíže seznámit se svým
koníčkem – astronomií. V pátek 3. dubna přijel i se svým
bratrem k nám do knihovny, kde nám vysvětlil průběh
zatmění Měsíce a Slunce, co jsou hvězdy, jak se otáčí Země
a jiné zajímavosti z vesmíru. Dětem se líbily příhody, které
oba bratři zažili při pozorování zatmění Slunce v Maďarsku.
V průběhu jejich vypravování si každý mohl prohlédnout
mapy hvězdné oblohy a různé astronomické pomůcky.
Byly jsme překvapené, s jakou trpělivostí oba pánové
odpovídali na dětské dotazy.
Po besedě nastala očekávaná chvíle, kdy jsme se šli
všichni
podívat
na
noční
oblohu
hvězdářským
dalekohledem. Děti byly nadšené, když viděly povrch
Měsíce a Saturn i s prstencem. V průběhu pozorování měly
děti opět spoustu dotazů a vždy se dočkaly odborné a jim
srozumitelné odpovědi. Při loučení dostaly obrázky, které
jim budou tento zdařilý večerní program připomínat.
Chtěly bychom touto cestou moc poděkovat bratrům
Vackovým za jejich poutavý výklad, příjemnou atmosféru

v naší knihovně a možnost zhlédnout noční oblohu
hvězdářským dalekohledem. Přejeme jim, aby měli úspěch
nejen v této činnosti, ale i v osobním a pracovním životě.
Knihovnice z Městské knihovny
Egona Hostovského Hronov

MAMINA >>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Jak jsem počítala anketu
Velikonoční výstava, kterou mateřské centrum
organizovalo, měla dle mého úspěch. Byl to její první
ročník a doufám, že ne poslední. Myslím, že mnohé se nám
podařilo, ale bylo i z čeho se poučit pro příště. Ráda bych
ještě jednou poděkovala všem školkám, školám i družinám,
kteří přispěli svými úžasnými a originálními výrobky. Při
procházení mezi stoly, které hýřily barvami a neotřelými
nápady, jsem si říkala, že to je určitě nejen skvělá
inspirace na příští jaro a velikonoce pro všechny učitelky a
další návštěvníky, ale také to bude sloužit jako jakási výzva
do budoucna.
A teď z opačného konce. V poučení pro další roky
budeme určitě lépe plánovat otevírací dobu výstavy. Pro
upřesnění dodávám, že v tomto prvním ročníku to opravdu
jinak než na jeden den nešlo udělat, vzhledem k vytíženosti
sálu Pellyho domů a následným prázdninám. Také
osazenstvo připravených workshopů, nebo chcete-li
dílniček, se nám na poslední chvíli trochu rozpadlo, ale to
už se tak někdy stane.
Posledním rozporuplným zážitkem, který jsem z výstavy
měla, byla anketa, ve které návštěvníci rozhodovali o tom,
kam půjde výtěžek z dobrovolných příspěvků. Vzhledem
k tomu, že se objevilo docela dost dotazů na to, proč jsme
anketu dělali a jak jsme rozhodli o jednotlivých položkách,
odpovídám takto: účastníci výstavy byli z celého
mikroregionu Policka, takže jsme museli vyřešit otázku – co
s případným vstupným tak, aby z něho mohli mít užitek i
občané okolních obcí. A proto, že to byla otázka nelehká,
vybrali jsme 3 naprosto odlišné oblasti s tím, že si sám
dárce vstupného vybere – posezení na dětském hřišti,
květinová výzdoba na autobusovém nádraží, granule pro psí
útulek - nebo případně připojí vlastní nápad.
Myslím si, že tyto oblasti jsou dostatečně veřejné a
využitelné nejen pro občany Police. Samozřejmě jsme
museli počítat i s reálnou výší celkového vstupného, takže
se v anketě neobjevil krytý bazén, letiště na Nebíčku či
koncert Madonny v Peláku.
Bohužel rozhodování o výsledcích ankety nebylo
jednoduché – byť by se zdálo, že to triviální je – spočítat
zaškrtnutá políčka, oznámit výsledky a „rozfofrovat“
korunky. Avšak vzhledem k tomu, že jsme nabídli anketu i
dopoledním návštěvníkům, kterými byly převážně děti,
objevil se tak nový faktor ve výsledcích a to hodně výrazný
a hlasitý.
A jak to tedy dopadlo? Odpolední návštěvníci rozhodli
těsným výsledkem 13:18 o zakoupení posezení na dětské
hřiště, avšak výsledky nebyly tak výrazné a hlasité jako
dopolední, které výrazně a hlasitě volaly po nákupu granulí
a to poměrem 42:14. A proto, že výstava byla sestavená
z výrobků dětí a také proto, že mi jeden renomovaný
truhlář sdělil, že za výdělek z výstavy, jehož výše
nepřesáhla jeden tisíc korun, bychom nepořídili ani kládu
s ďolíky na sezení, rozhodli jsme se vyslechnou výrazné a
hlasité vyjádření dětí a potěšit zvířenu Policka.
Na závěr se s Vámi musím podělit o opravdu zajímavé a
originální nápady na alternativní využití vstupného. Opět
musím podotknout, že se značně lišili nápady dopoledních a
odpoledních návštěvníků.
Dospěláci měli značně vyhraněný názor – z 39-ti
odevzdaných lístků se objevily pouze 3 nápady, kupodivu

všechny stejné, a to příspěvek pro mateřské centrum. Po
bližším zkoumání a rodinných výsleších jsem přišla na to, že
jeden z nich napsal můj muž, druhý moje maminka a třetí
babička – díky rodino, ale to bych asi neukecala.
Dětské nápady byly naopak mnohem barevnější.
Z celkem 6-ti nápadů se 3 vzácně shodovaly – příspěvek do
romských rodin a pro bezdomovce. Jeden pak chtěl poslat
peníze do Afriky – no nevím, zdali bychom tím Africe nějak
významně pomohli. Jeden vyplňovatel anketního lístku
toužil po lepší televizi, ale nepodepsal se, tak má smůlu. A
poslední nápad mi lehce vyrazil dech – ZBOŘIT ŠKOLU, byl
opět výrazný a hlasitý a napsaný velkými písmeny. Tento
zajímavý názor bude samozřejmě předán panu řediteli
místní ZŠ, ale netuším, zdali by to stačilo alespoň na
nastartování bagrů – i když dítě může doufat a naděje…
Vaše Káťa Hlávková

Program na květen
v mateřském centru MaMiNa
Pravidelný dopolední program – od 9.30 – 11.30
Pondělí – Brumíci
– pro rodiče a „již chodící“ děti od 1 – 2 let
Úterý – Miminkování
– pro těhotné a rodiče s „nechodícími“ dětmi do 1 roku
Středa – Kapříci
– cvičeníčko a výtvarná dílnička pro rodiče a děti od 2 let
Čtvrtek – Cvrčci
– tanečky a písničky pro rodiče a děti od 2 let
Pátek - Malý Zvídálek
– pro děti, které se chystají do MŠ, bez rodičů, od 9 – 11.30
hod.

Doplňkový program
Babinec – čtvrtek 14. a 28. května od 16 hodin – tvořivá
odpoledne pro šikulky
Canisterapie – čtvrtek 14. a 28. května
Den pro těhotné a kojící maminky – úterý 19. května
Pro všechny těhotné a kojící maminky z řad široké
veřejnosti jsme si připravili speciální den, který je plný
zajímavých přednášek a kurzů. Tento den je pořádán
v rámci zapojení do Celosvětového týdne respektu
k porodům, který v tomto roce připadá na 18. – 24. května,
www.respektkporodu.cz, na tomto webu najdete veškeré
informace, které se kampaně týkají a také akce, které
v rámci kampaně proběhnout v jiných městech a
organizacích.
Za spolupráci děkujeme Hnutí za aktivní mateřství.
Program:
Dopoledne – Miminkování – seznamování miminek a
maminek - vstup zdarma
Odpolední program - od 15 hodin - Břišní tance nejen
pro těhotné s Pavlínou Noskovou
- od 16 hodin - Laktační poradna nejen pro kojící
s Radkou Kaufmanovou
- od 17 hodin – Cvičení na rehabilitačních míčích pro
těhotné a ženy po porodu s Mgr. Karolínou Havlíčkovou
(nutno přinést vlastní míč)
Na tyto přednášky a akce není nutné se přihlašovat, ani
absolvovat celé odpoledne. Vstupné je dobrovolné. Velmi
děkujeme fi. Nutricia (např.: výrobky Hami, Nutrilon) za
poskytnutí dárků pro návštěvníky této akce.
Výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem – úterý 26.
května – odjezd ráno dle domluvy
Maminky s dětmi nejen z MC vyrážejí na výlet za
zvířátky. Doprava je vlastními auty, pokud nemáte možnost
vlastního vozu, lze se domluvit s někým z přihlášených,
který má v autě volno a tak se podělit o cestovné. Pokud
máte zájem jet s námi, zavolejte, napište – tel.:777
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903 029, mail: katahlavkova@mcmamina.cz do 20. května.
Navíc získáte možnost skupinové slevy na vstupné, která je
10% z ceny vstupenky pro dítě i dospělého.

výtažků. Lze ji pěstovat i doma např. na starém dřevě
ořešáků, na něž přeneseme násadu z místa, kde choroš
roste.

Den dětí aneb Tam a zpátky se zvířátky – neděle 31.
května od 9 – 11 hodin.
Mateřské centrum si pro děti opět připravilo oslavu Dne
dětí. Stejně jako v loňském roce budeme podnikat
zábavnou poznávací cestu se zvířátky. Na každém stanovišti
budou na děti čekat různá zvířátka, se kterými budou plnit
zajímavé úkoly. Začínáme v 9 hodin u Hasičárny, vstupné je
20,- za dítě. Věk dětí je omezen do 10 let!
Za spolupráci děkujeme Městu Police nad Metují a
Pellyho domům.

Ovar z choroše šupinatého

Poděkování
Mateřské centrum oznamuje, že se mu v tomto roce
opět podařilo získat dotaci pro nestátní neziskové subjekty
od Ministerstva práce a sociálních věcí na spolufinancování
platů našich zaměstnanců. Děkujeme.
Zároveň oznamujeme ukončení projektu „Pojď si s námi
hrát a učit se“ v rámci programu Procter & Gamble pro
mateřská centra, který spravuje Nadace Via. Tento projekt
trval od listopadu loňského roku do dubna letošního roku.
V rámci projektu jsme byli schopni finančně zajistit nejen
prožitkové programy v MC (např.: Jablíčková slavnost,
Andělské svícení nebo Vaření s dětmi), ale také Canisterapii
a speciální terapie (Arteterapii a Hipoterapii), které
proběhly v tomto roce. Naše centrum se také díky projektu
rozrostlo o spoustu nových hraček, hudebních nástrojů a
také o potřebné vybavení lékárniček. Našli se finance i na
propagační materiály – nákup triček s logem MC a také jsme
konečně mohli zajistit větší bezpečnost dětí při hraní a to
objednáním bezpečnostních krytů topení.
Velmi děkujeme za poskytnuté finanční prostředky a
pevně věříme, že nové vybavení MC bude dlouho sloužit
všem našim návštěvníkům.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Mykologické okénko
Co právě roste
Vzhledem k nedostatku vláhy v lesích nerostlo téměř
nic. Teprve počátkem května vyrašily první opeňky měnlivé
(jedlé) a také se objevil choroš šupinatý (jedlý), na kterého
je u nás naopak příliš brzo. Zato na mulčovací kůře na
zahrádce mohou růst smrže již od března. Na zahradě
manželů Horkých z Broumova vyrostla již v polovině dubna
čirůvka májovka, kterou můžeme najít i v lese, ovšem až
tak o měsíc déle.
Někteří lidé tvrdí, že již našli v lese první hřiby kováře,
ale je to pouhé tvrzení, nikdo je nepřinesl k nahlédnutí ani
do městské lékárny v Polici ani do poradny v Broumově a to
je škoda.
V loňském roce jsem čtenářům psala o opeňkách i o
čirůvce májovce, dnes si řekneme něco málo o choroši
šupinatém, o kterém nejsou mnoho rozšířené informace.

800 g hub
sůl
křen
hořčice
Mladé plodnice nakrájíme na větší kusy. V tlakovém
hrnci přivedeme k varu osolenou vodu, vložíme do ní
připravené houby, zavřeme hrnec a 20 min. vaříme. Pak
houby vyjmeme, necháme na sítě okapat a ještě teplé
podáváme se strouhaným křenem, hořčicí a chlebem.

Houbový výtažek
1 kg hub
50 g soli 3 šálky vody
2 g kyseliny sorbové (acidum sorbicum)
Choroše nakrájíme na menší kousky a dusíme zvolna
v troše osolené vody. Šťávu, které během dušení stále
přibývá, odléváme stranou. Podušené houby vymačkáme
přes síto. Šťávu získanou dušením i lisováním smícháme a
zahustíme pomalým odpařováním. Na závěr přidáme
kyselinu sorbovou a šťávu plníme ještě horkou do sklenic.
Uzavřené sklenice sterilujeme 30 min. při 95°C. necháme
stát v pokojové teplotě 24 hod. a ještě jednou sterilaci
opakujeme. Výtažek používáme pro ochucování polévek a
omáček a také pro ty, kterým v jídle vadí houby vzhledově.
Zdeňka Fatková

HASIČSKÉ OKÉNKO
Radešovská osma
V sobotu dne 25.4 2009 bylo krásně. Byl by hřích sedět
doma. To si uvědomilo i 12 hasičských družstev a přijelo
na 8. ročník „ Radešovské osmy“. Než začnu psát výsledky
soutěže
chtěla bych především poděkovat těmto
sponzorům: město Police nad Metují, Kvíčerovská pekárna a
General bottlers s.r.o.
Výsledky soutěže.
1.místo Bezděkov A
2.místo Suchý důl
3.místo Radešov
4.místo Bezděkov B
5.místo Bukovice
6.místo Machov-Lhota
7.místo Velká Ledhuj
8.místo Bezděkov ženy
9.místo Nízká Srbská
10.místo Hlavňov
11. místo Spy u Nového Města nad Metují
12.místo Bělý

37 35
38 47
39 54
40 56
42 77
44 01
45 14
45 53
46 30
47 14
56 97
57 97

Choroš šupinatý
Jak napovídá název, je to chorošovitá dřevokazná
houba. Roste od května do listopadu na živém i mrtvém
dřevě listnáčů – buků, lip, jasanů, topolů a miluje ořešáky.
Tvoří polokruhovité nebo vějířovité klobouky s ostře
podvinutým okrajem, široké
5 – 40 cm, vzácností nejsou ani půlmetrové plodnice.ke
dřevu je přirostlá krátkým, silným, většinou postranním
třeňem. Povrch klobouku je světle žemlový až nažloutlý
s tmavšími přitisklými šupinami. Na spodní straně má choroš
světle žemlové, v mládí bělavé rourky a to po celé délce až
na třeň. Dužnina má okurkově moučnou vůni. K jídlu se hodí
pouze houba mladá, šťavnatá. V kuchyni se používá hlavně
do polévek, houbových ovarů nebo na přípravu houbových
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Děkuji všem hasičům za jejich účast, ženám
z Radešova za obsluhu, rozhodčím, kteří drželi stopky a
měřili čas útoku. Ale hlavně chci poděkovat lidem, kteří se
přišli na tuto soutěž podívat a zafandit. Pro ty, kteří odjeli
po soutěži hned domů, mám tento vzkaz: „Není důležité se

účastnit soutěže, ale je důležité
poslední porci dršťkové polévky“.

po soutěži vydražit

Rekapitulace.
Kde je pohár?
Na Bezděkově
Kde je hrnec od polévky a lžíce?
V Nízké Srbské
Kde bude příští ročník?
V Radešově
Za SDH Radešov tisková mluvčí

Jak spolu komunikujeme?

V dnešním čísle Polického měsíčníku otevíráme nové
téma, které se bude zabývat vzájemnou komunikací města
s občany. Chceme připomenout, jaké prostředky mohou
občané při komunikaci s městem využít, kdy mohou vyjádřit
své názory a jak se mohou zapojit do rozhodovacích
procesů. Dnešní článek považujeme za úvod do
problematiky,
podrobnější
vysvětlení
přineseme
v následujících vydáních Polického měsíčníku.
POVINNÁ A NEPOVINNÁ KOMUNIKACE
Jak obec komunikuje se svými občany? „Hovoří“ s nimi o
důležitých projektech? Podává srozumitelné informace a
motivuje občany k vyjádření svých názorů?
Města a obce komunikují se svými občany ve dvou
rovinách, které můžeme označit za „povinnou“ a
„nepovinou“ komunikaci. „Povinná“ je upravena právními
předpisy např. zákonem o obcích a „nepovinná“ je
komunikace, která vychází především z místních zvyklostí a
je pro dané město a její úřad čistě dobrovolná. Pro
vysvětlení můžeme uvést příklady – vydávání Polického
měsíčníku, pořádání Hovorů s radnicí, debaty města
s vybranými cílovými skupinami – řadíme do „nepovinné
komunikace“. Město tyto akce organizuje zcela dobrovolně,
nad rámec svých povinností a nabízí tak občanům více
informací a také více prostoru pro vyjádření svých názorů.
Výhodou těchto forem komunikace je fakt, že tyto akce
nemají zákonem stanovené náležitosti a povinnosti, které
by nutně musely být městem dodrženy. Jejich pořádání je
„nepovinné“, mohou se konat pravidelně nebo zcela
ojediněle, jejich program může být libovolný a téma může
být v průběhu akce měněno dle potřeby. Jednoduše shrnuto
– prostředky „nepovinné“ komunikace volí město samo a to
s ohledem na místní zvyklosti a potřeby svých občanů.
„Povinná“ komunikace je naopak striktně stanovena
příslušnými právními normami. Patří sem především
povinnosti: vést úřední desku, pořádat veřejná zasedání
zastupitelstva města, zveřejňovat návrh rozpočtu,
závěrečného účtu obce apod. Tyto povinnosti jsou zahrnuty
především v zákoně o obcích č. 128/2000 Sb. a poskytují
občanovi pravomoc být informován o jednáních
zastupitelstva, účastnit se těchto schůzí, vyjadřovat se
k projednávaným bodům, zapojovat se do diskuse a v
souhrnu také kontrolovat práci a rozhodování zvolených
zastupitelů. „Povinná“ komunikace je takto přísně
upravena proto, aby občanům byla zajištěna alespoň
minimální práva na informace a práva na vyjádření.
Zjednodušeně lze říci – „povinná“ komunikace je pro město
povinná a její neplnění je porušením právních předpisů,
které může být sankcionováno. Pro občany jsou tyto formy
komunikace vlastně „pojistkou“ toho, že město za
jakéhokoliv situace na radnici, za jakéhokoliv svého vedení
musí s občany komunikovat alespoň minimální formou.
„Povinná“ komunikace je mnohem více regulována předem určena je četnost, program i průběh veřejných
zasedání zastupitelstva města apod., ale o tom budeme
podrobně informovat příště.
(Zdroj: Erneker J., Sociální komunikace ve veřejné správě, 2007.)

Jitka Pohnerová

Lidové pranostiky podle církevních
svátků na měsíc květen
1. května: sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, nyní 3.5.
• Filipa
Jakuba
mráz,
to
obilí
plný
klas.
Filipa Jakuba dešť, to zlá zvěst.
• Prší-li na filipojakubskou noc, bude úrodný rok.
• Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa.
• Na Filipa a Jakuba koníček trávy naškubá.
4. května: sv. Floriána, mučedníka v Rakousku (+304)
• Déšť
svatého
Floriána
je
jak
ohňová
rána.
Na svatého Floriána zasej fazulku.
• Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku
mnoho ohňů.
10. května: sv. Izidora, rolníka ve Španělsku, patrona
rolníků ( + 12. století )
• Sv. Izidore, jaro nastupuje, sedlák tvé pomoci potřebuje.
11. května: sv. Mamerta, arcibiskupa ve Francii ( + 477 )
• svatém Mamertu zima už šla k čertu.
• Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm
nic dobrého není.
12. května: sv. Pankráce, římského mučedníka ze 4. století
13. května: sv. Serváce, biskupa v Belgii ( + 384 )
14. května: sv. Bonifáce, mučedníka v Římě ( + 307 )
• Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
• Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich
kuchařka.
• Svatí Servác, Pankrác a Bonifác, ledoví bratři, přinesou
chladna jak se patří.
15. května: sv. Žofie, panny a mučednice římské z prvních
století
• Déšť svaté Žofie švestky ubije.
• Žofie vína upije.
• Svatá Žofie políčka často zalije.
16. května: sv. Jana Nepomuckého, českého kněze a
mučedníka ( + 1393 )
• Kdo o svatém Janě zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
• Na svatého Marka schová se v žitě vranka, na svatého
Jana schová se v žitě vrána.
25. května: sv. Urbana I., papeže a mučedníka ( + 230 )
• Jak na Urbana bývá, takové pak rolník setí mívá.
• Jasné slunce na den svatého Urbana hojnost dobrého vína
znamená.
• Když na Urbana prší, bude mnoho myší.
• Na Urbanův den pospěš síti len.
• Po svatém Urbanu mráz neuškodí džbánu.
• Pohoda na Urbana pro sedláka vyhraná.
• Urban bývá studený pán.
• Urban krásný, vyjasněný hojným vínem nás odmění.
Urbanův oves,Havlovo (16. 10.) žito – nechystej, sedláče,
stodolu na to!
26. května: sv.Filipa Neri, zakladatele řádu a mystika (+
1585)
• Den svatého Filipa přinese buď požehnání nebo lopocení.
Vybral František Janeček

Věčné pravdy o lásce
Motto:

Byl pozdní večer – první máj –
Večerní máj – byl lásky čas.

K. H. Mácha: Máj

• Kdo miluje, má stále plné ruce práce.
(Aischylos)
• Jen přemíra lásky k druhému je s to vyloučit ze srdce
vlastní ješitnost.
(Sto Ambrogio)
• Jako se víno neopatrným zacházením zlomí v ocet, tak se
může láska záhy proměnit v nesnesitelnost.
(E. de Amicis)
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• Opravdová láska je umění najít ve světě někoho, s kým si
rozumíš lépe než se sebou samým.
(H. F. Amidů)
• Láska – to je nadání pro pokoru a odpouštění.
(E. M. Amdt)
• Chcete-li si udržet blízkého člověka, nikdy ho
nepovažujte za samozřejmost.
(R. Bach)
• Stupénky lásky:
1. Setkati se pouze. 2. Tváří v tvář si být.
3. Srdce slyšet znít. 4. Přiznati se v chvění.
5. V náhlém políbení obejmout se dlouze.
6. Jednu touhu mít. 7. Jedním snem se zpíti.
8. Bez konce se slíti. 9. Nerozlučně žíti.
10. Spolu k hrobu jíti.
(K. D. Balkony)
• Každý z nás může být velkým zdrojem lásky.
Nejjednodušší cesta k tomu je porozumění. (E. W. Nanes)
• I velká láska žije pouze z drobtů opravdové lásky.
(W. H. Bragg)
• Hněv se nepřekoná hněvem, ale láskou.
(Buddha)
• My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani v tom
houfu nemůžeme všechny rozeznat.
(K. Čapek)
• Láska uvádí vše do pohybu.
(C. Debussy)
• Je jediný skutečný přepych, a to jsou lidské vztahy.
(de Saint-Exupéry)
• Jen tehdy milujeme doopravdy, když milujeme bez
příčiny.
(France)
• Láska není jen pálit, ale i hřát.
(J. W. Goethe)
Láska je duší světa, je harmonií vesmíru.
(W. Channing)
Kdo by ve světě vynalezl hlasu,
který lásky moci ubrání?
Ona nezná místa, nezná času,
každého si ona podmaní.
(K. H. Mácha)
• V lásce
je
nejdůležitější
vytrvat
a
stát
se
nenahraditelným.
(W. S. Maugham)
• Láska je jako celý svět: je sice hořká, ale sladce chutná.
(J. Seifert)
• Láska je solí života. Člověk ji potřebuje, aby poznal, jak
chutná svět.
(I. Stone)
• Láska nade vším vítězí. My jí podléháme.
(Vergilius)
• Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale
všecko zmůže láska.
(J. Vrchlický)
Vybral František Janeček

Věnování
Svatopluk Čech

Za tu píseň, již´s mne uspávala,
za ty kyvy prosté kolébky,
za ten křížek, jímž´s mi žehnávala,
za ty tiché, vroucí polibky,
za ty dobré oči, plné lásky,
za mateřských ctností řídký zjev,
za líc ubledlou a v ní ty vrásky,
přijmi, matičko, můj chudý zpěv.
Verše ke Dni matek - vybral F. Janeček

Bájné bytosti Policka
Čarodějnice v Řeřišném
Kousek od hájovny v Řeřišném , právě na kraji lesa, stojí
krásný kříž. Přestože je na něm znak broumovského
kláštera, sloužilo místo kolem kříže jako shromaždiště
čarodějnic, které se tu vždy o filipojakubské noci na
košťatech slétaly z širokého okolí. Syn hajného Matěj je
tam často vídal a pak o tom vyprávěl v hospodě. Když už se
to stalo poněkolikáté, jeho nejlepší kamarád na něho
uhodil:
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„Ty se tady stejně jen vychloubáš, to se to povídá, když
čarodějnice pozoruješ z okna. Ale vsaďme se, o co chceš,
že by ses k těm babám nepřiblížil.“
Matěj se chvíli ošíval, ale nechtěl si zadat.
„Dobře, kdo prohraje, zaplatí tři rundy!“ A na tom
zůstalo.
Když nastala další filipojakubská noc, vzal si Matěj koně
a jel ke kříži. Mohl tam dojít pěšky, nebylo to daleko, ale
něco mu říkalo, že bude nutné, aby měl rychlé nohy. U lesa
koně pustil, aby se mohl pást, a sám si na udupaném místě
před křížem udělal svěcenou křídou kruh, do jehož středu
se posadil.
Přišla půlnoc a čarodějnice se začaly slétat. Přítomnost
cizího muže se jim ani trochu nelíbila, šklebily se, vztekaly,
rády by se ho zbavily, ale do kruhu za ním nemohly. Pak se
jedna z nich objevila těsně vedle něho a on v ní s hrůzou
poznal svou kmotru z Bělého.
„Přísahej, že mě neprozradíš a nikomu nepovíš, žes mě
viděl. Jinak se ti zle povede,“ štěkla na něho babizna.
Postrašený mladík to slíbil, co mu zbývalo? Čekal už jen
na vhodnou chvíli, aby zmizel. Ta přišla brzy. Čarodějnice
zaujal nějaký hluk, a jen se ohlédly, Matěj pískl na koně,
skočil na něho a uháněl domů.
Čarodějnice si ho ale ihned všimly, několik se jich za
ním rozběhlo, naštěstí bez úspěchu. Za to vděčil svému
rychlému koni. Sotva vjel do vrat hájovny, nejvytrvalejší
z čarodějnic za ním ještě hodila hořící koště. Do dvora už
nesměla. Matěj svou sázku vyhrál, ale o čarodějnické
rejdiště se úplně přestal zajímat. Přísahu danou kmotře
dodržel, a až na smrtelné posteli řekl, co všechno tenkrát
viděl. V té době však byla jeho kmotra už mnoho let po
smrti.
Zdroj: Eva Koudelková, Police nad Metují a okolí
v lidových vyprávěních. Nakladatelství Bor, Liberec 2002
Vybral František Janeček

VESELÉ JARO

Zasloužila se o ně paní Emma Srncová , malířka a
grafička krásných vztahů , myšlenek a veselých figurek.
Poprvé jsem se s jejími obrázky seznámila v Újezdu u
Prahy, kde v galerii v Zeleném domečku vystavovala své
obrázky. Snad to bylo ke konci devadesátých let a
odtamtud jsem přivezla do Police „Veselou svatbu nad
Prahou“, která nám doposud činí velkou radost .Tato
grafika visí u nás doma na čestném místě, tedy nad mou
postelí a hned ráno při probuzení se nade mnou vznáší dvě
postavy na kolech ve svatebním oděvu.
Avšak aktuelní předvedení jejího umění se uskutečnilo
při vernisáži v Polici v našem „ Pelláku“ dne 18.4.2009 . A
bylo veselo. O hudební doprovod se postaral pan Luboš
Pospíšil a navodil s úvodním slovem paní starostky Idy
Seidlmanové tu správnou náladu. Škoda ,že paní Emma
Srncová se nemohla osobně zúčastnit vernisáže, protože
nějací nenechavci navštívili její chalupu či chatu a tam si
zařádili, a tak její osobní účast musela být „na místě
činu.“ Ale nevadí, snad se to podaří jindy!
Tak jsme na výstavě shlédli všelijaké veselé postavičky,
navozující optimistickou náladu a některé obrázky, které se
mi zvláště líbily,mám před očima jako na plátně. Třebas
Strom pokušení, První námluvy nebo Adam a Eva v pensi,
Adam nechce jablko. No, je jich více, co si pamatuji , mám
v hlavě prostě veselo a nic mi nemůže zkazit náladu, i když
, po pravdě řečeno, realita je spíše „blbá“.
Ještě si přidám k zapamatování obrázek Cesta do
Nazaretu, Svatba na Starém městě / trochu jinak vyvedená,
než ta nad mou postelí/ , Vítání páničků, Čertovka a Start
do života.
Výstava skončila 30. dubna . Byla jistojistě úspěšná,
což usuzuji podle zájmu o obrázky a grafické listy už při
vernisáži. I cena byla vyhovující a v leckteré polické

domácnosti se setkáme s veselím a radostí, které umění
paní Emmy Srncové šíří mezi lid obecný.
Díky za setkání v Polickém stánku umění !
Jar(c)a Seidelová

Sourozenecké konstelace
Na přednášce dr.Rejtharové, která proběhla v úterý
31.3.2009 v mateřském centru MaMiNa, se sešla i přes
krásné počasí nebývale početná skupina lidí. Bylo nás 17.
Hodina a půl utekla jako voda. Asi díky tomu, že jsme
byli hned na začátku vtaženi zpátky do vzpomínek na své
dětství. Paní doktorka nás vyzvala rozdělit se do skupin, jak
jsme se narodili ve svých rodinách – na prvorozené,
druhorozené a ty třetí v pořadí. Přednášky se nezúčastnil
žádný jedináček, asi by mu bylo znovu trochu smutno, že
sourozence nemá. Ve skupince jsme se měli dohodnout, co
máme společného, a pak to sdělit ostatním.
Musím říct, že sdělení byla velmi trefná a často velice
vtipná. Mladší se poznávali ve vyprávění těch starších a
naopak. Najednou se ukázalo, že naše zkušenost je
můstkem k pochopení, jak to mají naše děti se
sourozeneckými vztahy. Že vždycky to bude o rivalitě,
možná žárlivosti, touze těch mladších vyrovnat se starším,
o zásadovosti a velkých očekáváních rodičů při výchově
toho nejstaršího, o rezignaci na zásadovost, když je dětí
víc...
Sourozenecká pozice nás provází celým životem. Je
fajn, když dokážeme zapomenout na křivdy a vytěžit dnes
už dospělým rozumem z vlastního dětství zkušenost, která
nám může být k užitku ve vztahu k našim dětem, ale i
partnerovi, rodičům a dospělým sourozencům.
Naďa Dvořáková

Jak to kdysi chodilo: Trestní
senát města Police nad Metují

Pokračování z minulého čísla...

21. května 1896 rozhodla městská rada, že „majiteli
cirku Berouskovi povoleno představení a propůjčeno mu k
tomu místo na dolnodvorském pozemku proti tomu, že složí
ve prospěch pokladny chudých 5 zlatých.“ Dále bylo
nařízeno policejnímu strážníkovi, aby „zaháleče Griegra
netrpěl městem nečinně obcházeti a postávati, nýbrž, ač
nedá-li na napomenutí, aby ho odevzdal soudu, což ostatně
nechť se stane i jiným tulákům a zahálečům.“ A hned 27.
května se projednávalo jiné oznámení, „že dle všelijakých
známek obecní hajný Augustin Brandejs ve svém bytě nalévá
kořalku, podporuje hru v kuželky a trpí chytání ptactva
v lese. Usnešeno na tom, aby hajnému všecka tato činění
přísně byla zakázána a aby mu pohroženo bylo ztrátou
služby, pakli že by nebyl poslušen.“
6. července 1897 bylo trestním senátem městské rady
uskutečněno řízení s Janem Řeřábkem „ve příčině té, že
vzdor úřednímu nařízení nezaopatřil svého kousavého psa
náhubkem. – Rozsudek zněl: pokuta 1 zlatý, případně 6
hodin vězení.“
14. října 1897 projednala městská rada pokyny
Ústředního výboru Národní jednoty Pošumavské „v ohledu
tom, kterak čeliti zpupnému a nevázanému jednání Němců
proti našim krajanům v tzv. uzavřeném území. – Městská
rada schvaluje program Ústředního výboru, slibuje že chce
danou radou se řídit, bděle na stráži stát a oznámení činit
v případech násilnictví páchaných Němci na našich
krajanech v poněmčelém okolí zdejším.“ Na pořadu schůze

bylo rovněž oznámení Augustina Kristy na Morice Munka,
„že v neděli dne 26. 9. veřejně se na náměstí pronesl
urážlivými slovy »Poličtí mohou se stydět«, to kvůli volbě
Wolfa za poslance.“
16. listopadu 1897 projednávala městská rada žalobu
Josefa Lisáka „na řeznické pomocníky zaměstnané
v jatkách, že znečišťují vodu v potoce ve Vrbičkách
mácháním drštěk. – Usnešeno, aby máchání drštěk v potoce
bylo zakázáno.“ Připomeňme, že jatky společenstva
polických řezníků stály na Nové ulici, před prostranstvím
továrny Viléma Pellyho, přímo proti Lisákově hostinci a
potok Vrbičky tekl kolem hospody. Jatky byly odstraněny
roku 1904.
3. března 1898 se vedlo trestní řízení s řezníkem Janem
Pejskarem z čp. 20 na náměstí „ve příčině té, že jeho veliký
pes řeznický v noci před dnem 23. února t.r. běhal po
náměstí a štěkal. – Usnešeno, aby vyhláškou poukázáno bylo
k platným v obci předpisům ve příčině velkých a řeznických
psů, Janu Pejskarovi pak aby dána byla výstraha.“
16. května 1898 trestní senát městské rady projednával
zvláště nelibý přestupek obchodníka Benedikta Birkeho z
čp. 5 v Kostelní ulici „ve příčině té, že odvážeti dal obsah
záchodové žumpy městem povozem tak nedostatečně
opatřeným, že ulicemi i náměstím cedil i trousil. – Viník
v případě tomto nepostižen trestem, usnešeno aby mu dána
důtka a výstraha.“
16. září 1898 se před trestním senátem zodpovídali
Amálie Linhartová a Antonín Horák „pro polní pych
pasením husí na ovesném poli kominíka Jindřicha Streita. –
Pokuta po 20 krejcarech za každou husu podle § 15 zákona
ze dne 12. 10. 1875 zem. zák. č. 76 a to sice: Amálie
Linhartová za 13 husí, a Antonín Horák za 10 husí.“
8. října 1898 jednal trestní senát městské rady o
přestupku Františka Glose, řeznického učně u Viléma
Páslera „ve příčině té, že dne 22. září 1898 rychle a
neopatrně jel se psí zápřeží, sám sedě na vozíku. – Trest byl
nekompromisní: pokuta 5 zlatých, popřípadě 24 hodin
vězení podle usnešení obecního zastupitelstva ze dne 25. 7.
1892.“
17. března 1899 se zabývala městská rada s proviněním
Josefa Prouzy, žáka průmyslové školy pokračovací „pro
neslušné a pohoršlivé činění ve školní učebně. – Pokuta 2
zlaté, popřípadě 12 hodin vězení podle § 11 císař. nařízení
ze dne 20. 4. 1854 říš. zák. č. 96.“
11. listopadu 1899 projednávala městská rada oznámení
ponocných o noční výtržnosti, „jakouž způsobili Zeidler
mlynář a rolníci Nemejta a Vítek ze Suchodola v noci z 6. na
7. t.m. – Usnešeno, aby od trestního řízení pro rušení
nočního klidu bylo upuštěno, vzhledem k tomu, že osoby
jichž se týče, zaujímají čestná místa v samosprávných
úřadech.“ Jak je patrno, nic nového pod sluncem. I tenkrát
se neměřilo každému stejným metrem, ale podle starého
latinského přísloví: „Co je dovoleno Bohovi, není dovoleno
volovi“ („Quod licet Jovi, non licet bovi“).
3. července 1900: trestní řízení s Josefem Šorfou „pro
přestupek zákona ze dne 30. 4. 1870 k ochraně zvířat pro
země-vzdělávání užitečných, kteréhož dopustil se tím, že
svévolně srazil ze stromu kukanku se špačky, čímž tito přišli
ve zmar. – Pokuta 5 korun, popřípadě trest vězením na 12
hodin.“
12. prosince 1900 projednala městská rada oznámení na
Antonína Pázlera, „že večer dne 28. 11. dal ve stodole mlátit
obilí při světle olejové lampy. – Usnešeno, aby Antonínu
Pázlerovi dána byla výstraha, že v opětném případě činu
takového by naň učiněno bylo trestní oznámení k soudu.“
Byl to velmi vážný přestupek proti požárnímu řádu.
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24. ledna 1902 bylo projednáno „oznámení ředitelstva
pokračovací školy na některé žáky – učně pro nezbedné
chování ve škole. Trestní senát byl pro tentokrát shovívavý:
Usneseno, aby viníkům, odprosí-li pana ředitele a přinesouli od něho písemné stvrzení, že jim odpustil, trest pro
tentokráte byl prominut.“
10. dubna 1902 projednala městská rada „oznámení
ředitelstva pokračovací školy průmyslové na žáka Václava
Hübsche pro nemravné chování v domě školním, to na
chodbě a schodišti. – Usnešeno, nechť by žák Václav
Hübsch přidržen byl k tomu, aby vinu svou odčinil tím, že by
si na řiditeli školy vyprosil odpuštění a o tom, že se tak
stalo, se prokázal.“
17. května 1904 bylo vedeno trestní řízení proti Josefu
Jirmanovi, chalupníku v Malých Petrovicích, že na náměstí
krmil senem krávy. – Městská rada rozhodla: „Odsuzuje se
k peněžité pokutě 1 K ve prospěch chudinského fondu.“
26. května 1904 projednala městská rada udání, „že
manželé Hübschovi v městském chudobinci svádějí různice
tamtéž, nadávají a jiným pobyt tam znemožňují. – Usnešeno
zaslat Hübschovým výstrahu, aby s ostatními obyvateli
v klidu a míru žili, an by jinak jim vykázán byl byt ve
Žděřině v hájovně.“ Na stejném zasedání se rokovalo „ve
příčině vypovězení Františky Borůvkové z důvodu, že vede
život nemravný a nepořádný a totéž s Vavřinci Krtičkovi
s nímž společně bydlí. – Usnešeno, aby Františce Borůvkové
bylo další přebývání ve zdejší obci zakázáno a totéž Vavřinci
Krtičkovi.“
14. července 1904 bylo na pořadu jednání městské rady
oznámení hajného, „že na několika místech ve Žděřině a
Dubinkách shledána byla vyhořelá místa. – Usnešeno se
zřetelem k tomu, že se tak stalo zahozením zbytku hořících
doutníků neb cigaret vydati zákaz ku kouření v městských
lesích ve Žděřině mimo obvod restaurační v době od 1.
července do 30. září.“
21. července 1904 projednávala městská rada dopravní
přestupek na základě oznámení městského strážníka Julia
Vejrycha, „že pan přednosta okresního soudu Filip Trojan
projíždí rychle městem automobilem. – Usnešeno, požádati
pana přednostu, aby se zřetelem na možný úraz jel v obvodu
města volně.“ Daly by se ty automobily v Polici asi spočítat
na prstech jedné ruky, mám dokonce pocit, zda ten soudce
Trojana nebyl vůbec první ve městě.
Pokračování v příštím čísle...

radost podruhé. On měl tento materiál ještě ve svém
počítači a tak mi jej poslal znovu. Když jsem si jej opět
přečet, nakonec jsem usoudil, že jej ponechám tak jak je,
protože vypovídá o poměrech, které u nás panovaly a ještě
často a bohužel, panují.
Antonín Kohl
Vážený pane Kohl,
zdravím Vás z Police. Opět jsem se srdečně zasmál při
čtení Vašich článků v Broumovských novinách. Nemusím
Vám jistě zdůrazňovat, že to děláte zatraceně dobře, to
Vám jistě píše více a povolanějších lidí. Chci jenom
reagovat na Vaši zmínku o kostelních hodinách v Polici a
vezmu to poněkud zeširoka.
Polický klášter zabrali komunisté po roce 1948 a církvi
zůstal jen kostel a protože kostelní hodiny ukazovaly čas
pro všechny, zabrali je také. Přístup k hodinám je po
kostelní půdě, která státu nepatřila a právo přístupu zde
nebylo
nijak
ošetřeno,
což
soudruhům
vůbec
nevadilo. Hodiny chodil natahovat vždy nějaký aktivní
dobrovolník z řad římskokatolických farníků a když zemřela
pí Krtičková, která tam chodila v sedmdesátých letech,
farář P.Josef Landa nedovolil nikomu, aby tam chodil. Se
stranou a vládou neustále bojoval, tenkrát mu stěhovali
depozitář kvůli obřadní síni a bylo mnoho dalších problémů
a tak měl strach, že kdyby se někdo při cestě po půdě
zranil, že by to odnesl. Příchozí cesta tam není tak úplně
bezpečná. Ani já jsem ho nepřesvědčil, když jsem chtěl
chodit ty hodiny natahovat. Tak stály několik let až přišel
jiný kněz P.Jiří Prokůpek v červenci 1981. Hned jsme se
domluvili a začal jsem hodiny natahovat. Hodinový stroj
má bití celých hodin i čtvrtí, ale když se v roce 1968
opravovalo celé průčelí kostela s věží, neudělaly se v krytu
věže otvory pro táhla ovládající bití na tympány (ty ve věži
stále visí). Ono totiž kolem nich neustále zatékalo a s
natahováním hodiny už to bylo všelijaké.

MiroslavPichl

Radost na pokračování.
Došel mi dopis (elektronickou poštou) od čtenáře, mého
jmenovce a dokonce vzdálenějšího příbuzného z Police nad
Metují. Reagoval na můj článek v Polickém zpravodaji. Asi
před 9ti měsící jsem napsal „Letní osvěžení v Polici nad
Metují“ a v něm se zmínil o nebijících hodinách na věži
kláštera. Protože to, co mi napsal se mi zdálo velice
zajímavé z hlediska historie Broumovska a Policka, chtěl
jsem jeho článek nějak zpracovat. Jenže se mi stalo, co se
občas stává snad většině lidí používajících počítač. Uložil
jsem si jej (asi omylem) tak dobře, že jsem si nemohl
vybavit kam a nemohl jsem jej najít ani vyhledávačem. Pak
jsem dokonce pro závadu musel nechat přeinstalovat
počítač a tak bylo smazáno i něco dalších věcí. Škoda,
litoval jsem v duchu. Ale před několika dny se mi pan Kohl
Jiří z Police ozval znovu, že doma našel pohlednici, kterou
za války poslal můj otec z totálního nasazení na práci v Říši,
z města Suhl, jeho otci. Můj otec byl ze Suchého Dolu a tak
se znali. A že mi ji věnuje, jestli ji chci. Samozřejmě jsem
zajásal a že se pro ni zastavím. No a při té příležitosti jsem
se mu zmínil o osudu jeho podkladů pro článek o
klášterních hodinách v Polici. Jenže pan Jiří mi udělal
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Dal se tedy natahovat jen hodinový stroj a závaží bylo
jen přes volnou kladku, takže stroj vydržel na jedno
natáhnutí pouze 30 hodin. To znamenalo chodit na věž
každý den. Ze začátku jsem to bral sportovně, ale po čase
jsem přemýšlel, jak si práci ulehčit. Vyrobil jsem 4-

kladkový kladkostroj, na něj zavěsil podstatně těžší závaží
a dnes hodinový stroj vydrží na jedno natáhnutí 100 hodin.
Takže jsem tam chodil jen 2x týdně. Takto hodiny fungují
už přes 25 let. Problém je, že kdyby chtěl někdo oživit bití
hodin, musel by udělat další 2 kladkostroje a 2 závaží a to
se do stávající věže nevejde. Další možnost je elektronika,
ale zatím jsou stále potřebnější věci. Také nevím, jestli
někdo dořešil majetkový anachronismus z dob komančů. Já
jsem hodiny natahoval 13 let a pak když nějaký chytrák
začal zamykat klášter a já se nemohl k hodinám dostat,
protože mi nedali klíč, tak jsem s tím praštil. To jsem
dojížděl do broumovského kláštera a tak jsem měl času
opravdu málo. Nějaký čas hodiny stály a pak se jich ujal
Petr Voborník a už tam chodí také asi 10 let. Takže polické
kostelní hodiny nebijí ani čtvrtě ani celé už 40 let.
Jestli si vzpomínáte na film Řád, který se natáčel v
Broumově, tak pohledy na ciferníky hodin, které tam také
hrají, jsou z kostela v Polici. To jsem tak trochu zavinil
také já, když štáb hledal vhodný ciferník s možností
nastavení času, jaký potřebují.
Asi na této zprávě nenajdete nic zajímavého, ale to
jen, abyste si nemyslel, když něco napíšete, že to lidé
nečtou. Zdraví Vás a celou redakci
Jiří Kohl, knihkupectví Police nad Metují
a Antonín Kohl

Rozhovor s panem Stanislavem
Ducháčem, který byl s mnoha
dalšími totálně nasazen za druhé
světové války na práci v Říši.

Až vyjde toto číslo Polického zpravodaje, bude již po
osmém květnu, výročí již 64 let od ukončení druhé světové
války. Ten, kdo se narodil těsně po válce je již v důchodu.
Mnoho účastníků a pamětníků války již nežije, vlastně velká
většina. Začíná se zapomínat. Dnes mladí ani netuší
mnohdy, co to bylo za dobu. Filmy, které sledují, jim již
říkají něco jiného, než původně chtěly a měly. Dnes zůstává
jen adrenalin z bitev na filmovém plátně, stejný jako
z počítačových her. Neosobní, nepravdivé a pro ně ne
nebezpečné, ovšem paradoxně tím nebezpečnější. Miliony
lidí neměli štěstí válku přežít, mnoho dalších se přeci jen
vrátilo i z koncentračních táborů, někteří na pokraji smrti a
dokonce někteří umírali na cestě domů. Jak smutné. O těch
všech bylo již napsáno hodně. Ale tak nějak ve stínu se
ztrácejí ti, kteří byly takzvaně totálně nasazeni na práce
v Říši. Rozhodně tam nešli dobrovolně pracovat pro
válečnou výrobu Německa. Prostě museli. O tom se s nimi
nikdo nebavil a tresty byly jasné.
Po Sametové revoluci bylo v devadesátých letech
zbylým žijícím totálně nasazeným nabídnuto Německem

odškodnění z jakéhosi fondu, ale administrativní „složitosti
a obstrukce“ táhnoucí se další roky způsobily, že mnoho
zbylých nasazených se odškodnění nedožilo, a již nic
nedostali. Nedožil se ani můj otec (zemřel 1994) a dokonce
ani má matka nic nedostala. Zemřela až v roce 2002. Ta ve
svých asi 21 letech musela pracovat s vrtačkou v ruce na
výrobě letadel Messerschmidt v pražské Avii Letňany (nebo
Airovce?). Její vzdělání tomu neodpovídalo, byla
absolventkou Rodinné školy ve Vysokém Mýtě. Někteří další,
kteří měli zdravější kořínek a dožili se mnohem vyššího
věku pak přeci jen odškodněni byli.
Co mne k tomuto rozhovoru o totálně nasazených
přivedlo. Zatelefonoval mi pan Jiří Kohl z Police (prodejna
kniha na náměstí), že doma našel pohlednici, kterou za
války poslal můj otec jeho otci z města SUHL, kam byl
nasazen na práci pro Říši. A že mi ji věnuje, pokud mám o
ni zájem. Pohled byl datován 16.6.1943. Otec, kromě
jiného, psal, že onemocněl. Píše: „Jsem 4 týdny nemocen,
ale již jsem z toho vyvázl. Mohl to být zápal plic, marodím
také s revmatismem. Teď mi je však již dobře, ale musím
se ještě nějaký den na tvrdém kavalečku váleti. Tatínkovi
to však neříkejte, on by měl zbytečný strach“.
Samozřejmě, že jsem si pro pohlednici rád přijel a
poděkoval za ni. Písmo jsem okamžitě poznal, otec měl
osobitý rukopis.
Pak ještě existuje jedna fotografie, kterou měli všichni
4 vrstevníci ze Suchého Dolu u Police nad Metují, kteří se
nechali společně vyfotografovat v Německu. Na ni jsou z
leva pan Josef Holub, pan Stanislav Ducháč, pan Josef
Jelínek a můj otec Antonín Kohl. Našel jsem posledního
žijícího z oněch čtyřech. Navštívil jsem na Honech pana
Stanislava Ducháče o rozhovor. Souhlasil a tak čtěte.
1) Pane Ducháč, Vy pocházíte ze Suchého Dolu, jako
můj otec Antonín Kohl i ostatní ze zmíněné fotografie,
kterou tu máte na zdi také. Otec již zemřel v roce 1994
ve věku nedožitých 75 let. Byl ročník 1919. Měl zajímavý
datum narození 21.12.1919. Vám bude letos 89 let, jste
tedy ročník 1920. Celý život máte doma na zdi fotografii,
kterou měl rovněž doma na zdi můj otec a jistě i oba
další aktéři na snímku, na kterém jsou pánové ve věku
asi 23-24 let kdesi na zahradě. Přes poprsí máte každý
jednu číslici dávající dohromady letopočet 1943. Tedy
„kdesi“ – bylo to v SUHLU, městě německém, kam jste
byli všichni totálně nasazeni na práci pro Německou Říši.
Protože jste poslední žijící člověk z této fotografie, rád
bych se Vás zeptal jaké to tehdy bylo, co jste prožili.
Na této fotografii jsme seřazeni podle velikosti odleva
doprava, Vlevo nejvyšší je Pepa Holub, druhý jsem já, tedy
Stanislav Ducháč, třetí Josef Jelínek a nejmenší je Tonda
Kohl. Pepa Holubů zemřel – je to asi rok, tedy v roce 2008.
Bydlel nejprve ve Velkém Poříčí a nakonec v Novém Městě
nad Metují, ale pocházel také ze Suchého Dolu. Ostatní
zemřeli již dříve, takže jsem zůstal sám.
Na práce jsme byli nuceni odjet v listopadu 1942 a
pracovali jsme tam do konce války, to je asi do dubna 1945.
Asi 4.dubna 1945 nás tam zabrali Američani. Po celou dobu
nasazení jsme pracovali ve zbrojovce Sauer a Sohn v Suhlu
na výrobě, já pistolí a Váš otec s Pepíkem Holubem na
výrobě pušek. Dělali jich tam asi 1500 denně. Vozili nám
tam odlitky a my je opracovávali a montovali. Až s toho
nakonec byly pistole. Vyráběli jsme jich 300 denně.
Samozřejmě, že ne jen my Češi. Dělníci byli samí cizinci a
bylo nás tam asi 4000. Bylo to asi 17 národností. Nejvíce
Rusů a Poláků. Němci byli všichni na frontě. Zůstalo tam
jen několik německých mistrů, kteří znali výrobu. A jen
několik starých dělníků. Pracovali jsme ve 12. hodinových
směnách denních i nočních. Od 6:oo do 18.oo a od 18:oo do
6:oo. Nepřetržitý provoz. My Češi jsme byli ubytováni
nejprve v lágru přímo ve fabrice. Po nějakém čase nás
převezli dál od závodu, jezdili jsme na pracoviště jednu
stanici vlakem. Mäbendorf se to jmenovalo. Tam nás
ubytovali v bývalém starém pivovaru. My jsme byli ve dvou
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místnostech. 60 Čechů. 30 nahoře a 30 dole. Já jsem
pracoval s Josefem Jelínkem, který pak po válce žil
v Martínkovicích na Broumovsku.
2) Jaká byla při takové práci strava? Vy jste přeci nebyli
v zajateckém koncentračním táboře, tak předpokládám,
že mohla být lepší.
My jsme chodili v továrně pouze na obědy. Za práci
jsme dostávali jakousi mzdu a tak jsme se museli stravovat
po hospodách sami. Po práci jsme mohli jít volně ven.
Dostávali jsme potravinové lístky a dokonce s přídavkem
jako těžce pracující. Ovšem jen za odpracované dny. To
znamenalo o něco vyšší příděl. Pokud byl někdo nemocen,
přídavek nedostal. Lístky jsme dostávali jenom my Češi a
Francouzi. Jiné národnosti, jako např. Poláci, Ukrajinci,
Rusové ne. Ti byli v lágrech stravovaný. Co tam jim dávali
k večeři, nebo snídani nevím, ale asi na tom byli hůř. Mzdu
možná taky že jim něco dali, ale moc ne. Kolik toho bylo
nevím.
3)

Prožívali jste tam také nějaké nálety?
Jo, ale nebombardovali tam. Jenom přelety byly. Byl
tam jeden mistr a ten říkával.Těch se nebojte, ti mají
papírový ocasy, nic nám neudělají. Akorát jednou se
odněkud vraceli a vysypali tam někde poblíž zbytek munice.
A tomu mistrovi to nějak poškodilo barák. Už to pak
neříkal. Posledních půl roku jsme za zvuků sirén často
běhali do krytu. Letadel bylo, že ani oblohu nebylo vidět.
4) Když tam bylo takové množství dělníků, jak to bylo
s nemocemi, případně epidemiemi, nebo úrazy.
Epidemie, nebo hromadná onemocnění jsme tam žádné
neměli. Úraz jsem měl, jak si vzpomínám. To jsem dělal na
vrtačkách. Do těch odlitků pistolí jsme vrtali dírky. Jeden
vrták mi praskl. A za mnou se honily nějaké dvě Ukrajinky.
Podrazily mi nohy a já jsem spad na to, co se točilo a
skalpovalo mi to vlasy. Zůstala mi tady (ukazuje kde) akorát
taková štětinka. Vše ostatní bylo pryč. Šel jsem pak
k holiči, aby mi tedy hlavu dobral dohola. Řekl mi ale,
abych se nebál, že mi vlasy ještě narostou. A narostly. A
dokonce teď mi rostou, že je nestačím stříhat.

nepřipadá v úvahu. Pak jsme spolu nějaký čas nemluvili.
Jenže Tonda sehnal maso, což nebylo lehké, ale dokázal to
a udělal svatbu. Dokonce sud piva. A říkal mi, tak si pojď
k nám sednout a já jsem odmítal, ale pak přece jenom jsem
si taky přisedl a byl tam. U obřadu jsem ale nebyl.
8) Tátova verse byla, že totiž Rusky nesměli po válce
jet domů a museli v Německu zůstat. Snad to mělo
souvislost s vytvořením sovětské zóny v Německu, aby
tam bylo více nevěst pro pozůstalá sovětská vojska. A
jedině, když se provdala za člověka, který byl z Německa
propuštěn, což byl také můj otec, tak mohla odejít.
No samozřejmě, tak to bylo. Umožnil jí tak odchod
z Německa. No, ale to mělo pak pokračování tady doma
v Suchém Dole. Tonda i Pepa Holub dojížděli do práce do
Broumova, kde pracovali na Okresním národním výboru.
Tonda měl, myslím, na starosti potravinové lístky. Když
přijeli po práci domů, do Suchého Dolu, tak byly manželky
pryč. Dokonce ta tátova měla být prý těhotná. Projížděla
tudy Rudá armáda a holky odvezla. Pak kolovaly různé
pověsti, jestli se vůbec do Ruska dostaly, protože je asi
Rusové považovali za zběhy. Co by jinak dělaly Rusky
v Suchém Dole, že. Samozřejmě se po nich pátralo, ale ani
úřady nic nezjistily. Ještě tam byl jeden, jakýsi Berta
Klimešů a tomu ji vzali taky, ale ta jim někde, asi
v Otovicích, utekla. Dalším se to nepovedlo. Nebo chtěly
domů. To dnes už nikdo nezjistí.
9) Táta měl později mnoho shánění, jak dosáhnout
rozvodu se zde nepřítomnou manželkou, aby se mohl
opět oženit. Bylo to složité, právně i finančně náročné,
ale ani při tomto řízení se zmizelou Rusku nepodařilo
najít. Takže nakonec, po dlouhém řízení, byl rozveden a
mohl se znovu oženit.

5) Domů jste se ale asi nemohli zajet podívat i když jste
měli po práci volný pohyb po městě. Nebo jste dostávali
dovolenou?
Jednou jsme ji dostali. Za celý pobyt. Jednou jsme byli
doma v Suchém dole. Byli jsme svobodní. Ženatí jezdili
jednou za půl roku.
6) Když Vás tam pak asi 4.dubna zabrali Američané, to
jste pak pádili domů, co?
Ale vůbec ne! Vždyť byly fronty v pohybu a nebylo vůbec
bezpečné někam cestovat. My se domů dostali asi až
2.června 1945. Než nás pustili, tak nás odvezli na takové
soustředění a to bylo myslím v Eisenachu. Byli jsme tam asi
10 dní. To byli obrovský německý kasárna a odtamtud jsme
pak jeli domů. Bylo nás tam hrozně moc. Plné místnosti, ale
i chodby a ještě i nádvoří.
7) No a teď, byli jste mladí svobodní kluci, jak to bylo
s děvčaty.
Můj
otec
tam
prý
prožil
nějaké
„dobrodružství“.
Váš otec tam asi rok chodil s takovým pěkným, hodným
děvčetem. Maruška to byla. Ostatně,Tonda nebyl sám.
Pepík Holubů se tam po válce taky oženil. Vzal si Helenu.
Byl jsem mu na svatbě za svědka. Ani nevím, co to bylo za
úřad, asi Američani. Jenže Maruška Tondovi, když byl konec
války, řekla: „Já s tebou nikam nepojedu“. On se sebral,
prohlásil: „Kluci, já se stejně ožením“ a odešel do města.
Přivedl si Rusku (podle místa narození ale Ukrajinku – pozn.
autora) a že se s ní bude ženit. My jsme ji nikdo neznali. A
požádal mne, abych mu šel taky za svědka. Ale já mu řekl:
„Tondo, s touhle pitomostí, co děláš, se mnou nepočítej!“
A nešel jsem. Kdyby se ženil s Maruškou, to bych rád šel,
ale takhle jsem odmítl. Se čtyřhodinovou známostí to

35

Pane Stanislave Ducháči, děkuji Vám za rozhovor a
Vaší manželce za kafíčko a přeji mnoho zdraví
k narozeninám, které právě slavíte 29.dubna. Jsou
osmdesáté deváté a tak přeji ještě vřeleji, ať to vydrží
aspoň přes stovku. Děkuji za rozhovor.
Antonín Kohl

Sraz rodu Kohlů v pensionu Adler
V sobotu 18.4.2009 se v pensionu Adler v Polici nad
Metují konal 0-tý ročník – tedy zahajovací a přípravný pravidelných srazů rodu Kohlů, kteří jsou všichni původem
se Suchého dolu. Jak k této akci došlo. Můj otec, Antonín
Kohl se narodil v Suchém Dolu v č.p.81 21.12.1919. Již
zemřel a spolu s ním, dříve či později, všichni strýcové a
tety. Zůstali mi již pouze 3 sestřenice. Již dříve jsem věděl,
že v Suchém Dole a okolí je ještě několik jiných obyvatel
užívající jméno Kohl, ale ty jsme vždy považovali za
nepříbuzné. Jak se říká shoda jmen. Jenže díky panu Jiřímu
Kohlovi z Knihkupectví v Polici nad Metují jsem se

dozvěděl, že jsem na velikém omylu. Jiří má totiž veliké
hobby. Je to kůň jak maštal a věnuje se mu ze zápalem
nevídaným. Zabývá se totiž sbíráním informací, starých
listin o předcích rodu. Jezdí po archivech a matrikách.
Informace ukládá do speciálního počítačového programu a
vytváří grafické propletence rodu Kohlů. Mravenčí práce.
Jeho dílo je již teď tak bohaté, že jsem prohlásil po Jirkově
výkladu na 0-tém srazu, že nejenom všichni zdejší Kohlové
si jsou příbuzní a mají společného předka, který přišel do
našeho kraje někdy po roce 1700 ze Střední Stěnávky - dnes
v Polsku - , ale jsme si příbuzní i s mnoha zkomoleninami
toho jména vzniklých při zápisech do matrik. A nejen to,
jak se ženy toho jména vdávali, získávaly jména jiná a ta
později se v několika případech opět spojovala s původním
jménem Kohl. Bohatě rozvětvený rod se snad ani nemůže
podařit zmapovat celý, je to mohutný a složitý
propletenec. A já si umanul, že kdykoliv vystoupím z auta
na náměstí v Polici nad Metují, Suchém Dole, Hlavňově,
Machově atd. vždy budu zdravit všechny okolo, protože to
jistě jsou příbuzní. Docela bylo zajímavé, když mi pan Jiří
ukázal, kudy vede cestička příbuznosti mne a mého, kdysi
velice respektovaného učitele na Gymnáziu v Broumově,
prof.matematiky pana Františka Janečka z Hlavňova. Také
často píše do Polických novin. Tak pane profesore, dobrý
den, jsme příbuzní!
Antonín Kohl

Z HISTORIE OBCÍ ...

Suchý Důl

V dnešním čísle Polického měsíčníku se vám představuje
obec Suchý Důl. V současné době zde žije 410 obyvatel.
Celé správní území má rozlohu 1327 ha. Součástí obce je i
osada Slavný. Založení Suchého Dolu spadá do let 1240 –
1245. Osídlování obce nějaký čas trvá, a tak je v pamětní
knize obce uveden rok vzniku vesnice 1253, kdy končí vláda
Václava I. První písemná zmínka o vsi zvané SUCHDOL
pochází až z listiny krále Václava IV. z roku 1395. K založení
vesnice byli povoláni čeští osadníci, kterým byla odměřena
půda do dědičného užívání za peněžitý a naturální
poplatek. Podle platných lánů a prutů byl Suchý Důl
největší vesnicí na polickém klášterním panství. Povinností
poddaných byla i robota. Na její dodržování dbal tzv.
poplužní dvůr založený klášterem, se svým rychtářem šolcem. Byl to statek s dědičným právem, kterému se ještě
dodnes říká „šolcovna“. Výsady a povinnosti spojené se
suchodolskou
„šolcovnou“
jsou
vypsány
na
6
pergamenových hamfeštech (privilegiích), z nichž originály
posledních čtyř jsou v archivu pana Ticháčka. Dnešní
majitelé této usedlosti jsou desátou generací Ticháčků v
„šolcovně“.
Osada Slavný, která patří pod Suchý Důl od roku 1961,
byla založena roku 1558 opatem Janem Chotovským. Psané
výsady obdržela roku 1561. V tomto čase spravoval obec
suchodolský rychtář. Není známo jak dlouho. V roce 1699
však již obec měla svého rychtáře, který sídlil v č.p. 1. Do
roku 1917 pak Slavný administrativně patřil k Bělému.
Od roku 1986 patřil Suchý Důl i Slavný pod město Police
n.Met. V roce 1990 se obec opět osamostatnila.
Mezi významné objekty, které se v Suchém Dole
nacházejí, patří Suchodolská kaplička. Tato dřevěná kaple
byla postavena v roce 1897 v Ticháčkově lese z darů
poutníků jako připomínka 23 mariánských zjevení, které
údajně měla tehdy čtrnáctiletá Kristina Ringlová v letech
1892 až 1895. V roce 1893 bylo započato se stavbou křížové
cesty kolem lesa a tzv. růžencových schodů z kamene,
vedoucích ke kapli. Na místě nepatrné studánky byla
vybudována nádrž na vodu, výklenek a zdivo s kamenným
mostem, dále tzv. „soudní brána“.V témže roce přijelo
podle odhadů do Police až 400tisíc lidí, někdy až 15tisíc

poutníků denně. Církev s údajným zjevením nesouhlasila, a
proto návštěvy těchto míst zakazovala. I přes tyto zákazy
proudily ke kapličce a studánce tisíce poutníků. Nakonec
zasahovalo i četnictvo, několik lidí bylo dokonce zatčeno.
Kaplička byla v roce 1990 vysvěcena a předána do užívání
Růžencovému bratrstvu.
Nedaleko této kapličky, v lesíku zvaném „Ochozský“,
stojí druhá památka - Lurdská kaple. V roce 1883 ji nechal
postavit nákladem dobrodinců Václav Ticháček k poctě
Panny Marie Lurdské. Na oltáři stojí socha Panny Marie
Lurdské, po obou stranách jsou umístěny sochy sv. Petra
vlevo a sv. Pavla vpravo. Kaple byla vysvěcena na den sv.
Petra a Pavla v roce 1884. Od té doby se každý rok koná v
naší obci pouť. V této kapli se slouží
pouťové a
posvícenské mše. V současné době je kaple v soukromém
vlastnictví.
Geologickou zajímavostí je Čertova skála v Ticháčkově
lese, osamoceně stojící pískovcový balvan svědčící o
původním rozsahu pískovcových vrstev. Váže se k němu
pověst, stejně jako k mnoha jiným, o čertovi, který musel
skálu upustit, protože zakokrhal kohout.
V obci se dochovalo několik pozoruhodných stromů,
jejichž stáří přesahuje 100 let například lípa u Barešova
kříže, lípa u Kubečků a vykotlaná památná Barešova lípa na
Pohoři, která zde roste více než 300 let.
Když projdete obcí i okolím může vidět různé sochy,
drobná sousoší a kříže. Na kraji Suchého Dolu při příjezdu
po staré silnici přes Pohoř, stojí barokní kříž, u kterého se
loučili zesnulí občané se svou obcí. Po výstavbě nové silnice
se postavil Jansův kříž k odbočce na Rovinku. Naproti
hospodě stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Na suchodolské
návsi stojí kříž s reliéfy sv. Jana Nepomuckého. Další socha
sv. Jana Nepomuckého je umístěna ve štítě bývalého mlýna
č.p. 125 vedle „šolcovny“.
Další kříže se nachází podél cesty zvaná „Trhovice“ ke
Slavnému. Od „Kaštanu je pěkný výhled na místní část obce
Pohoř. Na Slavném, na rozcestí staré a nové silnice, je
umístěna mezi čtyřmi lípami socha sv. Jana Nepomuckého.
Je k ní přístup po osmi kamenných schodech. V centru
Slavného stojí „Obecní kříž“.
Nejvíce různých lidových plastik z konce 18. a začátku
19. století je na tzv. „Vambeřické cestě“, po které
putovala procesí věřících do známého poutního místa –
kladských Vambeřic. Tato cesta - pěšina, prochází
Červeným dolem za Barešovu horu, stoupá vzhůru ke
Slavnému a přes hory do Božanova, Radkowa a Vambeřic.
Kříže a sousoší zde nechali postavit majitelé pozemků.
První od Police je Fulkův kříž, druhý barokní stéla s
chronogramem, třetí je sousoší Korunování Panny Marie tzv.
„státue“, které již bohužel schází množství sochařských
prvků. Na spodní straně podstavce je znázorněna reliéfem
pověst o oráči, který začal pozemek orat v neděli, pak
slyšel vyzvánět na mši, zanechal orání a šel na mši, když se
vrátil z kostela, anděl za něho právě dooral. Čtvrtý je
Kohlův kříž, pátý Barešův kříž. Další sousoší ke Slavnému je
Cihlářův kříž. Hluboko v lese je Oberfořtův (Pánův) kříž,
který je však zcela neúplný. Poslední původní procesí touto
cestou prošlo v roce 1947, v roce 2002 byla tradice procesí
znovu obnovena.
Tato známá poutní cesta propojila v novodobé historii
Suchý Důl s polskými Vambeřicemi. V dubnu roku 2004 došlo
k podepsání smlouvy o přeshraniční spolupráci mezi těmito
obcemi, konají se společná setkání a organizují společné
projekty (často za podpory EU).
Od roku 2000 je Suchý Důl zapojen do soutěže „Vesnice
roku“. Již získal bílou stuhu za práci s mládeží, zelenou
stuhu za péči o zeleň, zlatou stuhu a titul vítěz
v Královehradeckém kraji a třetí místo v celostátní soutěži.
Dále pak diplom za přeshraniční spolupráci a modrou stuhu
za společenský život.
Čilým kulturním a společenským životem je výjimečný
Suchý Důl i Slavný . V průběhu roku se zde slaví všechny
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tradiční svátky. Obec, místní spolky hasičů, sportovců, žen,
loutkářů a Spona (spolek nadšenců), organizují celoročně
programy pro děti a dospělé. Přijďte se k nám podívat,
srdečně vítáme i „přespolní návštěvníky“ našich akcí.
Vítězslav Vítek

KALENDÁRIUM
KVĚTEN 2009
1. květen
• Svátek práce - mezinárodní dělnický svátek, který se slaví
od roku 1890, zavedla v roce 1889 II. internacionála na
paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu 1.
května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890
na Střeleckém ostrově v Praze. 1. máj se však stal i dnem
politických protestů nebo dnem protestů proti vládním
opatřením.
• 85. výročí - narození Karla Kachyni (1924-2004), filmového
režiséra,
který
se
v počátečním
období
věnoval
dokumentární tvorbě (často i jako kameraman); od r. 1955
představil filmy: Dnes večer všechno končí, Král Šumavy,
Práče, Ucho, Už zase skáču přes kaluže, Malá mořská víla,
Lásky mezi kapkami deště, Pozor, vizita, Sestřičky, Zlatí
úhoři, Smrt krásných srnců a pro televizi také realizoval
seriál Vlak dětství a naděje.
• 15. výročí – úmrtí Františka Jirmana (1909-1994),
konstruktéra dětských stavebnic a elektrických modelů
vláčků v podniku INVENTOR.
2. květen
• 20. výročí – demontování technického signalizačního systému
Maďary na hranici s Rakouskem, čímž byl zahájen pád
"železné opony". Uvolnění výjezdů v Maďarsku odstartovalo
exodus tisíců východoněmeckých turistů přes Maďarsko do
Spolkové republiky Německo.
3. květen
• 130. výročí – narození Alice Masarykové (1879-1966), dcery
T. G. Masaryka, socioložky a sociální pracovnice, v letech
1919 - 1939 byla předsedkyní Čs. červeného kříže a působila
také jako předsedkyně Mezinárodní konference sociální
práce. Po smrti matky Charlotty vystupovala jako první dáma
republiky.
4. květen
• Den hasičů - slaví se od roku 1990 z podnětu Svazu požární
ochrany, v den sv. Floriána, patrona ochrany před požáry.
• 130. výročí – narození Antonína Engela (1879-1958),
architekta a urbanisty, od r. 1922 profesora Vysoké školy
architektury a pozemního stavitelství ČVUT, jehož byl v
letech
1939-1940
rektorem;
autora
monumentální
novoklasické architekturu, která se projevila, na vodárně v
Podolí (1923-28), budově České techniky (1925-37) a
Ministerstva železnic (1927-31), budově Generálního štábu
na Vítězném náměstí (kolem 1934). Zásadním způsobem
zasáhl do pražského urbanismu svým návrhem na řešení
Dejvic (Vítězného náměstí) v letech 1924-28 a studií regulace
Letné a Petrské čtvrti.
• 90. výročí – úmrtí Milana Rastislava Štefánka (1880-1919),
slovenského
astronoma,
politika,
vojáka,
generála
francouzské armády a spoluzakladatele samostatného
Československa, který zemřel když se s ním při návratu
z Itálie zřítilo nedaleko slovenské Ivanky pri Dunaji letadlo.
Díky svým kontaktům na čelné představitele francouzské
vlády umožnil Masarykovi a Benešovi prezentovat myšlenku
nezávislého Československa, v níž se také sám výrazně
angažoval. Inicioval rovněž vznik Československé národní
rady, centrálního orgánu zahraničního odboje.Válečných
bojů se aktivně zúčastnil v prvních dvou letech konfliktu jako
pilot a během války organizoval československé legie v
Srbsku, Rumunsku, Rusku a Itálii.
• 30.výročí – nástupu vlády Margaret Thatcherové (1925),
první ženy v historii Velké Británie, která úřad ministerského
předsedy zastávala jedenáct a půl roku.
5. květen
• 60. výročí – založení Rady Evropy, mezivládní organizace
sdružující v současné době 47 zemí (všechny evropské státy
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kromě Běloruska, Kazachstánu a 6 sporných území).
Československo vstoupilo do Rady Evropy roku 1991 a do
konce roku 1992 ratifikovalo 22 mezinárodních smluv,
sjednaných v rámci Rady Evropy, včetně většiny smluv
lidskoprávních. Rada Evropy má od roku svého založení 1949
sídlo ve Štrasburku, stejně jako její nejznámější instituce
Evropský soud pro lidská práva.
• 50. výročí – obnoveného odbíjení hodin na polické radnici.
Stalo se tak zásluhou místních občanů a především hodináře
Josefa Plného.
6. květen
• 130. výročí – narození Bedřicha Hrozného (1879-1952),
orientalisty, o kterém se traduje, že rozluštil chetitské
písmo. Hrozný však "pouze" rozluštil neznámý jazyk
(chetitštinu), kterou obsahovaly klínopisné tabulky jeho
rozluštění
klínopisné
chetitštiny
patří
však
mezi
nejvýznamnější výsledky v dějinách orientalistiky 20. století.
Je autorem knih Peníze u Babyloňanů, Obilí ve staré
Babylonii, Jazyk Chetitů, Nejstarší dějiny Přední Asie a
Indie. V roce 1939 se stal rektorem Univerzity Karlovy a za
nacistické razie se statečně postavil okupantům, aby bránil
akademickou půdu. Po zavření českých vysokých škol aspoň
veřejně přednášel a jeho poznámky o pomíjivosti říší, stáří
Semitů či původu svastiky vzbuzovaly veliký zájem.
• 120. výročí – slavnostního otevření Eiffelovy věže, jedinečné
ocelové konstrukce - ikony Paříže a Francie, na počest 100.
výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce
1889, jejímž autorem je architekt Gustav Eiffel (1832-1923).
Věž tvarem připomínající písmeno A vyrostla na Martových
polích na levém břehu řeky Seiny a představovala radikální
rozchod s nízkými stavbami z kamene a cihel, do té doby pro
Paříž charakteristickými.
7. květen
• 55.výročí - rozhodující bitvy indočínské války u vietnamské
vesnice Dien Bien Phu, kde Francouzi Vietnamcům podlehli
a kapitulovali. Porážka francouzské armády Vietminhem
vedla k ukončení války v Indočíně a ke konci francouzského
koloniálního panství.
• 25. výročí – od posledních otřesů země, které byly v Polici
nad Metují zpozorovány.
8. květen
• Den vítězství – státní svátek, ustanoven zákonem č.
101/2004 Sb. ze dne 10.2.2004
• Mezinárodní den Červeného kříže - slaví se od roku 1953 z
rozhodnutí Mezinárodní konference Červeného kříže v den
narození Henriho Dunanta (1828-1910), zakladatele
Červeného kříže,.
10. květen
• 40. výročí – úmrtí Josefa Váchaly (1884-1969), malíře,
grafika - symbolisty a spisovatele, autora kolorované kresby
Pláň astrální - Spiritistická sedánka, Pláň elementální - Pláň
vášní a pudů, cyklu leptů Ženy, barevného dřevořezu Magie a
též Krvavého románu, který i po literární stránce osobitě
přetváří bulvární čtivo, Vigilie o hodině hrůzy, Koruny
bludařstva, to jest Postila kacířská či Dokonalé magie
budoucnosti. Jeho knížky Šumava umírající a romantická
(1931) a Receptář barevného dřevotisku (1934) se řadí k
nejvýznamnějším dílům české knižní grafiky. Po roce 1948
bylo jeho dílo až do listopadu 1989 na indexu.
• 20. výročí – úmrtí Dominika Tatarky (1913-1989),
slovenského spisovatele, intelektuála, od začátku 70. let v
postavení persona non grata a svá díla mohl vydávat jen v
samizdatu a exilu; jako jeden z mála udržoval kontakty s
českou opozicí; autora knih V úzkosti hľadania, Panna
zázračnica, Farská republika, Démon súhlasu, Prútené
kreslá,Písačky, Nahrávačky..
11. květen
• 80. výročí – úmrtí Jozefa Murgaše (1864-1929), slovenského
kněze a elektrotechnika působícího především v USA,
kterého technické myšlení se uplatnilo především v oboru
bezdrátové telegrafie, kde obdržel dvanáct patentů, k.j.
zavedl pro tečku a čárku Morseovy abecedy rozdílné
frekvence, čímž se urychlilo předávání zpráv.
13. květen
• 15. výročí – slavnostního
předání městského praporu
delegaci Města Police nad Metují.

14. květen
• 150. výročí – úmrtí Jana Legeho (1777-1859), mistra
koželužského, školního městského dozorce, radního a autora
rukopisu nejstarší Polické kroniky, který se tak významně
zasloužil o uchování letopisu o Polici.
• 140. výročí – platnosti zákona o Všeobecné školní docházce.
Zákon modernizoval zastaralé předpisy výuky a vzdělávání,
prodloužil školní docházku na osm let, zřizoval nové školy a
zásadně zlepšil obecní postavení učitelů.
15. květen
• 15. výročí – podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci mezi
městy Police nad Metují a polskou Swidnicí.
16. květen
• 100. výročí – narození Františka Kožíka (1909-1997),
spisovatele, esperantisty, autora historických a biografických
románů Největší z pierotů (o Jean G.Debureau), Básník
neumírá (o Luísi Vazovi de Camöes), Rytíř smutné postavy (o
Cervantes), Černé slunce (o markýzi de Sade), Světlo
v temnotách (o Janu Amosi Komenském), Po zarostlém
chodníčku (o Leoši Janáčkovi), Josef Mánes (o J. Mánesovi),
Fanfáry pro krále (o Eduardu Vojanovi), Miláček národa (o J.
K. Tylovi), Na křídle větrného mlýna, Neklidné babí léto (o
Zdence Braunerové) aj.
• 80. výročí – prvního udělování filmové ceny Oscar
v Hollywoodu.
17. květen
• Světový den telekomunikací- na výročí založení Mezinárodní
telekomunikační unie v roce 1865 a slaví se od roku 1965 z
rozhodnutí Mezinárodní telekomunikační unie.
• 40. výročí – úmrtí Josefa Berana (1888-1969),
římskokatolického teologa a duchovního, arcibiskupa
pražského; profesora náboženství a pedagogiky a později i
ředitele na učitelském ústavu kongregace chudých školských
sester sv. Anny v Praze. V červnu 1942 po atentátu na R.
Heydricha byl zatčen jako rukojmí a vězněn v Terezíně a v
koncentračním táboře v Dachau. V únorových dnech 1948
vydal pastýřský list se slovy Nemlč arcibiskupe! Nesmíš
mlčet. Odmítl podřídit církev komunistickému režimu a v
rámci represí proti katolické církvi byl od června 1949 zcela
izolován v arcibiskupském paláci a v letech 1950-63
internován. Pak ho sice propustili, ale musel žít na
vykázaném místě mimo Prahu. Když jej v lednu roku 1965
papež jmenoval kardinálem, dovolil mu režim odjet do Říma
- bez možnosti návratu.
• 20. výročí – uvedení do provozu nové Čistírny odpadových
vod v Mezihorním údolí, na místě bývalého mlýna a pily,
kterou zainvestoval n. p. VEBA Broumov.
18. květen
• Mezinárodní den muzeí - vyhlásila v roce 1977 rezoluce
generální konference Mezinárodního výboru muzeí (ICOM).
• 130. výročí – narození Gustáva Frištenského (1879-1957),
zápasníka, který jako amatér neokusil plných pět let hořkost
porážky a jako profesionál slavil na 10 000 vítězství, v r.
1900 se stal mistrem Čech, roku 1902 mistrem RakouskaUherska, o rok později získal v rotterdamském městském
divadle titul amatérského mistra Evropy; profesionálním
mistrem Evropy se stal v roce 1929.
19. květen
• 100. výročí - narození sira Nicholase G. Wintona (1909),
britského makléře a humanitárního pracovníka, který v roce
1939 zachránil 669 židovských dětí z Československa.
• 100.výročí – rozšíření podnikání firmy Vilém PELLY v Polici
nad Metují o textilní výrobu.
• 70. výročí – vážné dopravní nehody na Záměstí, kdy se
továrník J. T. ze Žďáru srazil s koňským povozem řezníka J.
J. Kůň musel být utracen.
21. květen
• 50. výročí – od okamžiku co cestovatel Ladislav Mikeš Pařízek
(1907-1988) stanul jako první Evropan u pramenů afrického
Nigeru.
22. květen
• 80. výročí – narození Jaroslava Dietla (1929-1985)
divadelního autora, filmového a televizního scenáristy, od
60. let spoluautora řady veseloherních filmů - Einstein

kontra Babinský, Ženu ani květinou neuhodíš, Pět mužů a
jedno srdce, Causa králík, Tchán, Tajemství velkého
vypravěče, Nejlepší ženská na světě, Tři chlapi na cestách,
Křtiny a pracoval rovněž pro rozhlas na oblíbeném pořadu
Rada moudrých a dalších; stal se průkopníkem v žánru
televizního seriálu a podílel se na vzniku seriálů Eliška a její
rod, Tři chlapi v chalupě, Píseň pro Rudolfa III., v 70. letech
Dispečer a kapela, Nejmladší z rodu Hamrů, Muž na radnici,
Žena za pultem, Nemocnice na kraji města, Zákony pohybu,
Plechová kavalerie, Inženýrská odysea, Okres na severu,
Malý pitaval z velkého města, Synové a dcery Jakuba skláře.
• 70. výročí – úmrtí Jiřího Mahena (1882-1939, vlastním
jménem Antonín Vančura), spisovatele a dramatika, autora
sbírky básní Plamínky a balady, románu Kamarádi svobody,
řady povídek a dvou knih pohádek Co mi liška vyprávěla,
Dvanáct pohádek a především dramatických děl Ulička
odvahy, Jánošík, Mrtvé moře, Husa na provázku a Nasredin
čili nedokonaná pomsta.
23. květen
• 80. výročí – narození Vladimíra Preclíka (1929-2008),
sochaře, malíře, řezbáře, spisovatele a vysokoškolského
pedagoga, od r. 1954 člena skupiny Trasa 54, organizujícího
od r. 1966 mezinárodní symposium sochařství v Hořicích,
Během svého života vytvořil přes 800 soch a napsal devět
knih.
24. květen
• 150. výročí – narození Osvalda Polívky (1859-1931),
architekta, který studoval u profesora Zítka a byl i jeho
asistentem; zpočátku byl ovlivněn historismem, koncem 90.
let 19. století se přiklonil k secesi, ale později jeho tvorba
směřovala ke neoklasicizmu a moderně Jana Kotěry. K
nejznámějším stavbám postaveným podle jeho projektu patří
v Praze Obecný dům, Novákův dům, budova Pojišťovny
Praha, dům Topičova nakladatelství, ale též Palác České
obchodní společnosti v Ústí nad Labem a jiné.
• 100. výročí – přijetí prvního zákona na ochranu přírody ve
Švédsku, na jehož základě vzniklo i prvních devět národních
parků v Evropě.
25. květen
• Mezinárodní den pohřešovaných dětí - vyhlášen v USA v
roce 1986. Symbolem Mezinárodního dne pohřešovaných dětí
je modrá pomněnka, která květinovou řečí říká: „Nezapomeň
na mě“. Den vyjadřuje také mezinárodní poselství naděje a
solidarity rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné zprávy
a nevědí, co se s nimi stalo. Upozorňuje zároveň na nutnost
preventivní strategie a těsné spolupráce státních institucí,
soudů a policie na národní i mezinárodní úrovni, včetně
spolupráce s neziskovými organizacemi.
26. květen
• 130. výročí – narození Sv. Gorazda II. (1879-1942, vlastním
jménem Matěj Pavlík), katolického kněze, později biskupa
pravoslavné církve v Československu, propagátora návratu k
cyrilometodějské tradici, který za podíl na ukrývání
československých parašutistů, kteří provedli atentát na R.
Heydricha, byl nacisty zajat, mučen a popraven. Jako
mučedník byl vladyka Gorazd svatořečen 4.–6. září 1987
v Olomouci.
• 100. výročí – úmrtí Otakara Schimmera (1868-1909), lékaře,
zetě Viléma Pellyho, starosty města Police nad Metují
v letech 1906-1908.
27. květen
• 65. výročí – provokativních oslav svatodušních svátků
příslušníků a sympatizantů oddílů Hitlerjugend v Polici nad
Metují.
• 30. výročí – úmrtí Julius Firta (1897-1979, vlastním jménem
Julius Fürth), politika, kulturního pracovníka, nakladatele,
generálního ředitele podniků J. Stránského. V roku 1939
emigroval a stal se přednostou informační správy
Československého národního výboru v Paříži, poté i členem
Československé státní rady, byl ředitelem nakladatelství
Melantrich. Po roce 1948 odešel do Francie, Anglie USA,
později se stal zástupcem šéfredaktora v redakci rádia
Svobodná Evropa v New Yorku.
28. květen
• 130. výročí – úmrtí Celestina Jeřábka (1802-1879), inspektora
polického klášterního velkostatku, který se zasloužil k.j. i za
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vysázení třešňového sadu v Ochozi a stromořadí ke Klučku,
Bukovici a k Bělému.
31. květen
• Světový den bez tabáku - vyhlášen v roce 1988 Světovou
zdravotnickou organizací.
• 200. výročí - úmrtí Josepha Franze Haydna (1732-1809),
rakouského skladatele, vedoucího muže klasického období
v hudbě, označovaného i za otce symfonie, nebo "otec
smyčcového kvarteta". Výročí je celoevropsky garantováno
organizaci UNESCO.
• 150 .výročí – od okamžiku, co se na věži londýnského
parlamentu rozezněl Big Ben.
PhDr. Zlatica Zudová–Lešková, CSc.

Žijí mezi námi…
Tran Anh Tuan – podnikatel

Setkali jsme se stylově, v restauraci Hanoi v Polici nad
Metují. Seděl u stolu s kamarádem a připravovali se na
šipky. Ještě před první otázkou mu kamarád říkal, že nám
nesmí lhát – podle toho jak rozhovor v pohodě probíhal,
věříme, že pan Tuan nelhal ani chvilku.
Je v Polici pro Vás něco, o čem byste mohl říci „je to
moje srdeční záležitost“?
Tak v prvním řadě je to pro mě moje rodina. Moje
manželka je Češka, potom tchán a tchýně, ty jsou jako
moje druhá rodina. A dál ostatní lidi, kteří tady žijí.
Kdy jste poprvé přijel do Čech, nebo tenkrát ještě
Československa?
Bylo to 12. prosince 1985, přijel jsem sem kvůli učení a
práci. První dva roky jsem bydlel v Broumově a potom jsem
se přestěhoval sem do Police. Pracoval jsem ve Vebě na
barevně a ještě při práci jsem v roce 1991 začal podnikat.
O rok později jsem už podnikal na plný úvazek.
Z kterého města vlastně pocházíte?
Narodil jsem se v hlavním městě Vietnamu, v Hanoji.
Potom jsme se přestěhovali do Saigonu, nebo Ho Či Minova
Města, největšího města země.
Vracíte se do Vietnamu?
Vracím se tam rád, i když se mi líbí i evropská kultura.
Jezdím domů zhruba jednou za dva roky. Asi třikrát tam se
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mnou byla i celá moje rodina. Naposledy jsem tam byl na
vietnamský Nový rok, ten připadá na 26. ledna. Možná, že
se jednou, až budu starej, zase vrátím zpátky do Vietnamu.
Stejně jako Češi, který žijou třeba v Kanadě, se nakonec
vracejí zpátky do Čech, tak třeba i já se vrátím zase zpátky
domů. Jestli to půjde, tak bych chtěl žít půl roku tam a půl
roky tady.
Když tam přijedete, cítíte se jako boháč? Jak vůbec
to vypadá ve Vietnamu dnes?
Myslím, že jako v ostatních zemích. Chudých je tam sice
dost, ale bohatých taky ne málo. Já jsem takovej střed, pro
život to myslím dokonale stačí.
Žijete tady už poměrně dlouho. Komu byste fandil,
kdyby se hrál fotbal Česká republika proti Vietnamu?
To je blbá otázka. Asi bych fandil oběma stejně. Protože
to nejde, fandit tam anebo tady, prostě oběma. Fandil bych
na stejno, ale sportovně, dobrému fotbalu.
Pamatuji si, že jste hrál volejbal za Polici. Ještě si
zahrajete, vídáte se s ostatními, se kterými jste hrával?
Samozřejmě, že jsme kamarádi pořád. Závodně jsem
hrál asi šest let, ale musel jsem skončit. Tenkrát jsem měl
silný výron kotníku a pak už hrát nešlo. Sport mám ale
pořád rád, občas si s kamarádama chodím zahrát bowling,
anebo si v hospodě občas zaházím šipky. Každý týden hraju
pink – ponk.
Jak vypadá Vaše kuchyně? Vaříte česká, anebo
vietnamská jídla? Umí Vaše žena vařit vietnamská
jídla?
Já si moc v jídle nevybírám. Jím normálně česká jídla,
třeba svíčková mi moc chutná. Ale vietnamská kuchyně mi
je bližší, protože tam jsem se narodil. Vařím si je sám, ale
žena se je taky už naučila, vlastně už v době kdy jsem ještě
chodil do továrny.
Je tady v okolí nějaký vietnamský spolek, kde byste
se nějak pravidelně scházeli?
Přímo v Polici nic takovýho není, ale v Náchodě se
scházíme. Většinou na náš Nový rok, anebo když má někdo
svatbu. V Polici nás je míň, tak se spíš sejdeme jen tak,
třeba v hospodě.
Vaše
dcera
studuje
na
Karlově
univerzitě
vietnamistiku. Asi z toho máte radost, ne?
No, určitě z toho radost mám. Jsem na ni hrdý a jsem
rád, že se něco dozví o zemi a třeba se jí to jednou bude
hodit, třeba se do Vietnamu vrátí. Anebo tam bude
pracovat pro českou firmu, nebo v turistice. Mohla by taky
zastupovat vietnamskou firmu tady v Čechách. Myslím si, že
je to dobrý, že studuje zrovna vietnamistiku.
Setkal jste se za těch skoro 25 let v Čechách
s rasismem?
Skoro ani ne. Jenom jednou, už je to dávno, ani přesně
nevím, kdy to bylo. Tenkrát se můj bratr vrátil z Bulharska
a byli jsme v Praze na Hlavním nádraží. Potkali jsme tam
nějakého skina, ale nijak vážný to nebylo.
Jaký největší rozdíl vnímáte mezi Čechami a
Vietnamem?
Lidi jsou všude stejný, dobrý, hodný, zlý, takový jsou
všude. Ale největší rozdíl je asi v tom, že Vietnam je chudá
země a stát rodiny podporuje jenom velmi málo. A tak se o
rodiče a staré lidi starají jejich děti. Protože i když jsem už
dospělej a rodiče vlastně ani nepotřebuju, tak se o ně
postarat, pomoci jim, je moje povinnost. Tam rodiny drží
víc pohromadě. Máme takový vietnamský přísloví: list
stromu padá vždycky dolů ke kmeni.
Tady je to obráceně – mladý čekají, co jim rodiče dají a
moc se o ně nestarají. V tom vidím asi ten největší rozdíl.
Neměl jste tenkrát strach? Přeci jen jste odjížděl přes
půl světa kamsi do Evropy.
Ne, neměl. Protože do roku 1983 tady byl můj strýc a
tak jsem věděl už dopředu, do čeho jdu. A taky jsem byl
mladej, a když je člověk mladej, tak si rychleji zvykne.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>

Městská policie v dubnu

Doba velikonoční

- provedla ve spolupráci se sociálním odborem kontroly
restauračních zařízení se zaměřením na prodej alkoholu
mladistvým a hrací automaty. Dále pak na oznámení
spolupracovala se školou a sociálním odborem na
jednotlivých případech dětí, které úmyslně zanedbávají
školní docházku
- zajišťovala ve spolupráci s PČR místo dopravní vážné
nehody
- zpracovala desítky posudků a zpráv z místa bydliště,
zejména pro orgány činné v trestním řízení.
- provedla kontroly chování majitelů psů
- působila na úseku dopravy ve městě
- zjistila a vyřešila několik přestupků ve veřejném pořádku
- vyjadřovala se k návrhu nového nařízení obce a
vypracovala v něm několik ustanovení.
- prováděla pěší pochůzky v přičleněných obcích
- požádala o přímý vstup do centrálního registru řidičů a
vozidel
- zajišťovala bezpečnost při konání několika akcích ve
městě
- zajistila bezpečnost dětí při tradiční akci „Den Země“
- přijala mnoho oznámení občanů, spoustu z nich
konzultovala s nimi osobně a celé řadě věcí pomáhala

Letošní krásné a téměř letní předmájové a májové
počasí nám příjemně umocňuje velikonoční dobu, kterou
právě prožíváme. V průběhu této doby se v nedělních
evangeliích postupně setkáváme s Ježíšem, abychom si
znovu uvědomili základní křesťanské velikonoční poselství a
Boží plán záchrany a péče o každého z nás. Ježíš se po
svém zmrtvýchvstání zjevuje apoštolům, aby je ujistil, že
skutečně vstal z mrtvých, a především Tomášovi, který poté
uvěřil, předává jim Pokoj, aby se nestrachovali, co bude
dál, znovu jim vysvětluje smysl svého konání a loučí se
s nimi; ujišťuje nás, že je dobrý pastýř a můžeme se
spolehnout na jeho mimořádnou péči o nás, protože za nás,
za své ovce, dal svůj život a zvítězil nad zlem, které nás
chce ovládnout a mnohdy ovládá; dále říká, že je pravý
vinný kmen, na který jsme naroubování, pevná opora nebo
také základ a výživa pro to, abychom našimi životy přinášeli
dobré ovoce; předává nám přikázání lásky, abychom se
navzájem milovali tak, jako On miloval nás a nabádá,
abychom zachovávali Boží přikázání, a tak zůstávali v Boží
lásce; v samém závěru velikonoční doby nás pak ujistí o
tom, že je naším přímluvcem a vyprošuje nám vzájemnou
jednotu, radost a ochranu před zlým. Velikonoční doba
potrvá do konce měsíce května a zakončíme ji 31. května
Slavností Seslání Ducha svatého. Při této slavnosti si
připomeneme vznik církve, její prostoupení Duchem svatým
a počátky jejího působení ve světě. Velikonoční dobu pak
vystřídá období liturgického mezidobí.
Měsíc květen je jistě nejkrásnějším měsícem roku. Proto
je také tento měsíc v církvi symbolicky zaměřen na Pannu
Marii. Po celý měsíc květen budou proto večerní bohoslužby
obohaceny o májovou pobožnost a každou neděli budou
ještě májové pobožnosti také na Hvězdě, v kapli P. Marie
Sněžné.

Kalendárium
10. května 14. května 16. května 17. května 21. května 24. května 25. května 30. května 31. května 1. června 7. června -

5. neděle velikonoční, Den matek
Svátek sv. Matěje, apoštola
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a
mučedníka, hlavního patrona Čech
6. neděle velikonoční
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
7. neděle v mezidobí
Slavnost Panna Marie, Pomocnice křesťanů
Památka sv. Zdislavy
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, Svátek
Navštívení Panny Marie
Den dětí
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

V měsíci květnu budou bohoslužby podle obvyklého
pořadu:

5
5
5

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

Každou květnovou neděli (3., 10., 17., 24. a 31.) od
18.00 hod., bude v kapli P. Marie Sněžné na Hvězdě Májová
pobožnost.
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 17.00, St 9.15 - 10.00 hod
Přejeme všem krásné májové dny.

V našem městě lze velmi často potkat cyklistu do
osmnácti let, jak svůj bicykl prohání bez toho, aniž by měl
na hlavě zákonem předepsanou přilbu. Apelujeme tímto
zejména na rodiče, aby své děti vybavili přilbou. Není to
rozhodně od věci a rozepisovat se o tom, jak tím lze
předejít velmi závažným a bohužel někdy i tragickým
následkům, není snad nutné.
Pravda, cyklistu nad patnáct let lze za tento přestupek
potrestat v blokovém řízení, ale to není účel. Podle
doporučení dopravních odborníků na bezpečnost při provozu
na pozemních komunikacích je třeba, aby se strážníci
tomuto problému věnovali a vyvíjeli maximální úsilí, které
by vedlo k obecnému zlepšení situace a přilba pro cyklisty
do osmnácti let se stala prostě samozřejmostí. A tedy nejen
z tohoto důvodu se budeme touto problematikou intenzivně
zabývat.
Dále upozorňujeme na povinnost cyklistů respektovat
všechny dopravní značky, včetně zákazu vjezdu,
jednosměrných ulic apod.
V posledním čísle Kriminalistického sborníku vyšel i
velmi zajímavý článek, který se zabývá problematikou
obchodu s lidmi. Mýlíte se, jestli si myslíte, že je to
problém od nás vzdálen na míle.. Vykořisťování a útrapy
spojené s tímto závažným jednáním dosahují velmi
vysokých rizik. Stačí se podívat na stránky nevládní
organizace La Strada..
Vidina vysokých výdělků fotomodelek, recepčních,
servírek, v krásném romantickém prostředí, se pro mnohé
mění v hrůzu, ze které není úniku. Víte tedy všichni, kam a
do jakých podmínek Vás touha po splněném snu zavede ?...
Kolektiv městské policie

Prodám byt 2+1
v panelovém domu v Polici nad Metují,
Fučíkova 327.
Po celkové rekonstrukci - zděné jádro,
plastová okna, kuchyň na míru.
Cena dohodou. Info na tel. 776 717 537

Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar
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VRAŽEDNÉ POBŘEŽÍ s.r.o.
pořádá
SSK Pedro Police nad Metují
pořádá na atletické dráze pod sídlištěm sportovně společenskou akci určenou
veškerému obyvatelstvu bez rozdílu věku a výkonnosti

12. ročník
jedná se otevřené veřejné klání v běhu na 100 metrů určené všem
věkovým kategoriím mužů i žen – od drobotiny až po zkušené pamětníky …
… nejlepší výkon získává putovní pohár…

úterý 26. května 2009 od 16:00 do 18:30 hodin
atletická dráha pod sídlištěm
v této době bude připraven tým rozhodčích změřit vaše úsilí na sto metrech a
dosažený výkon zařadit do výsledků v jedné z 11 věkových kategorií … ti
nejmenší mohou běžet s doprovodem. Přijďte si zkusit za kolik „ uděláte stovku
„, vezměte své rodiče i děti, příbuzné, kamarády, spolužáky, spolupracovníky a
třeba i partu od piva a udělejte si své malé mistrovství na 100 metrů…
přijďte si zaběhnout jen tak ze zvědavosti nebo pro radost, přijďte pobejt …
rekord dráhy :

12,4 s Miroslav Holub, Josef Kalenda

v případě nepříznivého počasí se akce odkládá …
kategorie mládeže končí v 17:30

4. ročník
také letos máte šanci na start v atletickém trojboji – běhu na 100 metrů, skoku
dalekém a vrhu koulí -výsledky budou obodovány a součet bodů určí letošního vítěze
- přihlášení na technické disciplíny pouze do 18:00, v čase závodu nelze trénovat
- dálka – max. 5 pokusů, koule Ž 3kg, M 4kg – 3 vrhy, stovka – jeden pokus

Proč ?

A proč ne …

Přijďte pobejt …

Doprovodný program : Pojišťovna Generali bude letos partnerem Polické stovky a zdarma nabídne
možnost vyzkoušet si simulátor dopravní nehody pro dospělé a dospívající mládež (podle jejich
výšky). Na vlastní kůži si každý může vyzkoušet důležitost správného použití bezpečnostních pásů.
Simulátor je vybaven reálným automobilem, který se po řízeném „nárazu“ otočí na střechu. Na vás
pak je, jak se z této nepříjemné situace dostanete. Jste obráceni hlavou dolů a jediné, co vás drží a
chrání, jsou právě bezpečnostní pásy. Kdo to ještě nezažil, jistě netuší, jak je obtížné vyprostit se z
auta ven.

COUNTRY VEČER
se skupinou „ZELENÁČI“, který se koná
v sobotu 23. května od 20.00 hodin.
Předprodej vstupenek v IC Pellyho domy
nebo na tel. č.: 739 428 679,
předprodej 120,- Kč na místě 140,- Kč.

Pro Váš klid,
pro Vaše bezpečí

Zabezpečení domů, bytů,
provozoven, garáží...
České bezdrátové alarmy Jablotron,
rychlá montáž bez bourání, možnost hlášení poplachu
na mobilní telefon, možnost ovládání topení SMS
zprávami, možnost střežení centrální ochrany...
Kamerové systémy...
Zabezpečení automobilů, motocyklů...
alarmy se satelitním střežením, možnost zjištění
polohy a stavu vašeho vozidla, zprávy o poplach na
telefon...
Hudba do auta, centrální zamykání, hands free, denní
svícení, parkovací čidla...
Abely autorádia Jetřichov
tel.: 491 582 020, mbt.: 777 592 020
nebo e-mail: abely@email.cz
Neotálejte s prevencí a postarejte se o svůj majetek
dříve, než se o něj „postarají“ jiní!
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NOVNOVINKY OD LEDNA 2009
Příspěvek na očkování proti hepatitidě
- od 2 let - bez omezení horní věkové hranice
Program pro těhotné ženy - 300 Kč poukázky do lékárny
Prevence vzniku nádorového onemocnění prostaty:
muži 25-45 let-poukázky do lékárny
Příspěvek na helmy a autosedačky
Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec získá za každého nového
pojištěnce poukázku do lékárny (na veškerý sortiment) v hodnotě 600,-Kč a
zároveň nový pojištěnec obdrží poukázku v hodnotě 600,- Kč.

HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA
Do konce května 2009 1 hodina týdně v době plavání pro veřejnost krytý
plavecký bazén v Náchodě

NABÍDKA PRO KLIENTY
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Příspěvek na masáže, cvičení, saunu, solnou jeskyni v Náchodě
Příspěvek na očkování proti papilomaviru 12-17 let -až 4.000 Kč
Příspěvek pro děti na kurzy plavání
Poukázky do lékáren (program pro ženy a dívky)
Příspěvky na očkování – klíšťová encefalitída, memingokok, chřipka,
spalničky, zarděnky, příušnice, pneumokok
Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
Stomatologická prevence - pro děti balíček produktů Walmark
Příspěvek na očkování pro studenty VŠ do 26 let při cestě do
zahraničí
Slevy ve vybraných zařízeních
Slevy na pojištění na LVZ
Speciální programy pro firmy, ŽŠ, MŠ
* *******

www.zpma.cz

info@zpma.cz

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Broumov
ul. Gen. Svobody 10, Tel.: 491 421 770
(změna programu FP ZP M-A vyhrazena)
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Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výroba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

BROUŠENÍ ŘETĚZOVÝCH PIL
VÝROBA CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
DLE KLÍČE
VÝROBA KLÍČE DLE VLOŽKY
VYTAHOVÁNÍ ZALOMENÝCH KLÍČŮ
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTŮ

výroba jmenovek a psích známek
PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ TOYOTA
5 LET ZÁRUKA
již od 3.450,-Kč
obnitkovací stroje od 8,990,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov
( směrem k olivětínské Vebě )
tel.491 522 307 ,603 446 466

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

Broumov
Šalounova 87
Datum:
26. května 2009
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
28. května 2009
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

www.servissokol.kvalitne.cz

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ TECHNIKA
Vám nabízí:

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

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

VÝKUP
STARÉHO NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ
VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve
500 Kč dám
za pivní láhev LEDHUJ,
ostatní lahve koupím
za nejvyšší ceny – SBĚRATEL.
Přilby vojenské, hasičské
a vše z obou válek.
Dále nábytek a starožitnosti

Petr Vágner
Broumov I/5
606 270 421, 608 103 810
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

trasa č.46 Náchodská
• 12,30 Police nad Metují /odstavné parkoviště-naproti kostelu/
• 13,30 Teplice nad Metují /parkoviště na náměstí/
• 14h Vernéřovice /parkoviště u obchodu potravin/
• 15h Broumov /parkoviště pod „Střelnicí“/ • 15,30 Křinice /u hospody/

Prodej 22.6.2009
Kuřice černé, červené
Kačeny pekingské /české bílé brojlerové/
Kačeny barbarie /husokačeny/
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/

stáří: 14-18týd.
1-3týd.
1-3týd.
6-8týd.

cena: 130-150,-Kč
60-80,-Kč
90-110,-Kč
210-270,-Kč

stáří: 14-18týd.
9týd.

cena: 130-150,-Kč
110,-Kč

stáří: 14-18týd.

cena: 130-150,-Kč

Prodej 28.7.2009
Kuřice černé, červené
Kuřice modré, kropenaté, sussex

Prodej 9.9.2009
Kuřice černé, červené

Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com
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SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

PRODEJ
originální autodíly * autobaterie
autokosmetika
oleje a chladící kapaliny
kvalitní ojetá auta dovezená ze Švýcarska

PNEUSERVIS
prodej pneumatik a ráfků * seřízení geometrie kol * úschova
sezónních pneumatik

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
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Stavění májky
&
pálení čarodějnic

Štěpána Horáka

▲ Nejprve je potřeba májku přinést

▲ Výsledek stojí za to

▲ … pak správně uvázat lana s karabinami

▲ Stavba hranice v Nízké Srbské

▲ … a pořádně zabrat!
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▲ Také v Hlavňově se upalovaly čarodějnice

Tento požár vypukl dne 28. října roku 1853. Vznikl ve 3 hod.
ráno, pravděpodobně v hostinci čp. 84 na náměstí majitele
Antonína Prouzy (někdejšího mlynáře ve mlýně Kozínku). Toho
osudného dne vyhořela celá západní strana náměstí – tj. domy čp.
81 svíčkaře Ignáce Fendrycha, lékárna čp. 82 majitelky Vilemíny
Opitzové, čp. 83 řemenáře Josefa Hubky, čp. 84 Antonína Prouzy,
čp. 85 pekaře Ignáce Pejskara a čp. 86 vinaře Josefa Pášmy.
„V lékárně byly veliké zásoby tvrdého dříví, množství nářadí, od
hospodářství i jiného, také polní správy píce. V prvním poschodí
nahoře na domě byl jeden pokoj určený pro zásoby lékárnických
věcí, kde mnoho hořlavého a cenného bylo. Toho času byl
v lékárně nájemce lékárny i celého domu Albín Douša, syn
lékárníka z Broumova, jenž po nedávno zemřelém Josefu Opitzovi
lékárníku zastupoval co provisor lékárnu u vdovy Vilemíny
Opitzové až dále i sobě onu lékárnu najal na dobu 3 let. Byl
svobodný, 34 roky starý, který se také o zvelebení lékárny polické
chtěl starati, on nakupoval mnoho rozličného koření a sušil ho, a
mnoho jiných přípravků zdědil a mnoho rozličných též výtažků,
kapek aj. léčebných potřeb strojil, takže v témž čase tohoto
prvního roku nájmu velké peníze sobě to státi nechal a tím větší
škodu sebou utrpěl. Při tomto požáru vyšel z hořícího domu jen
v nočním obleku i s jeho hospodyní a než se vícero lidu sešlo, bylo
již vše téměř v plamenech, na zachránění mnoho věcí nebylo lze
již pomysliti, an tak zadní části domu těch byly dřevěné, jen krám
lékárny byl ode zdiva sklenutý, tu se s velkou odvahou přičinili,
aby jej zachovali, Jan Beran z Bezděkova a Matěj Brandejs co
laborant v lékárně zaměstnaný s políváním vnitřních dveří, kdež
pro žár s nadlidskou odvahou se snažili hasiti, aby se dovnitř oheň
nedostal a skrze dveře oheň nepronikl do krámu. Neb museli
pokaždé několik kroků dovnitř hořícího domu jíti, aby se ku dveřím
přiblížili. Toho času c. k. četníci polický F. Horn a J. Siegert se též
s nadlidskostí tu přičinili a tu po žebříku z hořejší části již hořícího
domu dolů snášeli věci z pokoje Vilemíny Opitzové. Krám lékárny
se zachránil a výše jmenovaní četníci něco nábytku s mnohými
věcmi též dolů snesli.
Všichni pohořelí ještě toho samého roku započali s přípravami
ku stavbám se starati a potřebné dříví. Kámen, cihly svážeti, ale
teprve druhého roku jim možné bylo, aby své příbytky dostavěli.
Nyní tu postavili v rovnostejné řadě stejně vysoké domy, jak se
nyní spatřují. Starý dům [tj. čp. 82] byl napolo dřevěný a jen
přední část domu byla ode zdiva a na něm první poschodí
vystavené s pokoji bylo a střecha byla dle vlašského způsobu a též
dosti vysoká. Nový dům jest od základu nově založen a starý úplně
vybourán a nový jednopatrový s břidlicí pokrytý postaven.
Lékárna se po ohni prozatím přestěhovala do domu čp. 74
k Františkovi Pášmovi. V roce 1855 opět jest lékárna přistěhována

do tohoto domu. Albín Douša pak poslední čas jeho lékárnictví
zchoromyslněl, byl svobodný a 36 let starý. Potom pak po
odstěhování Douši držela Vilemína Opicová opět nějaký čas sama
lékárnu pod provisory Antonína Svobody z Prahy a po něm Josefa
Podubeckého. Potoměji v r. 1856 pronajala právo lékárnické na
7 roků Theodorovi Sonnenwendovi z Manetína. Po uplynutí lhůty
nájemného pak když již Josef Opic mladší byl hotov co magistr
pharmacie, tu přejmul on sám lékárnu a hospodařili s matkou
společně.“
Roku 1862 nově postavený dům čp. 82, odhadnutý na 4.000 zlatých
konvenční měny, zdědil Josef Opitz mladší. Dobové záznamy jej
označují jako „velmi učeného člověka, v malířství a hudbě
obeznalého“, zřejmě proto roku 1861 založil v Polici po vzoru
pražského „Hlaholu“ pěvecký sbor nazvaný „Hvězda“, jehož byl
dirigentem. Ale již roku 1870 dům za 9.000 zlatých rakouského
čísla prodal a lékárnu z domu odstěhoval opět do čp. 74. „Pak roku
1871 prodal i také lékárnické právo se vším příslušenstvím Janu
Gabrielovi, lékárníku z Nymburka, synu notáře tamějšího, za 6.000
zlatých. Sám Josef Opic i s celou jeho četnou rodinou s manželkou
[pozn.: manželka Johana byla dcera polického sládka Václava
Hasenöhrla] a se šesti malými dětmi odstěhoval se do Švýcar do
města Amrisswillu dne 6. prosince 1871, kdež se mu však dobře
nedařilo a nevedlo. V roku 1874 přijel tehdy opět s celou rodinou i
s jeho starou matkou do Prahy bez všelikého jmění hledati si jinou
službu 31. října, poskytli mu též pobyt na několik dní, že skutečně
nové místo dostal za provisora u lékárníka Brandstädttera
v Třeboni, odjel tam dne 7. listopadu a rodinu zůstaviv na ten čas
v Polici. Po nějaký čas byl pak ve Vídni, kdežto pak již z omrzelosti
a trápení ducha jeho zemřel a pochován jest ve Vídni. Což když se
toho jeho rodina s nezletilými dítky v Polici dověděla, zůstala tu
osiřelá osudu budoucnosti ve zbědovaném stavu. O tři syny se
dobří jejich přívrženci postarali an byli způsobilí. Josef nejstarší
byl dobrovolným vojínem až pak vystoupil, obdržel službu
v bosensko-hercegovinské zemi u zeměměřičství a stal se
geometrem, Jan, druhý, byl nejprv advokátním písařem u
Jindřicha Epingera a potoměj skrze dobrého známého z Broumova
obdržel místo v Sarajevě v Bosně při finančním úřadě a třetí
nejmladší Richard stal se též kancelářským v Sarajevě v Bosně.
Čtvrtý Rudolf byl vojínem co šikovatel a nyní jest advokátním
písařem po více roků u JUDr. Františka Metalla. Nejstarší dcera
Evelína (Eva Vilemína) provdala se s tajemníkem města Police
Františkem Švorčíkem a nejmladší dcera Marie provdala se
s Josefem Muškem, divadelním ředitelem kočující společnosti.
Matka jejich Johana zemřela dne 29. října 1904 a stará bába
Vilemína Opicová roku 1886 ve stáří 89 let.“
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Uzávěrka příštího čísla 4. června 2009
Distribuce 10. června 2009
Vychází v nákladu 1 000 ks
Autor obálky: Štěpán Landa – žák Grafického studia výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují

Dům čp. 82 koupil od lékárníka Opitze roku 1870 majitel
koloniálního obchodu v ledhujské Krčmě a výrobce kořalky
Josef Pášma, a to pro svého syna Františka Pášmu. „Nový
hospodář tohoto domu zavedl sobě rozmnožený obchod ve
smíšeném zboží, kdež dobrý obchod také vedl až
sezámožnil“. František Pášma byl nejen obratný obchodník,
ale také zdatný komunální politik. Již roku 1878 byl při
volbách do obecního zastupitelstva zvolen 1. radním, roku
1885 se stal starostou města, roku 1895 byl zvolen obecním
starostou znovu.
Starostou byl velmi zasloužilým: dne 19. 3. 1897 se
konala mimořádná schůze obecního zastupitelstva, na níž
„starostův náměstek pan Vilém Pelly připomenul nevšední
zásluhy, jakých p. František Pášma jako starosta o obec
sobě získal, učinil návrh, aby byl jmenován čestným
měšťanem. Když na to přítomní s povděkem vyslovili své
uznání panu starostovi Františku Pášmovi za jeho vzácné
zásluhy o obec a na to souhlas svůj s tím, an p. předseda dal
o návrhu svém odhlasovati, týž připomenul ještě co ve
příčině jmenování někoho čestným občanem předpisuje § 9
obecního zřízení, zahájil hlasování tajné, k čemuž přibral
k sobě pány Emila Katschnera, Františka Reinše a Josefa
Špičáka. Z odevzdaných hlasovacích lístků sepsaná listina
hlasovací ukazuje, že návrh jednohlasně přijat a pan
František Pášma jmenován čestným měšťanem všemi 18
hlasy přítomných členů obecního zastupitelstva. Týmž
počtem hlasů bylo se pak také usnešeno na tom, aby pan
František Pášma přijat byl v domovský svazek zdejší obce.
Na to ještě svěřeno městské radě, aby jménem obecního
zastupitelstva panu starostovi vyslovila blahopřání k jeho
50tiletým narozeninám a by mu odevzdala diplom čestného
měšťanství a domovský list s vřelým poděkováním za jeho
úpřímné snahy o prospěch a blaho obce.“
František Pášma ve věku nedožitých 52 let dne 5. 1. 1899
náhle zemřel. Pamětní kniha chlapecké měšťanské školy
zaznamenává, že „zemřel po nemoci as třínedělní
ochrnutím srdce pan František Pášma, obchodník, čestný
člen města Police, starosta obce, předseda místní školní
rady, člen různých spolků, předseda výboru spořitelny atd.
Zesnulý požíval u občanů velké vážnosti, o čemž svědčí
veliká účast při pohřbu, jež v neděli dně 8. ledna o 2 ½ hod.
odp. konán. Přítomna byla městská a místní školní rada,
deputace okresního zastupitelstva, deputace měst Náchoda
a Hronova, veškeří místní spolkové, úřednictvo, školní
mládež se svými učiteli, mnoho domácího i přespolního
obecenstva, též mnozí z Broumovska, Teplicka i Stárkovska.
Dále c. k. okresní hejtman broumovský p. Jan Goll, pak c. k.
berní inspektor, c. k. okresní lékař a sekretář hejtmanství
atd. Průvod se ubíral se školní mládeží v čele kolem
náměstí, Kostelní ulicí do chrámu Páně, kde smuteční
obřady vykonány, načež se odebrali přítomní na hřbitov ku
pohřbení zesnulého“
A Josef Brandejs: „Za jeho úřadování se snažil všemožně
aby v městě u obecního úřadu vše řídilo a dopisovalo
kamkoliv do německých míst jen pouze česky. Byl ryze
národního českého vlasteneckého smýšlení a snahy české
vlasti hájil. Původem jeho zařízena jest též v Polici roku
1890 Městská spořitelna. Za něho ale jest rozdělen polický
celý okres česko-německý a zaveden jen pouze český v Polici
a německý zřízen v Teplicích r. 1896. Za jeho působení bylo
jemu velikým přáním, aby zřízená byla v Polici měšťanská

škola, což se ale jemu po více roků v tom odpor kladl ve
městě, až pak teprv roku 1897 postavená jest školní budova
vzadu stávající, kde měšťanská škola dospěla přece jeho
cíle. V letech 1870tých utvořila se v Čechách mlado a
staročeská strana, tu František Pášma stál vždy pevně na
straně staročeské.“
Na otcův obchod úspěšně navázal jeho syn Jaroslav.
Josef Brandejs uvádí, že Jaroslav Pášma ještě co mladý
značně sezámožnil, neb měl ve městě dva domy podle sebe
na dolejší straně rynku čp. 81 a 82 s mnoha korci polností a
lesní horou v Mezihoři, kde velmi dobře lesní stromoví
zdařile rostlo. On koupil si též hostinec Na Špici tak
nazývaný u Hronova v obci Dřevíči a také i ještě pole
v jiných obcích si nakupoval.“ Zápisy z jednání městské rady
rovněž prozrazují, že roku 1913 slavné obecní radě
oznamuje, „že hodlá na domě zříditi různé přeměny a
stavební opravy jako nový světlík, dva okrasné vikýře,
omítky a kryt eternitový.“ Jaroslav Pášma (*1878) rovněž
zastával funkce v městské samosprávě. Za 1. světové války
řídil městskou aprovizaci, což nebyla funkce právě
záviděníhodná, protože jak uvádí školní kronika „nejvíce
nadávek odnesl velkoobchodník Jaroslav Pášma, který ve své
obětavosti a přičinlivosti byl obdivu hodným.“ Roku 1923,
po resignaci starosty Josefa Šulce, byl novým starostou
města zvolen právě obchodník Jaroslav Pášma. V této funkci
setrval do roku 1926. V letech 1936 – 1947 rovněž zastával
funkci předsedy Společenstva právovárečného měšťanstva
v Polici nad Metují. Zemřel roku 1962.
Po otci se dobře zavedeného koloniálního obchodu ještě
ujal jeho syn Jaroslav (*1910), již třetí pokračovatel
zkušených obchodníků, vzešlých z rodové tradice, zahájené
v ledhujské Krčmě Josefem Pášmou někdy kolem roku 1850.
Připomeňme, že i tradici obchodu (a hostince) v Krčmě dále
nesl Františkův bratr Hynek a potom i další z této odnože
ledhujských Pášmů. Nevím přesně rok, kdy se Jaroslav
Pášma ujal otcova obchodu, ale známé a málo šťastné
historické události, které se začaly v šíleném víru kupit,
napovídají, že vedení obchodu nebyla žádná procházka
růžovým sadem. Německá okupace, nouze po válce a vrchol
všeho – rok 1948, únor tzv. „Vítězný“. Obchod byl znárodněn
a stal se součástí národního podniku Pramen. Jaroslav Pášma
se zprvu sice stal jeho vedoucím, ale zakrátko byl přeložen
do jiného obchodu (přece nebude pracovat ve vlastním
domě!). Ovšem tragické finále mělo vyvrcholit až roku 1960.
Tehdy byl Jaroslav Pášma Okresním soudem v Náchodě, ve
vykonstruovaném procesu inscenovaném v Kolárově divadle,
odsouzen
za
„rozkrádání
majetku
v socialistickém
vlastnictví, spekulaci a ohrožení zásobování“ na 8 let odnětí
svobody a propadnutí majetku. V roce 1965 v domě skončil i
obchod s potravinami a v jeho místnostech byl zařízen
obchod s konfekční obuví. Ten je zde ostatně dodnes.
Jaroslav Pášma, který zemřel roku 1988, se událostí roku
1989, které ve svém důsledku přinesly nápravy křivd,
způsobených komunistickou zvůlí, bohužel nedožil. Roku
1990 byl zproštěn viny a rehabilitován usnesením Vrchního
soudu v Praze, dům čp. 82, který byl ve správě Bytového
podniku v Polici nad Metují, byl vrácen zákonným vlastníkům
roku 1992.
Miroslav Pichl

