Domy čp. 83, 84 a 85 – aneb trocha historie nikoho nezabije
V květnovém čísle PM jsme zavzpomínali na dům čp. 82
na západní frontě náměstí, v červnu na této straně náměstí
ještě zůstaneme a trochu se poohlédneme po historii jeho
třech sousedů.
Dům čp. 83.
Tento dům je poněkud mladšího založení, proto také
nikdy nevlastnil právovárečné právo. Bývala zde mezi domy
čp. 82 a čp. 84 jakási proluka, zahrada, kterou pokojně
protékal potůček, tekoucí po náměstí z městské kašny a
zároveň průchod, který umožňoval přístup z náměstí
k potoku Ledhujce. Dům velmi úzkého půdorysu byl
postaven až roku 1784 na zmíněném pozemku, který náležel
k domu čp. 84, a který svému synovi z prvního manželství
Ondřeji Fendrychovi postoupila jeho matka Kateřina
Košťálová, „i s kusem zahrady jak ten domek široký jest až
k chalupě Václava Truhláře.“ Josef Brandejs uvádí, že „při
jubilejní slavnosti při osvětlení města svíčkami a lampami
roku 1813 založení Police oslavovali měšťané. Tu tento
soused byl zcela chudobný, by předce také slavil, vzali louče
a rozžali a postavili se oken.“
Druhý záznam o majiteli domu pochází z roku 1841 a
uvádí majitele Jiříka Fendrycha, zvaného „Jiříček“, zřejmě
syna předešlého. Již roku 1843 se stal za 300 zlatých cmz
majitelem domu Josef Hubka, řemenář z Bezděkova. Jak již
víme z předchozího článku, dům 28. října 1853 s ostatními
domy vyhořel. „Josef Hubka při onom požáru bydlel nahoře
v poschodí, aby děti a sebe zachránil, skočil oknem dolů,
kde se pochromil těžce na nohu a neuzdravil ji až do smrti
jeho.“
Roku 1856 se novým majitelem domu čp. 83 stal klempíř
Eduard Smola. I ten se však nenarodil na šťastné planetě. 3.
srpna roku 1860 „tento majitel pracoval při panské práci na
hvězdecké kapliččce se zámečníkem Khalerem z Broumova,
kde tam hromosvod přidělávali a spadl něšťastně Smola
z kaple dolů mezi skály, kde se smrtelně zranil a po
krátkém čase v Polici na rány zemřel.“ Dům zdědila vdova
Josefa Smolová (rozená Durdíková, dcera pekaře z čp. 69,
sestra Marie, manželky hostinského Václava Pášmy od
„Zeleného stromu“) a roku 1867 jej prodala sklenáři Josefu
Khomovi.
Již roku 1868 dům koupil hostinský Jan Středa (pozdější
hostinský ve vedlejším domě čp. 84) a pronajal jej
poštmistrovi Františkovi Pírovi. Ten zde zřídil na více let
poštovní úřad, který po něm později převzal poštmistr Karel
Strez a mnohem později jej přemístil do domu čp. 239 na
Nové ulici. V roce 1868 byla v tomto domě také zřízena
první telegrafní stanice, když byla zřízena telegrafní linka z
Nového Města, přes Náchod a Polici do Broumova.

vydává město Police nad Metují

Roku 1873 se stal majitelem domu klempíř Jan Durdík,
zemřel však mlád roku 1886 ve věku 45 let a po jeho smrti
dům převzala i s klempířstvím vdova Kristýna Durdíková
(dcera tkalcovského vydávače Josefa Žida z čp. 20), která
živnost dál udržovala s pomocí tovaryše.
Od roku 1899 se stal majitelem domu syn, rovněž
klempíř Jan Durdík, vdovec po Johaně Bajerové, který se
roku 1909 znovu oženil s vdovou Marií Jiráskovou. Ten také
roku 1905 opravil věže kostela a jejich břidlicovou krytinu
nahradil plechem. Manželům se roku 1910 narodila dcera
Marie a roku 1913 syn Jan, známý později pod přízviskem
„Cejnek“. Klempíř Jan Durdík zemřel roku 1916.
V domě byl umístěn obchod s textilem a s textilní
galanterií, který vedla vdova Marie Durdíková, později zde
ještě prodávala pí Kleprlíková. Roku 1960, po smrti matky,
nabyli vlastnické právo na dům, každý polovinou, Marie
Sedláčková (roz. Durdíková), předtím provdaná za Edvina
Erbena z Vrchlabí a Jan Durdík, zmíněný již výše. Po jejich
smrti (Jan Durdík zemřel roku 1991, Marie Sedláčková roku
1992) dědicové dům nakonec ve dvou etapách prodali (1993
a 1996).
11. srpna roku 1995 otevřel v přízemí tohoto domu nový
majitel domu, Karel Šnábl jun. bufet, který nazval „Prima –
občerstvení“.
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Mozaika z radnice….
• World Hormony Run – Světový běh harmonie – je nejdelší
štafetový běh s hořící pochodní. Posláním je rozvíjet
mezinárodní přátelství a přepokonávání kulturní,
národnostní a politické hranice mezi lidmi. Českou
republikou proběhla pochodeň ve dnech 16. až 29. kvěna.
Z Krkonoš až na jih Moravy. I naše město bylo
zastávkovým místem. Průběh štafety můžete sledovat na
www.worldharmonyrun.cz.
• V pátek 26. června pro polické školáky končí školní rok
2008-2009. Děkuji učitelům. Všem, kteří k polickým
školám patří. Zdárným žákům za výsledky a reprezentaci
města v nesčetných soutěžích sportovních, vědomostních,
zájmových. Přeji krásné prázdniny, nové zážitky a
poznání. Vám všem ostatním příjemné období
zasloužených dovolených.
• Od 1. 1. tohoto roku vstoupila v účinnost novela
zákona o pomoci v hmotné nouze. Jednou ze
zásadních změn je zavedení institutu veřejné služby.
Více str. 1-2.
• Turistickou sezónu u nás většinou otevírá tradiční
Mezinárodní polický vandr. Koná se vždy třetí sobotu
v květnu. Jeho příprava i průběh zaměstná mnoho
dobrovolníků pod vedením Petra Scholze. Letos počasí
nepřálo. O to obdivuhodnější byla účast těch, které
počasí neodradilo. Díky všem!
• Podpora a rozvoj turistiky jsou jedním z hlavních úkolů
radnice, DSO Policko i Branky o.p.s. Neberme návštěvníky
jako přítěž. Snažme se nabídnou to nejlepší, co zde
máme. Včetně příjemného vystupování a dobré rady.
• Vážení spoluobčané, využijte roční předplatní kartu
pro časově omezené parkování na polickém náměstí ve
výši 150 Kč. Věřím, že cena bude přijatelná pro
všechny, kteří přijíždějí za nákupy a zaměstnává je
hledání nebo rozměňování mincí pro parkovací
automat. Více str. 2-3.
• Květnové události pětačtyřicátého roku minulého století
jsme uctili na místním hřbitově krátkou a důstojnou
vzpomínkou společně s ostrostřelci, TS 20 Pláň, panem
farářem a několika málo spoluobčany. Současnost bez
minulostí je přece nemyslitelná…
• V květnu se starostové a místostarostové trojkových obcí
oblasti Náchod sešli v Novém Městě nad Metují. Postupně
se setkávají ve všech městech tohoto území. Poznávají
hostitelské město a vyměňují si své zkušenosti.
• Ve středu 13. května přijela do Police delegace
z Warringtonu. Po přijetí na radnici jsme jim ukázali
Pellyho domy, Muzeum Merkur, brusírnu skla Fine
Glass a základní uměleckou školu. Hlavním cílem je
navázání kontaktů s výtvarným oborem naší zušky.----Po loňském úspěchu filmu Grizzly se radujeme z prvního
místa letošnímu soutěžního snímku Vůle Žít. Neskutečné
množství práce, obrovské zaujetí, znalosti, obětavost –
žáků, ale především učitele Vladimíra Berana! Více str.
• Jana Rutarová a Radka Vlachová se 22. května
zúčastnily přípravného setkání letošních Dnů českopolské křesťanské kultury v Kudowě.
• V sobotu 16. a v neděli 17. května proběhly na Honském
rybníce rybářské závody. Rybáři se letošní jaro opravdu
nenutí. Kromě závodů je značně zaměstnala i
rekonstrukce kiosku Na Hrázi. Dnes už je otevřený a
s novými provozovateli připravený na zajišťování
občerstvení turistům i těm, kteří by v jeho prostorách
chtěli uskutečnit nějakou akci. Str. 32.
• Výstava děl Olbrama Zoubka v Pellyho domech
představila Mistra sochaře trošku neobvykle.
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• Polická univerzita volného času se chystá na podzimní
semestr v těchto termínech:
• 23. 9., 7. 9., 14. 9., 4. 11., 11. 11., 2. 12. Setkat
bychom se měli s mimem Jaroslavem Čejkou, Blankou
Pavlů, Jaroslavou Janečkovou, Václavem Větvičkou,
Jaroslavem Soumarem, Ladislavem Jaklem. V současné
době ladíme termíny. Univerzita je otevřena všem bez
rozdílu věku, za 200 Kč na semestr. Přednášková
odpoledne začínají ve 14.30 hodin na sále Pellyho
domů. Vstup na jednotlivé přednášky je pro
neregistrované studenty možný za 50 Kč na jedno
přednáškové odpoledne.
• Toulavý autobus jel po jiné trase. Je obtížné odhadnout
zájem veřejnosti, který je obvykle podmíněn počasím a
momentální náladou. Příští rok se budeme toulat opět
v jiných končinách našeho okolí. Jízdy budou tři. První
pro seniory z domova důchodců, domu s pečovatelskou
službou a Senior klub Ostaš. Další s předplatným v IC pro
veřejnost.
• Pracovní kalendář uplynulého května je popsaný od
rána do večera. Nebudu vypočítávat jednotlivé
aktivity. Byla by to ztráta času Vašeho i mého. Věřím,
že kdo chce, vidí, slyší i cítí.
• Radnice je otevřena Vám všem. Jsem připravena
rozumné komunikaci a řešení našich společných
problémů.
Ida Seidlmanová

POZVÁNKA

na 4. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Police nad Metují
v roce 2009, které se koná
24.6.2009 v 17 hodin
na sále Pellyho domů
Program:
Závěrečný účet města za rok 2008

Veřejná služba
Zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
umožňuje od 1.1.2009 využít pro zaměstnání osob v hmotné
nouzi nový institut „veřejná služba“. Veřejná služba tak
doplňuje vedle veřejně prospěšných prací, krátkodobého
zaměstnání a dobrovolnické služby, možnosti zachování
pracovních dovedností u osob dlouhodobě setrvávajících ve
stavu hmotné nouze.
Jde zejména o zlepšování životního prostředí v obci,
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Za
výkon veřejné služby nenáleží odměna.
Osobám, které pobírají příspěvek na živobytí déle než 6
měsíců, se od sedmého měsíce stanovuje částka živobytí ve
výši existenčního minima 2020 Kč. Pokud nebudou chtít
klesnout na existenční minimum, musí vykonávat veřejnou
službu v rozsahu minimálně 20 hodin měsíčně, popřípadě
30hodin měsíčně. Při výkonu veřejné služby 20-30hodin
náleží příspěvek na živobytí ve stejné výši 3126 Kč, jako
dostávají doposud, při výkonu služby nad 30 hodin jsou tyto
osoby zvýhodněny při výpočtu cca o 500 Kč. To se týká i
osob společně posuzovaných pro účely výplaty příspěvku na
živobytí.
Změna se netýká osob, u kterých se nezkoumá snaha
zvýšit si příjem vlastní prací. Jedná se o osoby starší 65let,
poživatele starobního důchodu, osoby plně invalidní, osoby
pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský
příspěvek, osoby pečující o osobu ve II. a vyšším stupni
závislosti v rozsahu min. 80% týdenní pracovní doby, tj. 40
hodin týdně, nezaopatřené děti a osoby uznané dočasně
práce neschopné.

Vzhledem k tomu, že doba 6 kalendářních měsíců se
počítá od data účinnosti zákona, tj. od 1.1.2009, poprvé se
orgány pomoci v hmotné nouzi budou uvedenou sankcí
zabývat v měsíci červenci 2009. Znamená to, že osoby,
kterých se případná sankce týká, mohou veřejnou službu
poprvé vykonávat nejpozději v měsíci červnu 2009.
Veškeré informace o veřejné službě dostanete na
sociálním odboru MěÚ. Na sociálním odboru se bude
sepisovat smlouva o výkonu veřejné služby. Pověřený
zástupce Technických služeb města Police nad Metují bude
určovat konkrétní rozsah služeb a povede evidenci o výkonu
služby.
Rada města Police nad Metují schválila dne 1.6.2009
zřízení veřejné služby na dobu určitou od 1.6.2009 do
31.12.2009. Koncem roku vyhodnotíme, zda byl o veřejnou
službu zájem, jaký přínos pro město měla a zda v ní
budeme příští rok pokračovat.
Kejdanová Ilona, vedoucí sociálního odboru

Květinová výzdoba a nové plochy
zeleně ve městě

1.
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4.

1.

2.
3.
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V letošním roce je naše město opět okrášleno sezónní
květinovou výzdobou. Květnové záhony jsou založeny
v parku u autobusového nádraží, na náměstí, na kruhové
křižovatce u Komenského náměstí, u Selendrova sloupu a u
kostela. Důležitým předpokladem pro zdárný růst a
estetickou kvalitu těchto záhonů je zálivka - tu z velké
části zajistí naše technické služby, dále pletí - to zajistí
Zahradnictví Zobal, které výsadbu květin realizovalo a
v neposlední řadě ochrana před zloději a vandaly - tu snad
částečně zajistí naše městská policie, ale především (jak
doufám) my všichni. Proto se opět obracíme na naše občany
s prosbou, nebuďte lhostejní ke vzhledu našeho města a
ochraňme si společně tuto výzdobu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

NAŘÍZENÍ

6.

MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
č. 1/2009,
kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání
vozidla za cenu sjednanou
Rada města Police nad Metují se dne 4. 5. 2009 usnesla,
vydat na základě ust. § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a ust. §
102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením
č. 02/10/2009 , toto nařízení:
Čl. 1
Vymezení parkovišť s placeným parkováním
1. Pro účely organizování dopravy na území města Police
nad Metují (dále jen „město“) se tímto nařízením
vymezuje oblast města, ve které lze užít úseky místních
komunikací označené dopravním značením dle
zvláštního právního předpisu za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy k stání silničního
motorového vozidla na dobu časově omezenou, nebudeli tímto užitím ohrožena bezpečnost a plynulost provozu
na pozemních komunikacích ani jiný veřejný zájem.
2. Oblasti města, která se vymezuje pro účely uvedené
v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení:
a) celá volná plocha Masarykova náměstí vyjma
označených ploch vymezených pro stání vozidel MěÚ
(dále jen „placené parkoviště“).
3. Zpoplatněná plocha, (placené parkoviště), je vymezena
příslušnou dopravní značkou IP 13c.

7.

8.

Čl. 2
Provoz placeného parkoviště
Provozní doba placeného parkoviště (doba zpoplatnění
parkování) je:
pondělí až sobota od 7.00 hod. do 19.00 hod.
Mimo dobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení lze
placená parkoviště užít bezplatně.
Provozovatelem placeného parkoviště je město Police
nad Metují.
Správcem provozování parkovacích automatů je Městská
Policie Police nad Metují.
Čl. 3
Cena za parkování, způsob placení
Placené parkoviště lze v době uvedené v čl. 2 odst. 1
tohoto nařízení (v době zpoplatnění parkování) užít ke
stání silničních motorových vozidel (parkování) pouze po
zaplacení ceny za parkování.
Výše ceny za parkování je stanovena následovně:
cena za každou započatou hodinu parkování činí 5,- Kč.
Cena za parkování se platí prostřednictvím parkovacího
automatu podle délky doby stání.
Cenu za parkování lze také sjednat zakoupením
parkovací karty za ceny uvedené v příloze tohoto
nařízení, a to:
a) R - roční parkovací karty pro časově neomezené
stání po dobu platnosti karty ;
b) RK - roční parkovací karty pro majitele vozidla
s celkovou hmotností do 3,5 t, mající trvalé
bydliště na území města Police nad Metují. Tato
parkovací karta opravňuje řidiče vozidla s na ni
vyznačenou SPZ k souvislému stání vozidla na
placeném parkovišti v trvání maximálně 2 hodiny
v průběhu každého dne, po dobu platnosti karty;
c) M - měsíční parkovací karty pro časově neomezené
stání po dobu platnosti karty;
d) T - týdenní parkovací karty pro časově neomezené
stání po dobu platnosti (7 dnů od vydání);
Parkovací karty vydává Městská policie Police nad
Metují. Roční parkovací karta typu RK bude vydána po
předložení občanského průkazu majitele vozidla a
velkého technického průkazu vozidla.
Zaplacení ceny za parkování se prokáže umístěním
platného parkovacího lístku nebo platné parkovací
karty po celou dobu stání silničního motorového vozidla
na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby
byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné
z vnějšku vozidla.
Řidič motocyklu uschová parkovací lístek nebo parkovací
kartu u sebe a prokáže zaplacení ceny za parkování
předložením platného dokladu v případě kontroly.

Čl. 4
Osvobození
1. Z úhrady ceny za parkování jsou osvobozena:
e) vozidla s označením O1, O2, (označení vozidla
přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce
pohybově postiženou, vozidlo řízené osobou
sluchově postiženou)
f) služební vozidla Městského úřadu Police nad
Metují, Policie ČR, vozidla zdravotnických zařízení,
vozidla Hasičského záchranného sboru, správců
inženýrských sítí a vozidla technické údržby
komunikací při výkonu jejich činnosti
g) vozidla pohřebních služeb při výkonu jejich
činnosti, označená vozidla svatebních obřadů a
vozidla prokazatelně zásobující obchody či
provozovny v zóně placeného parkování.
Čl. 5
Kontrola a sankce
1. Dohled nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení
vykonávají strážníci Městské policie Police nad Metují.
Tito při vykonávání dohledu nad dodržováním
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ustanovení tohoto nařízení řeší přestupky, kterých se
dopustil řidič vozidla stojícího na parkovacím stání na
placeném parkovišti:
a) bez platného parkovacího lístku nebo platné
parkovací karty,
b) při překročení doby opravňující k parkování,
vyznačené na parkovacím lístku,
c) při umístění dokladu o zaplacení ceny za parkování
způsobem odporujícím čl. 3 odst. 5 a 6 tohoto
nařízení.
2. Porušení povinností stanovených tímto nařízením bude
posuzováno jako přestupek podle zákona č.200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů, pokud zvláštní právní
předpis nestanoví jinak, a bude posuzováno podle
platných právních předpisů.
Čl. 6
Zrušující ustanovení
1. Zrušuje se vyhláška města č. 04/97, o vymezení
placeného parkoviště, vydaná Radou města Police nad
Metují dne 7. 7. 1997 a vyhláška č.1/99 , kterou se mění
vyhláška č. 04/97, o vymezení placeného parkoviště ze
dne 26.4.1999.

že bioodpad představuje jediný druh domovního odpadu,
který můžeme sami doma téměř beze zbytku využít a
přeměnit ho na kvalitní organické hnojivo, tedy kompost.
Je natolik běžný, že si mnohdy ani neuvědomujeme jeho
hodnotu. Vlastně by se ani nemuselo hovořit o odpadu,
protože v každé fázi se jedná o organickou hmotu, která se
mění a je přepracovávána pro další použití. Pro většinu lidí
na venkově bioodpad nepředstavuje žádný problém,
protože ho bezodpadově zužitkují jako krmivo pro domácí
zvířata nebo kompostováním. Pro lidi ve městech a zvláště
na sídlištích už to problém může být, ale i tam to má své
řešení. O tom ale později.
Pojďme tedy nejprve k tomu, co všechno lze
kompostovat a jak to doma zařídit.
Z bioodpadu vznikajícího v domácnostech (zejména
v kuchyních) a na zahradách, je ke kompostování vhodný
téměř všechen, Výjimkou jsou některé živočišné zbytky, u
nichž hrozí rozšíření nějaké choroby.

Bioodpad z kuchyně, vhodný ke kompostování:

Čl. 7
Účinnost
1. Toto nařízení č. 1/2009, kterým se vymezují oblasti
města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou
nabývá účinnosti dnem 15. 6. 2009.
Mgr. Ida Seidlmanová
starostka města

Zdeněk Kadidlo
místostarosta

ODPADOVÉ INFORMACE >

Zrušení sběrného místa
mobilního svozu

Mobilní svoz nebezpečných, objemných a elektro
odpadů, který u nás probíhá dvakrát ročně v Radešově,
Hlavňově, Pěkově, na Honech a u Petrovic, je postaven na
základním pravidlu osobního předání odpadu, kterého se
potřebuji zbavit, osádce svozového vozidla odpadové firmy,
která ho uloží do vozidla a odveze. Toto se praktikuje ve
stanovený čas, na stanovených zastávkách. Při posledním
mobilním svozu (ve středu 13. května 2009) nastal ale
velký problém na stanovišti u Petrovic, podobný jako před
dvěma lety na sídlišti, kde vznikla několik dní před
svozem ohromná kupa všeho možného odpadu a při
příjezdu odpadové firmy tu původci odpadu nebyli. Díky
velkému úsilí svozových pracovníků byl odpad naložen a
odvezen. Tato zastávka je poslední na svozové trase, takže
nedošlo k opoždění celého, ale takto to nelze praktikovat.
Z tohoto důvodu je město nuceno sběrné stanoviště u
Petrovic s okamžitou platností zrušit. Při příštím mobilním
svozu (ve středu 30. září 2009) tu už zastávka nebude.
Občané této části města budou muset svůj objemný,
nebezpečný a elektro odpad odvážet do sběrného dvora.

Třídíme odpad

V minulém čísle jsme psali o bioodpadu, o jeho
významném (až 40-ti %) zastoupení ve směsném domovním
odpadu, o nevhodnosti jeho ukládání na skládky a o tom, že
je významným zdrojem tolik potřebného humusu pro
zlepšení kvality půdy (a to nejen na polích), a proto je
potřebné ho odděleně shromažďovat a využívat (za
současných podmínek) nejlépe kompostováním. Dá se říci,
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Živočišné zbytky jako maso, kůže, kosti,
exkrementy masožravých zvířat a další
živočišný odpad lze také kompostovat, vždy
by ale měla proběhnout tzv. hygienizace,
která zajistí usmrcení původců chorob.
Pokud toto nelze zajistit, pak je lépe nekompostovat.

Bioodpad ze zahrady vhodný ke kompostování:
travní hmota, plevel
košťály i celé rostliny
seno, sláma
podestýlka, hnůj z chovu drobných zvířat
slepičí trus
listí
dřevní hmota
hobliny, piliny
jemné nebo nadrcené větve
popel ze dřeva
Bioodpad v domácnosti shromažďujeme odděleně od
ostatního odpadu. Výhodné je ukládat ho do nádob, které
umožňují jeho odvětrávání a vysoušení. Významně se tak
snižuje hnití a tím i zápach bioodpadu. Bioodpad má
vysokou vlhkost a v uzavřeném koši se u dna může utvořit
zvodnělý výluh, ve kterém odpad začne hnít (rozklad
bez přístupu vzduchu) a zapáchá. Pokud však bioodpad
ukládáte do speciálních odvětrávaných košů, výluh se
nevytvoří zápach se sníží na minimum. Pro větší pohodlí lze
použít speciální paropropustné kompostovatelné sáčky,
které lze kompostovat i s odpadem. Manipulace s
bioodpadem je tak jednoduchá a čistá. Po naplnění
odkládáme bioodpad do kompostéru nebo na kompost ke
zkompostování. Pokračování příště.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Výzva občanům
Vyzýváme občany, kteří mají hroby v oddělení
za kaplí, aby si do konce měsíce ČERVENCE 2009
přemístili ostatky či urny na jiné místo nebo
ponechali nezpopelněné lidské ostatky na místě a
město tyto hroby zruší na vlastní náklady.
Náhrobky, hrobová zařízení, které vlastník
neodstraní do dne zrušení hrobových míst, budou
technickými službami odstraněny.
V průběhu druhé poloviny roku
2009 plánuje
město zrušení oddělení č. IX na místním hřbitově.
Jedná se o hroby za kaplí.Vznikne zde nový prostor
pro rozšíření urnového háje.
Rozhodnutím rady města ze dne 07.07.1977
15/128 se v oddělení č. IX tato místa již
nepronajímají a nejsou na ně vypracovány smlouvy.
Hrobová místa za kaplí budou zrušena v souladu se
zákonem č. 256/2001 Sb.
Iveta Osobová, finančně správní odbor
MěÚ Police nad Metují

Veřejné projednání posudku na
dokumentaci o hodnocení vlivů
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA),
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje, že
dne 23. června 2009 od 14.30 hod. se na Městském
úřadu v Police nad Metují, v zasedací místnosti č. 31, bude
konat veřejné projednání posudku na dokumentaci o
hodnocení vlivů záměru „II/303 rozšíření o stoupací
pruhy v úseku km 21,5 – 25,5 a plánované cyklostezky“
na životní prostředí, podle ustanovení § 17 zákona. Na
území města Police nad Metují se jedná o rozšíření krajské
silnice z Police nad Metují do Broumova, v úseku od
křižovatky na Hony po Pasa o jeden jízdní pruh a o realizaci
cyklostezky. Předmětný posudek zpracovala RNDr. Zuzana
Kadlecová ze Zlína a nahlédnout do něho je možné na
Městském úřadě v Polici nad Metují, na odboru IMŽP, na
Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, oddělení EIA a IPPC u Ing.
Černoška a také na internetových stránkách České
informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz/eia)
a krajského úřadu (www.kr-kralovehradecky.cz).
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Usnesení rady města ze zasedání
č.11, 12 /2009 ze dne 18.5. a 1.6. 2009
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 3+1 v domě č.p.
115 v ulici Na Babí od 1.6.2009 na dobu určitou jednoho
roku.
Byt bude nabídnut žadatelům v tomto pořadí :
1) manželé J. a B. V.
2) manželé P. a M. Š.
3) V. H.
RM doporučuje ZM poskytnout příspěvek města Police nad
Metují v celkové výši 5000,- Kč do Programu regenerace
MPR a MPZ v roce 2009 na obnovu kulturní památky:"Obytný
dům
č.p. 39 - oprava vstupních dřevěných dveří"
spoluvlastníkům paní Koláčné Janě, panu Koláčnému
Miroslavu a panu Koláčnému Petrovi.
RM doporučuje ZM poskytnout příspěvek města Police nad
Metují v celkové výši 4000,- Kč do Programu regenerace

MPR a MPZ v roce 2009 na obnovu kulturní
památky:"Kovárna č.p. 518, oprava střechy nad vstupem do
kovárny" panu T. D..
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p.č. 291/2
o výměře 941 m2 v k.ú. Police nad Metují do společného
jmění manželům D. a J. F.. Kupní cena je stanovena ve výši
70,- Kč/m2 a celková kupní cena ve výši 65.870,- Kč bude
uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemků p.č. 330/4
o výměře 176 m2 a 331/2 o výměře 312 m2 v k.ú. Police nad
Metují panu J. B. za těchto podmínek:
- Prodej na základě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
uskutečněn po výstavbě RD
- Složení 50% kupní ceny pozemku při podpisu smlouvy o
smlouvě budoucí kupní
- Kolaudace stavby RD do 5 let po podpisu smlouvy o
smlouvě budoucí kupní
Kupní cena je stanovena ve výši 70,- Kč/m2.
RM schvaluje záměr směny a doporučuje ZM ke schválení
směnu pozemků mezi městem Police nad Metují a paní
Jaroslavou Veverkovou takto :
1) město Police nad Metují přenechá J. V. pozemek p.č.
171/1 o výměře 744 m2 v k.ú. Hony.
2) J. V. přenechá městu Police nad Metují pozemek p.č.
90/2 o výměře 1176 m2 v k.ú. Hony.
RM bere na vědomí hospodaření MŠ Police nad Metují za I.
čtvrtletí 2009. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření ZUŠ Police nad Metují za I.
čtvrtletí 2009. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření Knihovny města Police nad
Metují za I. čtvrtletí 2009. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření ZŠ Police nad Metují za I.
čtvrtletí 2009. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření města za období od 1. 1.
do 31. 3. 2009. Rozborem hospodaření města byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 4
až 22, celkem zvýšení příjmů i výdajů o 2 126 320,- Kč.
RM schvaluje organizační směrnici č. 5/2009, DPH a město
od 1.5.2009.
RM schvaluje s platností od 1.7.2009:
a) prodejní cenu Polického měsíčníku
- při přímém prodeji 10,00- Kč s DPH
- při prodeji distributorům 9,- Kč s DPH.
b) cenu placené inzerce:
- ve výši 1 000,- Kč s DPH za velikost inzerátu od ½ A4 do
jedné strany A4 (bez 1,5 cm okrajů),
- ve výši 500,- Kč s DPH za velikost inzerátu od ¼ A4 do
½ strany A4
- ve výši 250,- Kč s DPH od 1/8 A4 do ¼ strany A4
- ve výši 125,- Kč s DPH do 1/8 strany A4
c) cenu za hlášení v městském rozhlasu ve výši 20,- Kč s
DPH za jedno hlášení
RM schvaluje bezplatné použití znaku města Police nad
Metují na pamětní medaile rozdávané při příležitosti 34.
ročníku Mezinárodního polického vandru.
RM schvaluje zřízení veřejné služby od 1.6.2009 do
31.12.2009.
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy (popř. jejího
dodatku) kryjící zodpovědnost za škodu na majetku nebo na
zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí
nebo jí bude způsobena.
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RM schvaluje rozpočtové opatření č. 23, které spočívá ve
zvýšení příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a
Mateřská škola Police nad Metují o částku 42 tis. Kč.
Prostředky budou použity ke krytí nákladů na zvýšené
pojistné hrazené na základě nově uzavřené smlouvy
pojištění odpovědnosti. Zvýšení rozpočtových výdajů bude
kryto přijatými úroky (6310 2141).
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1064/7 o ploše
59 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku p.č. 244/12 o ploše
401 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM bere na vědomí zprávu o přípravě a realizaci
investičních akcí města plánovaných na rok 2009.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Demolice spojovacího krčku mezi
č.p. 341 a č.p. 342 Police nad Metují", firmu Zdeněk Dostál
- STAFIDO Police nad Metují, s nabídkovou cenou 264.154,Kč s DPH. Realizace této zakázky je podmíněna prodejem
objektu „Zeleného domečku“.
RM doporučuje ZM ke schválení Závěrečný účet města za
rok 2008 s výhradami, Zprávu
o výsledku
přezkoumání hospodaření města Police nad Metují za rok
2008 a Opatření k odstranění nedostatků zjištěných ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Police
nad Metují za rok 2008.
RM schvaluje, aby příspěvková organizace Základní
umělecká škola Police nad Metují přijala dar, částku
30 000,- Kč od firmy HOBRA – Školník, s.r.o., určenou na
zkvalitnění vybavení grafického studia.
RM ukládá řediteli TS s.r.o. uzavřít s paní E. V. dohodu o
uznání dluhu za nájemné a služby za pronájem kuchyně
v SOU zem. a dohodnout splátkový kalendář s minimálními
měsíčními splátkami 1 000,- Kč bez dalších sankcí.
Ing. P. Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města
ze 3.zasedání v roce 2009 dne 27.5.
ZM schvaluje Jednací řád osadních výborů platný od 27. 5.
2009.
ZM jmenuje za členy sčítací komise pro volby do Osadního
výboru Pěkov: pana Davida Thera, paní Věru Klusáčkovou,
paní Lenku Fulkovou, pana Jiřího Seiferta a pana Marka
Plného
ZM schvaluje 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.
ZM schvaluje Smlouvu č. 0673896701/1 o zřízení zástavních
práv k věci nemovité mezi Českomoravskou stavební
spořitelnou, a.s., jako zástavním věřitelem, Městem Police
nad Metují, jako zástavcem, a budoucími vlastníky
nemovitosti manželi J. a J. Š., jako dlužníky.
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku města Police nad Metují
v celkové výši 5000,- Kč do Programu regenerace MPR a MPZ
pro rok 2009 na obnovu kulturní památky: "Obytný dům
č.p. 39 - oprava vstupních dřevěných dveří" spoluvlastníkům
paní K. J., panu K. M. a panu K. P.
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku města Police nad Metují
v celkové výši 4000,- Kč do Programu regenerace MPR a MPZ
pro rok 2009 na obnovu kulturní památky:"Kovárna č.p. 518,
oprava střechy nad vstupem do kovárny" panu T.D.
ZM schvaluje 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.
Zodpovídá: IMŽP
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 4 až 22, tj. celkové
zvýšení příjmů i výdajů o 2 126 320,- Kč.
ZM schvaluje odkup pozemku st.č. 485 o výměře 105 m2 v
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k.ú. Velká Ledhuje od vlastníka Základní organizace OS
KOVO KOVOPOL a.s. Police nad Metují.
Kupní cena je stanovena dohodou ve výši 70,- Kč/m2.
ZM schvaluje :
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 :
a) kněžské hroby na p.č. 87 budou osvobozeny od
poplatků z hrobových míst,
b) 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, uskladnění
stavebního materiálu a postavení lešení na pozemku
p.č. 87 v k.ú. Police nad Metují.
Ing. P. Pohner, tajemník

Zprávy z technických služeb
1. Kotelna
Po kratší odmlce se opět vracím ke kotelně na sídlišti.
V minulých dnech jste dostali vyúčtování za teplo a teplou
vodu za rok 2008 a je mi jasné, že nikdo z vás neskáče
radostí. Z přiloženého grafu je vidět, jakým způsobem se
vyvíjí cena plynu, která v žádném případě nekopíruje cenu
ropy, jak bylo vždy deklarováno. V roce 2008 byl nárůst
ceny plynu abnormálně vysoký a výrazně ovlivnil konečnou
cenu tepelné energie.
Že rok 2009 nezačíná nijak optimisticky, vidíte i z ceny
za leden až duben. Pokud bychom porovnali rok 2007 a
2008 ještě z pohledu podílu plynu na celkové ceně tepla,
tak v obou letech vychází stejně 70 %. To znamená, že
cena plynu ovlivňuje konečnou cenu tepla téměř ze ¾ .
V roce 2007 byla cena počítaná pouze z ceny plynu celkem
343,62 Kč/GJ. V roce 2008 však takto vypočítaná cena
stoupla na 452,45 Kč/GJ, což představuje nárůst o 31,7 %.
Jak se bude dále vyvíjet cena plynu v r. 2009 neumím
odhadnout, ale je nutné počítat s tím že plynárenské firmy
budou dál využívat svého monopolního postavení na trhu.
Cena ZP za 1 m3 bez DPH 2007 - 2009
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2. ČOV
Jak jsem Vás již minule informoval, byla městu Police n.
Met. přidělena dotace na intenzifikaci ČOV. V současné
době se zpracovává ve firmě VIS Hradec Králové

dokumentace pro výběrové řízení dodavatele. Pokud
proběhne vše dle předpokladů, tak bude koncem roku znám
dodavatel stavby a na jaře r. 2010 budou zahájeny práce na
intenzifikaci, které by měly být ve velké většině dokončeny
do konce roku 2010. Cílem je samozřejmě to, aby ČOV po
rekonstrukci
(
jedná
se
především
o
výměnu
technologických částí) splňovala na svém konci - tedy při
vypouštění vyčištěných vod do toku Metuje- veškeré
legislativní požadavky. Tato rekonstrukce zaručí, že ČOV
bude opět po dobu zhruba 20 – 30 let schopna čistit
veškerou odpadní vodu z města a časem i z okolních vesnic.
Pro každého z vás to bude znamenat na jedné straně to, že
v klidu otočíte kohoutkem a nemusíte přemýšlet, co dál
s odpadní vodou , na druhé straně opět zvýšené náklady za
stočné. Zde mohu jen slíbit, že se nebudeme chovat jako
ČEZ a RWE, ale při výpočtu ceny stočného se budeme snažit
zůstat na rozumných cenách.

zahraničních veletrhů. V září navštíví Kladské pomezí
skupina novinářů a zástupců cestovních kanceláří. Další
propagační materiály vzniknou v průběhu tohoto a příštího
roku. Předpokládaný konec projektu je stanoven na červen
2010.
Markéta Venclová

3. Úklid

20.6. – 21.6.

Bc. J. N. Ogriščenko – dentista
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov 491 502 425

27.6. – 28.6.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov 491 502 525

Celkem rychle se nám podařilo vyčistit komunikace a
chodníky od zimního posypu a teď zbývá každodenní úklid
toho, co přinese povětří a co na zem pohodí naši „pořádku
milovní spoluobčané“. Poslední příklad
chování
inteligentního spoluobčana – nejmenovaný řidič autobusu
zastaví, vynese z autobusu plný popelník nedopalků
z cigaret a vysype ho na silnici vedle autobusu.
V minulém roce jsem jezdil trochu na kole po Rakousku
a bydleli jsme ve městě zhruba velikosti Police a tam vůbec
nebyly odpadkové koše. Po celém městě ale nebyl jediný
papír, jediná láhev – prostě absolutní přádek. U nás si
zřejmě ještě dlouho počkáme na podobný přístup k čistotě
a k věcem veřejným vůbec.

4. Koupaliště
Stejně jako v minulém roce si od 1.6.2009 pronajal
koupaliště, dnes již celostátně známý otužilec, pan Kocián.
Letos přibyly, nebo by ještě měly přibýt, na koupališti
některé atrakce
( skluzavka, pingpongový stůl atd.) které
by měly zpříjemnit váš pobyt na koupališti. Můžeme jen
doufat, že provozu koupaliště bude přát počasí více než
v minulém roce.
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS

Rozpis lékařů stomatologické
služby červen 2009
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
13.6. – 14.6.

Lékař
MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 291 Police nad Met.

Tel. č.
491 543 543

KULTURNÍ KOMISE
se sešla na začátku června, v letošním roce potřetí.
S nadcházejícím létem byla předmětem schůzky především
letošní Polická pouť, dále oblast cestovního ruchu a
spolupráce se Svazem cestovního ruchu Branka Náchod,
z dalších bodů např. příprava programu Polických
divadelních her, výběr z nabídek na výstavy a kulturní akce,
zhodnocení projektu realizovaného ve spolupráci s polským
Radkówem apod.
Zápisy ze všech jednání jsou k nahlédnutí v kanceláři
Pellyho domů nebo v sekretariátu radnice.
Jana Rutarová

Kladské pomezí je součástí
projektu Královéhradeckého kraje
Obecně
prospěšná
společnost Branka se podílí na
rozsáhlém projektu „Cílená
prezentace
a
propagace
Královéhradeckého kraje“ pro
oblast
Kladského
pomezí.
Branka je obecně prospěšná
společnost
pro
rozvoj
cestovního ruchu působící již
více než deset let na území bývalého okresu Náchod a
částečně zasahující do okresu Trutnov. Oficiální název této
oblasti jako turistického regionu je Kladské pomezí. Jeho
součástí je Jaroměřsko, Novoměstsko, Českoskalicko,
Náchodsko,
Červenokostelecko,
Hronovsko,
Policko,
Broumovsko a oblast Jestřebích hor. Projekt zaměřený na
propagaci a prezentaci cestovního ruchu byl zahájen
Královéhradeckým krajem v září 2009 a potrvá téměř dva
roky. Jeho součástí je hned několik aktivit - vydání
propagačních materiálů, tvorba prezentačního DVD, účast
na zahraničních veletrzích, inzerce, propagace formou
pojízdného informačního centra a další. Dvě brožury jsou
již připraveny ke zpracování. Jedna se zabývá tématem
relaxace, druhá propaguje tradiční výrobky a pokrmy. Do
přípravy podkladů byla zapojena informační centra regionu.
Byly zahájeny přípravy k brožuře Ekoturistika, agroturistika
a hipoturistika. Branka se díky tomuto projektu zúčastnila 4

 KNIHOVNA
Hledáme jméno pro vrabčáka
Ahoj kamarádi, jsem
vrabec, který bude provázet
čtenáře
kroniky
našeho
města
všemi
zaznamenanými událostmi.
Pomožte mi, prosím, nalézt
jméno. Předem moc děkuji.
–
těmito slovy oslovil
vrabčák dětské návštěvníky
knihovny, aby mu vymysleli
jméno. Lístků se jmény se sešlo hodně, ale „nějak to není
ono“.
Rozhodli jsme se oslovit i dospělé návštěvníky knihovny,
aby zkusili našemu novému průvodci polickou kronikou najít
to pravé jméno. Lístky pro napsání jména jsou připravené
v knihovně během výpůjční doby, tj. v pondělí a v pátek od
12 do 17 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17,30 hodin.
Autorem výtvarného návrhu je pan Jaroslav Soumar,
učitel naší ZUŠ.
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Za pověstmi Policka aneb
poznáváme svůj domov
Knihovna města Police nad Metují zpracovala projekt
pro městskou knihovnu a obecní knihovny svého obvodu na
podporu dětského čtenářství. V projektu si klademe za cíl
seznámit děti s pověstmi jejich bydliště. Následně ve
vyhlášené výtvarné soutěži děti zpracují motiv pověsti,
případně motiv rodného kraje, konkrétní vesnice, v níž žijí.
Po obdržení zprávy, že jsme v grantovém řízení uspěly,
jsme se vrhly na přípravu besed a pak se rozjely besedovat
do obecních knihoven našeho obvodu. Nevynechaly jsme ani
polické děti, a tak páťáci přišli do polické knihovny. Už se
nám scházejí první výtvarné práce, první pověsti získávají
ilustrace.
Dětské práce vystavíme během letních prázdnin
v knihovně. Přijďte se podívat.

Pozvánka na výstavu

Budova obecního úřadu v Želivu, která byla postavena na
místě vilky Svárovských, u kterých na letním bytě Josef
Čapek s manželkou trávil prázdniny roku 1939.
Želiv – co se nám vybaví při vyslovení názvu vesnice.
Možná premonstrátský klášter, možná psychiatrická
léčebna, která v jeho budovách dříve bývala. Ale Želiv je i
místem, kde prožíval své poslední prázdninové dny malíř
Josef Čapek, než ho 1. září 1939 přišlo zatknout gestapo.
I o těchto událostech bude hovořit pan profesor Fetters,
uznávaný čapkolog, při své přednášce 8. června. Výstava
drobných grafik, inspirovaných životem a dílem bratří
Čapků potrvá až do 26. června.

Knihovna a město Police nad Metují

Bratři Čapkové v grafice - výstava
Pellyho domy 8. – 26. června 2009
8. 6. od 17 hodin vernisáž
od 18 hodin přednáška Mgr. Aleše Fetterse
o osudu bratří Čapků z pohledu 70. výročí
úmrtí Karla Čapka (2008) a 70. výročí zatčení Josefa
Čapka gestapem (2009).
Otevřeno v provozní době Info-centra:
po–pá 9 - 11,30 ; 12 - 17 / so 9 - 12.
Na výstavě jsou zastoupeni grafici: Vladimír Suchánek,
Jiří Škopek, Jiří Kodym, Jiří a Cyril Boudové, Jiří Švengsbír,
Eva Hašková, Vojtěch Cinybulk aj. Představeny jsou
portréty, grafické listy, novoročenky, poštovní známky,
dále plakety a pamětní listiny. Vystavené exponáty jsou ze
soukromé sbírky.

Prázdniny v knihovně – opět po roce
Prázdniny se blíží a jistě už uvažujete o využití volného
času Vašich dětí. Knihovna opět nabízí dětem „Týden
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v knihovně“. Tato akce proběhne v termínu od 17. 8. do 21.
8. 2009.
Každý den v tomto týdnu od 8.00 do 14.00 hodin bude
pro děti v knihovně připravený program – podle počasí buď
výlet, exkurze nebo hry a soutěže v knihovně.
Budete-li mít o tuto akci zájem, do konce června si
vyzvedněte v knihovně přihlášku.
V. Plachtová

Nabídka knih:
* Pejčoch, Ivo: Armády českých politiků.
České polovojenské jednotky 1918 – 1945.
* Pejčoch , Ivo: Hrdinové Železné opony.
Útěky do svobodného světa s pomocí neobvyklých
technických prostředků v letech 1949 – 1989.
* Plavec, Michal: Bomby pod Řípem.
Nálety na Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Mělník a další
sídla během druhé světové války.
* Pejčoch, Ivo: Válečné lodě – 8. díl.
Námořnictva na přelomu tisíciletí.
* Messner, Reinhold: Gobi. Poušť ve mně.
Nový cestopis tentokrát z přechodu pouště Gobi.
* Habeler, Peter: Osamělé vítězství.
Prvovýstup na Mount Everest bez kyslíkového přístroje.
* Janečková, Bronislava: Rok v dopisech.
Korespondence různých historických osobností, kterou vydal
Radioservis.
* Nedvěd, Pavel: Šumavské vzpomínky na čas, kdy práce
voněla lesem.
Stará a zapomenutá šumavská řemesla.
* Vavrouška, Petr: Ruské duše.
Rozhovory ruského zpravodaje a novináře.
* Voskovec, Jiří – Werich, Jan: Korespondence. 3 díly.
* Sherwoodová, Alice: Kuchařka pro alergiky.
Pokrmy bez vajec, bez mléka, bez lepku, bez ořechů.
* Krumlovská, Olga: Harmonický život.
Barvy, tvary, talismany a rady našich předků.
* Sundanceová, Kyra: 101 psích triků.
Činnosti, které psa pobaví, zaměstnají a sblíží s páníčkem.
D. Ducháčová

KINO

KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 23. 6. 2009 v 19 hodin

MILIONÁŘ Z CHATRČE

Hlavní hrdina, mladík Jamal Malik (Dev Patel), sedí v
televizním studiu naproti moderátorovi indické verze
soutěže Chcete být milionářem a čeká na poslední otázku,
která jej dělí od pohádkové výhry 20 miliónů rupií. Ještě
před nedávnou chvílí byl chlapcem z bombajského slumu,
chlapcem, který se narodil do světa bez budoucnosti, do
světa nám nepředstavitelné bídy.
Jak se kluk z ulice dokázal dostat tam, kam se nedostali
ani hoši z lepších rodin ani učenci s několika tituly v kapse?
Odpovědi na tyto otázky bude z Jamala tahat někdo
mnohem méně příjemný než televizní moderátor. Před
poslední otázkou má Jamal pouze jeden den na to, aby se
připravil. Bohužel mu tuto přípravu ztrpčují policejní
vyšetřovatelé, kteří ctí presumpci viny a snaží se i s
použitím brutální síly získat od Jamala odpověď na klíčovou
otázku: Jakým podvodem se dostal krůček od pohádkového
bohatství.
Jamal vypráví svůj životní příběh, ze kterého vyšetřující
policisté pochopí, proč zná odpovědi na všechny ty záludné
soutěžní otázky. A také se dozvědí, že Jamal má i další
důvody k účasti ve slavné televizní soutěži než je jen pouhá
vidina hromady peněz: například snaha nalézt ztracenou
lásku.

I když film spěje k předpokládanému finále a nebyl by to
Danny Boyle (Trainspotting, Pláž, 28 dní poté, Sunshine),
kdyby vás a hlavního hrdinu z toho nechal vyklouznout tak
hladce. Skvělí indičtí herci, neuvěřitelný, přitom
univerzální příběh a typické bollywoodské finále = film
roku.
Připravte se na to, že Milionář z chatrče ve vás najde
emoce, o kterých jste třeba ani nevěděli, že je ještě máte.
Držitel čtyř Zlatých glóbů (za nejlepší film, scénář, režii
a původní hudbu) byl právem pasován na černého koně
letošních Oscarů.
Režie: Danny Boyle, Loveleen Tandan. Hrají: Dev Patel,
Freda Pinto, Anil Kapoor, Saurabh Shukla. Přístupnost: do
12 let nevhodný. Drama VB / USA 2008 (české titulky, 120
min).
Vstupné: 50 Kč
*****
Případné změny v programu kina najdete na
www.policko.cz.
V červenci a srpnu promítáme filmy na sále Pellyho
domů!!:
4. 7. 2009 – Vítejte v KLDR!
4. 8. 2009 – Annie Leibovitz: Život objektivem

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

Pellyho domy >>>
Přednáška
paní Dany Židek
„Francouzská Polynésie
- ostrov Bora Bora“,
která měla proběhnout ve čtvrtek 11. 6. 2009,

je ZRUŠENA.

Omlouváme se.
Úterý 16. 6. 2009 v 18 hod, sál Pellyho domů

Koncert SFYS Santa Fe (USA)
Vstupné: Kč 30,Pátek 19. 6. 2009 v 19 hod, terasa Pellyho domů

koncert JAZZ GENERATION
Vstupné: 50 Kč. Kapacita terasy omezena!!

V případě nestálého nebo nepříznivého počasí se koncert
bude konat na sále.

Připravujeme na ČERVEN
2. - 24. 7. 2009, Pellyho domy
Pavouci, brouci, trampové a jiná havěť
výstava fotografií Jana Moravce
Výstava bude zahájena ve čtvrtek 2. 7.2009 v 16 hod zahrají a zazpívají "Kamarádi osady 5".
Otevřeno v provozní době IC (PO - PÁ 9,00 - 11,30 a
12,00 - 17,00 hod, SO 9,00 - 12,00 hod)

KINO – sál Pellyho domů!!!

Úterý 14. 7. 2009 v 19.30 hod

VÍTEJTE V KLDR!
Jedna z českých cestovních kanceláří nabízí ve svém
katalogu „cestu do neznáma“ - poznávací zájezd do
Severní Koreje. V roce 2008 to bylo podruhé od roku
1989, kdy do KLDR vstoupila obyčejná česká turistická
skupina. Každý z turistů musel přistoupit na fakt, že bude
po dobu zájezdu omezena jeho svoboda – nikdo ze
skupiny například nemůže „neorganizovaně“ opustit hotel
nebo dokonce oslovit nějakého „obyčejného“ Korejce.
Kdo a proč se vydá na dovolenou do země, která je
hrozbou
pro
bezpečnost
celého
světa?

Dokument Vítejte v KLDR! určitě neříká všechno o
zemi, v níž jsou podle organizací na ochranu lidských práv
krutou každodenní realitou koncentrační tábory, mučení,
popravy a chemické pokusy na lidech.
Českému divákovi nicméně dává jedinečnou možnost
vyrazit v historii vlastní země proti proudu času a na
dvaasedmdesát minut si znova na vlastní kůži prožít (tu
hezčí) část 50. let.
Režie: Linda Jablonská. Přístupnost: do 12 let nevhodný.
Dokumentární film ČR 2009 (76 min).
Vstupné: 60 Kč

úterý 21. 7. 2009 v 19.30 hod,
sál Pellyho domů

BERNER OBERLAND (Švýcarsko)
Promítání polického fotografa Oldřicha Jenky.
Celá
oblast
Bernské
vysočiny (Berner Oberland)
je velmi hornatá, s četnými
ledovci a vodopády. Mezi
nejznámější vrcholy patří
Jungfrau, Mönch a Eiger.
Vstupné: 30 Kč, děti 15 Kč

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

T a n eč ní kurzy pro dospěl é

DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND

Kurzy společenského tance pro dospělé
I. ZAČÁTEČNÍCI

Koncert známé kapely.
Vstupné: 160 Kč v předprodeji
(200,- Kč na místě)
Předprodej v IC v Pellyho domech a v Infocentru
v Teplicích nad Metují.

Zahájení: čtvrtek 24. 9. 2009 v 19,00 hod
Kurz zahrnuje 7 lekcí a bude probíhat 1 x za dva
týdny,
vždy
ve
čtvrtek
od
19,00
hod
(24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., závěrečný
věneček v pátek 11.12. 2009 od 20,00 hod)
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Kurzy společenského tance pro dospělé
II. POKROČILÍ

Závod přibližuje článek Tomáše Čady:

Zahájení: čtvrtek 1. 10. 2009 v 19,00 hod
Kurz zahrnuje 7 lekcí a bude probíhat 1 x za dva
týdny,
vždy
ve
čtvrtek
od
19,00
hod
(1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12.,
závěrečný
věneček
v pátek
11.12.
2009)
Určeno pouze pro páry, které již kurz společenského
tance absolvovaly.

Sobotní 58 km dlouhý závod MTB Stěny potvrdil, že
tandem jede po rovinách a s kopce o poznání rychleji než
singl, zvlášť když ho pilotuje zkušený Hanýsek a vzadu
přišlapává nezmar Daw. 58 km dlouhý závod vedl po
cyklotrase č. 4000 z Police nad Metují okolo Broumovských
stěn přes Ameriku a Božanov do Radkowa a přes Machov a
Bělý zpět do Police. V cestě bylo několik kopců, z nichž
nejdelší z Radkowa na Karlow se jel minimálně 30 minut.
V prvním táhlém stoupání z Hlavňova na Honský pas odjela
dvojice Míra Hornych – Tomáš Čada, kterou pod kopcem
dojel výše zmíněný tandem, který začal udávat tempo.
Před Amerikou defektil Mireček, který tím vypadl ze hry.
Z kopce bylo rychlejší dvojkolo, do kopce singl a po
rovinách se to vždy sjelo. Tak to vydrželo až za Radkow,
kde odjel Tomas a vypracoval si až minutový náskok, o
který přišel ve sjezdu do Machova, kde ho potkal defekt, a
dvojkolo se ujalo vedení. Skupina šesti stíhačů měla v tu
chvíli ztrátu více než minutu a půl, a ta se do cíle ještě o
trochu zvětšila. Na polické náměstí přijela jako první
dvojice Jan Pohl a Daw Knill (SK Jíra), která absolvovala
závod průměrnou rychlostí 32,8 km/h! Druhé místo
vybojoval Jaruch Lecnar (Pítrs bikes) a třetí Michal
Demjanovič, který zvítězil v kategorii masters 2. S malou
ztrátou za nimi dojel vítěz kategorie masters 1 Jan Melišík a
vítěz mezi juniory Martin Beránek (všichni tři REDPOiNT
PEARL iZUMi). V neděli 31. 5. pokračoval česko-polský
projekt MTB Stěny XCO závodem v polském Radkowě.

Oba kurzy se konají na sále Pellyho domů a vedou je
manželé
Poznarovi
z Červeného
Kostelce.
Závazné přihlášky do 26. 6. 2009. Kurzovné
Kč 1 000,- / pár se platí zároveň s přihlášením do
kurzu. Přihlášky jsou k dispozici na www.policko.cz
nebo v Informačním centru.

Různé
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)

Nerovný boj s dvojkolem

aktivní vyžití v regionu, aktivní dovolená
3/ kulturně-společenský život v regionu
2/

(kultura, volný čas, tradiční akce apod.)
Termín soutěže: 15. 5. - 30. 9. 2009
Více na www.policko.cz a na výlepových plochách.

MTB STĚNY
V sobotu 30. května odstartoval v 11 hod z polického
náměstí cyklistický závod MTB Stěny.
I přes deštivé počasí se na 58 km dlouhou trať vydalo
celkem 49 závodníků - českých i polských – mezi nimiž byly i
tři ženy. Všichni závod dokončili, vítězná dvojice Jan Pohl a
David Knill na tandemu zdolala vzdálenost za méně než dvě
hodiny!
Výsledková listina je k dispozici v Informačním centru,
v elektronické podobě si ji můžete vyžádat na adrese
ckv@policko.cz
Akce se konala v rámci projektu „Objevte Policko a Góry Stolowe,
který je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím
Euroregionu Glacensis.

Polická pouť 2009
– výzva pořadatelům akcí
Letošní Polická pouť připadá na víkend 15. – 16. 8.
2009. Program ale bude zahájen dříve, již v pondělí 10.
srpna, a to koncertem kapely Svítání z Brna. Následovat
bude v úterý 11. 8. na sále Pellyho domů promítání – o
nejkrásnější snímky ze zemí Evropy se s námi podělí polický
fotograf Milan Zítka. V pátek proběhne v Pellyho parku
koncert se zábavou – vystoupí kapela Domamazec.
Další program na víkend je v jednání a přípravách.
Jistě proběhnou všechny tradiční každoroční akce a
výstavy, které obohacují program Polické pouti.
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Dovolujeme si proto požádat všechny organizátory,
spolky i jednotlivce, kteří připravují nějakou akci v rámci
poutě a chtějí, aby tato akce byla zveřejněna na
souhrnném plakátu a v letáčcích: kontaktujte Informační
centrum – osobně nebo prostřednictvím e-mailové pošty na
kultura@policko.cz, nejpozději do 10. 7. 2009
Předem děkujeme, CKV Pellyho domy
Jana Rutarová

Autobusové spoje za krásami
Broumovských stěn
Od 16. května do 28. září jsou opět v provozu o
sobotách, nedělích a svátcích výhodné autobusové spoje
z Police nad Metují za krásami Broumovských stěn. Pro
informaci uvádíme jejich přehled:
Police n. Met. aut. st. odj.
Hlavňov, točna
Chata Hvězda
Police n. Met. aut.st. příj.

10:00
10.08
10:11
10:30

13:00
13.08
13:11
13:30

15.55
16.03
16:06
16:25

18:55( jen SO)
19.03
19:06
19:25

14.5.2009
18.5.2009
knihovny
19.5.2009

- uspořádání Besídky pro maminky
- setkání školáků s paní Jenkovou z polické
- téma " Místní pověsti"
- výlet MŠ za Rumcajsem do Jičína

Možnost dobrého občerstvení (jídla i nápojů) je u
východisek pěších túr Kovářovou roklí jednak v Hlavňově
v obnovené hospůdce na hrázi rybníka, jednak v restauraci
nebo v bufetu na Hvězdě. Využívejte těchto spojů pro
víkendové trasy za odpočinkem a rekreací místo dopravy
auty.
F. J.

29.5.2009

- výlet 3.tříd z Police a všech žáků z
Bezděkova do podzemní pevnosti v Josefově
1.6.2009
- k MDD uspořádání Indiánského dne
3.6.2009
- účast na vyhlášení výsledků soutěže "Miss
panenka" pořádané Českým rozhlasem v Hradci
Králové.
Podrobnější popis akcí i s fotografiemi najdete na
internetových stránkách školy - www.zspolice.cz
Marie Vaisarová

Z polické mateřinky
Pozvánka na výstavu:
Slečna Martina Váňová a pan Pavel Frydrych si Vás
dovolují pozvat na výstavu obrazů [P]OTVORY, která
se uskuteční od 4.července do 6. září 2009 v
Broumově ve Výstavní síni klášterní Zahrady*.
Otevřeno podle otvírací doby Klášterní Zahrady*.

Květen na Bezděkově - telegraficky
Konec školního roku se velmi rychle blíží, dokončuje se
výklad učiva a zároveň žáci finišují při ověřování vědomostí.
K tomu mají školáci i spoustu dalších akcí. U nás to byly
tyto:
13.5.2009
- vystoupení kouzelníka

V měsíci květnu se děti ze všech tříd věnovaly přípravám
na Svátek maminek. Sólová recitace básniček, zpěv jarních
písniček s doprovodem klavíru a rytmických nástrojů,
pohádka O Smolíčkovi v různých podobách a to jak hudební,
dramatické, tak i literární, to všechno znělo naší školkou.
Snažení všech dětí vyvrcholilo besídkami pro maminky a ve
třídách Berušek a Kopretin i následným posezením u kávy,
čaje a něčeho malého k zakousnutí. Maminkám patří
poděkování za přípravu tohoto sladkého pohoštění. Děti
daly svým maminkám i malé dárečky, které samy vyrobily,
někdo si i s maminkou vyrobil srdíčko z lásky v malé
výtvarné dílně.
23. května přijali předškoláci z Berušek pozvání pí Věry
Kašíkové, ředitelky Domova důchodců v Polici n. Met., a
s jarně laděným vystoupením potěšili dědečky a
babičky.Coby dárek jim předali vlastnoručně vyrobené
květinky.
31.5.2009 byl uzavřen zápis dětí do MŠ na školní rok
2009 – 2010. Jako v celé naší republice
- poptávka
převyšuje nabídku. Z 35 uchazečů o místo jsme uspokojili
pouze 18 z nich. Ti mohou nastoupit v září po odcházejících
dětech do ZŠ. 7 předškolních dětí zůstává v mateřské škole
na základě odkladu školní docházky.
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S koncem školního roku také vrcholí činnost kroužků
v naší MŠ.
Výtvarný kroužek pracoval pod vedením pí uč. Jany
Obršálové a Lenky Šimkové.Navštěvovalo ho 13 dětí – 11
předškoláků z Berušek a 2 děti z Kopretin. Scházely se vždy
v pondělí v lichém týdnu od 12.30 do 12.45 hod. Děti
pracovaly různými výtvarnými technikami: kresba pastelem,
pastelkou, křídou namočenou v mléce, špejlí namočenou
v tuši, malba temperovými a vodovými barvami, foukání
brčkem do barevné skvrny, stříhání a lepení papíru. Paní
učitelky děti motivovaly dle počasí a ročního období. Děti si
svá díla nosily domů a některé výtvory zdobily vchod a
schodiště do naší MŚ.
Kroužek Angličtina hrou a Jóga pro zdraví navštěvovalo
6 dětí. Každý lichý týden se děti pod vedením pí učitelky
Katky Rajsové hravou formou
učily anglická slovíčka
z různých oblastí, naučily se anglicky počítat a určovat
barvy. Jóga je naučila různá protahovací a uvolňovací
cvičení, vhodnému dýchání a posilování ruky cvičením
prstů při správném držení tužky.
Kroužek: Veselé pískání, zdravé dýchání
Tento kroužek vede pí ředitelka Dana Baláková a
navštěvuje jej celkem 10 dětí , z toho 6 dětí chodí již 2.
rok. Metoda práce spočívá v individuální výuce, skupinová
práce v počtu maximálně 2 žáci. Délka výuky se plně
přizpůsobuje dítěti, jeho schopnosti soustředit . Danou
lekci procvičujeme vždy až do úplného zvládnutí , dříve
nepostupujeme dál. Každá hodina obsahuje dechové
cvičení, prstová cvičení, rytmizaci a hru tónů, krátkých
rytmických celků a písniček. K výuce využíváme knížku „
Hrajeme si s flétnou“ od Gabriela a Milady Přikrylových, ve
které mají děti hezké obrázky, které si mohou doma
vybarvovat a metodiku Kateřiny Koutníkové „ Hrajeme na
zobcovou flétnu“. Rodiče jsou o průběhu výuky pravidelně
informováni v sešitě. Talentované děti posíláme po dohodě
s rodiči k postupu do ZUŠ.
Kolektiv učitelek

Ze školské rady
Na květnovém jednání školské rady jsme se zabývali
nabídkami aktivit pro školáky v době prázdnin, sportováním
dětí a využíváním veřejných sportovišť. V současné době
probíhají exkurze dětí pátých ročníků okolních vesnických
škol v ZŠ v Polici nad Metují. Poděkování patří Mgr.Janě
Šulcové, která celou akci zajišťuje. Podrobný zápis
z každého jednání najdete na internetových stránkách
školy.
Mgr. Lenka Fulková

Základní umělecká
škola informuje…
Hudební soutěže
Závěr školního roku se pomalu blíží a s ním také vrcholí
jednotlivé soutěže, které jsou přehlídkou těch nejlepších
výkonů v celé republice. V minulém čísle PM jsme vás
informovali o skvělých úspěších našich žáků v národním
finále soutěží ZUŠ a nyní vás seznámíme s tím, co se na
soutěžních polích událo od té doby:

Mezinárodní houslová soutěž Kocianovo
Ústí
Ve dnech 7. – 9. května probíhal v Ústí nad Orlicí již
51. ročník „Kociánky“ – soutěže, na kterou se sjíždějí
nejlepší mladí houslisté z celého světa. Ani letos mezi nimi
nechyběli žáci našeho houslového pedagoga Ladislava
Michala – včetně těch nejmladších, kteří teprve získavali
zkušenosti…
A výsledky?
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V I. kategorii se do druhého kola probojovala Anička
Lichá a získala 4. místo! (Čestné uznání I. stupně).
Ve třetí kategorii soutěžila Markéta Nádvorníková a
získala 3. místo.
A v nejstarší, čtvrté kategorii, soutěžila Pavla
Mazancová, která získala Čestné uznání III. stupně.
Absolutním vítězem, tedy Laureátem Kociánky, se však
stal náš bývalý žák Šimon Michal, který letos již zastupoval
Pražskou konzervatoř, kde studuje prvním rokem u prof. J.
Foltýna. Zopakoval tak fenomenální úspěch svého bratra
Matouše, který se stal Laureátem v loňském roce.

Archetti in Moravia
Houslisty čekala ještě jedna soutěž, a to v malebném
moravském městě Kroměříž. Předcházel ji koncert loňských
vítězů, kteří dostali výsadu zahrát svůj sólový recitál se
Zlínskou filharmonií. Pro nás bylo důležité, že těmito vítězi
byli naši žáci Markéta Nádvorníková a Šimon Michal, kteří se
tohoto úkolu zhostili na výbornou.
A výsledky tohoto ročníku soutěže?

Kategorie »Začátečník«
o 1. cena - Anna Lichá (Police nad Metují)
o 2. cena - Kateřina Karpfová (Police nad Metují)
o 3. cena - Anna Klára Pospíšilová (Police nad Metují)
Kategorie »Mírně pokročilý«
o 3. cena - Anna Novotná (Police nad Metují)
o Zvláštní cena poroty za nejlepší provedení povinné
skladby - Anna Novotná

Kategorie »Pokročilý«
o 1. cena - Markéta Nádvorníková (Police nad Metují)
o 2. cena - Kateřina Soumarová (Police nad Metují)
Kategorie »Budoucí Mistr«
o 2. cena - Pavla Mazancová (Police nad Metují)
o Cena za vynikající provedení povinné skladby - Pavla
Mazancová

Pro vystoupení s orchestrem byli navrženi:
o Markéta Nádvorníková (Police nad Metují)

Hradecké Guitarreando 2009
Ve dnech 22. a 23. května proběhl v Hradci Králové 10.
ročník národní soutěže v komorní hře na kytaru Hradecké
Guitarreando. Naši školu zastupovalo kytarové duo Zuzana
Rainová a Tomáš Ševců, které nám udělalo velikou radost,
protože z této prestižní a náročné soutěže přivezlo 1.
místo! Blahopřání patří nejen jim, ale i jeji pedagogovi
Tomáši Ševců.

Concerto Bohemia 2009
3. června zasedala odborná porota, která ze snímků,
natočených do tohoto finále soutěže Českým rozhlasem,
vybírala nejlepší nahrávky orchestrů, které v jednotlivých
kategoriích zvítězily.
Do soutěže se přihlásilo 26 souborů a orchestrů, jeden
soubor ze soutěže odstoupil. Odborná komise vybrala do
druhého kola 16 souborů. Soutěžní snímky natočilo 15
souborů, to znamená, že 333 hudebníků natočilo celkem 45
titulů.
Porota doporučila pro Koncert vítězů rozhlasové a
televizní soutěže Concerto Bohemia 2009, který se bude
konat dne 14. listopadu 2009 ve Velkém sále Paláce Žofín,
také orchestr naší školy:
ORCHESTRA PICCOLA MA GIOCOSA - ZUŠ Police nad Metují
Koncert vysílá přímým přenosem Český rozhlas 3 –
Vltava, Česká televize pořizuje záznam koncertu, na
kterém tak budeme mít možnost shlédnout dosud nejmladší
orchestr v historii celé soutěže.

Prague Junior Note
Ve čtvrtek 4. června odjížděla paní učitelka Regina
Goslinská se svými dvěma malými svěřenkyněmi –
klavíristkami Luckou Johnovou a Sárou Suchánkovou do

Prahy na svátek klavíristů: 18. ročník klavírní soutěže
Prague Junior Note, která probíhá v sále B. Martinů na
pražské Akademii múzických umění až do neděle 7. června.
Výsledky této soutěže se tedy dozvíme až po uzávěrce,
takže o tom, jak si naše devčata vedla, vás budeme
informovat až v příštím čísle.
Všem úspěšným žákům a jejich pedagogům
blahopřejeme ke skvělé reprezentaci!

Co nás ještě čeká?
Závěr školního roku je především ve znamení třídních
koncertů, které probíhají v koncertním sále naší ZUŠ, a kde
každý pedagog předvede se svými žáky rodičům a
příbuzným výsledky celoroční práce. Některé tyto třídní
večírky již proběhly, na zbývající vás srdečně zveme:
27. května v 17:00
žáci Reginy Goslinské (klavír)
2. června v 17:00
žáci Aliny Kozlovské (klavír)
10. června v 16:30
žáci Karoliny Sorokinové a
Michaely Ševců (klavír)
11. června v 17:00
žáci Miriam Blažkové (zpěv)
12. června v 16:00
žáci Jána Pastorka (akordeon a
keyboard)
15. června v 18:00
žáci Gabriely Krečmerové (flétna)
16. června v 17:30
žáci Tomáše a Petra Ševců (kytara)
17. června v 18:00
žáci Jakuba Koláře (bicí nástroje)
23. června v 17:00
Absolventský koncert

Big Band ZUŠ Police n. M.
Červen je také vyvrcholením práce Velkého dechového
orchestru – Big Bandu, který v tomto měsíci čekají tři velké
akce:
v pátek 5. června odjíždí do německého Thumu na
třídenní mezinárodní festival dechových orchestrů,
v sobotu 13. června se účastní festivalu „Polanského
Přelouč“ a 27. června ukončí sezónu vystoupením na
hudebním festivalu v moravském městě Bzenec.

Návštěva ze Santa Fe
Pomyslným vyvrcholením práce smyčcového oddělení
bude návštěva spřáteleného orchestru ze Spojených států
amerických, z hlavního města státu Nové Mexiko Santa Fe.
Mladí američané přijedou do našeho městečka v pátek 12.
června a zdrží se zde do středy 17. června. Výprava, čítající
24 osob, bude ubytována v rodinách našich žáků a
v poměrně krátkém čase se hostům budeme snažit ukázat
co nejvíce z krás našeho okolí. Své umění nám hosté
předvedou na koncertu, který uspořádáme v úterý 16.
června od 18 hodin na sále Pellyho domů. Všechny vás na
tento koncert srdečně zveme – vždyť bychom rádi
muzikantům ze zámoří předvedli, že Police nemá jen
bohatou historii a nádhernou přírodu, ale i obyvatele
s vypěstovaným vztahem k umění! A věříme, že nebudete
litovat!

Naši kytaroví vítězové Tomáš Ševců a Zuzka Rainová
s předsedou poroty prof. pardubické konzervatoře
Stanislavem Juřicou a ředitelem soutěže Karlem Šustem

Základní umělecká škola v Polici nad Metují
oznamuje,
že v měsíci červnu probíhá

ZÁPIS
dětí ve věku 5 – 8 let
do přípravného studia
• hudebního,
• tanečního
• výtvarného oboru
pro školní rok 2009 – 2010.
Každý den během odpoledne je možno si v kanceláři školy
vyzvednout přihlášku a získat informace o možnostech
studia. Starší žáci, kteří mají zájem o výuku hry na některý
hudební nástroj nebo o studium výtvarných disciplín a
tance získají informace o možnostech studia na ředitelství
ZUŠ.

Upozorňujeme rodiče, aby případný zájem
o studium svých dětí neodkládali
na období po prázdninách –
úvazky učitelů musí být v té době hotovy
a případní opozdilci již nemusí být ke studiu z kapacitních
důvodů přijati!

Další informace můžete získat v kanceláři školy,
nebo telefonicky na čísle 491 541 155 - 6.
Lubor Bořek

Filmařské úspěchy výtvarného
oboru ZUŠ
Končí školní rok, proto bychom chtěli před polickou
veřejností zhodnotit výsledky cesty, na kterou jsme se ve
výtvarném oboru naší ZUŠ v posledních letech vydali – a tou
je filmová tvorba.
V atelieru pana učitele Soumara se žáci zabývají
animací. To není až tak úplná novinka, vždyť počítačovou
animaci zkoušíme již dobrých osm let. To, co je na tom
nové, je ale návrat ke klasické kreslené animaci. Již před
pár lety nás začal učit pan Milan Vítek, který se podílel jako
pracovník studia Bratři v triku na slavných filmech kreslené
éry. A spolupráce s ním přinesla své ovoce. U něj se vyučil
pan učitel – a ten nyní tuto staronovou techniku rozvíjí se
svými žáky. „Staronovou“ doslova a do písmene. Klasickou
cestou žáci vytvoří jednotlivé fáze, tedy jedno políčko
„filmu“ po druhém, ale další zpracování už dokončují
v počítači. Zde se jednotlivá políčka spojí do „filmového
pásu“, a počítač ho i „roztočí“. O tom, že to není práce
jednoduchá, svědčí i počet „zaměstnanců“ filmového
ateliéru, který pan Soumar pojmenoval „2B Pencil Studio“
(na vysvětlenou – „pencil“ je tužka a „2B“ je tvrdost tuhy,
se kterou kreslí). Na tříminutovém filmu, o kterém bude řeč
za chvíli, pracovalo okolo čtyřiceti žáků skoro půl roku.
Trochu starším „bráškou“ animátorského studia je
„NAŠA TV“, která funguje již několik let v Grafickém studiu
pod vedením pana učitele Berana. Zaměřuje se především
na filmový dokument. Na spolupráci s profesioály z oblasti
televize a filmu sázíme již od samého počátku. Byli jsme na
exkurzích na FAMU, v ČT, jezdíme na workshopy i filmové
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soutěže. Že se tato strategie vyplácí, bude obsahem
následujících příspěvků. V průběhu let se nám také podařilo
vybavit školní studio profesionální technikou, a tak už školu
opouštějí filmy, které jsou na úrovni televizních pořadů.
Nebylo by to možné bez úspěchu v grantových programech,
které poskytly prostředky na vybavení – ale které, žel
„vysychají“. Zato podpora města je upřímná, přející a
v rámci možností štedřejší než dříve a my jsme rádi, že se
zase můžeme odvěčit výsledky, které zviditelňují Polici i za
hranicemi okresu.
Tak nyní již k těm výsledkům.

GRIZZLY
Film z produkce NAŠA TV o polickém rodáku Bohuslavu
Strauchovi, který většina Poličáků určitě zná. Natočili jsme
ho v loňském roce do soutěže Bojovníci proti totalitě a zde
jsme uspěli na druhém místě, což nám přineslo odvysílání
filmu a dokumentu o jeho natáčení (spolu s ostatními
vítěznými filmy) v listopadu loňského roku v hlavním
vysílacím čase nedělního večera na ČT2. Film Grizzly ale od
té doby oslavil již první narozeniny – a ve svém „mladém
životě“ si vede velice dobře. V březnu letošního roku získal
na celostátní soutěži Juniorfilm ve Dvoře Králové 1. cenu
v kategorii „Dětská TV a školní studia“ a zároveň i Hlavní
cenu soutěže. Tím ale jeho cesta nekončí. V polovině
května Grizzly „zavrčel“ na Krajské soutěži neprofesionální
filmové tvorby v Hradci Králové a hned mu to přineslo dvě
ocenění. Druhou cenu v kategorii „filmový dokument“ a
ještě „Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za
významný a společensky aktuální audiovizuální projekt“,
kterou Štěpánu Landovi předal osobně pan hejtman
Lubomír Franc. Odborná porota ústy profesora FAMU
Rudolfa Adlera hodnotila předevší to, že jsme ve filmu
„nečarovali“, ale použili prostředky odpovídající našim
možnostem a tím umožnili vznik kompaktního filmu, který
si na nic nehraje a působí tak velmi přesvědčivě. Zároveň
ocenil i to, že se dětský kolektiv pustil do závažného
tématu – a s takovým výsledkem. Další porotce, doc. Martin
Štoll své hodnocení zahájil citací své poznámky: „Hurá –
jsem nadšen“, a pak pokračoval oceněním promyšlené
práce se zvukovou a hudební dramaturgií.
Zde se musím zmínit o jedné obrovské výhodě, kterou
máme před ostatními – a často i profesionálními filmaři.
Tou je hudba! Tím, že v naší škole fungují špičkové
soubory, jejichž produkce je pravidelně nahrávána, máme
k dispozici výběr kvalitního hudebního materiálu, který nám
mnozí závidí. Poděkování tak touto cestou patří i
spolužákům našich filmařů, kteří hudbu zahráli a učitelům,
kteří ji s nimi nacvičili. Budu jmenovat alespoň kolegyni
Michaelu Michalovou, Lenku Němcovou a kolegy Tomáše a
Petra Ševců a Josefa Fialu. Další poděkování patří panu
řediteli Luboru Bořkovi, který všechno natočil.
Putování Grizzlyho ale pokračuje. Medailové ocenění
v krajské soutěži znamenalo postup do předvýběru národní
soutěže „Český videosalon“, který proběhne koncem června
v Ústí nad Orlicí. Podle neoficiálních informací Grizzly
tímto „sítem“ prošel a měl by se tedy zúčastnit hlavní
soutěže.
Na závěr povídání o Grizzlym ještě jedna důležitá
připomínka. V krajské soutěži i v národním Videosalonu náš
film soutěží v „dospělácké“ kategorii ve velmi tvrdé
konkurenci.

POVĚST O POKLADU V POLICKÉM KLÁŠTEŘE
Animovaný film Z produkce „2B Pencil Studio“ vypráví
známou pověst o tajemství, které skrývá podzemí našeho
kláštera. My jsme představili svou verzi a zaujali s ní i
poroty několika soutěží. Na Juniorfilmu v březnu ve Dvoře
Králové nás ocenila odborná porota 2. cenou v kategorii
„Dětská TV a školní studia“ a 2. cenou film odměnila i
dětská porota.
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Na Krajské soutěži neprofesionální filmové tvorby
v Hradci Králové „poklad“ získal v kategorii animovaných
filmů 3. cenu, také s postupem do předvýběru Českého
videosalonu.
Poroty obou soutěží ocenily výtvarnou a stylovou
kompaktnost filmu s podivem, jak se toho vůbe podařilo
dosáhnout při tak velkém množství autorů, kteří jednotlivé
scény nakreslili. Dále kvitovali (podobně jako u Grizzlyho)
pečlivost při práci na filmu a skromnost využitých
prostředků, čímž je opět dosaženo celistvého a
přesvědčivého výsledku.

VŮLE ŽÍT
Nový film, který jsme teprve před nedávnem v NAŠA TV
dokončili a ani si nevzpomínám, jestli jsme o něm už něco
někdy napsali. Tak nejdříve – o co vůbec jde. Při hledání
nového tématu do dalšího ročníku soutěže „Bojovníci proti
totalitě pohledem dětí“ nám ředitel náchodského muzea
Dr. Sádlo zprostředkoval kontakt na paní Louise
Hermanovou, která prý po 2. světové válce působila
v Náchodě při útěku polských Židů, protože je po návratu
domů z koncentračních táborů čekaly silné antisemitské
nálady i pogromy. Je to málo známá kapitola historie, proto
jsme se za paní Hermanovou rozjeli do Českých Budějovic,
kde žije. Přivítala nás téměř třiadevadesátiletá vitální
žena, která nám vyprávěla svůj životní příběh. V Náchodě
byla jenom hodinu. Pomáhat prchajícím polským Židům ji
hned poslali do Broumova, kde se po čase provdala za
lékaře MUDr. Hermana, společně zde žili několik let, a pak
šli zase dál až skončili na jihu Čech. I když jsme tedy slyšeli
něco jiného, než jsme očekávali, tak nám bylo hned jasné,
že tento silný příběh musíme zpracovat.

Luisa, jak jí v našem filmu říkáme, ve svém životě
prošla utrpením, jako celý její národ a je jednou z mála,
kteří hrůzy nacistického vyvražďování Židů přežili. Členy
tvůrčího štábu v jejím příběhu zaujalo několika momentů,
které jí jakoby náhodou uchránily před smrtí. Pracovně si je
pojmenovali první, druhé a třetí štěstí. Dalším akcentem
byla i velmi silná vůle k životu, která také dala filmu název.
Další ženou, se kterou jsme filmovali, je akademická
malířka Helga Hošková. Obě ženy byly přibližně ve stejnou
dobu v Terezíně i v Osvětimi, obě prošly i transporty smrti.
Na těchto místech se spolu sice nesetkaly, ale přesto jsme

jejich svědectví mohli zkombinovat tak, že film přináší
pohled dospělé Luisy a dítěte Helgy na stejné události.

momentálně v nemocnici, tak doufám, že to není nic
vážného a přejeme brzké uzdravení.
Film je zatím možné shlédnout na internetových
stránkách projektu pod odkazem:
http://www.bojovniciprotitotalite.cz/videa2/detail/93
Tvorbu filmu podpořilo finančně Město Police nad
Metují, Královéhradecký kraj a firma Hobra – Školník
Broumov. Sponzorům, ale i všem dalším příznivcům a
fandům děkujeme a těšíme na setkání při premiéře filmu.
Vladimír Beran

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Rozhovory s paní Luisou i Helgou jsme natáčeli u nich
doma, v Českých Budějovicích a v Praze. V pražském
Židovském muzeu jsme natáčeli rozhovor s historikem
holocaustu Dr. Franklem. Jeden den jsme strávili
v Terezíně, kde nám byl neocenitelnou pomocí průvodce,
pan Stanislav Lada. Když jsem se pozastavil nad jeho
jménem, tak nám potvrdil, že je skutečně vzdáleným
potomkem slavného malíře. V památníku Vojna u Příbrami
jsme natočili ilustrační záběry, které jsme potom využili
k vyprávění o koncentračních táborech v Osvětimi a Bergen
Belsenu. Také jsme dělali dotáčky, ve kterých účinkovali
poličtí občané. Poličáci se na filmu podíleli i vynikající
hudbou. Byl to školní orchestr Archi Piccoli pod vedením
Michaely Michalové a další hudbu, částečně polického
původu, jsme dostali až z Německa. Nahrál ji Václav Eichler
(klarinet), jeho manželka Beatrix Dürrschmidt (varhany) a
Viktor Ehlscheidt (akordeon). Do filmu se nám podařilo
získat velké množství archivního materiálu.
Ačkoliv je tématika holocaustu v médiích připomínána,
jsou vysílány dokumenty a informací je tedy poměrně dost,
tak jsme byli překvapeni a zdrceni rozsahem té
nepředstavitelné hrůzy a zla, kterou byli schopni páchat
jedni lidé druhým lidem. Museli jsme pečlivě vybírat a
vyvažovat, co a jak do filmu dát a co už ne. A skutečně byly
i záběry, které jsme se rozhodli nepoužít. Nešlo nám totiž o
lacinou ilustraci zla, ale o poselství. A jsme přesvědčeni o
tom, že paní Luisa i paní Helga toto poselství o vůli k životu
přednesly, i když si samy nesou nezhojitelné rány.
Ve vztahu k soutěži, do které jsme film natáčeli, se nám
podařilo porušit vše, co bylo možné. Film jsme odevzdali
více než týden po termínu a drasticky překročili stopáž.
Podmínky soutěže připouštěly rozsah 5-15 minut, náš film
se vyšplhal na třicet osm! Samozřejmě jsme to věděli, ale
rozhodli se podstoupit i riziko diskvalifikace – hlavně jsme
nechtěli ošidit příběh. Později, při rozhovoru s jednou
členkou poroty během vyhlášení jsem se dozvěděl, že jsme
skutečně od vyřazení nebyli daleko.
Tím již ale přicházím k závěru této první etapy „života“
filmu „Vůle Žít“. Dne 4. června proběhla na památníku
Vojna u Příbrami slavnost, při které byly vyhlášeny výsledky
druhého ročníku soutěže „Bojovníci proti totalitě pohledem
dětí 2009“. Nebudu to natahovat – v kategorii
videodokument jsme PRVNÍ. Pro nás, jakožto tvůrce
vítězného dokumentu, to byla samozřejmě příjemná tečka
za více než půlročním úsilím, doprovázeném i mnoha
krizemi a propadáky.
A co bude s filmem „Vůle Žít“ dál? Zatím jsme
„vypustili“ do oběhu tzv. „soutěžní verzi“. Ve filmu
chystáme ještě drobné úpravy – a to by měla být verze
„distribuční“, o kterou bychom se rádi podělili i s Vámi,
polickými občany. V jednání s paní starostkou je termín
premiéry, kterou bychom rádi stihli ještě do konce června.
Pokud to časové možnosti a zdraví dovolí, tak bychom tu
rádi přivítali i naše pamětnice, Louise Hermanovou i Helgu
Hoškovou. Včera jsem se ale dozvěděl, že paní Luisa je

Dne 7. května se sešli posluchači Polické univerzity
volného času v tomto semestru na poslední přednášce.
V hudebním uvítání potěšil přítomné absolvent polické ZUŠ
Tomáš Hejzlar předvedením dvou částí ze Suity d – moll
Johanna Sebastiana Bacha. Poté seznámil ředitel ZUŠ pan
Lubor Bořek přítomné s vynikajícími výsledky žákovských
orchestrů polické „zušky“ v ústředním kole národní soutěže
ZUŠ v Olomouci. Myslím, že na takovou reprezentaci mohou
být Police a její občané právem hrdi. Podrobnější zpráva
byla zveřejněna v květnovém čísle Polického měsíčníku.
Po tomto úvodu představila paní starostka Mgr. Ida
Seidlmanová hlavního hosta odpoledne pana Jindřicha
Štreita, významného představitele současné české
fotografie. Jindřich Štreit, vsetínský rodák, prožil své mládí
v podhůří Jeseníků, kde vystudoval gymnázium v Rýmařově,
pokračoval ve studiu na Pedagogické fakultě v Olomouci,
obor výtvarná výchova a pak pracoval jako učitel. Kromě
činnosti pedagogické se však již tehdy věnuje hlavně
fotografii. V sedmdesátých letech absolvoval Školu výtvarné
fotografie a v roce 1982 je pro účast na nepovolené výstavě
neoficiálních výtvarných umělců v Praze vyšetřován tajnou
policií a posléze odsouzen pro „hanobení republiky a jejího
představitele“
na
deset
měsíců
odnětí
svobody
s podmíněným odkladem na dva roky. Současně je mu
vysloven zákaz pedagogické činnosti. Proto nastupuje do
funkce dispečera na Státním statku v Ryžovišti, ale
současně se velmi intenzivně věnuje kulturní činnosti a
především fotografování. Ke změně dochází teprve po roce
1989. Po kratším působení na okresním úřadě a v muzeu
v Bruntále se stává od roku 1994 samostatným fotografem,
vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a na Filmové
a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze.
Hodně cestuje a pracuje na dokumentárních projektech po
celém světě, m.j. ve Francii, Anglii, Rakousku, Německu,
Japonsku, Číně, Maďarsku či Rusku (Sibiř, Čečensko). Ze
svých prací připravil více než 750 autorských výstav a např.
na podzim roku 2008 bylo možno v Klicperově divadle
v Hradci Králové shlédnout jeho výstavu Francie očima
Jindřicha Štreita.
Součástí přednášky bylo pochopitelně i promítnutí
mnoha jeho snímků, z domova i zahraničních cest a
rozhodně bylo na co se dívat. Tématika jeho prací je velmi
pestrá, převažují však témata z venkovského prostředí, ale
je zde i tématika sakrální, zajímá se o zákulisí divadla, o
továrny, objektiv svého aparátu zaměřuje i na prostředí lidí
drogově závislých, kuřáků nebo na prostředí psychiatrické
léčebny. Jeho snímky jsou velmi působivé, zobrazují svět
prostých lidí, v prostých situacích a často zachycují
kontrasty každodenního života – radost a smutek, mládí a
stáří, život a smrt. Byla to skutečná přehlídka umění ve
fotografii. Potom byl promítnut dokumentární film Mezi
světlem a tmou, který o Jindřichu Štreitovi natočil v roce
1991 Jan Špáta, který má s tímto fotografem jistě mnoho
společného. V tomto filmu vyslovuje Jindřich Štreit jakési
své krédo, když říká: „Fascinuje mě, když na půdě
živočišnosti, naturalismu a pudovosti se objeví vztah, který
je laskavý, plný něhy a krásy.“ Na závěr pak Jindřich Štreit,
velký umělec a zároveň prostý člověk, předal jako dárek
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všem posluchačům velký nástěnný kalendář se svými
fotografiemi, který připravil pro firmu Vítkovice, Machinery
group.
V úterý 12. května byl jarní semestr Polické univerzity
završen zajímavým výletem do Prahy. Vzhledem
k bohatému programu - exkurze v pražském studiu České
televize na Kavčích horách a návštěva Vyšehradu – se
vyjíždělo z Police již v 6 hodin ráno. Před radnicí nás čekal
velký, luxusní autobus, se kterým jsme nejprve absolvovali
současnou, pro velká vozidla téměř hororovou objížďkovou
trasu přes Žďár, Českou Metuji a Stárkov do Hronova a
mohli při tom obdivovat skutečné profesionální umění pana
řidiče při míjení protijedoucích „tiráků“ na úzkých
silnicích. A tak se tato cesta z Police do Hronova, trvající
normálně několik minut protáhla na více než tři čtvrti
hodiny. Zbytek cesty pak již probíhal bez problémů a tak
jsme ještě dopoledne šťastně dorazili k obrovskému
komplexu České televize na Kavčích horách. Jen pro
ilustraci: celý areál se rozkládá na ploše více než 180 tisíc
m2 , je zde zhruba 3 750 místností, ve kterých pracuje asi 1
7000 zaměstnanců a plocha všech pěti televizních studií
zaujímá plochu 2 000 m2. V centrální budově se nás ujaly
dvě průvodkyně, které nás bezpečně a bez bloudění
provedly spletí chodeb a schodišť, poskytly spoustu
informací o televizi, její organizaci, používané technice a
nechaly nás nahlédnout nejen do zákulisí (maskérny,
kostymérny), ale i do některých studií. A mnozí jistě byli
velikostí studií i technikou překvapeni, vždyť jen počet
reflektorů visících ze stropů se v každém z nich pohyboval
kolem stovky. Po skončení první části prohlídky následoval
oběd v místní restauraci, pro tvar budovy nazývané
„Rohlík“, a pak návštěva další, menší budovy v areálu –
redakce aktuální publicistiky. Zde nás přivítal šéfredaktor
této redakce Jiří Vondráček se svými spolupracovníky. Přes
velké skleněné stěny jsme měli možnost nahlédnout opět
do televizní kuchyně při natáčení zpravodajského pořadu,
prohlédnout si jedno ze studií, ve kterém se natáčí třeba
pořad Reportéři ČT a osobně se setkat se sympatickými
redaktory Markem Wollnerem a Václavem Moravcem, kteří
pohovořili o své práci, o problémech, se kterými se při
výrobě svých pořadů setkávají a kteří nám také poodhalili
některé triky, které se s pomocí počítačové techniky při
natáčení používají. Samozřejmě, že tyto triky se týkají
pouze vnější formy pořadu, nikoliv jejich obsahu.
Po skončení prohlídky následuje přesun na Vyšehradský
hřbitov, pietní místo posledního pobytu mnohých velkých
osobností naší historie, zejména z uměleckého světa. Hlavní
cesta hřbitovem vede ke Slavínu,
společné hrobce
národních velikánů, zhotovené podle návrhu architekta
Antonína Wiehla, kde jsou na třech deskách vyryta jména
prvních patnácti pochovaných ve Slavíně. A zde na druhém
místě, hned za Juliem Zeyerem nacházíme jméno významné
postavy polické historie, jméno Václava Vladivoje Tomka.
Na Vyšehradském hřbitově, mimo Slavín, jsou pohřbeny i
další velké postavy z našeho kraje, např. Karel Čapek,
jehož náhrobek je vytvořen ve tvaru Božích muk
s otevřenou knihou nebo Božena Němcová, jejíž náhrobek
zdobí reliéfní podobizna a reliéfní výjev z Babičky. Při
krátké procházce hřbitovem samozřejmě neuniknou
pozornosti další slavná jména spisovatelů, básníků,
hudebních skladatelů i interpretů, herců nebo třeba i
sportovců, ale také nový hrob Dr. Milady Horákové,
připomínající zločiny doby téměř nedávné.
Po této smutnější části výletu pak následoval návrat k
autobusu a zpáteční cesta do Police, kam výprava dorazila
asi v půl deváté večer. Na závěr je třeba poděkovat
organizátorům zajímavého výletu, především paní starostce
Mgr. Idě Seidlmanové a panu Mgr. Františku Janečkovi. Jistě
i díky jeho konexím se nám v České televizi dostalo velmi
milého a přátelského přijetí. A samozřejmě dík patří i řidiči
autobusu, panu Pavlovi Rozdolskému za pohodlnou a
bezpečnou přepravu.
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Tímto zájezdem se definitivně uzavřel jarní semestr 9.
ročníku PUVČ a my se můžeme jen těšit na zahájení
semestru podzimního. Tak tedy 23. září na shledanou!

Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Poděkování městské knihovně
Nedá se nic dělat, ale je to tak. Technický pokrok uhání
kupředu mílovými kroky a udržet s ním kontakt je, zejména
pro příslušníky seniorské kategorie, dosti obtížné. Vždyť
také ten v mozkovně umístěný computer je již značně
zastaralý a v jeho harddisku nezbývá již příliš mnoho
volných kilobajtů (o megabajtech ani nemluvě). Navíc si
tento zlomyslný šibal sám, bez našeho vědomí z harddisku
vyhazuje „do koše“ informace, které by člověk potřeboval a
naopak tam někdy ponechává zcela nepotřebné informační
smetí a tak neodpovědně blokuje ten poslední zbytek
„paměti“. Ale člověk se musí alespoň snažit jít s dobou a to
platí především o počítačové technice. Proto jistě uvítali
někteří členové Senior klubu Ostaš příležitost nahlédnout
do tajností a záhad tohoto současného fenoménu a
zúčastnili se dalšího dílu Kurzu počítačové gramotnosti,
který pro ně bezplatně připravila Městská knihovna. Kurz
proběhl v době od 22. dubna do 13. května ve čtyřech
zhruba dvouapůlhodinových lekcích za účasti 10 až 15
účastníků, kterým poskytl další informace k tomu, jak
s počítačem pracovat. Součástí tohoto školení byl
samozřejmě i návod k vyhledávání informací na internetu,
tedy, jak se hezky česky říká, k „surfování po internetu“, k
používání e-mailu nebo k využití počítače při digitálním
fotografování. Lekce byly dobře připravené a jistě každému
účastníkovi přinesly něco nového a užitečného. Chtěl bych
tedy tímto poděkovat pracovnicím Městské knihovny za to,
že pro nás nejen připravily počítače a příslušné lekce, ale
navíc zajistily i příjemné prostředí a dokonce i malé
pohoštění – ona ta kávička nebo čaj jistě sehrály svou
pozitivní roli při povzbuzení nervových buněk potřebných
pro pochopení přednášené látky. Zvláště pak si díky
zaslouží vedoucí knihovny paní Věra Plachtová, která nám
přijatelnou a srozumitelnou formou tuto obtížnou látku
vysvětlila. Rovněž je třeba ocenit úlohu předsedkyně Senior
klubu paní Pivoňkové při realizaci podobných aktivit.
Děkujeme!
Ing. Václav Eichler, účastník kurzu

STATISTIKA
K 31.5.2009 mělo město Police nad Metují
dle dostupné evidence 4229 obyvatel.

JUBILEA

=========

V květnu 2009 oslavili životní jubilea:
70 let
pan Stanislav Rubáček
pan František Walter
pan Josef Dvořáček
pan Stanislav Hejlek
80 let
paní Vlasta Pokorná
pan Milan Scholz
pan Jiří Vacek
pan Lubomír Balcar
85 let
pan Vlastislav Pokorný
pan Oldřich Hofman
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.

SŇATKY = = = = = = = ===
Květen je lásky čas, a tak jsme 2x oddávali
navzdory pověrám ☺
2.5. Vojtěch Zavadil a Kateřina Levová – obřad na
Hvězdě před kapličkou
23.5. Ondřej Krejza a Alexandra Pšeničková –
netradiční svatba u „Milerovy lípy“ v lukách pod
„Kostelem“ (a ještě nás tam dopravili stylově – na
voze taženém koňmi)

Stříbrný podvečer

Na příští rok se těší ženy, dívky a příznivkyně Spartaku
Police.
R. Teichmanová

Skautské okénko
Skauti 95.oddílu WAKAN z Prahy se setkali po čtyřiceti
letech, aby si připomněli společně prožité chvíle na
tábořišti v bývalém suchodolském lomu.

= = = ===

Dne 22.května jsme oslavili významné výročí 25 let
manželského života s manžely:
Janem a Jarmilou Patakiovými z Police nad Metují
Jaroslavem a Annou Foglarovými z Náchoda
Alešem a Ilonou Látrovými z Martínkovi
Jiřím a Romanou Wagnerovými z Broumova
Po krátkém obřadu jsme poseděli a příjemně poklábosili.

Jak je vidět, na skutečné přátelství čas neplatí.
Tomáš Kosař

Seniorské aktuality >>>

Dagmar Hambálková, matrikářka

Dětský den na hřišti

„Všechny cesty vedou do Říma!“ Jistě tenhle příměr
znáte. Bohužel ta naše byla mnohem kratší, jenom do
Bukovice, na setkání Senior klubu Ostaš do hotelu „U
Berků“, kde pí předsedkyně H. Pivoňková a následně
místopředsedkyně pí I. Richterová, přivítaly hosty. Paní
starostku města I. Seidlmanovou a srdečně poděkovaly
řediteli zdejší ZUŠky p. L. Bořkovi za mimořádnou ochotu a
vstřícnost, se kterou mezi nás řadu let se svými hudebníky
přichází a potěší. Ani tentokrát tomu nebylo jinak.
Vystoupení nás uchvátilo. Ať už se představil žák
s bezchybnou hrou na akordeon, či duo kytaristů a ti měli
dva dny před soutěžním vystoupením v Hradci Králové a my
byli prvními diváky, kdo by jim přiřkl první místo. Paní
učitelka Sorokinová tentokrát doprovázela houslistky, obě
její vnučky a byly znamenité jedna lepší než druhá, určitě
z nich má radost, jakou udělaly i nám. O nadané děti
v Polici n. M. není nouze. Co jim přát? Aby vytrvaly a hudba
je provázela celým životem. Je blahodárná, povznášející.
Nepřehlédnutelné byly dívenky ze ZŠ pod odborným
vedením učitelek pí Šustkové a pí Kouglové s pásmem
básniček a přání našim seniorům vlastnoručně vyzdobená
splnila své. Duet dívek v dvojhlasném provedení, to byl
zážitek dokonalý. Všem moc děkujeme.

V neděli 31. 5. 2009 se na hřišti Spartaku Police n. M.
uskutečnil dětský den. Když jsme se po ránu my ženy
Spartaku Police sešly, abychom pro děti připravily soutěže,
lilo jako z konve. Říkaly jsme si, že budeme soutěžit tak
akorát mezi sebou.
Nakonec dorazilo skoro osmdesát dětí. Byly pro ně
připraveny jednoduché sportovní disciplíny, kde o body
rozhodně nešlo. Naopak si každý účastník odnesl sladkou
odměnu. Když děti absolvovaly všechna stanoviště, sešly se
u těch největších kaluží a za skvělého hudebního doprovodu
Jirky Trnovského a Zdendy Mazače se docela vyřádily.
My dospělí jsme si dali občerstvení, písničky jsme
poslouchali pod střechou a taky nám nic nechybělo.
Takže děkujeme všem dětem, které vypnuly počítače a
televize a vyšly do toho lijáku si malinko zasportovat.
Děkujeme i všem rodičům, kteří tento svátek oslavili
společně prožitým odpolednem se svými dětmi.
A hlavně děkujeme Martině Hotárkové, že vydala ten
„organizační povel“.
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Zlatý hřeb „KULATINY“. Nastoupila zralá děvčata, která
se za svá léta nemusí stydět, vůbec na ně nevypadají. Ve
zdravém těle zdravý duch platí stoprocentně. Stisky rukou,
milá přání, květiny a bonboniéra, ať si život osladí! Všechno
jenom dobré! Každá oslava bývá s písničkou. O tu dnešní se
postarala parta vždy dobře naladěná ze Lhoty u Machova
„Zpívánky“. Zábava se dostala na tu správnou notu. Oči
seniorů se rozzářily a vzpomínalo se. Na co? Na mládí, to
„naše“, kdy „BERKABAR“, pod vedením pana Fr. Berky st.
byl pojem. Usměvavý, ochotný, na ÚPICKÉ TRIO s houslistou
p. TRUNEČKEM a jeho melodiemi, kdy jsme se po parketu
ploužili líčko na líčko a po půlnoci až do návratu domů se
zpívaly ty prostonárodní. Alespoň máme vzpomínky, které
se trvale zapsaly do této éry, čas na ně máme...
V Liberci a na Ještědu jsme byli 26. května. Jaké
zážitky měli účastníci zájezdu, se dočtete v dalším PM.
V každém případě 17. 6. ve 14.00 hodin je poslední
setkání na Ostaši. Kdo chce, půjde pěšky. Co dodat?
Poděkovat za příspěvek 50,- Kč na pohoštění a mějte se
stále májově. Oslavenci vychutnejte si každý den s dobrou
náladou, neboť je originál. Vždycky pouze jeden! Žádný
den se nevrátí.
Kde nás najdete?
www.police.cz záložka, sport a volný čas
Hana Krejčová

Bor do skalního města – bludiště. Cestičky vedou po červené
značce skalami a trvá to asi hodinu, než se ten okruh
projde. Když jsme se vrátili zpět na parkoviště, tak si
někteří slibovali, že hned od pondělí začnou hubnout.
V některém místě to bylo opravdu úzké a museli zatáhnout
břicho a ramena. Ale zážitky nám nikdo nevezme, ty nám
zůstanou. Většina tam byla poprvé v životě.
Naše cesta pokračovala směrem na Karlov, Radkow,
Tlumačov a do Nové Rudy. Jede se po cestě, které se říká
„Cesta 100 zatáček“. Byla postavena v létech 1867 - 70 a
má nádherná místa pohledu na scenerie Stolových hor pro
nás z druhé strany. Pan řidič byl tak hodný, že nám
zastavil, nebo aspoň zpomalil, abychom se mohli pokochat.
Bor, Malá Hejšovina, Velká Hejšovina, Božanovský Špičák,
Koruna… A k tomu to krásné počasí – prostě krása!
V Nové Rudě – Muzeum hornictví na nás už čekali. Slečna
průvodkyně se usmívala, když viděla, že nevědí, co je čeká?
Dostali jsme každý na hlavu helmu a vždycky dva a dva
jednu lampičku. Dostalo se nám i školení, jak s tím
zacházet i v případě, že bychom se tam dole ztratili.
V tomto dole se těžilo uhlí až do roku 1994, kdy byl pro
nerentabilnost důl uzavřen a jedno patro upraveno jako
turistická atrakce. Slečna průvodkyně nám pomalu a
srozumitelně vysvětlila celou historii dolu, jak se tam
pracovalo a v jakých podmínkách. A pak jsme šli do
podzemí. Pomalu a opatrně. Celá prohlídka trvala skoro dvě
hodiny. Byla tam i strašidla a permoníci. A na povrch jsme
jeli mašinkou. Ale všichni jsme se nevešli, bylo nás hodně a
tak slečna průvodkyně jim řekla, že se nemusejí bát, že ta
lampička vydrží svítit tři neděle a mašinka že jezdí každé
dva dny. Ještě že ti naši neumějí moc polsky. Měli strachu
dost. Ala za čtvrt hodiny byli nahoře taky a bylo veselo.
Bylo to moc pěkné a určitě hluboký zážitek pro všechny. A
ještě na památku fotečku od profesionální fotografky.

Náš výlet
Dne 23. května 2009 se uskutečnil další výlet, který
pořádal Fond pro pozůstalé v Polici n. Met. a okolí –
tentokrát do Polska
Zúčastnilo se 48 členů. Program byl rozvržen na celý
den. Cesta vedla přes hraniční přechod Běloves do Chudoby
a Jarkova, kde jsme navštívili „Japonskou zahradu“. Chvála
a obdiv, co lze vytvořit na malém kousku obyčejné lesní
stráně, nebrala konce. Právě v této době je celá zahrada
rozkvetlá rododendrony, azalkami, akáty a jasmíny apod.
Barvy snad všech odstínů. Den před naší návštěvou dost
pršelo a ta příroda byla celá taková umytá a svěží. No
nádhera!
Na naší cestě jsme pokračovali okolo zajímavého
železničního viaduktu. Postavili ho italští stavitelé v roce
1903 a je vysoký 27 metrů. Ti naši vášniví reportéři si ho šli
vyfotit. Cestou přes Čermnou okolo Kostnice, Smírčích
kamenů až do Stroužného jsme si zavzpomínali, jak to bylo
dříve. Jelikož jsme dříve narození, tak jak to bylo před
válkou, za války, Sudety a vůbec všecko…
Ve Stroužném jsme navštívili Skanzen – Muzeum lidové
kultury Sudetského mezihoří. Bylo na co se dívat a co
obdivovat. Je tu chalupa… Tam se peče každý den chleba
ve staré peci a pak namazaný domácím sádlem a navrch
s cibulí se podává a nabízí turistům. Nahoře až na kopci je
větrný mlýn. Ne všichni vylezli až nahoru. Ale odtud byl
krásný pohled na Krkonoše. Sněžka a Černá hora ještě pod
sněhem.
Na poledne jsme měli objednáno chytání pstruhů na
rybárně. Bylo okolo toho plno veselí. A kdo nerad chytá
rybu, tak měl klobásu. Chutnalo všem. Bylo pěkně a tak
někdo seděl venku a někdo uvnitř. Pohled do údolíčka měl
své
kouzlo.
A po obědě posilněni na duchu i na těle jsme se vydali na
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A to bylo už navečer a tak jsme se rozjeli k domovu.
Ještě jsme se stavili v Jetřichově u sv. Magdaleny na večeři.
Byl gulášek s knedlíkem. A protože k obědu byla ryba, a
ryba chce plavat, tak taky pivo. Vypadalo to, že jsme vypili
hospodu, ale ne, piva bylo dost. Ale už nebyly půllitry a tak
se dávalo na stůl místo velkého 2x malé pivo. A zase bylo
plno smíchu a veselí.
V pohodě a spokojeni jsme se vrátili domů. Bude na co
vzpomínat. Velkou zásluhu na zdárném průběhu a pohodě
měli všichni, kteří se zúčastnili. Byli perfektní. Hlavně
dochvilní. Protože třeba na Bor se jezdí kyvadlově. Půl
hodiny jezdí autobusy nahoru a půl hodiny zase všechny
dolů. Jinak by se na té úzké cestě nevešly.
Poděkování patří CDS Náchod a panu řidiči. Autobus
jsme měli pohodlný a pan řidič nám ve všem vyhověl. Díky!
A poděkování patří i všem, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci. A bylo jich hodně. Takový výlet vyžaduje
velkou přípravu. Ale nejhlavnější je počasí a to nám vyšlo
na 100%, ani teplo, ani zima, ani pršení, i když to ještě
v pátek vypadalo všelijak.
Příště pojedeme určitě zase…..
Zapsala jednatelka Marie Chaloupková

Květen v DD
Druhá květnová neděle je již tradičně spojena s oslavou
dne maminek, ani my jsme na naše obyvatelky nezapomněli
a připravili pestrý program, který probíhal průběžně celý
květen.
Jako první přišly popřát nejmenší děti z tanečního
kroužku působícího v rámci MaMiNy. Společně s nimi se
dostavili zástupci SPOZU a MěÚ. Paní starostka se tentokrát
nemohla dostavit osobně, ale napsala našim uživatelkám
krásné přání a poslala malý dárek.
Dalšími gratulanty byly děti z polické MŠ s pásmem
básniček a písní, které přednesly velmi pěkně, nahlas a
srozumitelně.
Koncem května se děti z MŠ Bukovice v krásných
kostýmech představily s jarním vystoupením o kytičkách a
mravencích.
Voničku přání uzavřely sestry Karfovy ze ZUŠ Police s
dojímavým houslovým koncertem při kterém je na klavír
doprovázela paní učitelka Sorokinová.
Všem gratulantům moc děkujeme a těšíme se na příští
setkání.
Na závěr bychom rádi poděkovali MěÚ Police za možnost
účastnit se výletu Toulavým autobusem, nová trasa se nám
moc líbila.
Za DD: Věra Kašíková ředitelka

profesionální profesionální loutkovou scénu nového
typu pod názvem Plzeňské loutkové divadlo prof. J.
Skupy, později přejmenované na Divadlo Spejbla a
Hurvínka. Spejblova rodina se ještě téhož roku
rozrostla o další členy – Hurvínkovu kamarádku
Máničku a pejska Žeryka. Od r. 1945 působí divadlo v
Praze. V r. 1971 doplnila základní čtveřici postav paní
Kateřina Hovorková – Mániččina pedantická bábinka.
Humorně laděné příběhy ze života těchto loutkových
hrdinů znají děti téměř na celém světě. Divadlo S+H
hraje i pro dospělé diváky, jimž jsou určeny satirické
komedie. Na známce doplněné textem DĚTEM je
Spejbl s Hurvínkem.
- rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný
čtyřbarevným hlubotiskem v barvě žluté, světle
hnědé, červené a černé; RK (náklad 960 tis.)
EUROPA:
ASTRONOMIE
400.
VÝROČÍ
KEPLEROVÝCH ZÁKONŮ: ASTRONOMIA NOVA

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
DĚTEM - SPEJBL A HURVÍNEK

Nejslavnější české loutky Spejbl a Hurvínek. Jejich
duchovním otcem a interpretem byl prof. Josef Skupa
(1892-1957). Řezbář Karel Nosek vytvořil v r. 1920
loutku Spejbla, která patřila spolu s Kašpárkem k
nejoblíbenějším hrdinům plzeňských dětí. Hurvínka
vymyslel, navrhl a vytvořil v r. 1926 Gustav Nosek,
synovec K. Noska. Roku 1930 založil prof. Skupa první

Rok 2009 byl z iniciativy profesionálních
astronomů sdružených v Mezinárodní astronomické
unii prohlášen světovou organizaci UNESCO za
Mezinárodní rok astronomie pod patronací OSN. Tato
událost úzce souvisí se 400. výročím prvního užití
hvězdářského dalekohledu Galileo Galileem.
Astronom, matematik, fyzik a astrolog Johannes
Kepler (1571-1630) přišel do Prahy ke dvoru císaře
Rudolfa II., kde se stal spolupracovníkem Tychona
Brahe a po jeho smrti (1601) zaujal místo císařského
matematika a astronoma. Na základě dat získaných
Brahem propočítal eliptickou dráhu planety Marsu a
formuloval první dva ze svých slavných zákonů,
kterými se řídí pohyb planet. Výsledky publikoval r.
1609 ve spisu Astronomia nova. V r. 1612 odešel
Kepler z Prahy do Lince, kde r. 1618 formuloval svůj
třetí zákon o oběhu planet. J. Kepler patří k
nejvýznamnějším astronomům 17. století. Zabýval se
geometrií, pozoroval výbuch supernovy, zdokonalil a
zkonstruoval astronomický dalekohled. Byl první, kdo
opravdu vypočítal tzv. betlémskou hvězdu. Na
známce, která připomíná 400. výročí publikování díla
J. Keplera Astronomia nova, je portrét J. Keplera se
schematickým výkladem jeho prvního a druhého
zákona o eliptické dráze a rychlosti pohybu planet
kolem Slunce.
- barevný ofset (náklad 240 tis.)
Stanislav Plachta
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Astronomický klub
Police nad Metují
JUPITER
V letních měsících můžeme na noční obloze vidět
Jupitera - největší planetu Sluneční soustavy. Na začátku
června vychází Jupiter asi hodinu po půlnoci. Vzhledem
k jasnosti (-2,6 mag) je planeta dobře viditelná i pouhým
okem, bez dalekohledu. Planeta se po většinu letošního
roku nachází v souhvězdí Kozoroha. Do souhvězdí Vodnáře
přejde až v lednu 2010.
Když na počátku roku 1610 namířil na Jupitera svůj
nedokonalý dalekohled hvězdář Galileo Galilei, naskytl se
mu zajímavý pohled. V těsné blízkosti planety, kterou
dalekohled ukázal jako kotouček se nacházely 4 jasné
hvězdičky. V následujících dnech změnily vzhledem k
Jupiteru svoji polohu. Galilei tedy pozoroval Jupiterovy
měsíce! V roce 1614 dostaly měsíce na doporučení Keplera
jména: Io, Europa, Ganymed, Kallisto.
Jupiterovy měsíce s oblibou pozorují amatérští
hvězdáři. Měsíce se poměrně rychle pohybují a v průběhu
noci je možné pozorovat jejich zákryty, zatmění, přechody
a dokonce i pohyb jejich stínů na povrchu Jupitera.
K identifikaci měsíců slouží tzv. šroubovicové diagramy,
které spolu s dalšími podrobnostmi najdeme v každoročně
vydávané Hvězdářské ročence. Z pozorování zatmění
Jupiterových měsíců vypočítal Dánský hvězdář Romer
rychlost šíření světla.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

21. června v 7 hodin 45 minut SELČ vstupuje do
znamení Raka , nastává letní slunovrat.
Den ještě o 17 min prodlouží, ale do konce
měsíce již o 4 minuty zkrátí ,
7. v úplňku, 15. v poslední čtvrti, 22. v novu,
29. v první čtvrti,
není pozorovatelný,
na ranní obloze, 19. v konjunkci s Marsem,
ráno nad východním obzorem v souhvězdí
Berana
ve druhé polovině noci v souhvězdí Kozoroha,
v první polovině noci v souhvězdí Lva,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Ryb,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

MAMINA >>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Jak se jezdí po krajském úřadě
Když jsem si připravovala článeček o činnosti MC pro
tento měsíc, původně jsem se chtěla zaměřit na náš Výlet
do ZOO. Bohužel mi onemocnělo dítě, takže jsme museli
zůstat doma. Druhým nápadem byl Den dětí – oproti
loňskému roku, kdy jsem psala Jak jsem seděla v cíli, jsem
byla letos ustanovena k sezení na startu, asi jsem se
neosvědčila ☺. Avšak počasí se zbláznilo, takže jsme Den
dětí museli na poslední chvíli odložit.
Poslední – mnou nedávno prožitou akcí, bylo setkání u
kulatého stolu zástupců Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje se zástupci z řad mateřských a rodinných center
kraje. Toto setkání proběhlo v úterý 2. června v Hradci
Králové, zúčastnily se ho maminky ze 7 center kraje,
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krajské koordinátorky Sítě MC pí Cinková a pí Benešová. Za
krajský úřad lobovali pí Fiedlerová za sociální odbor KH
kraje, náměstek hejtmana p. Derner a p. Uchytil – radní za
soc. oblast KH kraje.
Nutno dodat, že maminky byly ve značné přesile a po
pár minutách naše převaha vzrostla ještě více, protože se
omluvil pan náměstek Derner – tedy ne proto, že bychom ho
nějak děsily (alespoň doufám), nýbrž kvůli dalšímu jednání.
Pan radní Uchytil se však nedal zaskočit našimi značnými
počty. I přesto, že se mu naskytl jistě pro něho velmi
nevídaný pohled, protože v naší skupině žen byli nejen
těhotní jedinci, ale i kojící (v přímém přenosu), taktéž i
díťata, která se batolila po kobercích zasedačky pod
nohami přítomných.
Při jednání proběhla prezentace návštěvníků,
představení činnosti center, ze strany kraje představení
novinky – Rodinných pasů, které je ve finálních přípravách,
a také samozřejmě důležitá grantová politika. Moje pocity
z proběhlého odpoledne jsou dobré a pokud bude splněno
alespoň z poloviny to, co bylo řečeno, budou mé pocity
ještě lepší.
Větší problémy, které jsem si z besedy odnášela nebyly
přímo z ní, ale z cesty na ní. Abyste rozuměli – krajský úřad
byl v nedávné době přestěhován do zrekonstruovaných
prostor na Pivovarské náměstí. Já tedy nejsem příliš
orientačně zdatná, tak jsem na setkání přibrala ještě naši
novou grantovou manažerku – Naďu Dvořákovou.
Samozřejmě, že to nebyl ten hlavní důvod, proč se mnou
jela. Je to velmi šikovná maminka s odbornými znalostmi a
její hlas byl na besedě značně slyšet – tedy hlavně, když
podotkla, že teď dostávají peníze z kraje snad jen ti hasiči,
po tomto výroku se rozproudila bouřlivá dlouhotrvající
diskuse.
Nové sídlo úřadu jsme našli lehce (samozřejmě také za
přispění řidičských vlastností mého manžela, kterýžto nás v
pořádku dovezl tam i zpět – díky). Větší potíže nastaly až
poté, co jsme v podzemních garážích nastoupili do výtahu.
Z pozvánky jsme byli srozuměni, že hledáme 2.patro, dveře
číslo 903. Ještě před výtahem jsme potkali maminku
s kočárkem, která mířila také na setkání, takže jsme si
rozlosovali výtahy a každá skupinka jela jedním. Asi po
čtvrt hodině marného bloudění, kdy jsme se s výše
zmíněnou maminkou potkávali při vykukování z výtahu snad
v každém ze čtyř podlaží, jsme zjistili, že není tak
jednoduché dostat se na úřad, ale zorientovat se v něm. Po
dalších marných pokusech, jsme konečně našli recepci a
zoufale jsme se ptali, kudy vede cesta do dveří 903. Paní za
pultíkem si nás pečlivě zapsala, dostali jsme kartičky
s čipem a řekla nám, že máme jet do třetího patra. Toť
vše, na kartě sice bylo napsáno Návštěvník, ale nedala se
nikam připnout, tak jsem jí bezděky zasunula do kabelky a
pustila z hlavy. Takže jsme se sebrali, vrátili se do stejného
výtahu, kterým jsme přijeli a zase jsme si 15 minut
prohlíželi všechna patra. Musím podotknout, že jsem viděla
několikrát všechna patra podzemních garáží, potom
zasedací místnost – zavřenou, restauraci – zavřenou a
východ na ulici. Maminku s kočárkem jsme již nepotkali.
Takže jsme potupně zase skončili na informacích a vznesli
svůj dotaz – kde že jsou ty matky na té besedě. Paní se na
nás chvíli dívala s takovým výrazem, jestli to jako myslíme
vážně a kde jsme až doteď těch 15 minut byli, ale pak se
ustrnula a ladným pohybem ruky nás nasměrovala vpravo,
kde byly turnikety, do kterých se dávají kartičky
návštěvníků, které jsme od ní dostali a za nimi se nacházejí
další výtahy, které již nevedou do útrob garáží, ale do
skutečného úřadu krajského.
Prostě krajský úřad je krajský úřad – to už musí mít
určitou úroveň, jen by to chtělo počítat i s tím, že mohou
přijet i lidé, kteří netuší, co vše se na takovém úřadu
skrývá za úskalí.
Jo, ale záchody, ty mají fakt moc krásné.
Vaše Káťa Hlávková

Program na červen
v mateřském centru MaMiNa
Pravidelný dopolední program – od 9.30 – 11.30
Pondělí –
Úterý –
Středa –
Čtvrtek –
Pátek -

Brumíci – pro rodiče a „již chodící“ děti od 1 – 2 let
Miminkování – pro těhotné a rodiče s
„nechodícími“ dětmi do 1 roku
Kapříci – cvičeníčko a výtvarná dílnička pro rodiče
a děti od 2 let
Cvrčci – tanečky a písničky pro rodiče a děti
od 2 let
Malý Zvídálek – pro děti, které se chystají do MŠ,
bez rodičů, od 9 – 11.30 hod.

Prázdninový program – červenec, srpen
O prázdninách bude v MC speciální program:
Každé úterý - Cvičení na míčích pro těhotné od 18 hodin –
přihlášky na 777 903 029 nebo mailu
katahlavkova@seznam.cz
Každou středu – od 9.30 – 11.30 – pravidelný dopolední
program, který je plný písniček, říkadel, tanečku a
pohádek, poté následuje volná herna.
Každý pátek – Malý Zvídálek – dopolední program pro děti
bez účasti rodičů, jako příprava na vstup do MŠ. Přihlášky
také na výše uvedených kontaktech.

Doplňkový program
Babinec – tvořivá odpoledne pro šikulky budeme pořádat až
v novém školním roce – od září.

Táta dneska frčí – neděle 21. června odpoledne
Již třetím rokem se koná celostátní kampaň Sítě
mateřských center o.s. a Ligy otevřených mužů, o.s.
s názvem Táta dneska frčí. Letos začne 6. a skončí
21.června. Smysl má stejný jako v předchozích dvou letech:
zviditelnit roli otce a zároveň motivovat muže k většímu
zapojení do života rodin a mateřských center. Organizátoři
mají tentokrát dvě priority: Den otců a regionální iniciativy.
V rámci Sítě MC se kampaně zúčastní více než 50
mateřských center. Podobně jako v minulých letech
kreativita programů nemá mezí – od výstav, přes výlety až
po rodinná odpoledne. Nová tradice našla oblibu u otců,
matek i dětí a žije svým vlastním životem. Původní záměr přivést více otců do mateřských center - se naplnil a mnohá
centra nabízejí programy pro otce po celý rok.
Naše mateřské centrum MaMiNa se zapojí do této
kampaně také již potřetí a to opět soutěžním odpolednem
pro rodiny.
Pokud máte zájem se přihlásit, učiňte tak do úterý 16.
června na uvedených kontaktech: i.monka@seznam.cz nebo
katahlavkova@seznam.cz. Přihlásit se je možné také přímo
v MC, každý den dopoledne nebo na tel.: 777 903 029.

Pasování na školkáčky
– středa 24. června – dopoledne od 9.30
V tento den se budeme loučit s dětmi, které navštěvují
náš páteční speciální program Malý Zvídálek a od září se
chystají nastoupit do mateřské školky. Děti budou pasovány
na školkáčka, dostanou maturitní vysvědčení a také malý
dárek. Samozřejmě, že toto všechno nebudou mít zadarmo,
musí nejdříve složit maturitu, která bude formou malé
besídky. Samozřejmě, že malé maturanty můžou přijít
podpořit i jejich kamarádi, kteří ještě do školky nepůjdou –
tato akce není určena pouze Zvídálkům, ale i běžným
návštěvníkům MC.

Veselý karneval – čtvrtek 25. června
– dopoledne od 9 hodin
Zveme všechny děti na závěrečný karneval, který ukončí
letošní školní rok v MC. Pro děti bude připraveno tancování,
říkanky, pohádka i malá diskotéka a soutěže. Celý karneval
zakončíme přehlídkou všech masek. Nápaditosti kostýmů se

meze nekladou, v maskách rádi uvítáme i rodiče. Vstupné
dobrovolné.

Poděkování
Mateřské centrum MaMiNa by touto cestou chtělo velmi
poděkovat za sponzorský dar panu Zdeňku Klímovi ze
Suchého Dolu.
Zároveň děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli
na přípravě a realizaci Dětského dne, především skautíkům
ze střediska Skaláci a také sponzorům akce město Police
nad Metují a Pellyho Domy, Drogerie Teta, Drogerie
Vávrová, Knihkupectví Kohl, Papírnictví Balák, Papírnictví
Němeček.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Mykologické okénko
„Dědeček hříbeček“- Ing. Miroslav Smotlacha
Česká mykologie utrpěla těžkou ztrátu. Po dlouhé
nemoci zemřel Miroslav Smotlacha, přezdívaný dědeček
hříbeček. Opustil nás navždy 6. června 2007 ve věku
nedožitých 87 let. Jeho jméno si lidé spojují s popularizací
houbaření. Byl autorem řady knížek a encyklopedií a
výrazně tak přispěl k větší znalosti jedlých i jedovatých
hub. Přes deset let také vedl laboratoř dřevokazných hub,
která zpracovala tisíce posudků a pomohla tak zachránit
mnoho historických památek. Jeho otec František
Smotlacha byl zakladatelem České mykologické společnosti
v Praze a spolu s Janem Bezděkem, učitelem a
popularizátorem hub, chtěl začít vydávat mykologický
sborník. Toho se ovšem Jan Bezděk nedožil, neboť zemřel
v r. 1915 a první sborník vyšel až v r. 1919.

Křemenáč osikový (Leccinum aurantiacum)
Křemenáč je nejkrásnější odměnou pro trpělivého
houbaře. Tato houba nepotřebuje podrobný popis, neboť ji
zná každý houbař v Čechách. Snad jen dlužno dodat
rozpoznávací znaky od ostatních křemenáčů. Když
křemenáč osikový rozkrojíme, uvidíme bílou dužninu, jejíž
barva stykem se vzduchem pomalu nabývá červenohnědých
a lilákově kouřových odstínů. Tvrdý spodek třeně
pomačkáním nebo na řezu tmavne do zelenomodra. Celý
třeň je bělavý nebo mírně našedlý, pokrytý zřetelnými
bílými šupinami, které při pomačkání nabíhají do
červenohněda. Třeň křemenáče březového je již od mládí
pokrytý sazově černými šupinami a na řezu se zbarvuje
špinavě růžově. Klobouk křemenáče osikového je
červenohnědý, kdežto křemenáč březový je spíše oranžový.
Křemenáč osikový je chutná a vyhledávaná houba, které
bohužel v přírodě rychle ubývá. Doplácí totiž na svůj
nápadný lákavý vzhled. Nikdy proto nevysbírejme všechny
plodnice na jednom místě. Ponechme tu starší houby, aby
svými zralými výtrusy oživily podhoubí. Tímto pravidlem by
se měl řídit každý správný houbař.
Nádivka z křemenáčů:
400 g hub
3-4 vejce
petrželová nať ¼ l mléka
6 žemlí
sůl, kmín

50 g másla
2 lžíce tuku

Rozkrájené křemenáče dusíme s troškou soli a kmínu,
teprve ke konci přidáme máslo. Tři žemle namočené
v mléce rozetřeme se žloutky a vmícháme do hub. Zbylé
žemle nakrájíme na kostičky a osmažíme na kousku tuku.
Po vychladnutí je přidáme k houbám současně se sněhem,
ušlehaným z bílků. Nádivku jen lehce zamícháme, nalijeme
do tukem vymazaného pekáče a troubě zapečeme do zlaté
kůrky. Podáváme teplé s bramborem a kompotem nebo jako
přílohu k drůbeži či masu. Studená nádivka, nakrájená na
kostičky, se dá také použít jako vložka do polévky.
Zdeňka Fatková

20

A kde jsou hlavňovské ženy?
Tato otázka nás okamžitě napadla po přečtení článku v
minulém čísle měsíčníku, otištěném pod názvem „Jak se
žije v Hlavňově“.
Po uspořádání dětského dne jsme se rozhodly, že vše
uvedeme na pravou míru. Vždyť se sešlo 11 dětí v
doprovodu rodičů či prarodičů. Vůbec jim přitom nevadila
nepřízeň počasí. Strávily příjemné odpoledne v místní
tělocvičně a v klubovně. Domů si potom odnesly
vlastnoručně zhotovené výrobky a ceny, které za své výkony
dostaly. Myslím, že všichni zúčastnění byli spokojeni, stejně
tak jako my, a že se zase další akce vydařila. Takovýchto
akcí jsme ale od doby našeho vzniku v roce 1999 uspořádaly
nepočítaně. Pro děti i pro dospělé. Pro děti to jsou kromě
pravidelných dětských dnů například: drakiády, v zimě
sjíždění hvězdeckých schodů na pytlích, návštěva
loutkového představení v Pěkově, výlety na hory, vánoční
besídky vč. čerta a Mikuláše, loňský výlet do bazénu a
aquaparku v Hradci Králové a v neposlední řadě k tomu
patří návštěvy čerstvých maminek a jejich miminek s
předáním dárečků. Pro dospělé je pořádán každoroční
Babský ples na Hvězdě - letos se konal již jubilejní desátý.
Od roku 2004, od kterého pracujeme jako ZO Českého svazu
žen, zveme k nám do Hlavňova pana doktora Hovorku. Ten
nám v klubovně vede přednášky zaměřené na péči o zdraví.
Každoroční akcí se stalo také posezení (nejen) pro seniory,
na které se hlavňovští starousedlíci velice těší. Lidé se
sejdou, zavzpomínají na minulá léta při tom si někteří
zatančí a zazpívají. Každý rok se my ženy „odměníme“
velikonočním
koledováním,
které
vždy
zpestříme
převlékáním do nevšedních oblečků.
Po každé uspořádané akci pro lidi z naší vesnice máme
vždy dobrý pocit z toho, že jsme zase udělaly mnohým
radost, a že se v tom Hlavňově něco děje. Proto nás trochu
zamrzelo, že na nás pan Berger ve svém článku při uvádění
aktivně pracujících spolků zapomněl. Je to asi tím, že
zatím žádnou naší akci nenavštívil. Proto ho zveme, aby se
mezi nás přišel také někdy podívat. Další možnost bude mít
na podzim, kdy opět plánujeme uvedené posezení v
klubovně a besedu se zdravotníky.
Hlavňovské ženy

AMK Police nad Metují pořádalo
Mistrovství České republiky
Automotoklub Police nad Metují uspořádal za podpory
města Police nad Metují, obce Radvanice a Motoklubu
Jestřábích jezdců ve dnech 23.-24.5.2009 Mistrovství České
republiky v Cross Country motocyklů a to v prostoru
v bývalém dole Kateřina v obci Radvanice v Čechách. Nová
generace členů AMK Police nad Metují navázala po 17
letech na pořádání terénních soutěží motocyklů ENDURO,
v posledních letech před ukončením pořádané jako
Mistrovství ČSFR a Mistrovství Rakouska, kdy se celkem
uskutečnilo 15 ročníků. Tyto soutěže skončily v roce 1992,
protože Správa CHKO Broumovsko prosadila zákaz pořádání
soutěže v CHKO i využívání závodiště v Hronově –
Žabokrkách. Nejbližší možností pro pokračování pořádání
závodů motocyklů se tedy stala obec Radvanice v Čechách,
kde jsou pro tyto závody nádherné podmínky.
Dle ohlasu jezdců, jejich doprovodu a přihlížejících byla
trať perfektně připravena, skoro všude natahané mléko a
spousta maršálů. Těžší úseky na „extrémní“ části mohli
jezdci objet po vyznačené trati. Nezapomněli jsme snad na
nic, co dělá takový závod závodem, rychlé motokrosové
úseky, endurové pasáže v lesíkách, kamení, klasické
country úseky a samozřejmostí bylo několik sjezdů a
výjezdů. Trať byla postavena na místech bývalého uhelného
dolu, páteční večerní a sobotní ranní déšť pokropil hliněnou
část, aby se neprášilo. Nechybělo ani zpestření v podobě
extrém testu sestaveného z umělých překážek - panely,
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velké kameny a klády. Hlavně na velkých kamenech se
jezdci vyřádili, a skákali jak při superkrosu.
V sobotním klání si slovenský dvojblok Svitko - Novosad
vytvořil dostatečný náskok již na začátku závodu, a v
průběhu jen kontrolovali soupeře za svými zády. Štefan
Svitko (KTM) dokazoval, že mu nechybí rychlost v
motokrosových pasážích, a stylem start-cíl vyhrál sobotní
závod. Také Zlatko Novosad (Gas Gas) neponechal nic
náhodě, a do cíle přijel s více než 4 sekundovým náskokem
na třetího Karla Schedera (Husaberg). Bramborovou
medaili vybojoval nejrychlejší junior Milan Engel (KTM)
před dalším juniorem Dominikem Hrabským (TM). Až za
nimi skončil dosavadní leader průběžného pořadí Michal
Rudolf (Husaberg).
Po závodě MČR se vydali na stejný cca 6-ti kilometrový
okruh i jezdci Přeboru ČR. Velmi početná skupina enduro
nadšenců si pochvalovala zajímavou trať, na které se
nepráší. Mezi jezdci přeboru nechyběl, jako již několikrát,
trialista Pavel Balaš. Čtyřkolky, tentokrát, nezávodily ani
jeden den, protože se žádný jezdec na čtyřkolce
nepřihlásil. Po závodě Přeboru ČR následovali jezdci jezdící
s licencí „C“ v družstvech, mezi nimiž nechyběli ani
členové AMK Police nad Metují a dále pak bezlicenční
jezdci, tzv. hobby, mezi nimiž byli opět jezdci startující za
AMK Police nad Metují.
Neděle byla ovlivněna slunečným počasím, kdy se na
hliněné části začalo dost prášit. Tentokrát jako první
odstartovali jezdci s licencí „C“ družstva, následováni
Přeborem ČR a mistrákem. Nejnepříjemnější bylo zranění
jednoho z favoritů Karla Schedera. Karlos špatně
odstartoval, ve skrumáži v první zatáčce upadl, dva jezdci
se mu nestačili vyhnout a Karlos zůstal bezvládně ležet se
zlomenou nohou. Nejrychleji vypálil Svitko následovaný
Robertem Šípem (Gas Gas), jako třetí projel prvním kolem
Zlatko Novosad. Zlatko Novosad v průběhu druhého kola
předjel Šípa, který se postupně propadl na konečné páté
místo. Duo slovenských reprezentantů si zopakovalo sobotní
první a druhé místo. Za nimi byla mela o třetí místo.
Dvojice juniorů Hrabský, Engel si nedarovala ani metr. Ke
konci závodu přece jen zkušenější Engel předjel Hrabského,
a na stupních vítězů doplnil Svitka s Novosadem. Během
dvou dnů se kromě Karla Schedera zranili i další jezdci,
kterým přejeme taktéž brzké uzdravení.
Hladký průběh závodu by se neobešel bez podpory
sponzorů, města Police nad Metují, dobrovolných hasičů
z Police nad Metují, Bukovice, Pěkova a Radvanic v
Čechách, kteří buď přispěli svojí aktivní činností v podobě
maršálů na trati či zapůjčením různých věcí k zajištění
zázemí se stánky s občerstvením či k zajištění zázemí pro
pořadatele. Všem výše jmenovaným mnohokrát děkujeme a
vážíme si jejich pomoci.
Výsledky ze závodů je možno shlédnout na
www.amkpolice.cz

AMK

HASIČSKÉ OKÉNKO
Tak jsme to zkusili společně…
Poslední květnová sobota přinesla, kromě uplakaného
dopoledne, i organizačně zdařilou soutěž dobrovolných
hasičů v České Metuji.
Jednalo se vlastně o soutěže dvě. První, Memoriál Ludvy
Kracíka přilákal soutěžechtivá družtsva vidinou poháru a
věcných odměn.
Ta druhá, Okrsková soutěž dle bojového řádu, přivedla
na louku u vstupu do Maršovského údolí snad všechny sbory
okrsku Ostaš.
Taková povinnost se týkala jak „Ledhujáků“, tak
„Poličáků“ (nic hanlivého, je to jen vžité oslovení místních
sborů).

Jen okrajově k druhé soutěži. Cílem je v co nejkratším
čase rozvinout dopravní a útočné vedení a „sestřelit“ cíl.
Způsob rozvinutí vedení má svá pravidla a např.každé
překročení hadice na špatném místě se trestá přičtením 5
vteřin k výslednému času. Je zapotřebí rozvaha a hlavně
dostatek členů družstva (6 členů). První podmínku jsme
snad mohli splnit, druhá byla v ohrožení.
Z obou místních družstev jsme dali dohromady jedno
sloučené. Družstvo mělo jediný cíl- zúčastnit se a zkusit
vybojovat co se dá.
Výsledkem našeho „pokusu“ bylo 3. místo v Okrskové
souteži ( z deseti zúčastněných) a 7. místo v Memoriálu
Ludvy Kracíka
Vedle věcných cen jsme odjížděli s vědomím a důkazem
pro ostatní, že ač mají Ledhujští a Poličtí různé představy o
funkci a vedení organizace, dokážou pořád „táhnout za
jednu hadici“.
Za SDH VL A.Trojtl

SDH ve Velké Ledhuji
si Vás tímto dovoluje pozvat
na 15.ročník soutěže
v hasičském sportu

K vidění budou družstva okolních i vzdálenějších obcí.
Zápolit se bude o Putovní pohár naší obce.
cvičiště, louka v Ochozi
Místo:
sobota, 27.června, od 9. hod
kdy:
(nástup soutěžících družstev)
občerstvení na místě: zajištěno
Akce se koná za každého počasí!
Večer proběhne tradiční zápolení „Staří vs. Mladí“
Přijďte podpořit mladé i starší hasiče a a hasičky.
Na Vaši účast se těsí Sbor dobrovolných hasičů
ve Velké Ledhuji!

nás obšťastnila milými obrázky a hned 14.5.2009 nás
přivítala další výstava sochaře, grafika a malíře, pana
Olbrama Zoubka. Vernisáž zahájil herec a moderátor pan
Vladimír Čech v zastoupení pana Zoubka, který v té době
instaloval své dílo-sochu- v nově otevřeném Domově seniorů
kdesi v Praze.
Naše milá paní starostka Ida Seidlmanová přivítala mezi
nás pana Zoubka dobrým slovem, a i když nebyl mezi námi,
přesto jsme jeho přítomnost cítili prostřednictvím jeho
díla. A k tomu nám zazpíval pěvecký sbor naší ZUŠ pod
vedením paní učitelky Miriam Blažkové a všechno souznělo
tak krásně a mile s vystavovaným dílem, že bychom mohli
„Studánku“ poslouchat po celou dobu výstavy.
A teď několik slov o Mistrovi. Narodil se v Praze v r.1926
a rodiče mu dali neobvyklé křestní jméno Olbram podle
novely o biskupovi z pražského rodu Olbramů, která je
ovlivnila, jak jsem se dočetla. On sám o sobě říká, že jeho
umění je jednoduché. Dělá to, nač myslí, dělá lidi, na které
myslí a snaží se vyjasnit svůj vztah k nim, ke světu a při
tom se vyznat trochu v sobě.
Z poslední doby známe jeho pomník Obětem
komunismu, instalovaný na úpatí Petřína v Praze a známá
je též posmrtná maska Jana Palacha z r. 1969 . U nás jsme
se mohli seznámit s jeho reliéfními tisky na ručním papíru a
bronzovými reliéfy. Pro mnoho děl mu byla inspirací jeho
milovaná žena, jak nám pověděl pan Vladimír Čech.
Upamatujme si třeba: Postavy, Eva a anděl, Eva z profilu,
Štíhlá dvojice , Muž dávající ženě ratolest, Andělíček, Žena
z profilu a další a další díla , která v nás, návštěvnících,
zůstanou nezapomenuta a snad i nám pomohou vyznat se
v tomto pozemském i duchovním světě a v sobě samých.
Přejeme Mistrovi hodně, hodně zdraví a tvůrčího ducha.
No, a teď zahraji na strunu veselou, až dovádivou.
V pátek 22.5. se odehrálo v Koláru představení Don Quijote
de la Ancha Divadla Klauniky Brno. Byla to didaktická
klauniáda na motivy románu Miguela Cervantese , uchopená
podle vzoru velkého českého emigranta Jana Amose
Komenského. A byla to legrace, do které se vložilo i
obecenstvo .Škoda jen, že nás ,diváků, nebylo více! Na
jeviště předstoupil 2,38 m vysoký profesor španělštiny a
literatury
a 120kg Ancha, pracující na kominickém
internátě ve Šlapanicích , v kostýmech Dona Quijota a
Sancho Panzy. Hrou prostupují osudy profesora a
vychovatelky , odrážející jejich slabosti, pošetilosti i
odcizení. A do všech těchto situací jsou vtaženi diváci a
další postavy jako princezna Dulcinea, třeba ze Suchodola,
Skinek, Bundička, Řehtačka a má ségra jako paní
Jacksonová. Vyfasovaly jsme od Anchy hadrovou figuru
Jacksona ,kterou jsme si posadily na sedadlo a staly se
účastníky, jakož i ostatní diváci. Pěkné pak bylo, když nás
Ancha pozvala , asi 10 diváků na jeviště. Tam jsme si
všichni zuli boty, stáli nad profesorem a loučili se s ním. Na
závěr nás Ancha podarovala básnickými sbírkami a my
šťastni, že jsme byli na prknech, která znamenají svět,
jsme vesele „odskotačili.“ Byla to opravdu hra na hru
s výsledkem pocitu radosti ze vzájemného vztahu mezi
herci a diváky. A tak to má v divadle být !
Děkujeme princezně Dulcinei s krásnou bílou mašlí ve
vlasech a závojem a její kolegyni. Jen houšť!
Jar©a Seidelova

Lidové pranostiky podle církevních
svátků na měsíc červen

Duchovno v Pelláku, veselo
v Koláru
Kultura v Polici je ve varu a stále a stále se něco děje a
děje, je tu „husto“, jak praví omladina. Paní Emma Srncová

1.června: sv. Fortunáta, kněze v Itálii (+ kolem r. 400)
• O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.
8. června: sv. Medarda, biskupa ve Francii ( + 545
• Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.
• Jaké počasí o svatém Medardu bývá, takové se potom
v létě ozývá.
• Jaký je na Medarda čas, taký čtyřicet dní zas.
• Kdo na Medarda zasívá, hojnost lnu i zelí mívá.
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• Když na Medarda prší, těžko se seno suší.
• Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
• Když se Medard rozvodní, pršívá šest týdní.
• Medard nemá mrazů více, by nezmrzly nám vinice.
• Medardova kápě – čtyřicet dní kape.
• Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.
11. června: sv. Barnabáše, apoštola
• O svatém Barnabáši bouřky často straší.
• Prší-li na sv. Barnabáše, padají hrozny do koše.
Boží Tělo:
• Když lidé o Božím Těle utíkají od oltářů, budou utíkat i
od mandelů.
• Když o Božím Těle zmoknou na oltářích věnečky,
zmoknou na lukách děvečky.
• Na Boží Tělo den jasný – celý rok šťastný.
• O Božím Těle do vody směle.
15. června: sv. Víta, mučedníka římského (+ 305)
• Déšť o svatém Vítu škodí ječmenu i žitu.
• Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá.
• O svatém Vítu půl zrna v žitu.
• Svatý Vít káže síct, svatý Jan seče sám.
• Svatý Vít mění čas.
• Svatý Vít vymetá ovísek.
19. června: sv. Gerváze a Protáze, mučedníků v Miláně (+
ve 2. stol.)
• Na Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze.
• Prší-li na Gerváze a Protáze, po čtyřicet dní se deštivé
počasí ukáže.
21. června: sv. Aloise, řeholníka v Itálii (+ 1591)
• Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!
23. června: sv. Agripiny, panny a mučednice římské (+ ve
3. stol.)
• Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.
24. června: sv. Jana Křtitele, Předchůdce Páně
• Do Jana Křtitele nechval ječmene.
• Do svatého Jana musí být turkyně dokola okopána.
• Do Jana turkyňka, po Janě turkyně.
• Na Jána bez deště – bude pěkně ještě.
• Na svatého Jána noc nebývá žádná.
• Na svatého Jana otvírá se létu brána.
• Na Jana Křtitele skoč do vody směle.
• Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k
horku.
25. června: bl. Ivana Českého, poustevníka (+ v 9.století)
• Svatý Ivan bývá plačtivý pán.
26. června: sv. Jana a Pavla, mučedníků v Římě (+ 362)
• Svatí Jan a Pavel mlátí bez cepů (krupobití).
27. června: sv. Ladislava, krále uherského a chorvatského
(+ 1095)
• Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
29. června: sv. Petra a Pavla, apoštolských knížat
• Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho
studeno.
• Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý.
• Na svatého Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek, zraje
dnem i nocí.
• Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší.
• Prší-li na svatého Pavla, urodí se hodně hub.
• Svítí-li slunce na Petra a Pavla, bude požehnaný rok.
Vybral František Janeček

Letní přípitek

Připijme si na hezké letní dny,
připijme si na krásu a lásku,,
připijme si na zdraví.
připijme si na cokoliv,
zejména však na to, aby mezi námi
žili ještě dlouho dobří lidé.
F. J.
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Příběhy a legendy Policka
Loupežníci v Kovářově rokli
Kovářova rokle je nejznámější a nejoblíbenější roklí
Broumovských stěn. Je to nesmírně romantické údolí mezi
skalními věžemi, stěnami a jehlami, a tak není divu, že se
k němu váže i romantická pověst. V období letních
turistických výletů si ji podle Krtičkových Bájí a pověstí z
kraje Jiráskova připomeňme.
V průběhu sedmileté války mezi Pruskem a Rakouskem
v polovině 18. století se údajně v Kovářově rokli usadila
skupina deseti vojenských zběhů, kteří se živili loupežemi.
Na vrchnost byla odesílána stížnost za stížností, ale nic to
neprospělo.
Jeden z lupičů byl vyučený, zručný kovář, který si
v jedné veliké zdejší jeskyni zřídil tajnou kovárnu. Podle ní
má dnes tenhle pseudokrasový útvar jméno. Z kradeného
materiálu zhotovoval v Kovárně zbraně a ostatní se s nim za
to dělili o kořist. V okolních statcích kradl hospodářské
nástroje, které potom překovával, aby vypadaly jako nové.
Zpět je pak prodával sedlákům. Tímto způsobem kovář
nesmírně zbohatl. Ať byly konány hlídky v celém okolí,
zloděje nikdo nechytil. Ani sebemenší stopa nebyla
nalezena. Zloději většinou byli chytří a smělí, a tak se mezi
venkovským lidem vypravovalo, že jsou neviditelní.
Na konci vesnice Hlavňov stála tehdy o samotě při
cestě, kterou se chodilo přes pohoří Stěn k Broumovu stará
dřevěná krčma. Bývala navštěvována lidmi všeho druhu, od
vojáků přes obchodníky až po potulné šumaře, včetně
chalupníků a sedláků. Jednoho podzimního večera tam
konali osadníci poradu, co podniknout proti loupežníkům.
Bylo ujednáno, že se ve stanovený den sejde ozbrojený lid z
celého okolí a prohlédne celé pohoří Stěn.
Co se takto radili, vstoupil do místnosti podezřelý muž,
poručil si sklenku vína a ptal se, zda by mu někdo neukázal
cestu přes Stěny, že dobře zaplatí. To uslyšela krčmářova
děvečka Anka, ženská jako hora, velká a silná, která se
nebála ani čerta. Prohlásila přede všemi hosty, že s
cizincem půjde a přes Stěny jej převede. Sousedé měli
obavy a strachu tolik, že by ani za pytel zlaťáků do té tmy s
cizincem nešli.
A tak Anka vyšla do tmy. Šla vpředu se světlem a cizinec
za ní. Cesta k vrcholu Stěn, ke kapličce, je dosti špatná, ale
od vrcholu spadá tak příkře mezi balvany, že neznalý člověk
by lehce z cesty sešel. Anka celou cestu rozprávěla o všem
možném i nemožném. Cesta jim tak pěkně ubíhala. Než se
nadáli, byli dole, na rovině pod horami.
Děvečka dostala od cizince slíbený stříbrňák a šla
nazpět. Brzy se opět dostala ke kapličce, ale tady ji svíčka
již dohořela a ocitla se sama ve tmě v lese. Dole v údolí
ležel Hlavňov a několik světélek probleskovalo nocí až k ní.
Anka se pustila na další cestu.
V místech, kde se setkávají potůčky Stěnavka a druhý od
Pánovy cesty, stávala tehdy malá kamenná kaplička - Boží
muka. Když k ní Anka přišla na několik kroků, zpozorovala u
ní něco temného. Připlížila se blíž a schovala se za silný
strom. Po chvíli rozeznala, že tam stojí přivázaný malý
koník s nějakým nákladem.
Chvíli stála nehnutě a zaslechla nějaký hovor. Došlo jí,
že to jsou určitě ti loupežníci, lupiči a vrahové, kteří
vědomi si své bezpečnosti mluvili dosti nahlas. Anku napadl
odvážný plán. Opatrně, ale rychle přistoupila ke křížku,
odvázala koníka a táhla jej po pěšině ven z lesa, přes lučinu
na polní cestu. Tam na něj nasedla a co nejrychleji koníka
poháněla ke krčmě. Loupežníci zaslechli dusot koníka a tak
padlo za Ankou několik výstřelů. Žádný ji ale nezasáhl.
To bylo překvapení pro krčmáře i ostatní hosty, když
viděli co obsahuje náklad na vozíku - samé šperky a peníze,
asi někde uloupené. Potom bez dechu poslouchali Ančino
vyprávění co prožila, jaké to bylo dobrodružství. Celý

poklad krčmář uschoval a zavázal se, že vše ohlásí v Polici
vrchnosti. Pak se hosté rozešli.
Uplynul celý týden. Byla neděle, všichni byli v kostele,
jen Anka v hospodě poklízela. V tom vešel do šenkovny
nějaký cizí host a divně si Anku prohlížel. Děvečka hned
vytušila, že je to jeden z loupežníků a přišel se pomstít.
Anka vzala nenápadně džbánek a řekla cizinci, že jde do
sklepa pro víno. Jen došla za dveře sklepa, tak se tam ve
tmě schovala nad schody. Za chvíli uslyšela kroky a cizinec
potichu začal sestupovat ze schodů dolů. Když byl na
čtvrtém schodu , Anka do něj prudce strčila, až se skutálel
po hlavě do sklepení. Vyběhla ven, zamkla sklep a běžela
naproti krčmáři. Jen mu to řekla, tak krčmář pospíchal s
několika sousedy ke sklepu.
Dodali si navzájem kuráže a sešli po schodech opatrně
dolů. Uviděli tam krvácejícího muže ležet na zemi. Byl v
bezvědomí a měl prudkým pádem zlomeny obě nohy. Jak
jej přivedli k vědomí a on uslyšel, jak těžce je zraněn, že
do večera nevydrží na živu, sdělil všem, že patří
k loupeživé bandě a prozradil místo, kde se loupežníci ve
Stěnách ukrývají.
Druhého dne časně zrána se shromáždily stovky lidí,
které obsadily všechny vstupy do skal a uspořádaly na
nenáviděné rabijáty doslova hon. Dalo to mnoho námahy,
neboť lupiči znali všelijaké tajné cestičky, pěšinky a
východy z rokle. Čtyřem z loupežníků se i přesto podařilo
uniknout, nicméně pět zbývajících včetně kováře bylo
zadrženo. Jeskyně, kde přebývali, byla zasypána a chodba
vedoucí k ní sesuta.
V Polici nad Metují pak byli lupiči vystaveni „právu
útrpnému“, na skřipci se ke všemu přiznali a všichni byli
bez rozdílu odsouzeni na smrt. Kovář to nečekal a prosil
pány soudce o milost. Sliboval, darují-li mu život, že na
vlastní náklad postaví novou silnici z Police do Broumova a
na ní vysází dukát vedle dukátu po celé délce cesty. Byla to
lákavá nabídka! Radní dali hlavy dohromady a nakonec na
nabídku přistoupili, ovšem s tou podmínkou, že kovář vysází
zlaťáky nikoliv naležato, ale nastojato.
Návrh byl s nadšením přijat, ale kovář jen smutně svěsil
hlavu. Tolik peněz přece jenom neměl. Zatvrzelí konšelé
nepolevili, kovář jim tajemství svého pokladu ani po dalším
mučení neprozradil a tak byl popraven s ostatními. Ovšem,
kde má svůj nesmírný poklad ukrytý, to neprozradil. Od té
doby zlaťáky, které mají být zakopány v některé rokli,
hledalo mnoho chtivých lidí, ale marně. A to i přesto, že
vždy na Květnou neděli nad pokladem údajně září modravé
plamínky!
Anka byla bohatě odměněna a šťastně se provdala. Od
těch dob kdo zajde na Hvězdu, nikdy neopomene navštívit
tuto rokli. Dnes se celá jmenuje "Kovářovou."
Tahle pověst má ještě zajímavé pokračování.
Po nějakém čase od rozprášení loupežnické bandy se
v jedné prostorné skalní sluji nedaleko kapličky na Hvězdě
objevil stříbrovlasý poustevník. Jmenoval se Kristián a
nikdo nevěděl, odkud sem přišel. Nikomu neubližoval, ba
právě naopak. Sbíral byliny, a protože se vyznal v jejich
působení, pomáhal uzdravovat nemocné a zraněné. Za svou
pomoc odmítal přijmout peníze, bral pouze potraviny.
Navštěvovaly jej zástupy lidí, které se už ani do sluje
nevešly, takže si Kristián za pomoci dobrých duší postavil
před kapličkou chatrč. Tady léčil lidi až do doby, kdy si ho
kterýsi bohatý polický občan z vděčnosti za své uzdravení
vzal k sobě na byt. V Polici žil Kristián ještě pár let, až dne
20. února 1826 ve věku 104 let zemřel. Za velké účasti
místního obyvatelstva byl pochován na polickém hřbitově.
Po vyřizování jeho pozůstalosti byl nalezen svazek
popsaného papíru, z něhož vyšlo najevo, že poustevník se
jmenoval Kristian Goldstein a byl vůdcem loupežné bandy
v Kovářově rokli! Pocházel z Němec a bojoval v sedmileté
válce na pruské straně. V roce 1758 se chtěli Prušáci dostat
do Police. Byli však generálem Laudonem odraženi a se
ztrátami museli ustoupit. Goldstein s několika druhy se

ukryli v rokli s jeskyní. Zdejší kraj se jim zalíbil natolik, že
se ke své armádě již nevrátili. Živili se loupežemi, které
byly zpočátku připisovány vojsku. Až když v roce 1763
sedmiletá válka skončila a loupeže neustávaly, vyšla pravda
najevo a banda loupežníků byla rozprášena. Goldstein unikl
a když se dověděl, jak bylo s jeho dopadenými druhy
naloženo, stal se poustevníkem, dal se na pokání a konal
dobré skutky. A tak ho nakonec mnozí i oplakávali…
Vybral František Janeček

Jak to kdysi chodilo: Trestní
senát města Police nad Metují

Pokračování z minulého čísla...

12. srpna 1904: městská rada projednala udání, „že
Josef Pásler, Antonín Pohl a bří Pejskarové vedou uličkou
mezi domy čp. 101 a 102 koně, takže by snadno mohli
dojíti k úrazu. – Usneseno, jmenovaným doručiti zákaz této
nepřístojnosti.“
17. září 1904. „Marie Vacková, manželka Kajetána
Vacka stěžuje sobě na nepořádný život svého manžela, že
se opíjí a ji týrá. – K cíli tomu předvolán byl Kajetán Vacek
a když jemu městskou radou bylo domluveno, slibuje týž že
se napraví, aby více k žádné stížnosti naň nedošlo.“
16. prosince 1904 byl projednáván zvláště vážný
přestupek Amálie Valtrové ze Suchodola, totiž „že jela
s trakařem po chodníku. – Uznána vinnou a odsuzuje se
k pokutě 1 K, kterou již složila.“ Dále bylo městskou radou
projednáno oznámení obecního policajta, že „hokynářka M.
Mervartová nechává před týdenním trhem vůz a stůl
výkladní (kozy a prkna) státi na náměstí přes noc bez
osvětlení. – Uznává se vinnou přestupku policejního a
odsuzuje se k peněžité pokutě 1 K ve prospěch chudinského
fondu. Zároveň se ukládá policejním strážníkům i
ponocným, aby i ostatním prodávačům dali příslušnou
výstrahu a zamezení těchto nepřístojností pečlivě dbali a
vždy případné oznámení učinili.“
28. března 1905 bylo městskou radou zahájeno trestní
řízení s Vincencií Böhmovou „pro chov zlých husí. –
Usneseno dáti Böhmové nařízení, aby učinila takové
opatření, aby husy nikomu, ani na dvorku ublížiti
nemohly.“
26. června 1905 projednala městská rada zvláště
závažné přestupky proti mravopočestnosti, na základě
udání, „že obecenstvo v hostincích chodí vykonávat z velké
části malou potřebu před dům. – Za účelem uvarování
těchto nepřístojností usneseno vyzvati hostinské, aby své
hosty na následky trestního stíhání upozornili a na to pak
aby strážníci a ponocní přísně k odstranění toho dohlíželi a
oznámení o přestupcích činili.“
11. listopadu 1905 byla projednána zvláště delikátní
záležitost: udání na Bedřicha Borovanskýho, „že vykonal
svou potřebu před hostincem „Besedou“, tj. přímo na
náměstí, před sídlem okresního soudu! – „Trestní řízení
zastaveno, ježto týž za prominutí prosil a odůvodňoval, že
nařízení dotyčné neznal.“
19. března 1906. „Dozorce stravovny [v čp. 211] sobě
stěžuje [městské radě], že v noci bývá obtěžován tuláky,
kteří sobě přenocování v okresní stravovně často vynutiti
hodlají a žádá, aby strážníci o to péči měli, aby tomu bylo
zabráněno.“
12. dubna 1906 projednávala městská rada stížnost
Františka Hofmana (Na Splachově, čp. 174), „že děti hází
jemu kameny z radešovské cesty na střechu jeho chalupy,
čímž se jemu střecha citelně poškozuje; týž žádá za
postavení výstražné tabulky na dotyčném místě. – Ježto
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jedná se zde ponejvíce o děti školní, usneseno postoupiti
stížnost tu místní školní radě.“
27. dubna 1906. „Zdenko Vaněk, Bohuslav Andres a Emil
Katschner, studující, žádají [městskou radu] za vydání
zákazu hostinským a výčepníkům k nalévání opilým
mladíkům k odvodu se stavícím a udržení veřejného
pořádku.“ Žeby již tenkrát rekruti pili?
6. září 1906 vedla městská rada pořádkové řízení s
Fridolínem Lokvencem a Albínem Pišlem kvůli jejich rychlé
jízdě na motocyklech. – „Budiž jim dána výstraha“, rozhodl
obecní trestní senát. Opět nic nového pod sluncem – jen na
dobrodružné mladíky stačil obecní policajt. Kdežto dnes?
16. září 1906 projednávala městská rada stížnost Josefa
Nyklíčka, „že byl napaden psem Jana Pejskara. K tomu
druží se stížnost poštmistra Karla Maška z Maasburgu
ohledně potulování více velkých psů, kteří jej napadli a naň
doráželi. – Usnešeno vydati Janu Pejskarovi příkaz, že
nesmí svého psa Tarasa nechati volně pobíhati. Ohledně
všeobecného zákazu budiž žádost položena na program
schůze obecního výboru.“ Dále bylo na pořadu oznámení,
„že František Král při výčepu svém v domě Josefa Antoše
nemá žádný pissoir a že proto jeho hosté vychází i za dne
ven na ulici vykonávati malou potřebu, což budí veřejné
pohoršení. – Usnešeno aby se o zřízení pissoiru postaral,
aby těmto nepřístojnostem bylo zabráněno.“
20. září 1906: bylo projednáno trestní oznámení proti
baronce Kaisersteinové (ze Stárkova) „pro přestupek policie
silniční. – Uznává se vinnou a odsuzuje se k peněžité pokutě
4 K, popřípadě k vězení na doby 10 hodin.“ Bůhví, co asi
paní baronka provedla, že ji dokonce chtěli arestovat?
A z jiného soudku: 12. listopadu bylo trestním senátem
vzato na vědomí udání, že „Anna Krtičková do Žďára
příslušná provozovala prostituci a že následkem toho také
stižena byla nakažlivou nemocí a dopravena k léčení do
náchodské nemocnice. Na základě § 11 občanského zřízení
usnešeno odepříti jmenované další pobyt v obci a tudíž
z obce vypověděti.“ Na témže zasedání „pan Čeněk Vaněk
[z dnes již neexistujícího stavení čp. 112] stěžuje sobě na
rychlou jízdu po Záměstí. – Pan starosta připomíná, že
umístiti dal na rozích města výstražné tabulky, kterýmiž
rychlá jízda se zakazuje a žádá jmenovaného, aby příště,
kdyby někoho při rychlé jízdě přistihl, téhož neprodleně
k potrestání oznámil – což týž na vědomí béře.“
23. července 1907: „Ponocný Jan Luňáček stěžuje sobě,
že se nezachovává policejní hodina a že si z ponocných
hosté posměch tropí; činí proto dotaz zda-li nadále mají
v hostincích hlásit policejní hodinu. – Usnešeno setrvat při
dosavadním způsobu hlášení, udělit však ponocným pokyn,
aby každého, kdo by si vůči nim posměšnou poznámku
dovolil ihned městskému úřadu k potrestání oznámili“ –
rozhodla městská rada.
21. srpna 1907 projednával trestní senát městské rady
stížnost na Hedviku Nyklíčkovou, „že ztloukla obyvatelku
městského chudobince Barboru Huptychovou a návrh Josefa
Lisáka [což byl správce chudobince] na její vypovězení
z bytu a školnictví. – Konaným šetřením vyšlo najevo, že
Barbora Huptychová zavdala sama podnět k výtržnosti a
neshledává městská rada proto příčiny k nějakému
zakročení a usneseno předmět ten na program schůze
obecního výboru nepoložiti.“
6. září 1907 podal hostinský František Richter žádost k
městské radě „za povolení přistavku k jeho sálu
tanečnímu.“ Je to v podstatě vznik divadelní scény, kde
ochotníci Koláru hráli až do roku 1940. Trestní senát dále
zavedl řízení s Vilémem Krausem z Malé Ledhuje pro polní
pych a proti Františkovi Peterovi z Náchoda pro krmení
koně na náměstí. Josef Antoš byl potrestán pro „postižení
jeho husí na náměstí“ – jaká to idylka, husy na polickém
náměstí! Všichni jmenovaní delikventi byli uznáni vinnými a
byli odsouzeni k peněžité pokutě 2 koruny, event. na 6
hodin do vězení.
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24. ledna 1908 byla projednána stížnost obce Žďárské,
„že občané téže obce bývají u jatek napadeni řeznickými
psy. Přítomný radní pan Vacek vysvětluje celou záležitost
a uvádí, že jatecká má čubu, ale uvázanou a že psi, o nichž
je řeč, jsou psi cizí. – Usnešeno proto předvolati jateckou,
zda-li by dobrovolně čubu onu nedala pryč; jiného nelze
zařídit.“ Na vysvětlení nutno dodat, že městské jatky stály
na Záměstí, a že z této budovy byla roku 1961 zřízena
městská pekárna (dnes „Kvíčerovská pekárna“).
1. dubna 1908 zavedl trestní senát polické městské rady
trestní řízení s Josefem Obršálem z Bělého pro týrání
zvířat, „že nesl dvě živá kůzlata přehozená přes rameno
hlavou dolů“. – Byl uznán „vinným přestupku týrání zvířat a
odsouzen k peněžité pokutě 2 K, pro případ nedobytnosti
do vězení na dobu 6 hodin.“
Pokračování v příštím čísle...
MiroslavPichl

KALENDÁRIUM
ČERVEN 2009
1. květen
- Mezinárodní den dětí, slaví se od roku 1950.
- 10.výročí – znovuzahájení provozu restaurace Sokolovna
v Polici nad Metují panem Luďkem Ficenecem.
2. květen
-120.výročí – svěcení praporu polické Dělnické vzdělávácí
jednoty Budislav.
3. květen
- 85. výročí – úmrtí Franza Kafky (1883-1924), představitele
německé literární Prahy a nejvýznamnějšího prozaika 20.
století, v oficiálním postavení úředníka pojišťovnictví, autora
děl Rozjímaní, Proměna, Ortel, V kárném táboře, cyklů
Venkovský lékař, Umělec v hladovění, Posmrtně vyšly romány
Nezvěstný, Proces, Zámek, cykly korespondence Felice,
Mileně, Ottle, rodině a Rodičúm, Deníky z let 1909-1923, přes
30 povídek a desítky fragmentů.
4. květen
- Mezinárodní den boje proti násilí na dětech, připomíná se
pod záštitou OSN od roku 1982.
20. výročí - potlačení prodemokratické demonstrace čínskou
vládou na pekingském náměstí Tchien-an-men. O život přišlo
3.000 především mladých lidí a dalších 10.000 bylo zraněno.
5. květen
- Světový den životního prostředí, připomíná se pod záštitou
OSN od roku 1973.
- 5.výročí – úmrtí Ronalda Reagana (1911-2004), čtyřicátého
prezidenta Spojených států amerických v letech 1981 – 1989,
nímž se stal ve věku 69 let. Byl prezidentem, který proslul
chaotickou zahraniční politikou, i když dle mnohých přispěla k
pádu komunistického bloku, z prezidentského úřadu odcházel s
rozpočtovým deficitem, který byl větší než součet všech
rozpočtových deficitů jeho 39 předchůdců. Neměl přílišný
smysl pro podrobnosti, avšak dokázal velmi přesvědčivě
komunikovat s americkými občany.
6. květen
- 65.výročí – Dne D: zahájení invaze britských, amerických
a kanadských vojsk na francouzském pobřeží v Normandii,
které ovládala německá armáda, čímž Spojenci - USA-Velká
Británie-SSSR - Francie - Čína proklamovaly činy společný
postup proti Německu a jeho podporovatelům v osvobozování
Evropy.
7. květen
- 30.výročí – prvních přímých voleb v zemích Evropského
společenství do Evropského parlamentu.
8. květen
- Světový den oceánů, vyhlášen na Konferenci o životním
prostředí v Rio de Janeru v r.1992.
- 160.výročí – zavedení četnictva s pravomocemi státní
bezpečnosti a subordinační nadřazeností nad obecnou policií.
V Polici byla četnická stanice zřízena o tři roky později.
- 120.výročí – narození Josefa Lukla Hromádky (1889-1969),
protestantského filozofa a teologa, od r. 1920 profesora Husovy

bohoslovecké fakulty v Praze, který se věnoval odborným
otázkám teologickým a historickým, kriticky se zabýval
vývojem katolicismu a studoval rovněž českou otázku. Za 2.
světové války žil v USA, v poválečném období jeho rozsáhlé
mezinárodní styky podporovaly vítězný režim.
9. květen
- 370.výročí – vpádu Švédů na Policko, kteří bezmezně ve
městě rabovali a plenili.
- 75.výročí - navázaní plných diplomatických vztahů mezi
Československou republikou a SSSR.
- 70.výročí – slavnostního položení základních kamenů z Ostaše
a Hvězdy ke stavbě budovy Kolárova divadla v Polici nad Metují
podle projektu architekta Čeňka Mužíka z Chocně. Stavbu byla
realizována stavebními firmami Josefa Šustra z Hronova a

Štěpána Škopa z Bezděkova.
10. květen

- 65.výročí – masakru francouzské vesnice Oradoure-sur-Glane,
kdy na 700 lidí bylo postříleno nacisty, jako odveta za zabití
důstojníka SS.
- 15. výročí – úmrtí Jaroslava Feiga (1906-1994), dlouholetého
správce Městského muzea v Polici nad Metují a prvního
předsedy Vlastivědné komise.
11. květen
- 150. výročí - úmrtí C. W. N. L. Metternicha (1773-1859),
kníže, vévody z Portelly, rakouského šlechtice, politika
a diplomata, jedné z nejkontroverznějších postav 19. století,
stoupence absolutní společenské nehybnosti, jež měla beze
změny uchovat výsady privilegovaných stavů, a právě
"metternichovský absolutismus" byl na jaře 1848 hlavním
terčem revoluce ve Vídni.
- 10.výročí – přijetí mírových podmínek NATO jugoslávským
prezidentem Slobodanem Miloševičem (1941-2006), čímž bylo
ukončeno bombardování Jugoslávie.
- 5 výročí –zahájení voleb do Evropského parlamentu v naší
republice. Zvítězila ODS. Nízká účast (necelých 30%)
napomohla KSČM k druhému místu, vládní strany propadly:
ČSSD získala pouhých 9%, US-DEU nepřekročila 5% hranici.
12. květen
- 100.výročí - průtrže mračen s krupobitím a následné povodně
v Polici a v okolních obcích, zvláště ve Lhotě a Bělém.
13. květen
- 100.výročí – narození Vladimíra Neffa
(1909 – 1983),
spisovatele, pilného vypravěče s velkým epickým rozmachem,
autora detektivních parodií a aktuální politické satiry, a rovněž
psychologického románu Třináctá komnata, Marie a zahradník,
slovníku výkladu dějin filosofie Filosofický slovník pro samouky
neboli Antigorgias, pentalogie zachycující kronikářskou formou
vzestup dvou pražských měšťanských dynastií od pádu Bachova
absolutismu až po rok 1945 (Sňatky z rozumu, Císařské fialky,
Zlá krev, Veselá vdova a Královský vozataj), a dále románů
Srpnovští páni, Trampoty pana Humbla, Královny nemají nohy,
Prsten Borgiů a Krásná čarodějka.
14. květen
- 390.výročí – podání stížnosti polických varníků piva k Janu
Arnoštu z Milic na Václava Holinku, rychtáře ze Suchého Dolu
za dovážení a šenkování cizích piv.
15. květen
- 15. výročí – zahájení stavby nového koupaliště ve Velké
Ledhuji, kterou dle projektu Atelieru 11 z Hradce Králové
provedla náchodská firma Stamp.
16. květen
- 90.výročí – vpádu maďarských bolševiků na území Slovenska a
následné vyhlášení Slovenské republiky rád (SRR) v Prešově,
která byla v době svého vzniku chápána především jako projev
neuznání a zpochybnění československé suverenity na
Slovensku; jednalo se o politický pokus o rozbití jednoty
Slovenska v důsledku probíhající revoluce v Maďarsku. Aktéry
byla však považována za stát diktatury proletariátu. Po
protiútoku
československých
jednotek,
akceptování
maďarských bolševiků rozhodnutí mírové konference z 12.
června 1919 o československo-maďarské hranici, vojska odešla
a SRR po deseti dnech zanikla.
17. květen
- Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha,
připomíná se od r. 1995 na podnět OSN.

- 100.výročí - narození Karla Högra (1909-1977), herce a
pedagoga, od r. 1932 angažovaného do Zemského divadla
v Brně, v r. 1940 přešel do činohry Národního divadla v Praze,
kde i v temné době německé okupace přesvědčivě ztělesňoval
intelektuální typy a velké osobnosti. Hrál lékaře Ondřeje v
Čapkově Matce, Jana Husa v Tylově historické hře, aristokrata
ducha Cyrana v Rostandově veršované hře Cyrano z Bergeracu.
Högerova herecká práce je úzce spjata s filmem. Ztělesnil
hlavní postavy v životopisných filmech V. Kršky (Mikoláš Aleš,
Bedřich Smetana ve filmu Z mého života), hrál ve filmových
přepisech významných literárních děl (Turbína, Krakatit), v
psychologických filmech (Modrý závoj, Ošklivá slečna) a
detektivkách (105 % alibi). Ve zralém věku vytvořil v
televizních filmech Romeo a Julie na konci listopadu a Lístek
do památníku výrazné postavy dvou rozdílných současných
mužů. V letech 1945-71 byl na konzervatoři i na DAMU učitelem
mnoha budoucích českých herců, přednášel i na FAMU.
Působení v Národním divadle, které tolik miloval, Högerovi v
70. letech neurvalí normalizátoři české kultury natolik ztrpčili,
že zemřel několik dní nato, co dal sám výpověď ze svazku
činohry ND.
- 30.výročí – velké povodně, která Polici nad Metují postihla po
třech dnech nepřetržitých dešťů.
18. květen
- 110. výročí – narození Quida Záruby (18. 6. 1899 - ?) geologa,
člena výkonného výboru Masarykovy realistické strany v letech
1910-1914, účastníka 1. odboje, publicisty, zakladatele
svébytné české školy inženýrské geologie, od r. 1945 profesora
Českého vysokého učení technického v Praze, odborníka na
svahové pohyby, který si získal renomé při projektování řady
podzemních, vodních, silničních a železničních staveb, ale jeho
zkušenosti se uplatnily i při sesuvech půdy v povrchových
dolech, například v Handlové, autora mnoha publikací, např.
Sesouvání půd v Československu, Objemové změny hornin a
jejich vliv na destrukci budov, Geologický podklad a základové
poměry Velké Prahy, Inženýrská geologie.
- 30.výročí - podepsání smlouvy mezi USA a SSSR ve Vídní,
konkrétně prezidenty Jimmy Cartrem (1924) a Leonidem
Brežněvem (1906-1982)o snížení počtu svých zbraní.
- 20. výročí - konání druhého kola prvních svobodných
parlamentních voleb v Polsku, vítězem kterých se stal
Občanský výbor Solidarita v čele s Lechem Wałęsem (1943).
19. květen
- 40. výročí – vystoupení Václava Havla (1936) na politickém
mítinku v zahradě Kulturního domu Nové huti Klementa
Gottwalda v Ostravě. Mítink byl režimem označen za provokaci
a na dalších 19 let byl Havel umlčen.
20. květen
- Mezinárodní den uprchlíků, vyhlášen v r. 2001 k 50. výročí
Úmluvy o statutu uprchlíků pod záštitou OSN.
- 5.výročí - první soutěže Česko hledá superstar, vítězkou které
se stala Aneta Langerová.
21. květen
- Svátek hudby, mezinárodně se slaví z podnětu francouzského
ministra kultury a informací (v letech 1981-1992) Jacka
Mathieu Émile Langa (1939) od r. 1985, v ČR od r. 1990.
- 100. výročí – narození Pavla Haase (1899-1944), skladatele a
publicisty, korepetitora divadla v Brně, jednatele Klubu
moravských skladatelů a hudebního referenta Národních novin
a Národních listů. Mezi jeho nejznámější skladby se řadí
Zesmutnělé scherzo op. 5 a za vrcholné dílo je považována
tragikomická opera se středověkým námětem Šarlatán;
zanechal 3 smyčcové kvartety, dechový kvintet, Suitu pro
klavír, hudby k činohrám a k filmům. Suita pro hoboj a klavír
z r. 1939 s citací svatováclavského chorálu a písně Ktož jsú Boží
bojovníci je jednou z prvních skladeb protestujících proti
nacistické okupaci československého státu. Z rasových důvodů
byl 2. prosince 1941 zatčen gestapem, odvlečen do Terezína a
odtud do Osvětimi, kde rovněž komponoval pro mužský sbor Al
s'fod (Nenaříkej!) a Ančerlův táborový orchestr.
- 90.výročí – potopení německými námořníky téměř všech
bitevních lodí a křižníků, lehkých křižníků a torpédoborců
svého válečného loďstva – Hochseeflotte pod velením
kontraadmirále Ludwiga von Reutra (1869-1943) na
Orknejských ostrovech v Scapa Flow jen aby je nemuseli vydat
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vítězným spojeneckým mocnostem, a tak veřejně přijmout
porážku.
- 70.výročí – přijetí prvých antisemitských arizačních zákonů
protektorátní vládou, jenž stály na počátku systematického
vyvlastňováni českých a moravských Židů.
- 60.výročí – popravy generále Heliodora Píky (1897-1949), čs.
legionáře v Rusku a Francii, od r. 1932 československého
vojenského atašé v Rumunsku, v letech války čs. vojenského
zmocněnce v Bukurešti, následně v Istanbulu a od dubna 1941
v Moskvě, od 2. 8. 1941 až do konce války velitele
Československé vojenské mise v Sovětském svazu. Po únoru
1948 byl zatčen a obviněn ze zrady a ve vykonstruovaném
procesu odsouzen k trestu smrti oběšením, který byl vykonán
na dvoře plzeňské věznice Bory. Tato poprava byla první
politickou justiční vraždou v socialistickém Československu.
24. květen
- 25. výročí – úmrtí Milana Katschnera (1919-1984), posledního
majitele továrny EKP v Polici nad Metují, který zemřel
v brazilském exilu.
- 10. výročí – zamítnuti britskou vládou návrhu zákona, který by
dovoloval klonování lidských buněk k lékařským účelům.
25. květen
- 5. výročí – uvedení do provozu nového úseku pražského metra
na trase C z Holešovic do Ďáblic.
26. květen
- Světový den boje proti zneužívání drog a jejich
nezákonnému rozšiřování, připomíná se pod záštitou OSN od
roku 1988.
- Mezinárodní den za podporu obětí mučení, vyhlášen OSN v
roku 1997.
- 35.výročí – kdy byl v supermarketu poprvé použit k nákupu
zboží čárový kód.
27. květen
- Světový den rybářství, slaví se od roku 1985.
- Světový den diabetu, vyhlášen Mezinárodní federací diabetu a
Světovou zdravotnickou organizací roku 1991.
- 90.výročí – založení univerzity v Bratislavě za velké podpory
českých pedagogů, později pojmenovaná jako Univerzita
Komenského (v letech slovenského státu 1939-1945
přejmenované na Slovenskou univerzitu).
- 80.výročí - uskutečnění prvního přenosu barevného
televizního signálu. Signál úspěšně dorazil z New Yorku do
Washingtonu.
28. květen
- 95. výročí – atentátu na arcivévodu Rakouska-Uherska
Františka Ferdinanda d'Este a jeho manželku v Sarajevu.
Rakousko-Uhersko o necelý měsíc později předalo Srbsku
ultimátum s několika požadavky ve věci atentátu.
- 90.výročí – od podepsáni Versailleské smlouvy o příměří mezi
Německem a spojeneckými zeměmi, která měla přinést trvalý
mír Evropě a celému světu
- 5.výročí – předání spojeneckými vojsky vlády v Iráku
Iráčanům. Z obav před teroristickými útoky se tak stalo o dva
dny dříve než se původně plánovalo.
29. květen
- 45.výročí – představení společnosti IBM prvního
elektronického psacího stroje. Ten zaznamenával úhozy na
magnetickou pásku, takže je bylo možné opravit před
vytištěním.
- 20.výročí – vzniku petice Několik vět, dokumentu
vypracovaného hnutím Charta 77 na jaře roku 1989 a
zveřejněný 29. června. Jeho základ tvoří sedm požadavků, pod
kterými byli podepsání Stanislav Devátý, Václav Havel, Jiří
Křižan, Saša Vondra: Přestože Několik vět nevybízelo ke změně
vlády, ani nebyla zpochybněna ústavně daná vedoucí úloha
Komunistické strany Československa, byla proti petici vedena
státními orgány protikampaň. Na podzim roku 1989 bylo pod
peticí podepsáno asi 40 000 lidí.
- 10.výročí - odsouzení k trestu smrti vůdce kurdských
separatistů Abdullaha Ocalany (1949-1999) za zradu tureckého
státu.
30. květen
- 340.výročí – vysvěcení oltáře kaple Sv. Kříže na Ostaši opatem
Tomášem.
PhDr. Zlatica Zudová–Lešková, CSc.
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Žijí mezi námi…
JAROSLAV „KING“ SEIFERT horolezec

Je v Polici pro Tebe něco, o čem bys mohl říci: „Je to
moje srdeční záležitost?“
Pro mě je to jednoznačně Ostaš, prostě patří k Polici.
Je překrásnou kulisou města a nehledě na to, že já jako
horolezec jsem na Ostaši začínal lézt. Dnes raději než na
Ostaš, chodím lézt do Broumovských stěn, který mi
připadají zajímavější a dobrodružnější. Pořád je tam co
objevovat. Ale když někdo řekne Police, tak pro mě k tomu
automaticky patří Ostaš.
Kdys vůbec začal s lezením?
S lezením jsem začínal relativně dlouho, asi v 17ti
letech. Vzpomínám si, že jsme našli doma lana na tahání
sena a s nima jsme začínali. Takže začátek tady na pískovci
a po nějakých čtyřech letech, v roce 1969, kdy bylo ještě
takový uvolnění, jsme se přihlásili na zájezd do Dolomit.
Bylo to moje první lezení mimo republiku, před tím jsem
byl samozřejmě párkrát v Tatrách. Dolomity byly osudový
setkání s velkýma kopcema, protože jsem pochopil, že
velký kopce jsou něco jinýho než Ostaš a mně osobně velký
hory říkali víc, než pískovec tady.
Takže ses potom hned chtěl dostat do vysokých hor?
Tenkrát to nebylo tak jednoduchý, ale měl jsem to
štěstí, že jsem se v sedmdesátým prvním dostal do jakýhosi
českýho reprezentačního družstva a díky tomu jsme měli
rezervovaný místa v zájezdech do Alp. Ten rok jsem se
poprvé dostal k lezení v okolí Mont Blancu. Dva roky na to,
to byl asi můj nejúspěšnější rok vůbec, jsme byli ve
Švýcarsku, nejdřív v oblasti Bergelu. Lezli jsme s Láďou
Těšitelem Piz Badille, původně jsme si mysleli, že děláme
první český průstup cestou Via della Fratelo, 700 metrů
vysoký stěny, ale v polovině cesty jsme našli vymačkanou
meruňkovou marmeládu. Pak jsme se dozvěděli, že týden
před náma to lezli nějaký Slováci. Ale přesto jsme za ten
výstup dostali ocenění český „Výstup roku“.
Potom jsme lezli Lyskam, to je v oblasti Matterhorn a
tam nás potkalo neštěstí, když za bouřky na vrcholu do Ládi
trefil blesk. Dostal bleskem do hlavy a nohama mu to
vyskočilo, museli nás sundat vrtulníkem dolů, protože Láďa
měl silně popálený nohy.

S Mirkem Šmídem jsi někdy byl v horách?
V roce 1972 jsem s ním byl v Rakousku na
Grossglockneru. Tam na nás spadla kamenná lavina, jakoby
se na nás uprostřed 700 metrovýho žlabu vysypal vlek šutrů.
Míra měl na hlavě jenom tyrolskej klobouk a když to na nás
padalo, tak si dal na hlavu batoh a to mu asi zachránilo
život.
A ty nejvyšší hory?
V roce 1976 Krajský horolezecký svaz připravoval
expedici do Himálají. Oproti dnešku to nebylo tak úplně
jednoduchý, protože jsme tam jeli autem. Vyjížděli jsme z
Hradce, přes Maďarsko, Bulharsko do Turecka, celým
Tureckem, Íránem, projeli jsem Afghánistán a Pákistán do
Indie.
Po třech týdnech a asi 10.000 km jsme konečně dojeli
do hor a tam se nám povedlo udělat novou cestu na
sedmitisícový kopec, který před tím byl vylezen jen
dvakrát. Je to kousek vedle osmitisícovky Nangá Parbat,
jmenuje se Nun a měří 7135m, je o metr vyšší než Lenin.
(Pik Lenina na Pamíru) Do tý doby jsem akorát četl knížky o
Himálajských tygrech a teď jsem tam najednou byl.
O expedici vyšla knížka a Ty tam máš krásný fotky.
Vyšla, myslím si, že je to docela slušnej cestopis. Ale
těžko se mi to posuzuje, protože když to čtu, tak se mi
všechny ty zážitky vrací a znovu to prožívám. Psal to Petr
Rybář, který před tím už několik knížek napsal a není to jen
o lezení, vlastně o výstupu tam je jen jedna kapitola.
Ještě máme dvě otázky k horám : jaký jste tam měli
jídlo a jak se v takové výšce chodí na záchod?
Neměli jsme sebou nic víc, než naše normální jídlo. A
bramborovou kaši v prášku, vejce v prášku...
Vejce v prášku?
No. Dáš do ešusu pár lžic vajec a trochu vody, chvíli
mícháš a máš z toho míchaný vejce. Od firem jsme dostali
maso ve skle, takže jsme všechno museli rozdělat a hodit
do konzerv, protože sklo je těžký a rozbitný. Ještě kompoty
v plechu, protože v tom je všechno, voda, cukr, vitamíny a
dobře se to jí. Není žádná sranda, třeba udělat si litr čaje,
je to hodina práce, protože sníh je tak přemrzlý a je
strašně malá vlhkost vzduchu. Plnej ešus sněhu a máš z
toho dvě lžíce vody. Vařili jsme tak, že jeden vařič byl dole
a ten odspodu zahříval plynovou bombu toho druhýho a na
něm teprve bylo jídlo.
V základním táboře jsme neměli ani stan, byla tam
jenom natažená plachta, boty mám pořád schovaný, dneska
bych v nich nešel ani na Sněžku. Místo karimatek jsme měli
třícentimetrovej molitan, nic víc. Ale tohle musíš nějak
skousnout, protože tam už nejde říct „Kašlu na to a jdu do
hospody“.
A ten záchod?
Na záchod musíš jako každej jinej. Když chtěl člověk
na malou, tak si musel kleknout, protože vleže to nejde a
na to byla konzerva a ze stanu se to lije doleva, protože
zprava se bere sníh na čaj. Na velkou musíš ven – všechno
rozepnout, zaběhnout za stan a když se vrátíš zpátky, tak
hned masírovat prsty, protože tam je pětadvacet, třicet
pod nulou.
Lezecký život po tomhle úspěchu pokračoval jak?
V sedmdesátým osmým jsme dělali expedici
náchodských horolezců na Saharu, byli jsme v Nigeru a
Hogaru. V osmdesátým roce jsem byl ještě jednou v
Himálajích a měli jsme lézt Manáslu, ale ze všeho sešlo.
Nakonec jsme si udělali třínedělní treking kolem
Annapúren.
Tak se z hor a Afriky vrátíme zase zpátky sem. Vedeš si
nějakou evidenci, třeba kolik jsi ve skalách udělal
prvovýstupů?
První roky jsem si nevedl nic. Dobře mám
zmapovanejch jenom asi deset let, takovej ten horolezeckej deníček. Odhadem mám asi 250 prvovýstupů a z
toho asi 50 věžiček. Rád vzpomínám na krásný prvovýstupy
se Standou Lukavským „Cikánem“. Teď se mi líbí to, že si

dělám prvovýstupy s vnoučatama. To se každýmu
nepovede. S vnučkou mám asi tři, nebo čtyři nový věže.
Máme ještě takovou otázku, vzhledem k Tvému jménu:
Čteš poezii?
(Smích) Nečtu.
A máš doma aspoň něco od pana básníka Seiferta?
Nemám doma od něj nic, i když jsem si říkal, že bych si
jednou jeho knížku do knihovny dát chtěl, už jenom kvůli
tomu jménu. Čtu cestopisy, nebo literaturu faktu.
Máš nějaký závěrečný slovo?
Vidím to asi tak: při tomhle sportu, čím je to ve větších
horách, kromě toho že musí umět, musí mít člověk i
spoustu štěstí. Je tolik geniálních horolezců, který to štěstí
neměli. Jak já říkám, někdo tam nahoře tě musí mít rád a
pak si můžeš dovolit ledasco. V horách si uvědomíš, jakej je
ten človíček drzej mravenec.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Liturgické mezidobí
Po krásném čase májovém přichází červen, a s ním i
nástup léta (kalendářní a doufejme i skutečný). V neděli
31. května jsme v církvi prožili slavnost Seslání Ducha
svatého; tím jsme uzavřeli 50-ti denní velikonoční dobu, a
také mariánský měsíc květen. Seslání Ducha svatého si
připomínáme ze dvou pohledů. Prvním je pohledu historický
na událost, kdy v době židovského svátku letnic (tedy
v době oslav a díků za úrodu), došlo k naplnění toho, co
Ježíš Kristus slíbil apoštolům - že jim pošle přímluvce, který
je zbaví strachu a uschopní k pokračování Božího díla spásy
lidí. Duch svatý tak nastartoval to, co Ježíš připravoval a za
života na zemi založil, tedy církev. Tak začala působit
církev, jako společenství lidí věřících ve spásu skrze
Kristovu oběť, vedených Duchem svatým a svatým Petrem
(ty jsi Petr - skála a na té skále zbuduji svou církev a
pekelné mocnosti ji nepřemohou). Druhý pohled je pohled
dnešní, protože Duch svatý je v církvi přítomen a působí
stále, a uschopňuje svými duchovními dary k víře a životu
s Bohem, a ke všem potřebným službám v církvi i ve
společnosti.
Vstoupili jsme do období liturgického mezidobí a měsíc
červen bude velmi bohatý na významné církevní slavnosti.
V neděli 7. června to bude slavnost Nejsvětější Trojice
(Boha Otce, Syna a Ducha svatého), v neděli 14. června
slavnost Těla a Krve Páně, v pátek 19. května slavnost
Nejsvětějšího srdce Ježíšova, ve středu 24. června slavnost
Narození Sv. Jana Křtitele a v pondělí 29. června slavnost
Sv. Petra a Pavla, apoštolů.
Rok 2009 byl v naší církvi vyhlášen jubilejním rokem
svatého Pavla.
Děje se tak u příležitosti
dvoutisícího výročí narození této
velmi významné osobnosti, stojící na
počátku křesťanské církve a velkého
apoštola národů. Rok svatého Pavla
vyhlásil loni v římské Bazilice svatého
Pavla za hradbami, v předvečer
slavnosti svatých Petra a Pavla,
papež Benedikt XVI. Logo tohoto roku sestává z prvků,
které vycházejí ze života, činnosti a mučednické smrti
apoštola Pavla (plamen, kříž, kniha, řetěz a meč).
Papež tehdy připomněl: „Kristus i dnes potřebuje
apoštoly ochotné obětovat se. Potřebuje svědky a
mučedníky, jako byl svatý Pavel. Nejprve násilný
pronásledovatel křesťanů, který na cestě do Damašku spadl
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na zem oslněn božským světlem, bez zaváhání přešel na
stranu Ukřižovaného a bez nároků jej následoval. Žil a
pracoval pro Krista, pro něj trpěl i zemřel. Jak aktuální je
dnes jeho příklad!“ Rok svatého Pavla je výsadním
způsobem oslavován v Římě. V jemu zasvěcené bazilice,
která uchovává apoštolovy ostatky, a rovněž v přilehlém
benediktinském opatství, se při této příležitosti konají
liturgická, kulturní a ekumenická setkání, vzdělávací a
společenské akce inspirované pavlovskou spiritualitou.
Zvláštní pozornost je věnována také kajícím poutím k
apoštolovu hrobu. Téma roku svatého Pavla ale není jenom
záležitostí Říma, ale celé církve, každé farnosti, protože je
velkým zdrojem inspirace a síly pro dnešní dobu. Příště si
připomeneme základní fakta z jeho života a jeho odkaz a
význam.

Kalendárium:
31. května7. června 13. června 14. června 19. června 20. června 21. června 24. června 28. června 29. června 3. července 4. července 5. července -

6. července -

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Slavnost NESVĚTĚJŠÍ TROJICE
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a
učitele církve
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ, 11. neděle v
mezidobí
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
12. neděle v mezidobí
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
13. neděle v mezidobí
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů,
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Památka sv. Prokopa, opata
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE,
BISKUPA, patronů Evropy a hlavních patronů
Moravy, státní svátek, 14. neděle
v mezidobí
Jan Hus, státní svátek

Pořad bohoslužeb v polickém kostele Nanebevzetí Panny
Marie:

5
5
5

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

Úřední hodiny děkanské kanceláře:

5

úterý, pátek 16.00 - 17.00, středa 9.15 - 10.00 hod
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie v květnu
Městská policie :
- dohlížela nad dodržováním veřejného pořádku, zejména na
hřištích a v parcích
- zajišťovala dva cyklistické závody
- provedla řadu opatření ve věcech spolupráce se sociálním
odborem, zejména na úseku dohledu na mladistvými
- prováděla kontroly bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, nejenom řidičů motorových vozidel, ale i cyklistů.
- zajistila lékařskou pomoc a odborné vyšetření pro občana,
který ztratil absolutní kontrolu nad svým tělem u Pelllyho
domů
- poskytla pomoc zraněnému chlapci (společně s občany),
který se zranil na tržnici při pádu z kola
- navštívila několik občanů na základě jejich stížností
- odchytla a poté zpět vrátila k majitelům dva psy
- spolupracovala s Policií ČR, poskytovala informace soudům a

29

státním úřadům jak v ústní, tak v písemné formě.
- zabývala se stížnostmi na průjezd vozidel v zákaze ve
Žďárské ulici
- spolupracovala se správou CHKO na případech poškozování
životního prostředí.
- městská policie bere v potaz stížnosti nad řáděním čtyřkolek
v katastrálním území města a ve spolupráci s PČR a CHKO
provede snad účinná opatření.
Dovolte, abychom poděkovali za nebývalý čin paní Elišce
Gloserové. Paní Gloserová našla minulý týden peněženku
s vysokou finanční hotovostí. Kontaktovala ihned majitele,
který byl až z Neratovic. Pán se z cesty k domovu otočil zpět a
peněženku si převzal.
Je dobré vědět, že jsou mezi námi pořád lidé, ke kterým
přívlastek slušný a poctivý patří beze zbytku.
Ještě jednou, Vám paní Gloserová, děkujeme.
Na jiném místě Polického měsíčníku se můžete seznámit
s novým nařízením města Police nad Metují, které se týká
poplatků za parkovné. Po jeho prostudování zjistíte, že oproti
nařízení předešlému, dostálo toto nové, významných změn, a
to zejména v cenách za předplatné. Byli bychom rádi, kdyby si
každý řidič toto nařízení pročetl a využil některou z možností.
Nařízení vstupuje v platnost 15. června 2009.
Kolektiv městské policie

Regionální
přebor
šachového
oddílu TJ SPARTAK Police nad
Metují 2008/09
Úzká členská základna oddílu zůstala obdobná sezóně
předešlé a nedostatečná k postavení družstva do soutěže
Regionál. přeboru 5. čl. družstev. Podmínkou bylo posílení
několika hráči okolních oddílů. Z Broumova byli získáni tři
šachisté z nichž vypomohl jediný „náš“ odchovance Jirka Miler
v jediném utkání, nejdůležitějším proti Hronovu. Škoda
s Hofmanem nenastoupili ani k jednomu utkání. Ve čtyřech
zápasech vypomohl další náš odchovanec Jarda Hylan (ze Žďáru
n. M. tč. Hronov) a v průběhu rozehrané soutěže byl získán
Marek Mlýnek z Teplic, který po dvou zápasech odmítl hrát
s předností tzv. šachu kavárenskému.
Přes všechny tyto potíže se průběh soutěže vyvíjel v náš
prospěch velmi úspěšné, získáním konečného velmi dobrého 3.
umístění za silnými družstvy TJ Hronov. Výhled šachového
oddílu je přesto do příští sezóny velmi nejasný, odvislý
získáním nových vhodných posil, majících kladnější a
kolektivnější přístup nejen k družstvu, ale i svým spoluhráčům.
Našim přáním se stává, aby po 97.letém období našeho oddílu
mohly šachy i nadále pokračovat bez přímé hrozby zániku.
Průběh soutěže RP: v 1. kole volný termín (lichý počet) a ve
2. kole jsme hostili pro nás neznámou Loko Trutnov „B“, když
obě družstva nastoupila jen se čtyřmi hráči a našim se podařilo
zvítězit 2 % : 1 % výhrou Jungwirtha a Hubky, cennou remízu
uhrál Jan Miler. Ke 3. kolu zajížděla Police proti Sokolu do Č.
Kostelce, kde po vyrovnaném průběhu se podařilo zvítězit
těsně 3 : 2 výhrami Hyhlana, Milera a Jungwirtha, nedařilo se
Hubkovi s Obstem. Ve 4. kole jsme v dalším vyrovnaném utkání
porazili hostující Č. Skalici 3 : 2 výhrami Jungwirtha, Milera a
Hubky, nečekaně prohrál Jarda Hyhlan a nedařilo se ani
Obstovi. Po tomto utkání ( o zápas) méně bylo naše družstvo na
2. místě s 9 body společně s Hronovem „B“. K 5. kolu
našedružstvo zajíždělo do Náchoda s posledním družstvem TJ
„D“ a nečekaně remízovalo 2 % : 2 %, když vyhrál jen Hubka,
remízoval Miler s Obstem a v lepším postavení i Mlýnek, který
trestuhodně nabídl remízu bez předběžné dohody s kapitánem
družstva! Navíc nešťastně prohrál Jungwirth. K 6. kolu přijely
do Police Vrchoviny a opět naše těsné vítězství 3 : 2 výhrami
Milera, Jungwirtha a Mlýnka, nedařilo se Hubkovi s Obstem a
výhrou se naše družstvo opět vrátilo na 2. místo RP. K 7. kolu
se zajíždělo do Trutnova proti Loko „C“ s výsledkem 2% : 2 %

vinou nedostavivšího se Mlýnka. Vyhrál Miler s Jungwirthem,
remízoval Hyhlan a prohrál Hubka s Obstem. K 8. kolu jsme
zajížděli do Hronova s „B“ družstvem v nejsilnějším složení i
s Jirkou Milerem, kde jsme však zklamali vysoko 4 : 1! Dokázal
vyhrát jen Jan Miler, ostatní prohráli, Hubka dokonce v lepším
postavení na čas. Byl to nezdařený pokus zabojovat o první dvě
místa RP. V 9. kole v domácím prostředí došlo ke smírnému
dělení bodů 2% : 2 % s družstvem Hronova „C“, kde již obě
družstva měla svá umístění zajištěna.

Nebudu zde jmenovat, neb mám obavu, že bych na někoho
zapomněl. Prostě díky Vám všem.

Konečná tabulka RP 2008/09
1. TJ Hronov „B“
2. TJ Hronov „C“
3. SPARTAK Police n. M.
4. Sok. Č. Kostelec „B“
5. Jiskra Č. Skalice „B“
6. Sok. Vrchoviny „B“
7. Lok Trutnov „C“
8. Loko. Trutnov „B“
9. TJ Náchod „D“

7
6
4
3
3
3
2
2
0

1
1
3
2
1
1
2
0
1

0
1
1
3
4
4
4
6
7

27,0
28,5
20,0
19,5
19,0
18,0
19,0
17,0
10,0

22 bodů
19
15
11
10
10
8
6
1

Nejúspěšnějším našim hráčem se stal Honza Miler bez
jediné prohry se ziskem 6,5 bodů z 8. utkání, dalším nejlepším
hráčem byl Standa Jungwirth s 5,5 b. z 8. utkání, Olda Hubka
3,5 b. z 8. utkání, Marek Mlýnek 2,5 b. ze 3. utkání, Jarda
Hyhlan 1,5 b. ze 4. utkání a Pepík Obst 0,5 bodů.
Šachový oddíl TJ SPARTAK Police n. M.
Oldřich Hubka

p.s. Vzkaz pro VRAŽEDNÉ POBŘEŽÍ: Vaše obsluha a zázemí
byla jako vždy perfektní!!! Škoda, že Vaše služby a prostory
nevyužívají městské organizace a samotné město.
p.s. Vzkaz pro NADACI ZDEŇKY HORNÍKOVÉ: Díky za
dlouholetou spolupráci.
p.s. Vzkaz pro firmu PROMA REHA s.r.o.: Díky za
zapůjčení auta, které posloužilo pro občerstvení
vandrovníků.

POČASÍ OVLIVNILO 34. ROČNÍK
MEZINÁRODNÍHO POLICKÉHO VANDRU
Počasí velmi ovlivnilo letošní 34. ročník Mezinárodního
polického vandru Po dlouhé době pršelo a bylo docela
chladno. Je to škoda, ale naštěstí větru ani dešti
neporučíme a i nepřízeň klimatických podmínek k turistice
patří. I přes tuto skutečnost jsme u startu evidovali téměř
400 vandrovníků. Patří jim náš obdiv a poděkování za
účast. Tento počet o něčem svědčí. Snad vandr stále patří
k oblíbeným akcím nejen v rámci našeho regionu, ale i v
rámci celé naší vlasti.
Letošní ročník z pochopitelných důvodů "opustilo"
několik sponzorů, přesto se uskutečnil a jak se zdá, do
budoucna podpora od sponzorů bude. Chtěl bych touto
cestou poděkovat za Klub přátel turistiky TJ Spartak Police
nad Metují o.s. všem, kteří se o letošní vandr zasloužili.
Především osvědčenému týmu KARLA ŠNÁBLA, který se
opět vzorně postaral o rychlé a kvalitní občerstvení, dále
pak firmě KERAMIKA HAUK za překrásné medaile, které
navrhla a zhotovila ZUZKA URBANOVÁ, KVÍČEROVSKÉ
PEKÁRNĚ A VŠEM TRADIČNÍM I NOVÝM SPONZORŮM,
kterými jsou např. EKOSTAR s.r.o. Praha a FERONA Hradec
Králové a firma RUDOLF. Díky, bez Vás by to prostě nešlo.
Po
loňské
inspiraci Romanem
Pavlínkem se na
trase uskutečnila
výstava
obrazů.
"Výstavní síň" byla
v Hlavňově a své
obrazy vystavovalo
duo
MARTINA
VÁŇOVÁ a PAVEL
FRYDRYCH.
Dle
ohlasu se výstava
líbila a naší snahou
bude na příští jubilejní 35. ročník připravit nejen almanach,
ale podobnou akci. Nápady jsou, vše je ovšem o penězích a
o nadšení lidí, kteří vandr organizují a pomáhají při něm.

P.S.

MĚSTO
POLICE NAD METUJÍ

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

VYHODNOCENÍ 34. ROČNÍKU
MEZINÁRODNÍHO POLICKÉHO VANDRU

Počasí nepřálo a prezentací prošlo 383 vandrovníků. Nálada byla dobrá.
Kompletní oficiální zpráva byla zhotovena 10:30 hod.
Vyhodnoceni byli tito účastníci 34.Polického vandru :

Nejmladší Jakub Svoboda nar. 2008 – Broumov, Michal Piši nar. 2008 – Police
nad Metují a Barbora Tůmová nar. 2008 – Žďár nad Metují
Nejstarší Miroslav Cink nar. 1929 - Trutnov
Nejpočetnější rodina Kubečkovi, Koderičková, Mikuláš, Janouškovi, Hrubých - 9
vandrovníků
Nejvzdálenější účastník z ČR Vlastimila Hamáčková - Plzeň
Nejvzdálenější zahraniční účastník Marian Rzekiecki - Duszniki Zdroj
Nejpočetnější třída ZŠ Police nad Metují 6.B – 9 žáků
Klub přátel turistiky TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s. spolu s kolektivem
pořadatelů Mezinárodního 34. Polického vandru vřele děkuje městu Police
nad Metují a všem sponzorům, kteří se podíleli na zdárném průběhu této náročné
akce.

Organizační výbor 34. Mezinárodního Polického vandru
Ředitel : Petr Scholz
Pracovníci prezentace, startu a cíle : Vilma Schulzová, Eva Šustková, Václav
Jirásek, Jaroslav Vtípil, Zdena Lacinová, Václav Krb, Aneta Slováková, Čestmír
Končický, Miloš Puschmann
Za výběr, úpravu a značení tras : Jaromír Matějec, Václav Krb
Pracovníci kontrol na trasách : manž.Duchatschovi, Jan Kulhavý, Zdeněk
Procházka, Luboš Andrýs, Milan Hejny st., Oldřich Holec, Marie Matoušová
Pracovníci dopravní služby : Autodoprava PROMA REHA, s.r.o. Josef Rusín, Jiří
Verner
Obsluha občerstvení : Kolektiv pracovníků Karla Šnábla
Zpracování dat : Milan Hejnyš ml., Bedřich Erben, Ota Scholz
Spojka všichni ☺
Rekapitulace účasti
34. ročníku Mezinárodního Polického vandru se zúčastnilo podle záznamů
prezentačních listech 383 účastníků. Ze základní školy se nejvíce zúčastnila třída 6.B.

V Polici nad Metují 16.5.2009

v

Vypracoval Bedřich Erben a Ota Scholz

NADACE
ZDEŇKY HORNÍKOVÉ

KERAMIKA
HAUK

SPONZORŮM!!!
VANDROVNÍKŮM ZA JEJICH ÚČAST!!!
ROVNĚŽ DĚKUJÍ KOLEKTIVU RESTAURACE VRAŽEDNÉ POBŘEŽÍ ZA PERFEKTNÍ SERVIS!!!

POŘADATELÉ 34. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO POLICKÉHO VANDRU DĚKUJÍ VŠEM
DĚKUJÍ I VŠEM

Drogerie Jaroslava Vávrová
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Mezinárodní polický vandr
34.ročník - 16. května 2009
Štěpána Horáka

▲ Pláštěnky, ponča, deštníky a dobrá nálada byly

▲ Cestou se naskytly krásné výhledy (na mlhu)

k vidění na startu letošního deštivého vandru,
který se přesto mohl pyšnit vysokou účastí

▲ Druhá kontrola na místě zvaném U Václava

▲ V Hlavňově si vandrovníci mohli prohlédnout

improvizovanou garážovou galerii obrazů
Martiny Váňové a Pavla Frydrycha (vpravo)
[foto: Lukáš Kollert - díky]

▲ A do třetice: kontrola na Slavném (trasa 25km)

▲ Po projití Kovářovou roklí vystoupali účastníci

na Hvězdu, kde na ně čekala první kontrola
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▲ Spokojení organizátoři – tak zase za rok…

Tělovýchovná jednota SPARTAK
lyžařský oddíl, 549 54 Police nad Metují

Saucony Český pohár v bězích
do vrchu 2009

BĚH NA HVĚZDU

Nabízím pronájem 2 + 1
včetně příslušenství a garáže
v rodinném domě.
Měsíční nájem 5.500,- Kč + energie.
Pronájem na dobu určitou na 1 rok
s možností prodloužení dle dohody.

Kontakt: 607 240 250

23.ročník pod záštitou města Police nad Metují a
poslankyně Mgr. Zdeny Horníkové, díky pochopení
CHKO Broumovsko, Lesů ČR a soukromých vlastníků
pozemků a pod heslem Míry Alexy
„Dnes už každý Čech zná na Hvězdu běh“
Datum, čas a místo:
sobota 11.7.2009 na náměstí v Polici nad Metují, od 13.00
hod. dětské kategorie, od 14.30 hod. hlavní závod
Přihlášky a šatny:
Městský úřad v Polici nad Metují od 12.00 hod.
Kategorie:
děti:
do 6 let - nar. 2003 a později
- cca 80 m
7 - 10 let - nar. 2002 - 1999
- cca 400 m
11 - 14 let - nar. 1998 - 1995
- cca 800 m
dorost:
15 - 18 let - nar. 1994 – 199
- cca 1.200 m
hl. závod: junioři do 19 let, ženy 20-34,35-44, 45-54,
muži 20-39, 40-49, 50-59, 60-69 let - trať 8,9 km
POZOR

Zprostředkuji
nebankovní platební kartu VISA
na 100 000,- Kč,
stačí pouze OP a 1.000,- Kč na založení karty.
Různé druhy půjček. Nehledíme do registru.
Možnost spolupráce.

Kontakt: 728 512 648

juniorky do 19 let, muži 70-79, nad 80 let,
ženy nad 55 let - trať 5 km

Startovné: 60,- Kč v dospělých kategoriích
Trasa závodů: dětské a dorostenecké kategorie okruhy na
náměstí a poblíž, hlavní závod převážně terén,
částečně asfaltové a kostkové silnice a cesty
Ceny: finanční nebo věcné pro první tři v kategorii, finanční
pro prvních pět v absolutním pořadí mužů i žen,
tombola
Vyhlášení výsledků: hlavní závod v cíli na Hvězdě,
kategorie dětí po doběhu jejich závodů na náměstí
Převoz zavazadel: ze startu do cíle zajistí pořadatel
Informace o závodu a ubytování: Jaroslav Mazač, Žďárská
302, 549 54 Police nad Metují, mobil 605-901133
Upozornění:
Nádraží ČD je od města vzdáleno 3,5 km! Možno využít
železniční zastávku Žďár nad Metují /2,5 km/ nebo
autobusovou linku Náchod-Hronov-Broumov. Závodníci se
závodu účastní na vlastní nebezpečí, doporučujeme
lékařskou prohlídku. Za odložené cenné věci se neručí, je
možno je uschovat u organizátorů. Prosíme závodníky o
ohleduplné chování, závod se koná na území CHKO
Broumovsko.

Hospůdka „Na Hrázi“
v Hlavňově opět v provozu.
Teplá jídla každý den.
Zmrzlinové poháry a jiné dobroty.
Provozní doba:
Po – Čt 12.00 – 22.00 hod.
Pá – So 10.00 – 22.00 hod.
Těšíme se na Vaši přízeň.
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Rychlé občerstvení
Pellyho domy nabízí
- možnost odebírání obědů
- výběr ze dvou polévek a čtyř jídel
denně
- cena obědu je 58,-Kč/poloviční
porce 30,-Kč
- NOVINKA: Senior porce 49,-Kč
( ¾ celého jídla)
- ROZVOZ ZDARMA
Rozvoz se týká těchto obcí: Police nad
Metují,Bukovice,Pěkov, Hlavňov,Suchý
Důl,Žďár nad Metují,Česká
Metuje,Slavný,Bělý,Machov,Bezděkov.
Bližší informace v Rychlém občerstvení v Pellyho domech
nebo na tel.

777 828343 ( Martin Exner)
DOBROU CHUŤ!!!
VK LOŽISKA
Soukenická 162
549 54 Police nad Metují
Tel.: (+420) 491 541 600
e-mail: bornova@vkloziska.cz
www.vkloziska.cz

VK LOŽISKA s.r.o., Police nad Metují
přijme zaměstnance do obchodního oddělení
nástup možný ihned
Požadavky pro přijetí:
• Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zaměřené na
informatiku, techniku nebo ekonomiku
• Znalost obchodní problematiky (praxe vítána)
• Práce na PC (WORD, MS OFFICE, INTERNET)
• Řidičský průkaz skupiny B
• Ochota přizpůsobit pracovní dobu potřebám firmy
• Profesní životopis a trestní bezúhonnost
• Schopnost komunikace se zákazníkem
• Vhodné i pro absolventy SŠ a VŠ

Nabízíme:
•
•
•
•

Zapracování
Stabilitu pracovního poměru
Příjemné pracovní prostředí
Odměňování dle výsledků

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu:
bornova@vkloziska.cz
Bližší informace na telefonu: 608 235 566
Životopisy posílejte nejpozději do 20.06.2009
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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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Lesní statek Radvanice
pila Žabokrky
NABÍZÍ:
stavební omítaná prkna v délkách 2, 3, 4 a 5m.
Různé šířky, síla 24 mm.
Cena dle délky a kvality 2.500 – 3.200,- KČ
Při odběru nad 3 m3-množstevní sleva.
Dále nabízíme dřevěné a odkorněné plotovky, koly, kůly, kolíčky,
palisády a rygle-hraněné nebo půlkulaté. Délka a šířka na zakázku dle
přání zákazníka. viz. Ukázka vzorků v zahradnictví Zobal v klášterní
zahradě v Polici nad Metují a nebo v Žabokrkách na plotě manipulačního
skladu. (býv. Autobazar)

Kontakt- p. Rydlo-tel. 776 313 330, 491 481 046
p. Švorčík-tel. 491 482 915

38

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

Police n. Metují

Šalounova 87
Datum:
30. června 2009
v 15.00 hod.

17. listopadu 284
Datum:
25. června 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

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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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

Václav Khom, r. 1719 Jan Khom, syn, r. 1759 Florian Franz,
r. 1765 Václav Košťál, od roku 1788 krupař Jiřík Košťál.

na měsíc červen pro Vás připravilo
SEZÓNNÍ VÝPRODEJ ČÁSTI SORTIMENTU BALKONOVÝCH
KVĚTIN ZA AKČNÍ CENY
ŠIROKÝ SORTIMENT NOVĚ VYPĚSTOVANÝCH TRVALEK A
OKRASNÝCH DŘEVIN
Dále nabízíme tyto služby
-

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

V ZAHRADNICKÉM CENTRU V POLICI NAD METUJÍ
V KVĚTNU A ČERVNU
MÁME OTEVŘENO TAKÉ O SOBOTÁCH, NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH

Kde nás všude najdete?
V Hronově naproti spořitelně.
Tel.: 491 483 245
V Polici nad Metují naproti Penny Marketu
Tel.: 491 420 507
V Teplicích nad Metují vedle spořitelny
Tel.: 491 581 463
V Broumově naproti hřbitovu
Tel.: 491 521 253
V Jívce vedle mateřské školy ( po předchozí domluvě)
Tel.: 776 105 974
V Náchodě na Tržnici pod zámkem (sezónní prodej)
Tel: 775 608 106
Web: www.zahradnictvi-zobal.cz
Email: zahradnictvi.zobal@tiscali.cz

Prodám dvougenerační RD
v obci Hronov s garáží, zahradou,
vlastním bazénem a rybníčkem na
pozemku. Klidné místo, v blízkosti
centra.Tel. 774 804 602.

PENZION 65,
Na Sibiři 65 Police nad Metují
oznamuje znovuzahájení provozu.
Možnost ubytování, občerstvení, svatební hostiny,
rauty, večírky.

Provozní doba

Restaurace: Po - So od 11.00 do 22.00 hodin
Ne – 12.00 – 21.00 hodin
Grill bar:
Pá – So od 20.00 – 24.00 hodin
Srdečně Vás zve personál k příjemnému posezení,
možnost využití venkovní terasy a přilehlé zahrady.
Dům čp. 84.
První majitel tohoto domu je v městské knize zapsán jakýsi
Jiřík Žižka, zvaný „Dadák“. Roku 1571 dům převzal jeho syn
Melichar Žižka, roku 1576 syn Melichara Jan. Z mnoha různých
dalších majitelů je zajímavý Jan Jiří Mathes, hejtman
polického panství, který dům vlastnil od roku 1657 po dobu 8
let. Pak od roku 1665 Jan Khom, r. 1684 Jan Franka, r. 1700

Roku 1836 koupil tento dům od krupaře Jiříka Košťála za
1.400 zlatých krupař Antonín Prouza, někdejší mlynář ve mlýně
Kozínku a zařídil si zde hostinec. Z tohoto Prouzova hostince
vyšel o jedné hodině ráno 29. října 1853 oheň (podezření prý
bylo na vysypaný horký popel na půdě!) a strávil tuto celou
západní stranu náměstí. „Všichni tito 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.“
Rovněž Prouza dům po roce znovu obnovil a v zahradě přistavěl
k hostinci i nové maštale pro koně.
Roku 1860 koupil tento hostinec za 7.000 zlatých Josef
Umlauf, bývalý nájemce Theerova bělidla, pak byl od roku
1867 majitelem domu Jan Osoba, rolník z Bukovice a ještě
tentýž rok hostinský Jan Středa s manželkou Annou, který tento
hostinec nakonec vyměnil roku 1881 s bývalým rolníkem
Josefem Johnem za jeho mlýn v Heřmánkovicích u Broumova.
14. září 1882 došlo k exekuční dražbě domu a ten i s
hostincem koupil Jan John, hostinský a řezník z Police. Ten jej
roku 1888 (když s manželkou koupil dům čp. 67 a zřídil si tam
hostinec) prodal hostinskému a řezníkovi Josefovi Flekovi
(*1854, synovi Jana Fleka, chalupníka z Nového Města) a jeho
manželce Anně, dceři polického obchodníka s dřívím Karla
Hartmanna v čp. 38 v Hořejší (dnes Tomkově) ulici.
Novomanželům byl tehdy za svědka na svatbě V.V.Tomek.
Flekův hostinec byl nazván „U Bílé Labutě“. Své první sídlo
zde měla Okresní hospodářská záložna (založená roku 1897),
kdež svou kancelář s pokladnou umístili a tu řízení záloženské
se odbývalo. Prvním předsedou té záložny se stal ledhujský
představený František Hartmann chalupník, který ji řídil se
čtyřmi výbory: Antonínem Nemejtou, rolníkem ze Suchodola,
Františkem Špulákem ze Suchodola, J. Špulákem ze Žďáru a
Janem Krtičkou z Bezděkova, vesměs to majitelů svých
usedlostí.“ Záložna zde byla do roku 1900, sídlili zde nějaký
čas i Sokolové. Ještě při inspekci velkých vojenských manévrů,
které se v Polici konaly v červenci roku 1900 (cvičilo 2.600
vojáků pěšího pluku č. 98 z Vysokého Mýta), spojených s
ostrými střelbami, měl ve starých maštalích, vzadu na zahradě,
ustájeny své koně inspektor manévrů, polní zbrojmistr kníže
Ludwig von Windischgrätz (bydlel v klášteře), ale ještě ten
samý rok dal hostinský Flek stáje zbořit a postavil zde obytný
dlouhý domek, který zde stál ještě v padesátých letech 20.
století a zmizel až při stavbě činžovních domů v Pášmově
zahradě v roce 1959.
Během vojenských manévrů se také před hospodou, konala
18. července polní mše k 70. narozeninám císaře Františka
Josefa I., kterou tehdy sloužil kaplan P. Vít Riedl, OSB (rodák
ze Suchého Dolu, později převor v Břevnově a od r. 1932 farář
v Bezděkově). Pěkně slavnost popisuje kronika měšťanské
školy: „Za příčinou narozenin Jeho Veličenstva konána v městě
zdejším slavnost. V předvečer slavnostního dne táhla hudba
vojenského pluku č. 98 v průvodu pochodňovém, posádkou
zdejší konaného městem u přítomnosti velkého počtu lidu.
Druhého dne ráno byl budíček o 5 hodině, kdy hudba vojenská
opět táhla městem, načež o 9 hodině sloužena na náměstí
polní mše svatá. Za příčinou tou zbudován u hostince pana
Fleka oltář, ozdobený nahoře baldachýnem. Veškerá posádka
zdejší, 3 prapory, s brigádníkem jenerál-majorem Rummerem
z Rummersdorfu a vším důstojnictvem rozestavila se na třech
stranách náměstí. Po pravici oltáře stál brigádník s důstojníky,
po levici městské zastupitelstvo, zástupci c. k. soudu, učitelé
měšťanské školy, c. k. finanční stráž a četnictvo. Při mši svaté
hrála vojenská hudba » Bože před Tvou velebností padáme«,
přičemž hlavní části mše svaté označeny hromadnými salvami
jednotlivých praporů. Po mši svaté zazpíváno slavné »Te
Deum«, načež hudba zahrála »Zachovej nám Hospodine«. Ku
konci defilovala celá posádka před p. brigádníkem. Ku
slavnosti této sešlo se veliké množství obecenstva z místa,
blízkého i vzdáleného okolí. Z budov byly okrášleny prapory
škola a to praporem bílo-červeným a černo-žlutým, kostel též
takovými prapory a obecní dům mohutným praporem bíločerveným.“
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Oltář zde ostatně pravidelně stával i o každoročních
pobožnostech Božího těla. Atrakce profánního druhu se zde
konávala později, kdy poličtí ochotníci (lépe řečeno
„Družstvo pro postavení divadla“) založili ve městě tradici
„kvíčerovských staročeských poutí“, a kdy se v hostinci
pořádala taneční zábava, při níž byl instalován velký
dřevěný taneční parket před hostincem na náměstí.
Jako provozovatel hostinské živnosti je v členské knize
„Společenstva hostinských a výčepníků v Polici n. Met.“
uveden jako první Josef Flek starší, poté, po jeho smrti,
když zemřel roku 1909 ve věku 54 let, krátce jeho manželka
Anna Fleková. Poté se hostinské živnosti se ujmul jejich
prvorozený syn Josef, řezník, vdovec po Hedvice Švorčíkové,
který se znovu oženil s Františkou, dcerou koňského handlíře
Františka Borny ze Žďáru. Jejich druhý syn, řezník Karel
Flek, vedl se svou manželkou Marií, dcerou Františka
Kaufmana z Petrovic, řeznictví, umístěné ve vedlejším domě
čp. 85. Josef Flek, ruský legionář však zemřel roku 1928 a
hostince se ujala Františka Fleková. Ta se ale nakonec
vedení hostince pro nemoc vzdala a odstěhovala se do domu
čp. 205 (který patřil právovárečnému měšťanstvu), kde měla
trafiku a také jakousi stravovnu, kde vařívala pro omezenou
stálou klientelu obědy.
Zásadní změna v majetkových poměrech nastala po 18.
březnu 1938, kdy připadlo vlastnické právo na polovinu
domu Pivovaru právovárečného měšťanstva v Polici nad
Metují pro dluh 25.000 Kč, vězící na hostinci (zřejmě za
odebrané a nezaplacené pivo).
Dalším držitelem koncese k hostinské živnosti byl již
zmíněný řezník Karel Flek, který hostinec dále pronajímal.
Hostinec v domě zanikl koncem roku 1945, když do
hostinských místností, vyklizených na příkaz Místního
národního výboru byla umístěna Obecní lidová knihovna,
přestěhovaná sem ze svého dosavadního stanoviště v
radniční budově. Je dochován i přípis Místního národního
výboru, ve kterém tehdejší předseda NV Jaroslav Ticháček
ujišťuje hostinského Karla Fleka, že mu hostinská koncese
odebrána nebyla, ale pouze pozastavena, a že po
vystěhování Obecní knihovny může svou hostinskou živnost
zase znovu obnovit. K tomu však došlo až koncem roku 1947,
kdy se Obecní knihovna přestěhovala do budovy Okresní
hospodářské záložny v čp. 377 (dnes je v těchto
místnostech, v budově Spořitelny, prodejna kancelářské
techniky). Na znovuobnovení hostince už nebylo, při stáří
63letého hostinského a notabene v předvečer „slavných
únorových událostí“, asi ani pomyšlení... Kolem roku 1965
zde měli svou místnost radisté Svazarmu, bylo zde i
skladiště podniku Drogerie. V roce 1968 byla na domě
opravena fasáda a konečně v roce 1969 vznikl v někdejších
místnostech hostince nový podnik Komunálních služeb
Fotoslužba – fotografický atelier, který vedl nejprve
hronovský Nágl, a který po něm později převzal Stanislav
Šrůtek. Fotografický závod, který roku 1991 privatizoval
Milan Schirlo, však později zanikl. V současné době je zde
umístěna prodejna sportovních potřeb.
Dům čp. 85.
Tento dům se poprvé připomíná roku 1586, kdy jej
Zikmund Zikeš prodal za 300 kop míšeňských grošů Jakubu
Zikšovi, asi svému synovi. Roku 1607 vyšel z tohoto stavení,

které patřilo Janu Bendovi, oheň, po němž vyhořela zcelá
západní a severní strana náměstí, celkem 11 domů. Roku
1617 se stal majitelem mezitím obnoveného domu Václav
Koukal, jinak zvaný „Kočka“. Od roku 1636 zde bydlel Lukáš
Koukal, od roku 1665 Jakub Březina. Roku 1679 se stal
majitelem Jan Rychter, od něho roku 1698 stavení koupil
Václav Hentš a od něj roku 1716 Daniel Luňáček. Počínaje
rokem 1747 se stal majitelem domu Bernard Pejskar.
Následuje několik generací rodu Pejskarů: Ignác Pejskar
(1765), pekař Benedikt Pejskar (1799) a od roku 1824 Ignác
Pejskar – pekař a literák kostelní. „Chodíval též na rozličné
poutě co vůdce, zvláště pátou neděli po Velikonocích
vodíval procesí do Varty, byl velmi oblíben u obecenstva a
dobrý zpěvák. V letech 1830 až 1848 přijížděl sem jistý
Wieland z Waldenburku, směnárník, každou středu o
plátenickém trhu s mnoha penězi, by plátenickým kupcům
v čas potřeby peníze zapůjčoval aneb vyměňoval a jim
vypomáhal jako bankéř. Neb toho času přijíždělo
plátenických kupců cizích z Broumovska, Trutnovska,
z Náchoda a též ze Slezska Waldenburku, z Freiburku,
z Jaueru ba i až z Poznaně“ – tak píše o pekaři Ignáci
Pejskarovi Josef Brandejs. Dům, jak jsme již zmínili, dne 29.
října 1852 vyhořel. Sám Pejskar toho dne ani on doma
nebyl, býval zpěvákem a tu noc právě byl odešlý do
Vambeřic s několika poutníky, manželka jeho s dcerou
taktéž tu jen málo zachrániti věcí mohli. Dům byl znovu
obnoven roku 1854.
Roku 1859 se dcera Ignáce Pejskara Anna provdala za
pekaře Josefa Vejrycha a dům obdržela věnem. Manželé
Vejrychovi ovšem hospodařili tak dokonale, že v průběhu
několika let přišli o veškerý majetek, mezi kterým figurovaly
i tři domy. Tento poměrně velký majetek dokázali doslova
„prochlastat“ – Josef Vejrych zemřel v městském vězení
roku 1891, obyvatelka městského chudobince Anna
Vejrychova roku 1907 na následky chronického alkoholismu,
děti již dávno předtím dány, podporovány městem
z chudinského fondu na vychování do cizích rodin. Tak i dům
čp. 85 byli Vejrychovi nuceni prodat a za 5.000 zlatých cmz
jej koupil roku 1868 Theodor Pejskar, lesní (a hostinský) na
Hvězdě. Vlastníkem domu byl až do roku 1888, kdy jej za
3.500 zlatých rak. č. prodal obchodníku s textiliemi,
izraelitovi Alexandru Löwymu a ten přímo z ruky budovu
prodal Antonínu Kvěchovi, c. k. notáři za 6.000 zlatých rak.
č. Až do roku 1896 zde byla trvale umístěna kancelář c. k.
notářství.
Již roku 1890 se stal majitelem domu hostinský a řezník
Josef Flek, ale ten dům roku 1895 prodal Antonínu
Rokytenskému za 7.000 zlatých rak. č. Ten jej koupil pro
svého zetě, krejčího Josefa Průšu. V domě bylo i nadále
v pronájmu Flekovo řeznictví a také holičství Josefa Drobila.
Dům později převzal syn Josefa Průši Antonín, rovněž krejčí,
a byl v majetku této rodiny až do roku 2000, kdy jeho
poslední obyvatel Jan Mergl zemřel. Dům poté změnil
majitele. Již v červenci roku 1994 bylo v domě otevřena
nová prodejna ovoce a zeleniny Radky Schreiberové (tam,
kde kdysi bývalo holičství), v únoru 2002 následovala
prodejna květin Jiřího Klímy (v bývalém řeznictví).
Miroslav Pichl

