Čp. 86 – dům s bohatou historií
V seriálu o některých polických budovách se podíváme na
poslední dům ze západní fronty náměstí. První známý majitel
tohoto rohového domu s várním právem – dnešního popisného
čísla 86 (při prvním číslování roku 1771 obdržel dům popisné
číslo 72) – se roku 1557 v městské knize objevuje blíže neznámý
polický soused Tomáš Chudošilův. Z tohoto domu, který od roku
1589 patřil Janu Bendovi, kterého sousedé nazývali „Mikeš“,
vyšel, jak dokládá pamětní kniha opata Jana Chotovského,
22. února roku 1607 ve tři hodiny ráno požár, který strávil
celkem 11 domů na náměstí. Uběhlo jen deset let a při
obrovském požáru městečka v neděli 4. června roku 1617 dům
vyhořel znovu, spolu s radnicí, pivovarem, a dalšími 70 domy ve
městě a s 15 stodolami. V domě se během dalších let vystřídala
celá plejáda majitelů, po nichž dnes zůstala jen pouhá jména:
od roku 1622 Mikoláš Benda (asi syn předchozího), roku 1626
Matěj Špelda, od roku 1640 následovala celá řada majitelů rodu
Drejslarů – nejprve Jan, od roku 1676 Melichar, roku 1730
Vojtěch, který dům převzal s polem a s loukou za 475 kop, pak
od roku 1739 nový majitel Florian Krtička, roku 1770 Josef
Krtička a od roku 1784 František Hoffmann. Počínaje rokem
1799 byl dům v majetku Františka Josefa Zitty, ředitele
polického panství, o němž píše Josef Brandejs: „přivedl sobě
sirotka Uršulu z Terezína pevnosti.“ Sám ředitel panství Zitta
byl poněkud kontroverzní osobnost. Známý je jeho soudní spor
s polickými měšťany o zřízení při klášteře stojící hospody zv.
„Vrátejna“. Pro tyto a další naschvály vůči městu (podporoval
např. řeznické fušery za hladomoru roku 1805 a velmi poškodil
polické řezníky) byl Zitta nakonec opatem Fortunátem Böhmem
(1806-1818) ze služby propuštěn.
Od Františka Zitty dům roku 1823 koupil za 4.260 zlatých
obecní návladní, obecní písař a výběrčí daní Josef Pášma se
svou manželkou Leopoldinou, dcerou barvíře Josefa Theera
z čp. 2. Josef Pášma si v tomto domě zařídil také vinárnu. Tato
vyhlášená vinárna bývala velmi oblíbená o rušných středečních
plátenických trzích, kdy, jak poznamenává kronikář Josef
Brandejs, „až dvacet cizích plátenických velkoobchodníků, kteří
přicházeli do Police plátna kupovat a po ukončení trhu a
výplaty tkalcům pokaždé se zde scházívali, u vína si hovili a
delší čas se bavili. Připomenouti se sluší, že toho času každý
hostinský a obchodník v Polici v den trhu dobrý odbyt měl
jakéhokoliv druhu živností, neb se tu sešlo každou středu
mnoho set lidí zdáli i z okolí“. Na Pášmovu vinárnu vzpomíná ve
svých „Pamětech“ i budoucí historik, jedenadvacetiletý student
Václav Vladivoj Tomek, když ji navštěvoval o svých prázdninách
v Polici roku 1839: „bývali jsme často u Pášmy ve vinárně, kdež
toho roku postaven byl billard; tam scházeli jsme se obyčejně
četněji; přicházelť také Kazecký, někdy také pan direktor neb
jiní úředníci i duchovní. Hrávalo se obyčejně »a la guerre«; i
musil jsem se tedy také trochu učiti kulečníku… U Pášmy se
také obyčejně politisovalo; záležitost turecko-egyptská
poskytovala mnoho látky ku přemítání…
29. října 1853, jak jsme již pověděli, vyšel oheň z hostince
Antonína Prouzy na této straně náměstí a Pášmův dům vyhořel i
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s celou touto západní řadou domů; byl však roku 1854 znovu
obnoven. Vinárník Josef Pášma pravděpodobně kdysi spravoval
(a přivedl jej k úpadku) plátenický obchod Františka Šrůtka,
který jej zdědil po svém otci Václavu Šrůtkovi, velmi bohatém
obchodníku s plátny a svého času i majitele panství Dolní
Teplice. Měl také syna Josefa Pášmu, městského kancelistu,
který byl roku 1849 krátce majitelem domu čp. 5 a stal se
později vrchním policejním komisařem v polském Krakově.
Počínaje rokem 1841 zde nacházíme jako majitelku domu Annu
Pášmovou, za které zde vinárna pokračovala dál. Zda však tu
byla vinárna i za nové majitelky domu (od roku 1860), její dcery
Leopoldiny, provdané Prokrtové, není zcela jisté a potvrzené –
Josef Brandejs však uvádí, že prý „tato paní bavila hosty dobře
při jejím umělém hraní na piano“. Již od roku 1873 tento dům
vlastnila její sestra Innocencie Hrušková, která zde měla
zlatnictví. Kdy však v tomto domě vinárna skončila dnes
s určitostí nevíme; ještě na vyobrazení náměstí na jedné
z nejstarší polické fotografii, pořízené někdy kolem roku 1872,
má tento dům na omítce nápis „Gasthaus“ (hostinec), což však
mohl být pozůstatek ještě z dřívější doby.

cena: 10 Kč

... pokračování na straně 42

číslo 7

červenec 2009

Vážení spoluobčané, milí návštěvníci našeho
městečka a jeho spádových obcí, celého Policka!
Letošní rok se zlomil v půli. Nastává čas prázdnin
a dovolených. Odpočinku od školních i pracovních
povinností, stereotypu všedních dnů.
Druhý červencový den jsme v Pellyho domech otevřeli
výstavu Pavouci, brouci, trampové a jiná havěť.
Autor výstavy Jan Netopejr Moravec promluvil
prostřednictvím Michala Kitty k přítomným návštěvníkům.
Mám za to, že by byla škoda, aby myšlenky zapadly. Níže je
tedy otiskujeme, bez dalších zbytečných komentářů i pro
Vás.
Hezké léto!
Ida Seidlmanová
Dámy a pánové, milí přátelé,
buďte vítáni v Pellyho domech na vernisáži fotografické
výstavy "Pavouci, brouci, trampové a jiná havěť". Název zní
poněkud tajuplně a provokativně, což je – přiznejme – tak
trochu reklamní taktikou. Ale má svou logiku. Něco o ní
napovědělo motto, které jste si mohli přečíst na plakátech
a pozvánkách. A není náhodou, že se výstava uskutečňuje
právě zde. Její téma nám totiž není cizí. Během krátké
doby, kdy obnovené Pellyho domy slouží polické kulturní
veřejnosti, se zde fotografie krajiny a přírody objevují
pravidelně. A kombinaci brouků a trampingu jsme zde měli
docela nedávno – jistě si vzpomenete na převelice úspěšnou
akci věnovanou osobnosti Zdeňka Vancla, kdy výstavu
entomologických sbírek oslavence doplnil film o jeho
hudebních aktivitách, především vztahu k trampské hudbě,
a o trampské osadě "Pětce". Koneckonců, i s touto výstavou
má Zdeněk co do činění, stejně jako kapela Kamarádi osady
5, která nám za chvíli zahraje pár písniček. Jakožto polický
městský entomolog totiž ochotně a obětavě radí
spřízněným entomologům-amatérům. I autor této výstavy
vděčí Zdeňkovi za pomoc s určováním brouků a mnoho
dobrých rad. Takže souvislost drobné hmyzí a pavoučí
havěti s havětí trampskou nás nemůže, alespoň na půdě
Pellyho domů (ba i v jejich přízemí), překvapit.
Čas, ve kterém se výstava koná, také není
náhodný. Začínají prázdniny, máme nejteplejší období
roku. To je čas brouků a čas větších vandrů. Čas, kdy
trávíme více času v lesích, na loukách a ve skalách.
Obklopeni pozoruhodnými a exotickými tvory, aniž o tom
víme. I k nám na Policko zabloudí nejeden přírodomilný
poutník. Hlavním cílem jsou samozřejmě skály a daleké
obzory, zkrátka svět velkých měřítek. Výstava chce tento
pohled doplnit o pohled opačný – na detail, na drobné
tvorečky v bezprostřední blízkosti, doslova na dosah ruky.
Ano, kochejme se panoramaty a skalními scenériemi Ádru
či Hejšoviny. Ale nezapomeňme přitom na rozkvetlou svídu
u cesty, obsypanou nejroztodivnějšími kreaturami (neboli
stvořenými tvory, což není žádná nadávka).
Ale zůstaňme ještě u prázdninových cest. Kdekdo
se v těchto dnech vydává za exotikou. Vidět něco, co ještě
neviděl (a co pokud možno ještě neviděli sousedi). Ti
chudší na Jadran, ti bohatší do Thajska, ti dobrodružnější
to spojí s potápěním nebo s výstupem na nějakou sopku.
Nic proti tomu. Ale dá se obejít i bez toho. Hlavním
poselstvím naší výstavy je to, že za exotikou nemusíte
jezdit nikam daleko a přitom zamořovat planetu
výfukovými plyny a ničit tropické pláže výstavbou hotelů.
Těm nejchudším – kteří třeba jako autor výstavy musí živit
5 dětí a místo vydělávání peněz raději lezou s foťákem po
skalách – zůstává jako ctnost z nouze ještě jedna možnost.
Ano, za exotikou je potřeba podniknout cestu,
vydat se ven ze svého všedního světa. Stojí to jistou
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námahu, bez nových pohledů na svět to nejde. Ale lze toho
dosáhnout nejen cestou ven (třeba do toho Thajska), ale i
cestou dovnitř – dovnitř toho našeho blízkého světa, po
jehož povrchu většinu času jen povrchně kloužeme (dnes se
výstižně říká surfujeme). Makrofotografie, byť prováděná
na louce za chalupou, je právě takovou výpravou do
exotických končin. Potkáte úžasné tvory, před kterými
bledne fantasie sci-fi autorů. Skoro všichni mají mnoho očí,
často doslova oči navrch hlavy. Někteří na vás budou cenit
zuby velké jako celá hlava. Někteří připomínají gondolu
balónu vznášející se ve vzduchu. Budete je sledovat při
obvyklých činnostech jako je příjem potravy či páření – a
nebudete vycházet z údivu a možná i závisti, kolika
nečekanými a neuvěřitelnými způsoby se to dá dělat a jaká
zařízení jim k tomu příroda nadělila. Těch sosáků, chobotů
a násosek, bodců, struhadel, kusadel, zobáků a jiných
útvarů, pro které nemáme ani slova. A těch poloh, že celá
Kámasútra se vší vynalézavostí je proti tomu slabou
limonádou. A není potřeba to zrovna fotit. Stačí se dívat.
Lupa za pár korun vám zprostředkuje víc exotiky než
letenka k protinožcům.
Teď si možná říkáte: "a jak s tím souvisí ti
trampové"? No, velmi jednoduše. Ti totiž sledují podobný
cíl a jdou na to stejně. Ti už dávno přišli na to, že být
chudý (a trampové jsou většinou chudí!) neznamená míň si
užít života. A že ty nejsilnější a nejhezčí zážitky člověk
nenajde na plážích a v hotelích, ale na louce a v lese za
chalupou. Že žádný komfort ani žádné adrenalinové
sportovní vyžití nemůže nahradit šelest větru ve větvích,
otevřené oči, kamarády a písničku u ohně. Tramping nese
ve své substanci dobrovolnou skromnost, odpor ke všemu
konsumnímu, co je měřitelné penězi, ke zbytečným
nárokům, výrobkům a službám, které zamořují a ničí naši
milou planetu. Snad už konečně tzv. ochránci přírody
pochopí, že trampové jsou jejich nejvlastnějšími spojenci,
navzdory ohníčku v rezervaci.
Jde to až do symbolické roviny. Záliba v
přírodních materiálech, ve věcech starých, otahaných a z
popelnice vytažených. Opovržlivé označení "paďour" či
"mastňák" pro nositele konsumní kultury s jejími znaky a
vymoženostmi, zbytečnými produkty zbytečného průmyslu.
Od vixlajvantového sportovního dresu přes mobily a GPSky
po ty letenky a pohodlné dovolené v hotelích. V tom
spočívá ona hluboká spřízněnost zájmu o malou hmyzí
havěť se zájmem o velkou havěť trampskou.
Z obou těchto hledisek chce naše výstava
povědět: za poznáním a krásnými zážitky nepotřebujeme
někam daleko jezdit a nepotřebujeme k tomu peníze.
Máme to tady a teď. Tady na Policku nebo třeba na Brdech.
Jen je potřeba vypnout televizi (ještě lépe – vyhodit ji z
okna), beze spěchu chodit po světě a dobře se dívat.
Bývá zvykem na vernisážích mluvit o autorovi,
jeho uměleckém vývoji, posbíraných cenách a medailích a
tak... Zde máme situaci velmi snadnou, protože není o čem
mluvit. Honzovy fotografie nemají nějaký umělecký záměr.
Jsou prostě vedlejším produktem chození, lezení a
vandrování. Prostě pěkné pohledy "od cesty", výjimečné
snad jen tím, že občas si poutníkovo oko všimne i toho, co
většina ostatních pomine. Jeho focení (i mnohé další
aktivity) lze popsat jedním slovem: amatérismus. To také
není žádná nadávka, jak si snad někdo myslí. Amatér –
doslova milovník – je ten, kdo něco dělá ne proto, že ho to
živí, ale proto, že ho to baví. S kvalitou to samozřejmě
souvisí také, ono – co bychom si namlouvali – s
profesionálním vybavením a školením se přeci jen dělají
jiné věci, než s amatérským vybavením a "jen tak". Vždyť i
nejzákladnější makrofotografická pomůcka – makroblesk –
je mimo autorovy finanční možnosti. Ale ledacos se dá
pořídit skoro zadarmo, třeba s obyčejným bleskem
doplněným kusem papíru, kusem drátu, gumičkami a

kolíčky na prádlo. Výsledek sice není úplně profesionální,
ale i tak ledacos zajímavého ukáže.
Amatéři mají jednu obrovskou výhodu: jelikož
dělají to, co je baví, tak, jak je to baví, mají z výsledku
tím větší radost a tím hezčí zážitky jim výsledek
připomíná. O této výstavě to platí několikanásobně.
Entomologie, lépe by se hodilo skromnější slovo
broučkaření,
bylo
Honzovou
první
soustavnou
přírodovědnou zálibou, někdy ve věku 8–12 let. Tím pádem
pro něho mělo mimořádně silný náboj oné tajuplnosti a
objevování netušených světů, který je v pozadí veškerého
přírodovědného bádání. Znovu se k broukům vrátil se svými
syny, když byli v podobném věku jako on tenkrát. Synové
už mají jiné zájmy, ale třeba se i oni k broučkům jednou
vrátí se svými dětmi. Honza se tohoto příjemného déja vu,
návratu do dětství, zatím úplně vzdát nechce, tak aspoň
fotí, byť s určováním nafoceného se musí obracet o radu na
pokročilejší přátele, třeba na Zdeňka Vancla. O tom, jak
krásné vzpomínky jsou spojené s fotkami od trampských
ohňů, snad není třeba dlouze vykládat.
Autor tedy spojuje s výstavou jedno přání: aby
něco z té zábavy a radosti, které jsou v pozadí každé
vystavované fotografie, přešlo na diváka. Aby vás obrázky
příjemně naladily a nasměrovaly váš přejný pohled na onu
všelijakou havěť, která se kolem nás hemží. A to vám přeji
i já.

Digitalizace ČT 2 Police nad Metují
z převaděče HAVLATKA !!!
Televizní převaděč HAVLATKA přijímá primární signál ČT
2 pro město Police nad Metují z vysílače Trutnov /Černá
Hora /. Od 31. 8. 2009 má být vypnuto analogové vysílání a
hned od 1. 9. 2009 zapnuto vysílání digitální. Městu se
podařilo vyjednat s ČT, aby převaděč na HAVLATCE byl
vybaven zařízením, které bude nadále vysílat ČT2 na 48.
kanálu analogově, a to po dobu ještě minimálně jednoho
roku. Před přeladěním zpět bude zřejmě v obraze
z převaděče zobrazen piktogram upozorňující na vypnutí
analogového vysílání, který po přeladění zmizí. Dle
informace Ing. K. Moulíka, CSc - systémový inženýring ČT
bude analogové vysílání definitivně ukončeno v roce 2010,
od roku 2011 bude signál vysílán jen digitálně.
Zdeněk Kadidlo

Kácení keřů na sídlišti

V nedávné době byly v areálu sídliště pokáceny čtyři
exempláře dvou poněkud zvláštních druhů keřů.

Prvním z nich je štědřenec převislý
(Laburnum anagyroides)
Jedná se o u nás nepůvodní druh keře, pocházející
z horských poloh jižní Evropy. Je nenáročný na půdu a
nejlépe se mu daří na slunných stanovištích. Jeho vzhled je
štíhlý, pravidelný, dorůstá stromové výšky - až 13 m,
má hladký kmen, zelené větvemi a střídavé trojčetné listy,
rostoucí ve svazečcích, na spodní straně stříbřitě chlupaté.
Tento keř upoutá svými zlatožlutými květy v převislých, 10
- 25 cm dlouhých hroznech, na stopkách asi 12 cm
dlouhých. Podle těchto výrazných květů se mu také lidově
říká zlatý déšť. Po odkvětu vytváří dlouhé, stříbřitě
chlupaté lusky podobné fazolím, v nichž je uloženo 2 - 6
semen. Pro svůj hezký vzhled býval vysazován v parcích i
zahradách. Dřevo štědřence je pevné, tvrdé, snadno
leštitelné, hnědočervené barvy a bývá občas užíváno k
výrobě drobných řezbářských výrobků nebo hudebních
nástrojů, v minulosti se z něj dělaly i oblouky pro kuše.
Zvláštností tohoto keře je, že všechny jeho části, zejména
semena, obsahují jed - chinolizidinový alkaloid cytisin,
chemicky podobný nikotinu, a také alkaloid laburnin. V

semenech je cytisinu 1,5 až 3%, v sušených listech 0,3% a v
květech okolo 2%. Otrava cytisinem se objevuje velmi brzy
po požití (cca za 30 minut) a projevuje se zvracením,
průjmem, celkovou skleslostí, studeným potem, ospalostí
nebo naopak blouzněním a halucinacemi, svalovými záškuby
a křečemi, zorničky se rozšiřují, v těžkých případech se
dostavují poruchy srdeční činnosti, zástava dechu a smrt,
která může přijít ve velmi krátké době, někdy již během
jedné hodiny. Ve většině případů však otrava nemá takto
fatální důsledky, neboť štědřenec obvykle bývá ještě dříve,
nežli se jeho účinné látky stačí vstřebat, spontánně a
prudce vyzvracen. Otravy byly pozorovány zejména u dětí,
které mohou zaměnit lusky štědřence za lusky hrachu nebo
které ze zvědavosti okusují jeho nasládle chutnající
větvičky. Uvádí se, že pro dítě tvoří smrtelnou dávku pouhá
2 semena (nebo 5 květů), takže otravy nelze rozhodně
podceňovat a u postiženého je třeba vyvolat okamžitě
zvracení (není-li spontánní), podat mu aktivní uhlí a co
nejrychleji přivolat lékařskou pomoc. V minulosti se užívalo
natě tohoto keře při léčbě migrény, hysterie, melancholie,
při otravě arsenikem a při léčbě jaterních chorob. V době
1. světové války se štědřenec užíval jako náhražka tabáku
(na kuřáky působí podobně jako nikotin, u nekuřáků
vyvolává - také podobně jako nikotin - nevolnost). V
současnosti již štědřenec v lidové medicíně neužívá (vyjma
homeopatie). Pro lékařské účely se cytisin používá např. v
přípravcích na odvykání kouření.
Tři exempláře tohoto keře rostly u asfaltového hřiště na
sídlišti. Vzhledem k jejich nebezpečnosti a s ohledem na to,
že je zde větší pohyb dětí, přistoupilo město
z preventivních důvodů k jejich pokácení. Jiné jedince
tohoto botanického druhu na veřejně přístupných místech
ve městě nemáme.

Druhým z nich je hlošina úzkolistá
(Elaeagnus angustifolia).
Opět se jedná o u nás nepůvodní druh keře, pocházející
z oblasti od jihovýchodní Evropy až po Himaláje. Na půdu je
nenáročný, preferuje slunné stanoviště a dosti odolný vydrží i mrazy až –45°C. Má stromovitou, široce kuželovitou
korunou s pokřiveným kmenem a převislými větvemi,
dorůstá výšky až 12 m. Kůru má brázditou, šedavou, větve v
mládí stříbřité, později červenohnědé, lehce trnité (trny
délky do 3cm) a listy má střídavé, úzce kopinaté, zpočátku
oboustranně stříbřité, později stříbřité jen na spodní
straně. V úžlabí listů vykvétají drobné zvonkovité kvítky,
uvnitř žluté, vně stříbrné a silně vonné. Z těchto kvítků se
pak vytvoří drobné oválné stříbrné plody s jedním
semenem. Plody jsou jedlé, ale je potřeba nechat je
pořádně dozrát, jinak bývají trpké. Obsahují bílkoviny,
glukózu, fruktózu, draslík a fosfor, a proto je ve středověku
v Orientu používali jako potraviny dálkové karavany a
přispěli tak k jejímu rozšíření. Ze sušených plodů hlošiny se
také mlela mouka, která má údajně oříškovou příchuť.
Kulturní odrůdy tohoto keře mohou mít plody až 2cm
dlouhé a 1 cm široké. Dodnes se často prodávají na
orientálních tržištích. Plody a květy se také používají
v lidovém léčitelství. Podle vzhledu a barvy plodů se
tomuto keři také lidově říká česká oliva. Dřevo hlošiny
bývalo v místech svého původního výskytu používáno pro
výrobu nářadí a hudebních nástrojů. Pro svůj elegantní
vzhled bývá tento keř vysazován v parcích a zahradách a
protože dobře snáší znečištěné ovzduší i zasolené půdy, je
vhodnou dřevinou k osazení různě zdevastovaných ploch.
Jeden exemplář tohoto zajímavého keře rostl cca 30 let na
svažitém pozemku u sídlištní kotelny. Rostl šikmým růstem
směrem k chodníku a parkovišti za ním. V důsledku již
výrazného náklonu kmene a koruny mimo své těžiště, za
přispění promočené půdy v jeho okolí, došlo k selhání
kořenů a k jeho pomalému vyvracení ve směru na chodník a
parkoviště se zaparkovanými auty. Bylo proto nutné přivolat
místní jednotku SDH, která provedla jeho odkácení. Lze
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konstatovat, že to byla jediná hlošina tohoto stáří v Polici
n.M. a pravděpodobně i v celém širokém okolí. Bude-li to
možné, zajistí město na vhodném místě vysazení nového
jedince tohoto keřového druhu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police nad Metují

Převod lékařské posudkové služby
Okresní správa sociálního zabezpečení Náchod sděluje
veřejnosti, že od 1. července 2009 bude agenda lékařské
posudkové služby (LPS) úřadu práce převedena z úřadu
práce v Náchodě na Okresní správu sociálního zabezpečení
Náchod. Kontakt na pracoviště LPS:
Karlovo náměstí 2054,
547 51 Náchod
tel.: 491 401 311
Lékaři OSSZ budou vykonávat posudkové činnosti jak pro
účely invalidity, tak pro další systémy sociálního
zabezpečení, které do té doby posuzovali lékaři úřadů
práce. Více ke změnám v organizaci a působnosti LPS lze
nalézt v informačním letáku na
http://www.cssz.cz/cz/informace/informacnimaterialy/letaky/ nebo na OSSZ Náchod.
OSSZ Náchod

ODPADOVÉ INFORMACE >

Bioodpad

(pokračování)

Rád bych opět navázal na minulá pojednání o
bioodpadu. Po informacích o jeho zastoupení ve směsném
domovním odpadu, o nevhodnosti jeho ukládání na skládky,
o tom, že je významným zdrojem tolik potřebného humusu
pro zlepšení kvality půdy, o potřebnosti jeho odděleného
shromažďování a využívání především kompostováním, o
tom co lze a nelze kompostovat a jak to doma zařídit, bych
rád uvedl pár informací k vlastnímu kompostování.
Kompost nemá hnít, ale tlít! Řadě lidí se kompostování
daří, aniž by o něm nějak zvlášť přemýšleli. Někdy se
ovšem vyskytnou problémy. Odpad se nerozkládá, kompost
zapáchá, nebo se stane semeništěm plevelů a
choroboplodných zárodků. Pak se vyplatí vědět, jak
správnému procesu napomoci. Kompostování obstarávají
zvláštní bakterie a mikroskopické houby. Je jich řada
druhů, mají však společné základní potřeby: vzduch, vodu,
tmu a teplo. Co z toho vyplývá? Při kompostování se
organický materiál rozkládá tlením, což je aerobní
proces, který probíhá jedině za přístupu kyslíku. Jestliže
kompost výrazně a nepříjemně zapáchá, nejspíše v něm
probíhají naopak anaerobní procesy (bez přítomnosti kyslíku
– např. hnití nebo některý typ kvašení). Příčinou může být
přílišná vlhkost (kompost „čvachtá“, mikroorganismy jsou
„utopené“) nebo jen slehnutí materiálu. Kompost je tedy
dobré založit tak, aby k němu mohl vzduch i voda, ale aby
nadbytečná voda mohla také odtékat pryč. Proti slehnutí
pomůže, když má kompost co nejpestřejší skladbu a když
jej občas promícháme (přeházíme). Kompost nesmí
vyschnout, proto má být ve stínu, jinak ho musíme
pravidelně kropit. Tmu obstará zakrytí jakýmkoliv
prodyšným a vodopropustným materiálem – starou
rákosovou rohoží, netkanou zahradní textilií, trochou slámy
nebo listí. Dostatečná „startovní“ teplota je 20-25 ° C, při
samotném tlení však stoupá až na 50-70 °C. Tato tzv. horká
fáze by správně měla trvat alespoň 3-4 týdny, což zaručí
likvidaci většiny choroboplodných zárodků a semen plevelů.
Pro dosažení správné teploty většinou není rozhodující
teplota okolního vzduchu, ale množství materiálu - měli
bychom kompostovat minimálně 1m3 organické hmoty
najednou. Řada lidí tuto podmínku nedodrží - na kompost
se prostě jen postupně přihazují malé dávky odpadu
například z kuchyně. Neznamená to, že nemůže vzniknout
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celkem kvalitní hnojivo, většinou však neproběhne fáze tzv.
hygienizace - tedy právě ona horká fáze, která zlikviduje
nežádoucí semena a mikroorganismy.
Nejjednodušší variantou kompostování je obyčejná
hromada, umístěná obvykle v zastrčeném koutě zahrady.
Odhlédneme-li od estetického působení, nelze proti tomuto
způsobu kompostování mnoho namítat, zvláště když
zpracujeme vždy větší množství materiálu najednou. Velkou
výhodou je, že ke kompostu bývá snadný přístup a v
případě potřeby se dá snadno promíchat. Ještě lepší je
uzavření kompostu do ohrádky, která musí dobře
propouštět vzduch i vlhkost a dá snadno rozebrat.
Nepřijdeme tak o možnost snadno s materiálem
manipulovat, kompost je však kompaktnější (snadnější
nastartování procesu tlení) a na okrajích tak snadno
nevysychá. Snadným, ale ne vždy nejlepším řešením je
zakoupit komerčně vyráběný (většinou plastový) kompostér
s víkem. Jeho hlavní výhodou je, že v něm snáze
dosáhneme „hygienizace“ kompostovaného materiálu., a to
i při menším objemu, než je zmíněný 1 krychlový metr.
Naopak mnohem hůře se zde udržuje dostatečný přístup
kyslíku a správná vlhkost. Když na obyčejný kompost
vysypeme větší množství vodnatého materiálu - například
nahnilých jablek, snadno si s nimi poradí (můžeme je s
dalším kompostovaným materiálem i smíchat). Ve vysoké a
úzké nádobě (plastový kompostér) však mohou hnijící
jablka vytvořit zvodnatělou neprodyšnou vrstvu, která
změní podmínky kompostování z aerobních na anaerobní,
což se projeví mimo jiné nepříjemným zápachem. Jediným
řešením je pak veškerou hmotu z kompostéru vysypat,
jablka do ní zamíchat a nádobu opět naplnit - to už ale
poněkud postrádá eleganci. Dalším častým problémem je
naopak nedostatečná vlhkost - kompostér tedy musíme
pravidelně kontrolovat a případně vlhčit. Kompostér lze
tedy doporučit hlavně do malých zahrádek, které by
klasický kompost prakticky „neuživily“.
Z toho, co bylo až dosud řečeno, by se mohlo zdát, že
hlavní roli v kompostu hrají velké hromady trávy či listí.
Opak je pravdou. Nejkvalitnější kompost získáme, pokud ho
„krmíme“ různorodým materiálem: kdo mu odpírá zbytky z
kuchyně, dělá velkou chybu. Vědečtěji řečeno, v kompostu
má být určitý optimální poměr dusíku a uhlíku. Jestliže
kompostujeme převážně trávu a listí ze zahrádky (tedy
hmotu s vysokým obsahem vlákniny), hrozí většinou
nadbytek uhlíku. Nezbytný dusík pak doplníme převážně
„měkkým“ odpadem z kuchyně. Méně často se stává, že je
v materiálu nadbytek dusíku - nejsnáze to poznáme podle
charakteristického zápachu unikajícího čpavku. Pak stačí
přidat trochu pilin, slámy, kůry nebo drceného kartonu a
promíchat. Správné kompostování podporuje i přídavek
půdy a některých dalších přísad - například jílové moučky,
horninových mouček, vápenatých hnojiv nebo speciálních
bylinných preparátů. Pokud však kompostujeme i bioodpad
z kuchyně, speciální přísady většinou nejsou nutné. Hlína se
zase do kompostu dostane s drny a kořínky rostlin, které
vyplejeme na zahrádce, nebo od přesazovaných květin.
O dalším způsobu kompostování zase příště.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Rozbor vody z vrtu Julinka na
polickém náměstí
V květnu letošního roku provedla Hydrogeologická
společnost, s.r.o. Praha pravidelný odběr vody z vrtu
Jůlinka na náměstí, pro potřebu aktuální analýzy kvality
této vody. Rozbor odebrané vody provedla akreditovaná
laboratoř společnosti VIS, a.s. Praha (protokol o zkoušce č.
2009/1714). Výsledky rozboru byly porovnány s vyhláškou č.
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném
znění. Provedená analýza ukázala, že voda z Jůlinky stále
vyhovuje limitům pro pitnou vodu bez úpravy a vyhovuje

jak po stránce chemické, tak i po stránce bakteriologickobiologické. Vzhledem k obsahu dusičnanů, ale není tato
voda použitelná pro přípravu umělé výživy kojenců.
Z hlediska charakteristiky vody se jedná o vodu
hydrogenuhličitano-síranovou (54% - 33%), s poměrem
vápníku a hořčíku 75% - 25%. Má téměř optimální obsah
hořčíku (20 - 30 mg/l) ale poněkud vyšší obsah vápníku
(optimum je 40 – 80 mg/l) a jde o vodu tvrdou, na hranici
optimální tvrdosti (optimum je 2 - 3,5 mmol/l). Protokol o
provedeném rozboru se všemi analyzovanými ukazateli je
k nahlédnutí na MěÚ. Další rozbor bude proveden na
podzim.
Hodnoty vybraných ukazatelů:
ukazatel
reakce vody
tvrdost (Ca+Mg)
hořčík
vápník
sodík
draslík
železo
chrom
stříbro
sírany
chloridy
fluoridy
dusičnany
dusitany
křemičitany
hydrogenuhličitany
NEL
arsen
rtuť
bakterie a pod.
mikrobiální obraz

jednotka
skutečnost limit
pH 7,7
6,5 - 9,5
mmol/l
3,5
2 - 3,5
mg/l 22
20 - 30
mg/l 100
40 - 80
mg/l 1,5
200
mg/l 0,60
mg/l < 0,05
0,20
ug/l < 5,0
50
ug/l < 5,0
50
mg/l 110
250
mg/l 11
100
mg/l < 0,2
1,5
mg/l 37
50
mg/l < 0,01
0,50
mg/l 3,8
mg/l 230
mg/l 0,06
ug/l < 5,0
10
ug/l 0,10
1
KTJ/100 ml
0
jedinci/ ml
0
50
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

JAK MĚSTO KOMUNIKUJE S OBČANY
V jednom z minulých čísel Polického měsíčníku jsme
otevřeli otázku vzájemné komunikace. Rozdělili jsme
prostředky komunikace na „povinné“, které musí město
využívat ze zákona a „nepovinné“, které vychází z místních
zvyklostí.
Občané
získávají
informace
především
z Polického měsíčníku, úřední desky či www stránek.
Pravděpodobně nejméně využívaným prostředkem je
veřejné zasedání zastupitelstva města. Účast veřejnosti na
těchto zasedáních je dlouhodobě velmi nízká.
Zasedání zastupitelstva města je striktně upraveno
zákonem o obcích, schází se dle potřeby, nejméně
jedenkrát za 3 měsíce a koná se vždy v územním obvodu
obce. Jednání svolává a zpravidla řídí starosta. Každý člen
zastupitelstva obce je povinen jednání se účastnit a hájit
zájmy občanů. Veřejnost je o termínu, místě a navrženém
programu připravovaného zasedání zastupitelstva města
informována minimálně 7 dní předem a to „povinně“
uveřejněním na úřední desce. Zastupitelstvo města na
svých zasedáních rozhoduje o nejdůležitějších problémech,
o otázkách, které se týkají budoucnosti města a každého
občana, o budoucí zadluženosti, o rozvoji města, o zrušení
školy apod.
Občané mají podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv
a svobod obecné právo podílet se na správě věcí veřejných,
proto je zasedání zastupitelstva města vždy veřejné.
Občan má v průběhu jednání především právo vyjadřovat se
k projednávaným záležitostem. Své stanovisko může
vyjadřovat k jakékoli projednávané věci a musí mít možnost
vyjádřit se dříve, než je o věci rozhodnuto, tedy předtím,
než je přijato usnesení. Občan tímto způsobem může

ovlivnit rozhodování o konkrétní věci, která se ho v případě
malého města téměř vždy osobně dotýká.
Malá účast občanů na veřejných
zasedáních
zastupitelstva města může být způsobena tím, že jsou často
projednávány odborné záležitosti, kterým laik těžko
porozumí. Právě proto, se jednání připravují tak, aby byla
zastupitelům i občanům srozumitelná. Velkým přínosem
jsou projekce vizuálních prezentací, které se na zasedáních
Zastupitelstva města Police nad Metuji pravidelně používají
a projednávanou problematiku ještě více přibližují
občanům. Závěrem každého jednání je poskytnut
dostatečný prostor pro diskusi, ve které se veřejnost může
vyjádřit také k bodům mimo schválený program jednání.
Občané mohou vznést jakékoliv otázky, podat stížnosti a
požadovat vysvětlení. Kde jinde, než na veřejných
zasedáních zastihnete všechny zvolené zastupitele města
pohromadě, uvidíte je při práci a můžete ovlivnit jejich
rozhodování? Nejen z těchto důvodů chceme veřejnost
pozvat na příští zasedání, které se uskuteční 16.9.2009.
Jitka Pohnerová

POZVÁNKA

na 5. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Police nad Metují
v roce 2009, které se koná
16.9.2009 v 17 hodin
na sále Pellyho domů

Usnesení rady města ze zasedání
č.13, 14 /2009 ze dne 15.6. a 29.6. 2009
RM schvaluje MŠ Police nad Metují odpisový plán
nakoupených myček nádobí Fagor FI-48 v hodnotě 111 094,Kč. Myčky budou odepisovány po dobu 10 let, tedy od 1. 4.
2009 do 31. 3. 2019 /roční odpis bude 11 110,- Kč/.
RM schvaluje, aby město požádalo o provedení
přezkoumání hospodaření za rok 2009 Krajský úřad KHK
v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
RM ruší část usnesení č. 02/07/2009 v bodě 2) a přiděluje
byt č. 2 o velikosti 1+1 v domě č.p. 116 v ulici Na Babí paní
Marii Králové na dobu určitou 1 rok s možností opakovaného
prodloužení nájmu v případě řádného placení nájemného a
úhrad spojených s užíváním bytu.
RM schvaluje přechod nájmu bytu č. 3 v domě č.p. 314 v
ulici 17. listopadu z nájemce pana V. K. na spolubydlící
paní I. C.. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
jeden měsíc s možností prodloužení vždy o jeden měsíc při
řádném placení nájemného a služeb spojených s nájmem
bytu.
RM schvaluje spolufinancování vydání publikace "Památky a
osobnosti Police nad Metují", a to částečně z rezervy na
sociální a kulturní granty ve II. pololetí 2009 (29 tis. Kč) a
částečně z výnosu z VHP (17 tis. Kč).
RM doporučuje ZM schválit pořízení změny č. 3 Územního
plánu města Police nad Metují
RM schvaluje záměr pronájmu prostor v prvním patře domu
č.p. 373 v k.ú. Police nad Metují a souhlasí s rekolaudací
služebního bytu na nebytový prostor.
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Opravu komunikace v Radešově a
Pěkově".
kritéria: nabídková cena
váha 100%
Obeslané
firmy:
František
Svoboda
stavebně
mechanizační; firma Meziměstí; HELLER – Náchod
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EUROVIA CS a.s. Hradec Králové; STRABAG - Hradec
Králové; SÚS Královéhradeckého kraje a.s. oblast Náchod;
REPARE Trutnov s.r.o.
Výběrová komise: Zdeněk Kadidlo - místostarosta města;
Jiří Škop - odbor výstavby MěÚ; Ing. Pavel Scholz –
investiční technik; člen Osadního výboru Radešov; člen
Osadního výboru Pěkov
Náhradníci: Rita Pohlová – vedoucí odboru výstavby MěÚ;
Ing. Pavel Pohner – tajemník města; Ing. Jan Troutnar vedoucí IMŽP
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemků p.č. 1183
o výměře 212 m2, 1184/1 o výměře 465 m2 a p.č. 1213 o
výměře 844 m2 v k.ú. Police nad Metují panu Zdeňku
Karáskovi formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní za kupní
cenu 1 000 012,- Kč. Podmínkou prodeje je dodržení
deklarovaného podnikatelského záměru využití pozemků,
realizování výstavby do tří let od nabytí vlastnictví a
prokázání finančního krytí nabízené kupní ceny. V případě,
že pan Zdeněk Karásek od koupě odstoupí, pověřuje
zastupitelstvo města RM zrušením výběrového řízení a
vypsání VŘ nového.
RM bere na vědomí Závěrečný účet DSO „Lesy Policka“ za
rok 2008 - bez výhrad a Zprávu o výsledku přezkoumání DSO
„Lesy Policka“ .
RM bere na vědomí zprávu o činnosti DSO Policka
předloženou Ing. H. Ištokovou.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smluv o smlouvě
budoucí kupní na odkup pozemků pod plánovanou
cyklostezkou v k.ú. Velké Petrovice .
RM bere na vědomí Závěrečný účet DSO Policka za rok
2008 - bez výhrad a Zprávu o výsledku přezkoumání DSO
Policka .
RM na doporučení DR TS s.r.o. schvaluje doplnění komise
pro realizaci intenzifikace ČOV o člena DR TS s.r.o. Ing.
Jana Michálka a referentku správy dotací Ing. Helenu
Ištokovou. Ing. Švorčíka za firmu ERV nahradí Ing. Lidmila
Rutter.
RM mění usnesení č 14/11/2009 ze dne 18.5.2009 tak, že
platnost bodů a) , c) se stanoví od 1.5.2009.
RM doporučuje ZM v případě pozemku č. 291/2 k. ú. Police
nad Metují (Záměstí) ustoupit z důvodu komplikovaného
přivedení přípojek od podmínky prodeje pouze za účelem
výstavby rodinného domku.
RM schvaluje, aby ZUŠ Police nad Metují přijala finanční
dary od následujících dárců:
a) Jaroslav Soumar Manmat, Pěkov 117, 549 54 Police nad
Metují
b) VK ložiska, Soukenická 162, 549 54 Police nad Metují
c) STEF Recycling a.s.. Sokolská 1882/4, Praha 2
d) Petr Soukup, Jiráskova 66, 549 31 Hronov
e) Lékárna Kuklík, Nádražní 377, 549 54 Police nad Metují
RM doporučuje ZM ke schválení:
a) přidělení příspěvku (grantů) města na II. pololetí roku
2009
b) poskytnutí dotace na práci s
mládeží dle „Zásad
financování sportu města Police nad Metují“
c) rozdělení výnosu z VHP
v rozsahu a členění dle přílohy.
RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 24
až 28, celkem zvýšení příjmů i výdajů o 580 970,- Kč.
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Zástavba RD „Pod Klůčkem“ k.ú.
Velká Ledhuje" s tím, že bude do zadávacích podmínek
doplněna možnost odstoupit od smlouvy s vítězem
z finančních důvodů.
Kritéria: nabídková cena
váha 100%
Obeslané firmy: František Svoboda - stavebně mechanizační
firma Meziměstí; HELLER – Náchod; STAFIDO - Zdeněk
Dostál Police nad Metují; EUROVIA CS a.s. - Hradec Králové;
STRABAG - Hradec Králové
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Výběrová komise: Zdeněk Kadidlo - místostarosta města,
Jiří Škop - odbor výstavby MěÚ, Ing. Ištoková Helena město Police n.M., Ing. Pavel Pohner – tajemník města, Ing.
Vasil Bučok - Technické služby Police n.M. s.r.o
Náhradník: Rita Pohlová – vedoucí OV MěÚ, Ing. Jan
Troutnar - vedoucí IMŽP
RM schvaluje znění Smlouvy o výpůjčce nemovitostí č.
UZSVM/HNA/959/2009-HNAM týkající se výpůjčky pozemků
v areálu DPS.
RM schvaluje požádat o výpůjčku těchto pozemků pod
plánovanou cyklostezkou :
1) v k.ú. Velké Petrovice :
• pozemky p.č. 448/2 o ploše 777 m2, 601/1 o ploše
1472 m2, 601/5 o ploše 30 m2, 601/11 o ploše 6 m2,
601/14 o ploše 1677 m2, 601/15 o ploše 264 m2,
601/21 o ploše 159 m2, 601/22 o ploše 159 m2, 601/23
o ploše 193 m2, 601/24 o ploše 34 m2, 601/25 o ploše
615 m2 a 601/26 o ploše 357 m2 vlastníka
Královéhradecký kraj,
• pozemky p.č. 601/3 o ploše 10 m2, 523/2 o ploše 921
m2 a p.č. 523/3 o ploše 31 m2 vlastníka Obec Velké
Petrovice,
• pozemek p.č. 601/12 o ploše 316 m2 spoluvlastníků
Královéhradecký kraj (8/16), Česká republika (8/16),
správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond
ČR (8/16) a správa nemovitostí ve vlastnictví kraje
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje (8/16).
2) v k.ú. Bezděkov nad Metují :
• pozemky p.č. 493/5 o ploše 20 m2, 493/1 o ploše 62
m2 a 493/3 o ploše 165 m2 vlastníka Obec Bezděkov
nad Metují,
• pozemky p.č. 702/1 o ploše 206 m2, 702/9 o ploše 962
m2 a 702/10 o ploše 1630 m2 vlastníka KHK.
RM schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 244/12 o ploše 401 m2
v k.ú. Police nad Metují panu J. G. na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 769/98 o
ploše cca 70 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 963/1 o
ploše cca 600 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 29 - přesun částky 47
319,20 Kč z dotace na provoz MŠ na dotaci na investice,
tzn. 3311 5331 minus a 3311 6351 plus. Současně schvaluje
použití fondu reprodukce v částce 63 774,80 Kč ke krytí
investic - nákupu 2 ks myček Fagor FI -48 /celkový výdaj
je 111 094,- Kč/
RM schvaluje dodatky č. 1 a č. 2 nájemní smlouvy,
uzavřené mezi městem Police nad Metují a DSO Lesy
Policka dne 4. 3. 2008.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o dílo na
provedení zaměření a zobrazení veřejného osvětlení do
DTMM, včetně vyhledání tras s Geodézií Náchod s.r.o. za
cenu 326 808,- Kč s tím, že polovina ceny bude hrazena až
z rozpočtu roku 2010.
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 30 spočívající
v přesunu částky 27 tis. Kč z kapitoly místní správa (6171),
pol. (5171) opravy a údržba do kapitoly 3392 pol. 5171.
Prostředky budou použity ke zlepšení akustiky pódia sálu
Pellyho domů - k nalepení koberce na zadní stěnu.
RM schvaluje zvýšení platu ředitelů příspěvkových
organizací zřizovaných městem Police nad Metují paní Věře
Plachtové, Daně Balákové, Luboru Bořkovi a Mgr. Karlu
Nývltovi v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. ve
znění nařízením vlády č. 74/2009 Sb a vnitřním platovým
předpisem upravujícím poskytování platu ředitelům
příspěvkových organizací města Police nad Metují
RM schvaluje v rámci Rozvojového programu MŠMT
„Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek
mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich
práce“ odměny řediteli ZŠaMŠ Mgr. Karlu Nývltovi, řediteli
ZUŠ Luboru Bořkovi a ředitelce MŠ Daně Balákové.
Ing. P. Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města
ze 4.zasedání v roce 2009 dne 24.6.
ZM na základě uskutečněných voleb schvaluje následující
obsazení Osadního výboru Pěkov:
předseda – Ing. Norbert Marel; členové: Zdeněk Pohl, Ivana
Vrbová, Karel Knittel, Vladimír Vacek, Milan Kozár, Václav
Kops
ZM bere na vědomí Závěrečný účet DSO „Lesy Policka“ za
rok 2008 - bez výhrad a Zprávu o výsledku přezkoumání DSO
„Lesy Policka“.
ZM bere na vědomí Závěrečný účet DSO Policka za rok 2008
- bez výhrad a Zprávu o výsledku přezkoumání DSO Policka.
ZM schvaluje Závěrečný účet města za rok 2008
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 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.
ZM schvaluje v rozsahu a členění dle přílohy:
d) přidělení příspěvků (grantů) města na II. pololetí roku
2009
e) poskytnutí dotace na práci s mládeží dle „Zásad
financování sportu města Police nad Metují“
f) rozdělení výnosu z VHP
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 24 až 28, celkem
zvýšení příjmů i výdajů o 580 970,- Kč.
ZM schvaluje pořízení změny č. 3 Územního plánu města
Police nad Metují
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM z
kontroly oblasti spravování a pronajímání městských bytů
ZM netrvá v případě pozemku č. 291/1 k. ú. Police nad
Metují (Záměstí) na podmínce prodeje pouze za účelem
výstavby rodinného domku. Důvodem je komplikované
přivedení domovních přípojek.
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 1183 o výměře 212 m2,
1184/1 o výměře 465 m2 a p.č. 1213 o výměře 844 m2 v k.ú.
Police nad Metují panu Radovanu Řezníčkovi formou
smlouvy o smlouvě budoucí kupní za kupní cenu 816 500,Kč. Podmínkou prodeje je dodržení deklarovaného
podnikatelského záměru využití pozemků, realizování
výstavby do tří let od nabytí vlastnictví a prokázání
finančního krytí nabízené kupní ceny.
ZM schvaluje prodej pozemku st.č. 1041 o výměře 273 m2 a
část pozemku p.č. 731/3 o výměře 178 m2 v k.ú. Velká
Ledhuje firmě Rtyňka s.r.o. Kupní cena je stanovena 150,Kč/m2 v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě kupní.
Celkovou kupní cenu ve výši 67.650,- Kč uhradí kupující při
podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí kupní na
odkup pozemků pod plánovanou cyklostezkou v k.ú. Velké
Petrovice.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení zástavních práv
k nemovitostem – domu čp. 204 a pozemku st.č. 271/2
v k.ú. Police nad Metují mezi Komerční bankou, a.s., jako
zástavním věřitelem, městem Police nad Metují, jako
zástavcem, a budoucími vlastníky nemovitosti manželi P. a
P. S., jako dlužníky.
Ing. P. Pohner, tajemník

postupně zpřístupněno parkoviště před Pizzerií (P2), kde
bude 20 míst, z toho 2 parkovací místa pro imobilní občany.
Stále zůstává v provozu parkoviště před prodejnou Verner
(P3). Z náměstí se bude vyjíždět ulicí Jiřího z Poděbrad,
kde je možno pokračovat směrem na Žďárky nebo se vrátit
ulicí Palackého. Průjezd Knáhlovou ulicí prozatím nebude
umožněn, ještě není dokončeno schodiště před Sálem
Josefa
Čapka.
Náměstí
zůstává
průjezdné
pro
automobilovou dopravu, dnem 28. 6. 2009 končí úplná
uzavírka z důvodu rekonstrukce komunikace v Žabokrkách.
Koncem července, cca od 27. 7. 2009, bude opět
zprovozněno autobusové nádraží, takže autobusová
doprava se vrátí do Čapkovy ulice. Autobusové zastávky
směrem na Žďárky, Malou Čermnou, Rokytník a Stárkov
(původní zastávky, které byly mezi základní školou a
divadlem A. Jiráska) budou přemístěny na autobusové
nádraží do ulice Čapkovy, kde je pro ně vybudován nový
autobusový záliv. Ostatní zastávky směrem na Broumov a
Náchod zůstávají na autobusovém nádraží na stejném
místě. Autobusy budou vyjíždět Knáhlovou ulicí. Přechodně
zřízené autobusové nádraží u Tropiku a autobusová
zastávka před budovou 1. stupně základní školy v Palackého
ulici budou zrušeny.
Osobní automobilová doprava bude nadále vedena ulicí
Čapkovou a výjezd z náměstí ulicí Jiřího z Poděbrad.
Žádáme řidiče i chodce o zvýšenou pozornost, ulice
Čapkova bude sloužit zároveň jako vjezd do náměstí pro
osobní automobily i jako autobusové nádraží. Možnost
parkování před prodejnou Verner bude také zachována.
Náměstí zůstává průjezdné pro automobilovou dopravu.
Přibližně od 15. 8. 2009 bude náměstí opět uzavřeno
pro
veškerou
automobilovou
dopravu
z důvodu
rekonstrukce komunikace II/303 (hlavní tah z Náchoda do
Broumova). Osobní automobily musí počítat s objízdnou
trasou ulicí Kosteleckou, dále po ulici Padolí, železniční
přejezd u husitského kostela a zpět na komunikaci II/303 –
platí v obou směrech. Automobily, které chtějí parkovat na
náměstí Čs. armády budou nadále moci projíždět Čapkovou
ulicí a výjezd je stanoven ulicí Jiřího z Poděbrad tak, jako
bude platit od 23. 6. 2009.
Nákladní automobily budou mít objízdnou trasu přes
Horní Kostelec, Rokytník a Velký Dřevíč zpět na komunikace
II/303 (komunikace Náchod – Broumov) a opačně. Tato
informace bude upřesněna v srpnových Hronovských listech.
Michaela Kajnarová, odbor majetek

Aktuální informace k průjezdu
a užívání hronovského náměstí

Dočasná dopravní opatření
Náměstí bude pro osobní automobily přístupné
z Čapkovy ulice (autobusové nádraží), a to od úterý 23.
6. 2009. Bude zprovozněno parkoviště v ul. Jiřího
z Poděbrad (P1 na mapce) mezi školou a divadlem A.
Jiráska, kde je 18 parkovacích míst, z toho je jedno
vyhrazeno pro imobilní občany. Od tohoto dne bude také
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Rozpis lékařů stomatologické
služby červenec - srpen 2009
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Lékař

Tel. č.

11.7. – 12.7.

MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

491 582 381

18.7. – 19.7.

MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.

491 543 398

MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.

491 581 394

1.8. – 2.8.

MUDr. Ladislav Růžička ml.,
Masarykova 30, Broumov

603 479 132

8.8. – 9.8.

MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov

491 547 139

25.7. – 26.7.

Výluka železniční tratě Police nad
Metují - Teplice nad Metují
Dovoluji si Vás informovat o výluce traťové koleje a
objízdné trase náhradní autobusové dopravy v úseku Police
nad Metují - Teplice nad Metují, která se koná v době 13.
až 17.7.2009.
Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny
náhradní autobusovou dopravou, která bude vedena dle
výlukového jízdního řádu. Z důvodu rozvázání přípojové
vazby v Teplicích nad Metují dochází i k mimořádné
autobusové dopravě do Horního Adršpachu a zpět. Dále
dochází ke změnám odjezdů a příjezdů vlaků v úseku
Broumov - Meziměstí - Teplice nad Metují a Teplice nad
Metují - Horní Adršpach.
Tomáš Fial ČD – vedoucí skupiny technologie

Z činnosti stavební komise
Projektová dokumentace sportovní haly u ZŠ
Na stavební komisi byl pozván pan Ing. Jiří Vejvoda
(ASSPRO Náchod), Ing. arch. Alexandr Skalický, Mgr. Karel
Nývlt, ředitel ZŠ a předseda sportovní komise pan Zdeněk
Kolář.
Přístavba nové tělocvičny je navržena tak, aby bylo
možné zachovat současné objekty. Nová tělocvična využívá
volný prostor před školou a mezi objektem stávající
tělocvičny a komunikací. Nová tělocvična bude částečně
zapuštěna pod úroveň terénu tak, aby její výška byla
stejná, jako je výška stávající tělocvičny. Nová tělocvična
bude mít zatravněnou střechu, která nahradí zabranou
plochu trávníku. Zatravněná střecha bude viditelná
z vyšších podlaží školy. Zatravněná střecha bude navržena
jako bezúdržbová. Objekt nové tělocvičny tvoří obslužný
trakt a vlastní hrací plocha. Hrací plocha má navrženou
velikost 23x45 m a vyhovuje různým druhům sportů. Světlá
výška pod konstrukcí bude minimálně 7,5 m (bude upraveno
podle konstrukčního řešení). Hrací plocha je umístěna do
1.NP. Tribuny jsou v úrovni 2.NP. Pod tribunami je úložný
prostor. Obslužný trakt má tři nadzemní podlaží.
V nejnižším podlaží (1.NP), v úrovni hrací plochy jsou 4
šatny s potřebným hygienickým zázemím. Hygienické
zázemí je bezbariérové a mohou je využívat zdravotně
postižení sportovci. Hlavní vstup do objektu je navržen
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v úrovni 2.NP ze směru od divadla. Za vstupem je divácké
foyer s hygienickým zázemím diváků a přímým vstupem na
tribunu. Ve 3.NP je klubovna a technické zázemí haly.
Propojení nové tělocvičny a stávající tělocvičny je v úrovni
vstupního podlaží (2.NP) a současně v úrovni podlahy
původní tělocvičny. Součástí přístavby tělocvičny je i
zateplení původní tělocvičny. Zateplení je navrženo jako
samostatný stavební objekt. Mezi ZŠ a novou tělocvičnou
vznikne otevřené atrium, které bude nově upraveno a bude
moci být využíváno žáky během školních přestávek.

Žádost o umístění poutače firmy CROSS s.r.o. –
MERKUR
Pan ing. Jaromír Kříž požádal město Police nad Metují o
možnost umístění poutače MERKUR (Eifelovka) před domem
č.p. 200 v Nádražní ulici. Stavební komise souhlasila
s umístěním
poutače
za
předpokladu
vybudování
bezúdržbové plochy pod poutačem, např. betonové krajové
obrubníky a kamínky - kačírek nasypán na geotextílii.
Z důvodů zachování rozhledových podmínek u kruhové
křižovatky doporučila stavební komise požádat o vyjádření
k umístění poutače Policii České republiky v Náchodě pana
por. Davida Kulta.

Metropolitní optická síť Police nad Metují –
Viridium, cz
Pan Lukáš Vacek požádal město o vyjádření k projektu
stavby Metropolitní optické sítě pro územní rozhodnutí.
Nová metropolitní optická síť bude rozvedena ze stávajícího
objektu kotelny k jednotlivým panelovým domům na
sídlišti. Stavební komise souhlasila s vybudováním optické
sítě za podmínky uvedení komunikací a pozemků do
původního stavu, pod asfaltovými povrchy bude umístěna
síť do protlaků a za podmínky, že firma Viridium poskytne
záruku do doby předání, ukončení stavby.

Trafostanice TS 546 Police nad Metují VEBA
10-Cihelna
Stávající trafostanice v areálu bývalé cihelny, je ve
špatném technickém stavu a část této trafostanice slouží
pro distribuční odběr. Z tohoto důvodu navrhla společnost
ČEZ Distribuce a.s. východně od TS 546 (jedná se
trafostanici v areálu firmy HAUK) vybudovat novou
jednosloupovou trafostanici, provést výměnu odbočného
sloupu a přípojku venkovního vedení vn 35 kV vést
jihozápadním směrem souběžně se stávajícím venkovním
vedením. Podmínkou přípravy ZN projektu a následně
projektové dokumentace je souhlas vlastníka s umístěním
nové trafostanice a s typem jednosloupové trafostanice
35/0,4 kV. Stavební komise souhlasila s umístěním stavby
trafostanice na pozemku p.č. 995/1. Zároveň stavební
komise požádala zahájit jednání se společností ČEZ
Distribuce a.s. ohledně typu trafostanice. Z důvodu, že se
trafostanice umisťuje do zastavěného území obce a
v blízkosti stavby se nacházejí bytové domy a dle
předpokládané změny územního plánu č. 3 dojde
v předmětném území k rozšíření ploch pro bydlení,
doporučila stavební komise vybudovat trafostanici zděnou,
kontejnerovou popř. jinou, ale vždy trafostanici
v uzavřeném objektu a ne sloupovou.

Změna územního plánu č. 3
1. Návrh změny způsobu využití poz. par. č. 384/1, 359/1,
359/2, 358 a 384/10 vše k.ú. Police nad Metují na území
bydlení městského typu – obecné (rodinné domy), stávající
využití - orná půda, zahrada
- zdůvodnění – jedná se o zástavbu druhé strany asfaltové
komunikace nad obcí Žďár nad Metují, dle územního plánu
obce Žďár nad Metují, navazuje návrh na zástavbu obce
Žďár nad Metují
2. Návrh změny způsobu využití území poz. par.č. 1036/2 k. ú.
Police nad Metují na území bydlení městského typu – obecné

(rodinné domy), stávající využití - území drobné výroby a
louky
3. Návrh změny způsobu využití území, poz. par.č. 31, 193, 194
a 744 k. ú. Hlavňov na území bydlení venkovského typu
(rodinné domy), stávající využití – louka, trasa místního
biokoridoru
- zdůvodnění – v předmětném území původně stála chalupa,
která byla zbourána a v současné době je pozemek mimo
zastavěné a zastavitelné území obce
4. Návrh změny způsobu využití území - stav. par. č. 67/1 a
67/4 k. ú. Hlavňov na území občanské vybavenosti (pension,
agroturistika, příp. restaurace), poz. par. č. 583/4, 605/1,
605/3, 808 k. ú. Hlavňov na území vodní plochy, poz.
par.č. 581/1 a 625 k.ú. Hlavňov na sportovní a rekreační
plochy k penzionu, stávající využití - bydlení smíšené území
venkovské, louky, tábořiště
5. Návrh změny způsobu využití poz. par. č. 731/1 a 750/6 k. ú.
Velká Ledhuje na území pro bytovou výstavbu (další bytové
domy viz. dům Maratonstavu Úpice), stávající využití – cca
hranice mezi bytovou zástavbu a sportovištěm (krytý bazén).
6. Návrh změny způsobu využití území na poz. par. č. 306/1,
306/3, 306/9 a 1067/1 k. ú. Police nad Metují na území
bydlení městského typu (rodinný dům) – stávající využití –
rezerva pro výstavbu rod. domů.

Stavební komise navržené změny územního plánu č. 3
schválila.
Zároveň vyzýváme občany, kteří mají zájem o další
změny v Územním plánu města Police nad Metují, aby tyto
změny oznámili cca do konce měsíce července 2009 na
odbor výstavby popř. na odbor IMŽP.
Ing. Scholz Pavel, předseda stavební komise

 KNIHOVNA
Nabídka časopisů
Je léto, čas prázdnin a vytoužených dovolených.
Přicházíme do knihovny, mnohdy s větší kabelou,
zabezpečit se pěknou četbou na dny volna. Mnozí zase
pátráme po turistických průvodcích a informacích,
pomocnících na cesty. V nabídce naší knihovny jsou navíc
časopisy jako dobrá inspirace k cestování. Pro sportovce to
jsou: Cykloturistika, Peloton a Turista. Zajímavé informace
a postřehy ze světa přinášejí časopisy: Sky, Země Světa,
Cestopisy, Lidé a Země, Koktejl, National Geographic.
Pohled k sousedům nám obohatí Krásy Slovenska.
Regenerace, Zdraví, Fit styl, Dieta, Hair&Beauty,
Maminka, Betynka, Dáma, Xantypa, Rodiče, Generace
seniorů, Moje psychologie, Závislosti a my -to
jsou
společenské časopisy v naší čítárně. 10 – 20 let se těší stálé
přízni našich čtenářů. Jsou pro nás přínosem v oblasti
společenských věd – filosofie, psychologie, sociologie,
umění a zdraví. V letošním roce se k nim přiřadil i nový titul
Sanquis /zdravý život je umění/.
Z čítárny L. Jirásková

Sanquis
Zdravý život je umění. Věta podnázvu nového časopisu
může být brána jako filozofický názor. V tomto případě se
snaží postihnout obsah nově vydávaného časopisu, který
nechce být (a věřte, že není) bulvární. Naopak nám chce
nabídnout články o zdravém životním stylu, o zdraví, o
kultuře, o umění a také přináší aktuální nabídku akcí
z těchto oborů.

Mě velice potěšily dvě věci: Poprvé nám do knihovny
tento časopis přinesla naše čtenářka paní L. Teichmanová.
Pro mě je to důkaz, že ne všichni čtou bulvár. A v časopise
jsem si přečetla jméno šéfredaktorky – PhDr. Irena Jirků.
Žurnalistiky znalí Poličáci a Bukovičáci jsou doma. Ano naše
Irena Jirků. Časopis samozřejmě obohatí fond naší čítárny (i
díky velkorysé nabídce slevy předplatného) a paní
šéfredaktorka přijede v listopadu besedovat na Černou
hodinku.
Neodpustím si zprostředkovat vám jeden z Ireniných
úvodních editorialů. Je důkazem toho, že tento časopis je
pro myslící a přemýšlivé:

Umění potřebujeme

Najdete i na www.sanguis.cz.
Nervový systém tzv. zrcadlových
buněk nám umožňuje se vžít do toho,
co druzí dělají, pochopit, co zamýšlejí.
Tato schopnost dávala kdysi lidem
možnost přežít, naučili se odhadovat
záměry protivníka a bránit se. Dnes onu
schopnost také potřebujeme, byť
nebojujeme o holý život. Poskytuje
nám možnost pochopit druhé a také
sama sebe. Jak se systém zrcadlových
buněk trénuje? Hrou, hudbou, uměním
ve všech podobách...
Musím se přiznat, že když jsem se s
profesorem Höschlem a doktorem
Španielem domlouvala, že v tomto čísle
Sanquisu otiskneme jejich pojednání o
neurovědě a umění, nepředpokládala
jsem, že jejich závěry budou tak
jednoznačné. „Bez umění zahyneme!“
říkají a předkládají důkazy…
V. Plachtová

Zveme na výstavku dětských prací
výtvarné soutěže
Za pověstmi Policka aneb poznáváme

svůj domov
ve všech prostorách knihovny po dobu prázdnin.

Nabídka knih:
tentokrát spíše čtení na dovolenou:
*Urban, Miloš: Mrtvý holky.
Povídky současného českého autora.
*Walló, Olga: Kráčel po nestejně napjatých lanech.
Rodinná sága české autorky.
*Nesvadbová, Barbora: Brusinky.
Fejetony a povídky.
*Bucay, Jorge: Milujte se s otevřenýma očima.
Psychologický román.
*Schlink, Bernhard: Předčítač.
Psychologický román, zfilmováno.
*Brownová, Sandra: Dům s minulostí.
Současný romantický napínavý příběh.
*Whittonová, Hana: Královnin nápadník.
Romantický historický román.
*Whyte, Jack: Korouhev cti.
Napínavý historický román.
A několik detektivek:
*Jacksonová, Lisa: Osamělá smrt.
*Petersová, Edith: Výkupné za mrtvého.
*Parrish, P. J. : Neklidný hrob.
*McBain, Ed: Zmizelé dívky.
*Gardner, E. S. : Případ bázlivé bardámy.
Z půjčovny D. Ducháčová
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Pavouci, brouci, trampové a jiná havěť

roce vyjde poezie Andrzeje Grabowského a Antoni
Matuszkiewicze.
Kromě poezie též fotografuje – vystavovala v Nové Rudě,
Broumově, Mělníce, Náchodě, Swidnici, Walbrzychu a jinde.
Svými fotografiemi ilustrovala i některé sbírky.

Otevřeno v provozní době IC (PO - PÁ 9,00 - 11,30 a
12,00 - 17,00 hod, SO 9,00 - 12,00 hod)

Promít ání

Výstavy
2. - 24. 7. 2009, Pellyho domy

výstava fotografií Jana Moravce

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?

28. 7. - 12. 8. 2009, Pellyho domy

Toulky Broumovskem

výstava fotografií Věry Kopecké
Výstava bude přístupná v provozní době Infocentra.

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.
Vstupné: 30 Kč, děti 15 Kč

T a n eč ní kurzy pro dospěl é
Kurzy společenského tance pro dospělé

ZAČÁTEČNÍCI
Věra Kopecká se narodila roku 1951 v Turnově, žila
v Jablonci nad Nisou. Vystudovala Matematicko-fyzikální
fakultu na Karlově univerzitě, na Lidové konzervatoři v Praze
obory umělecký přednes, divadlo poezie a literární tvorba.
Žije v Broumově.
Organizuje Dny poezie – setkání básníků z Čech, Moravy
a Polska.
Od roku 2006 je členkou Východočeského střediska Obce
spisovatelů.
Vydala řadu sbírek poezie – v posledních letech vyšly
Malá obrazárna ticha/2000/, Za oponou noc /2000/, Toulavý
měsíc /2001/, Hořce /2003/, Stepní běžec /2006/, Vybírání
kamenů /2007/ a Mezi večernicí a jitřenkou /2008/.
Dvojjazyčně, polsko-česky vyšla sbírka Podzimní poselství
/2002/, polsky ve Wroclawi sbírka Šladami cieni (Ve stopách
stínu, 2009).
Je autorkou knížky o textilních technikách Od nitě
k textilu a spoluautorkou publikace Tvoříme z přírodních
materiálů.
Překládá poezii, v jejím překladu vyšly sbírky Kazimierze
Burnata a vietnamského básníka Lam Quang My, v letošním

9

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

Kurzy společenského tance pro dospělé

POKROČILÍ

poslední volná místa!
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
Více na www.policko.cz nebo v Infocentru.

R ůzné
FOTOSOUTĚŽ „Policko a Góry Stolowe"
Barevné i černobílé snímky z Policka (území Dobrovolného
svazku obcí Policka, Ostaše a Broumovských stěn) a polské

oblasti Stolových hor (území Národního parku Góry Stolowe
vč. obcí Radków, Wambierzyce, Karlów, Kudowa Zdroj,
Czermna a Pstrazna) budou přijímány od amatérských
fotografů z Čech i Polska, do tří kategorií dle
tematických okruhů:
1/ krajina (fauna, flóra, krajina, architektura)
2/ aktivní vyžití v regionu, aktivní dovolená
3/ kulturně-společenský život v regionu (kultura,
volný čas, tradiční akce apod.)

Při p r a v u j e m e n a S R P E N
KINO – sál Pellyho domů!!!
Úterý 4. 8. 2009 v 19.30 hodin

Annie Leibovitz: Život objektivem

Termín soutěže: 15. 5. - 30. 9. 2009
Více na www.policko.cz a na výlepových plochách.

Sobota 18. 7. 2009 od 10,00 hod
areál polického koupaliště

POLICKÁ PLACHTA - 2. ročník
Autogramiáda přemožitelky kanálu La Manche Dany
Zbořilové, soutěž plavidel, ruční výlov kapra, seskok
parašutistů, hudební doprovod atd.
Celodenní vstupné: dospělí 55 Kč, děti 35 Kč

POLICKÁ POUŤ 2009

Upozornění – připravované dopravní uzavírky
a omezení
S blížící se Polickou pouť požádalo město Police nad
Metují příslušné orgány o povolení následující uzavírky:
Od pátku 14. 8. (18 hod) do neděle do 16. 8. 2009
(20 hod) bude zcela uzavřeno Masarykovo náměstí a
přilehlé ulice (část ulice u Pellyho domů, ulice
Kostelní, Tomkova, Radimovská a U Opatrovny).
Objížďka na Suchý Důl bude vedena přes obchvat kolem
Penny marketu.
V neděli 16. 8. (od 5 do 20 hod) bude ještě
uzavřena ulice Husova u autobusového nádraží (od
ulice 17. listopadu k autobusové zastávce na Broumov). Ta
bude přemístěna před zastávku na Náchod, jako to bývá
každý rok.
K parkování doporučujeme využít parkoviště u
škvárovny nad horním kruhovým objezdem, ve večerních
hodinách u Penny marketu, odstavné pruhy na Ostašské
ulici, ulici Na Sibiři, odstavné plochy na sídlišti pod kotelnou,
u Kolárova divadla, za základní školou, pod pensionem Adler,
parkoviště u Veby, plochu u spodního kruhového objezdu
pod Havlatkou.

Předem děkujeme za pochopení.

Česko-polské dny křesťanské kultury

V pondělí 26. 6. se v Polici n. M. uskutečnilo pracovní
jednání organizátorů dnů Česko – polské křesťanské kultury
Vám podávám tuto zprávu.
Do 20. 7. 2009 může každé město zaslat seznam
kulturních aj. akcí od září do listopadu 2009, které
proběhnou na jeho území. Tyto akce budou zařazeny a
vytisknuty v programu. Stejně učiní i polská strana.
Oficiální zahájení Česko-polských křesťanských dnů
proběhne 20. 9. 2009 v polském městě SWIDNICA.
Zájemci o zařazení svých akcí do tohoto připravovaného
kalendáře mohou kontaktovat Infocentrum.

Fascinující dokumentární portrét zachycuje osobnost
legendární americké fotografky Annie Leibovitz, která
proslavila skupinu Rolling Stones a pracovala pro časopisy
Vanity Fair či Vogue. Fotografovala Micka Jaggera, Hillary
Clintonovou, Patti Smithovou, Demi Mooreovou, Keithe
Richardse či Arnolda Schwarzeneggera. Se svým
fotoaparátem však také neohroženě dokumentovala
válečnou apokalypsu v Sarajevu a ve Rwandě. V uplynulých
třiceti letech se podílela na formování podoby současného
světa a dnes je stejně slavná jako celebrity, s nimiž
pracovala. Barbara Leibovitz zachycuje svou starší sestru
jako osobnost, která si dokázala ochránit své soukromí a
udržet integritu i v dramatických, nátlakových situacích. V
práci, na idylické rodinné farmě i nad poslední knihou svých
fotografií – všude tam je Annie Leibovitz ženou, která nikdy
neztratila tvář. To potvrzují i všechny známé osobnosti, které
režisérka zpovídá.
Režie: Barbara Leibovitz. Přístupnost: do 15 let nevhodný.
Dokumentární film USA 2006 (české titulky, 90 min).

Vstupné: 40 Kč
Pondělí 10. 8. 2009 v 18.00 hodin,
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

koncert kapely SVÍTÁNÍ

Známá brněnská kapela Svítání se vyznačuje stylem Original
Czech Music – to je akustické prolínání znění cimbálu,
violoncella, kytar, akordeonu, baskytary, mandolíny, perkusí
a bohatých pětihlasých vokálů – vše v nejrozmanitějších
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barevných kombinacích autorské tvorby. V průběhu
vystoupení zazní hlavně skladby z vlastní autorské dílny, ale i
instrumentální perličky jako např. slavný Montiho čardáš či
úprava Gershwinovy Rhapsody in Blue.
Vstupné: 80 Kč

úterý 11. 8. 2009 v 19.30 hod, sál Pellyho domů

NEJKRÁSNĚJŠÍ SNÍMKY ZE ZEMÍ
EVROPY

Polický fotograf Milan Zítka nabídne výběr toho nejlepšího ze
svých cest.
Vstupné: 30 Kč, děti 15 Kč

14. - 16. 8. 2009

POLICKÁ POUŤ

Podrobný program bude uveden na samostatných
plakátech a zveřejněn na www.policko.cz
úterý 25. 8. 2009 v 19.30 hod
sál Pellyho domů

KOKOŘÍNSKO, ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Promítání polického fotografa Oldřicha Jenky.
Vstupné: 30 Kč, děti 15 Kč
Více na www.policko.cz nebo v Infocentru.

Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po
současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno
denně kromě pondělí 9-12.00; 13-17.00 hod. Organizované
výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722, příp.
elektronicky na adrese muzeumna.ekonom@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního
opevnění z let 1935-1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí.
Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře
(autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu
před pevností. V červenci a srpnu je otevřeno denně mimo
pondělí 10-12.00, 13.30-18.00 hod. Návštěvu pevnosti lze
objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 nebo na
adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01
Náchod, popř. elektronicky
muzeumna.ekonom@seznam.cz;
pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Členové Okrašlovacího Spolku Vojenské
Historie Lomnice n. Pop.

Zvou širokou veřejnost k návštěvě

Pěchotního srubu T-S 5
„U křížku“ u Zbečníka.

CKV Pellyho domy Jana Rutarová

Akce pořádané Regionálním
muzeem v Náchodě v měsících
červenci a srpnu 2009
Budiž světlo… od louče až k žárovce
Do 1.8.2009 mohou návštěvníci ve výstavní síni Regionálního
muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout
výstavu historických svítidel a osvětlení s názvem Budiž
světlo… od louče až žárovce. K vidění jsou mimo jiné různé
typy loučníků, kratiknotů, petrolejových lamp i elektrických
svítidel. Otevřeno je denně mimo neděle a pondělí 9-12.00;
13-17.00 hod., v sobotu 8-12 hod.
Kresby a obrazy Evy Skořepové
Do 19.7.2009 probíhá v přednáškovém salonku a chodbě
budovy stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v
Náchodě výstava obrazů a kreseb Evy Skořepové. Návštěvník
si může prohlédnout např. kalendáře s lidovými a
křesťanskými náměty, ilustrace k pohádkám B. Němcové
nebo obrázky s květinovými motivy. Otevřeno je denně
mimo pondělí 9-12.00; 13-17.00 hod.
Fotografie a pohlednice starého Náchoda
Od 23. 7. 2009 do 30. 8. 2009 si mohou návštěvníci
v přednáškovém salonku a chodbě budovy stálé expozice
muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě prohlédnout
výstavu fotografií a pohlednic starého Náchoda. Exponáty
pochází ze sbírek Petra Honzery. Otevřeno je denně mimo
pondělí 9-12.00; 13-17.00 hod.
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V prostorách objektu je možné zhlédnout exponáty
z doby 2. sv. v., dobové fotografie a letecké snímky
opevnění z prostoru Hronova a také nový velkoformátový
model úseku linie lehkého opevnění.
S příběhem členů posádky amer. bombardéru B-17G,
který se zřítil u Lázní Bělohradu 14.2.1945 se návštěvníci
seznámí v letecké expozici, kde uvidí přes 40 ks.
nalezených fragmentů z tohoto letadla.
Ke koupi je stále brožura s podrobným popisem osudů
jednotlivých členů posádky, jejich posledního letu.
Kolem objektu T-S 5 vede turist. zelená stezka Hronov –
Č. Kostelec.
Objekt stojí jižně od Zbečníka (Na Chlomku), naproti
zákl. škole. Po veřejné kamenité komunikaci od Hronova je
možné se dostat os. automobilem až k objektu /po zelené
tur. stezce/.

Bunkr je otevřen každý první víkend v měsíci v
SO : 12-18 h. NE.: 9-17 hod.
V červenci a srpnu navíc častěji, ale nepravidelně :
nutno dohodnout na tel. č. 728 747 710
Přivítáme ještě žijící pamětníky výstavby opevnění, nebo
událostí z 2. sv.v.
Vstupné dobrovolné. Členové OSVH se těší na Vaši
návštěvu.

Z polické mateřinky

SDH Velký Dřevíč připravuje již 3. ročník této zábavné
akce v areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči. Dva břehy
místního koupaliště na letošním ročníku spojí dvě lávky. K
moderátorce Lucii Peterkové letos přibude i její bratr
Tomáš "Bréba" Peterka. Pro děti zde bude skákací
nafukovací hrad ve tvaru dvou hasících přístrojů.
I na letošním ročníku Dřevíčské lávky si budete moci
prohlédnout a jako první se svést novými vozy Citroën a
Subaru, které vám představí AC BOOM Dvůr Králové nad
Labem. Za podpory pivovaru HOLBA bude pro návštěvníky
připraveno jak dobré pití ve stylových stáncích tak i stan v
případě nepříznivého počasí. Budete si moci pochutnat na
prasátku, kuřatech a dálších dobrotách. K poslechu po celé
odpoledne zahraje Náchodská country popová akční
kapela Nacopak band.

Měsíc červen jsme ve třídě předškoláků – Berušek
zahájili oslavou Dne dětí. Celý týden měly děti ve třídě své
hračky, které si vzájemně půjčovaly.V úterý 2. 6. jsme
navštívili prvňáčky v ZŠ a jejich pí učitelky Kouglovou a
Šustkovou. Děti se setkaly se svými kamarády, kteří jim
předvedli, jak umí číst, psát a počítat – ať vědí,do čeho
jdou a co je čeká. Ve čtvrtek 4.6. jsme přijali pozvání pí
vychovatelky Kosové do školní družiny a po obědě jsme
zavítali i mezi děti. Školáci nám předvedli cvičení se
švihadly a tanec tučňáků. Všem děkujeme za milé přijetí a
dárečky.
Každoročně se děti těší na spaní v MŠ. V pátek 5. 6.
jsme se proto. večer sešli ve třídě Berušek. Odvahu nám
přišla dodat pí starostka I. Seidelmanová. Počasí nám přálo
a tak jsme se vydali hrát „ šipkovanou“ a na školní zahradě
jsme hledali poklad. Po setmění nás čekala stezka odvahy.
Na cestu nám svítily svíčky a společnost nám dělaly víla a
kouzelná babička. Spaní ve spacím pytli se dětem líbilo a
v sobotu ráno si děti domů odnesly medaili, pamětní list a
drobné dárečky. Děkujeme maminkám za upečení moučníků
dětem k snídani.
Velké poděkování patří příslušníkům Policie ČR, kteří nás
navštívili v pátek 5. 6. v MŠ.Policisté všem dětem z MŠ
předvedli uniformy, vybavení – vesty, helmy, pouta. Velice
zajímavý byl pobyt na zahradě se cvičenými psy, kteří plnili
různé povely. Děti také měly možnost prohlédnout si
policejní auto.
V úterý 9. 6. jsme se vydali autobusem do polské
Swidnice. V tamní mateřince nás srdečně přivítali. Bylo pro
nás připravené taneční vystoupení a sportovní hry na školní
zahradě, což se nám velmi líbilo. Domů jsme si odvezli
zajímavé dárečky.Děkujeme firmě CDS Náchod, která nám
z důvodu malého počtu přihlášených dětí snížila cenu za
autobus.
15. 6. se uskutečnilo setkání ježečka Bodlinky
s mláďaty, vrány Jarmilky s vráňátkem Emilkou a skřítkem
Javorníčkem u javoru na školní zahradě. Děti ze všech tříd
se shromáždily kolem
„javorového stromečku, všech
tvorečků domečku“, předškoláci zarecitovali básničku
Javorový stromeček, která bude po zhudebnění naší
školkovou hymnou. Poté jsme se rozloučili s ježečky, kteří
odcházejí na léto do lesa a na podzim se opět vrátí mezi
nás. Tito kamarádi nás provázejí po celý rok třídními
vzdělávacími programy.
Zarecitujte si s námi:

Nákupem výrobků svěřenců stacionáře Nona z Nového
Města nad Metují, Ústavu sociální péče z České Skalice a
občanského sdružení Cesta Náchod budete moci podpořit
tyto organizace a společně se podílet na začínající
spolupráci. Stejně tak podpoříte i Mateřskou školku ve
Velkém Dřevíči zakoupením pravých domácích koláčů.
Hvězdou odpoledního programu bude show Jirky
Svobody, několinásobného mistra ČR v cyklotrialu a trialu,
3x vícemistr světa v cyklotrialu a 11. ve světovém trialu.
Celé odpoledne začne ve 12.30 prezentacemi
závodníků, volným treninkem a dalším doprovodným
programem. Ve 14 hodin proběhne představení závodníku
za doprovodu ohňostroje a poté už začne hlavní závod.
Na večerním koncertu uslyšíte a uvidíte kapely HLINÍKOVÉ
LOPATKY DĚDEČKA PIPÝNA (HLDP), TRILOBEAT, vystoupení
tanečnic Sauba ze skupiny Badar, EASTPARK a MEDVĚD 009.

12

JAVOROVÝ STROMEČEK
Javorový stromeček,
všech tvorečků domeček.
Bydlí v něm tři kamarádi,
děti je mají moc rády.

Na javoru sedává,
naše vrána veselá,
Jarmilka se jmenuje
a zná všechno, co tu je.

Bodlinka náš kamarád,
chodí si sem s námi hrát.
Povídá nám o tom všem,
co se děje pod stromem.

S Javorníčkem předškoláci
mívají už velkou práci:
na školu se připravit,
přitom se i pobavit.

Všichni se tu rádi máme
navzájem si pomáháme.
Jaro, léto, podzim, zima,
ve školce nám je moc prima.

Ve středu 24.6. jsme zajeli na exkurzi do okresního
města. Zde jsme si prohlédli zámek i medvědárium, prošli
se po náměstí.

Javorový stromeček,
přírody je kousíček,
s přírodou nás seznámí,
zahradu nám ozdobí.
Středa 24. 6. byla pro předškoláky slavnostním dnem.Sešli
se s rodiči, pí řed. Balákovou, p. starostkou Seidlmanovou
a budoucími pí učitelkami prvňáčků pí Kolářovou a
Matyskovou v sále Pellyho domů. Třídní učitelky pí Šimková
a Ficencová dětem předaly stužky a pamětní listy, členky
Sboru pro oslavy pí V.Zítková a pí J. Teichmanová pak
rozdaly dětem knížky coby upomínku na tento významný
den. Loučení bylo pro všechny obtížné, děti nám přirostly
k srdci. Přejeme jim úspěšný start v 1. třídě a doufáme, že
nás přijdou do školky navštívit.
Děti ve třídě Kopretinek oslavily Svátek dětí výletem do
přírody za pokladem hejkala Hejhuly. Cestou plnily úkoly,
hledaly cestu podle značek a nakonec všechny čekala
sladká odměna – kouzelný pytlíček plný sladkostí. Ve školce
si děti hrály s Kouzelnými polštářky, které si přinesly
z domova.
Mladší děti ze tříd Sluníček a Zvonečků poznávaly okolí
svého města – výletem do Machova ke studánce a výletní
procházkou ke kapličce se studánkou P. Marie Suchodolské,
protože malým dětem to ještě tak nešlape jako jejich
starším kamarádům a tak by byl náročný výlet nad jejich
síly.
Závěrem nám dovolte popřát všem dětem krásné a
pohodové prázdniny plné sluníčka, dospělákům hodně
odpočinku, relaxace a skvělých letních zážitků.
Kolektiv učitelek MŠ

Ve čtvrtek 25.6. byli školáci v Polici nad Metují na
Slavnostním ukončení školního roku v Kolárově divadle.
Někteří si odsud odnesli i odměny za sběr léčivých bylin.
V ten samý den - čtvrtek 25.6. - proběhlo v MŠ pasování
na školáka. Celkem bylo ostužkováno 6 budoucích školáků.
V pátek 26.6. dostali školáci vysvědčení.
Za bezděkovskou školu přejeme všem školákům pěkné
prázdniny a jejich rodičům a dalším lidem klidnou a
prosluněnou dovolenou.

Červen 2009 na Bezděkově
Konec roku byl jako vždy velmi náročný a rychlý
(alespoň nám učitelům připadá, že je stále kratší a kratší).
A co všechno jsme za ten měsíc stihli?
Ze čtvrtka 4.6. na pátek 5.6 si školáci vyzkoušeli, jak se
spí ve školní družině.
Ve čtvrtek 11.6. navštívili žáci 4. ročníku spolu s
kamarády z Police dopravní hříště v Náchodě. Vyzkoušeli si
zde nejen jízdu na kolech, ale psali opravdový zkušební
test.
V tento den - čtvrtek 11.6. - si vyzkoušely spaní ve
školce děti z MŠ. Letos spalo celkem 15 dětí a i přes velmi
ošklivé počasí si tento den užily. Noční stezku odvahy zvládl
úplně každý z nich.
Poslední týden - v pondělí a úterý - žáci ve škole uklízeli
a chystali jednu třídu na malování.
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Marie Vaisarová

STATISTIKA
K 30.6.2009 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4228 obyvatel.

JUBILEA

=========

V červnu 2009 oslavili životní jubilea:
70 let
pan Oldřich
Linhart
75 let
pan Antonín
Ošlejšek
pan Zdeněk
Horský
80 let
paní Emilie
Hrušková
pan Jaroslav Řehák
pan Jaroslav Beran
85 let
paní Božena
Vinterová
V pečovatelském domě oslavil v plné svěžesti 90 roků
pan František Slovák. Popřát oslavenci, samozřejmě
kromě dalších gratulantů, byla paní starostka Ida
Seidlmanová a předsedkyně pro obřady a slavnosti paní
Zdeňka Šváblová.
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.

PLATINOVÁ SVATBA

12.6.2009 Zdeněk Hejkal a Hana Ehrenbergerová na Hvězdě

Vítání občánků

======

V sobotu 20.června jsme oslavili vstup do života s 15
malými občánky.
Kristián Hušek, Vojtěch Jirman, Natálie Jirmanová, Alexandr
Palla, David Marcin, Sarah Richterová, Bohumil Scholz, Ondřej
Krtička, Jan Kutík, Eliška Knittelová, Inna Volhejnová, Michaela
Pavlínková, Klímová Lucie, Anna Klimešová

Platinová svatba – 70 roků od uzavření manželství.
Málokdo má to štěstí oslavit takové výročí. V našem okolí se
to podařilo manželům Waltraud a Františku Šedovým.
Popřát s kytičkou a malým dárkem byly paní starostka a
předsedkyně naší komise.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme nadále zdravíčko a
dobrou náladu.

SŇATKY = = = = = = = ===
Jedenáctkrát v červnu zaznělo dvojhlasné „ANO“
5.6. Pavel Cvrček a Petra Chudá- v obřadní síni
6.6. Jiří Erlebach a Kateřina Čupelová – na Hvězdě
6.6. církevní sňatek
6.6. Jan Beran a Kateřina Klikarová – na Slavném
12.6. Zdeněk Hejkal a Hana Ehrenbergerová – na
Hvězdě
12.6. Radek Rohlena a Karolína Lamková – na Ostaši
13.6. Luboš Malý a Dagmar Šefcová – v suchodolské
kapličce
13.6. Tomáš Horák a Jana Šulcová – v obřadní síni
19.6. Josef Strnádek a Bohdana Kollertová –obřadní síň
19.6. Dušan Cetl a Lucie Bradáčová – církevní sňatek
v kapli na Hvězdě
20.6. Pavel Burda a Zita Poláčková – na Slavném u
„Hřibů“

Novinka
v informačním
evidence obyvatel

23.5.2009 Ondřej Krejza a Alexandra Pšeničková

systému

Od 1.7.2009 nabývá účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým
se mimo jiné upravuje i zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci
obyvatel. Jednou ze změn je to, že může být ke každému
obyvateli (tedy i cizinci s povoleným trvalým pobytem)
evidována adresa pro doručování písemností. Údaje o
adrese pro doručování jsou evidovány pouze v případě,
zažádá-li o jejich zavedení sám obyvatel na ohlašovně
v místě svého trvalého pobytu.
Pokud máte zájem nechat si zaevidovat doručovací adresu
do systému EO, můžete od 1.7.2009 využít této možnosti na
ohlašovně evidence obyvatel podle svého trvalého bydliště.
Občan může tuto adresu kdykoli zrušit, nebo změnit.
Dagmar Hambálková, matrikářka
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Ach, nikoli mrtví se k nám někdy vracejí.
Je to jen zdání a klam, protože jsme to my,
kteří přicházíme k nim.
Den ze dne jsme jim blíž a blíž.
Jaroslav Seifert

doplněna skupinami keřů. Projekt ale zahrnuje kromě alejí
také lokality „nová zástavba“, „základní škola“ a „
koupaliště“, na kterých byla provedena komplexní parková
úprava. Práce zahrnovaly především terénní úpravy, nové
zatravnění a výsadbu dřevin. Realizace akce „Vegetační
úpravy v katastru obce Žďár nad Metují“ byla zahájena dne
1.10.2008 a byla dokončena v květnu 2009. Celkové náklady
činí cca 3,1 mil Kč. Věříme, že nová zeleň bude přínosem
pro lepší vzhled obce a přispěje ke spokojenosti občanů i
turistů.

Seniorské aktuality >>>
Miloš Puschmann odešel. Znal život ze všech stran.
Z lícové i z rubu. Byl rád veselý, ale uměl si i zaplakat.
Milý Miloši,
rozloučením a poděkováním v pátek 10. července
ve tři čtvrtě na tři v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie
u nás ve městě na Tebe určitě nezapomeneme!
Ida Seidlmanová

Poděkování
za slova útěchy, za účast i květinové dary při rozloučení
s panem Jaromírem Linhartem. Srdečně děkuje manželka
Věra Linhartová, dcery Věra a Jaromíra s rodinami.

VEGETAČNÍ ÚPRAVY
OBCE Žďár nad Metují

V KATASTRU

Smyslem celého projektu je zlepšení ekologických a
krajinotvorných funkcí zeleně v katastru obce, obnova
liniových doprovodů podél komunikací a úprava sídelní
zeleně. Tento projekt zahrnuje úpravu zeleně v několika
různých lokalitách. V první řadě jde o obnovu a novou
výsadbu liniových prvků podél polní cesty k Ostaši a podél
veřejných komunikací mimo zastavitelné území obce tj.
k Maršovu, České Metuji a směrem k Polici nad Metují.
V rámci obnovy alejí bylo provedeno vykácení zdravotně a
tvarově nevyhovujících listnatých dřevin a odstranění
ovocných stromořadí, která byla přestárlá a ve špatném
zdravotním stavu. Následně byla provedena nová výsadba
především ovocných dřevin (švestky, jabloně, hrušně a
třešně) a listnatých stromů (lípa, javor), která byla
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Den „D“ nadešel a média avizovala psí počasí, což v nás
vyvolávalo značné obavy, ty se nakonec nevyplnily a tak
Senior klub Ostaš, cestou necestou, ujížděl malebnou
krajinou s azurovou oblohou a v tropickém vedru do cíle
cesty – Liberce! Super autobus, klimatizace, občerstvení a
spolehlivý pan řidič byla deviza šťastné cesty... Projížděli
jsme vyšperkovanými městy, malebným údolím vlnící se
řeky Jizery mezi chaloupkami, rozkvetlé jarem, vonící
přírodou, abychom před 10.00 hod. spočinuli v náručí města
bohatých tradic. O historii i současnosti nás předem
informovala organizační referentka pí H. Tremčinská.
Kabinová lanovka nás vynesla na pohádkový Ještěd a obava,
že neuvidíme ty kýžené scenérie se rozplynula. Otevřel se
prostor a my byli svědky nevídané podívané. Část z textu
naší národní hymny – zemský ráj to napohled a to je ta
krásná země, země česká domov můj... jsou víc než
pravdivá. Nic na zážitku neubral ani větříček, který dováděl
jako „TAJFUN VILDA!“ Na tak zkušené harcovníky, horaly a
sokolky si jen tak někdo nepřijde. V zasklené restauraci
útulno a milo...
Vidina bašty nás však přiměla k návratu dolů, kde nás
čekala prohlídka RADNICE. V němém úžasu jsme vzhlíželi na
architektonický skvost a interiér honosné budovy.
Po obědě park před ZOO poskytl azyl ve stínu lip a
tryskající fontány těm „znaveným“, aby trénovaní a v dobré
kondici prošli PAVILONY se zvířaty, ptáky, vším, co tato
ZOO, založená jako první v republice, poskytla. Pousmáli
jsem se nad obrázky karikaturisty, šprýmaře, bývalého
reprezentanta v závodním sáňkování p. J. Urbana.
Vycházeli spokojeni, veselí, ale žíznící!!!
Jen neradi jsme opouštěli Liberec, velkolepé moderní
město, které ušlo obrovský kus cesty díky vědeckým i
sportovním úspěchům. Jeho prestiž stoupá. Město
rododendronů se nám zapsalo hluboko do paměti...
Zpáteční cesta byla delší dík objížďkám, kolonám aut a
také když je příjem, musí být zákonitě i vydání, zastavení =
akutní a v kopřivách, co je super = moderna, nemusí být
NEJ a tak klimatizace trucovala, senioři lapali po dechu,
jako leklé ryby, ale humor je neopouštěl. Telefonát a

zájem naší pí starostky I. Seidlmanové potěšil. Děkujeme za
pozornost.
Projeli jsme snad celé východní Čechy, ale stálo to za
to. Šťastná cesta se vyplnila, tak jsme kolem 21. hod.
vystupovali v cíli, našem městě Polici n. M. Ordinaci
v růžové zahradě v televizi jsme neviděli, ale co víme po
dnešku? Naše země je růžová zahrada nejen v máji, ale i
přes různé peripetie je nejkrásnější. Jen se musíme kolem
sebe rozhlédnout! Sv. Petr nás nezklamal, Medard si to
určitě vynahradí. Nic to neubere na posledním setkání před
prázdninami na Ostaši. Jak jsme se bavili, dočtete se níže
Seniorskými aktualitami v dnešním vydání PM. Mějte se
letně, i když s panem Antonínem Důrou: „Tento způsob léta
zdá se mi poněkud nešťastným, plně souhlasím...

Hana Krejčová

Setkání na Ostaši
se stává pravidlem před prázdninami, LOGO stolové
hory máme v názvu. Setkání mělo skvělou atmosféru, do
chatové osady za skvělou krmí, pitím a ochotným
personálem nás vyvezl autobus „MODRÝ ŠÍP“, u volantu p.
Kozár a vyhnul se objížďkám! Komu kolena slouží a nohy
poslouchají, volili variantu jinou, chůzi polní, stezkou
přírodou...

U manželů Jany a Petra Malíkových nás srdečně přivítali
a s obsahem odpoledne seznámili Pivoňkovi, popřáli hezké
prožití nejen dnešního dne. Čekají nás dva měsíce prázdnin
a po nich abychom se opět ve zdraví rádi setkali jako dobří
přátelé v Pellyho domech. Náladová hudba pod taktovkou
p. Václava Hybše zněla restaurací, ale ani výhledu

z venkovní terasy do okolí a Orlické hory nemohl ubrat na
kráse „votrok větříček“. Babičko, on nás provází už
pravidelně denně. Na draka by to bylo skvělé. Skvěle, jako
vždy, naladěn i přes drobné zdravotní neduhy a po
hospitalizaci byl náš RŮDINEK, známý to LEV PARKETU,
předvedl malé extempore, to díky několika „PRCKŮM“, zářil
jako LUCERNA pana mlynáře Libora doprovázejícího paní
kněžnu ve stejnojmenné hře Aloise Jiráska. Přání skromná a
splnitelná, přípitek NA TYKÁNÍ! Bylo mu vyhověno, patří
k bontonu. „Na zdraví!“ Zdravice se nesla od stolů až do
blízkých skal. Kamery a foťáky se žhavily...
Odpoledne v pěkném prostředí uteklo víc než je zdrávo
a nastalo rozloučení. Poslední zamávání na cestu a my jsme
šli po svých, abychom se zastavili a chvilkou zamyšlení
postáli u POMNÍKU obětí, který zde koncem měsíce května
pro vzpomínku byl předán veřejnosti. Místo důstojné, čin
šlechetný a určitě i atraktivní pro turisty. Je zde krásný
výhled do širokého okolí.
Pan J. Němeček napočítal 78 seniorů a paní Jana nám ze
„štíhlého fondu“ přidala BONUS na pohoštění. Díky. Záběry
vystřihly pí JUDr. J. Seidelová a pí Zhánělová.
Na dva měsíce o nás nebudete nic vědět, v PM se
zviditelníme až v říjnu. V září bude setkání, program
zajímavý, volba MISS se blíží, ať jsme dokonalé.
Samozřejmě, že vědomostně, dvacítky z nás bohužel nikdy
nebudou...
Za všechno a za všechno děkujeme. Dík patří i pí
starostce I. Seidlmanové, která i na Ostaš si chvilku pro
seniory našla a svou návštěvou dala najevo, že na nás
nezapomíná.
Hezké prožití prázdnin a na radostné shledání v září se
budeme těšit. A pamatujte si, že sluníčko je nahoře!
Kde nás najdete?
www.police.cz záložka, sport a volný čas
Hana Krejčová

Červen v DD
Pro letošní začátek léta by byla vhodná slova klasika:
,,..tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný..“,
neboť počasí nás během června docela dost potrápilo,
pršelo a pršelo, ven se vyjít nedalo.
My jsme si pochmurné, deštivé a zatažené dny vylepšili
ručními pracemi, hraním různých společenských a
zábavných her, testů, kvízů a hádanek.
V polovině června se konala společná oslava narozenin.
Naše pozvání tentokrát přijala paní Rejchrtová z Pěkova,
která v roce 2007 podnikla cestu vozem se svou kobylkou a
psem kolem hranic naší republiky. Její vyprávění o slastech
a strastech putování, doplněné fotografiemi, bylo velice
zajímavé, poutavé a napínavé. Takový čin vyžaduje jistě
kus odvahy, sebezapření a pevné vůle. Z jejich slov
vyzařovala láska ke koním i k přírodě. Paní Rejchrtové
proto patří náš velký obdiv a poděkování.
S výstavbou nového domova zvažujeme o zřízení
reminiscenční místnosti. Jedná se o vzpomínkovou místnost
zařízenou ve stylu 20. – 30. let minulého století, tedy
připomínající mládí našich obyvatel. Sloužila by
k odpočinku, vzpomínání i povídání.
Žádáme proto touto cestou čtenáře Polického
zpravodaje i širokou veřejnost o pomoc vybavit tuto
místnost. Pokud máte nějaký nábytek, bytové doplňky,
textilie a jiné podobné věci z období 1. republiky a byli by
jste ochotni je našemu domovu věnovat, kontaktujte nás
(491 541 279 – paní Hilmanová, Voborníková Hana). Rádi
Vám sdělíme bližší informace. Předem děkujeme za ochotu.
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A protože léto je obdobím dozrávání všelijakého ovoce,
přinášíme tentokrát recept našich babiček na litou
bublaninu:
- ovoce (jahody, vypeckované třešně, nejlepší jsou
borůvky)
- palačinkové těsto – mléko asi 1/2litr
- 3 vejce
- přiměřeně mouky 200-300g (polohrubá, hladká nebo
smíchaná)
- špetka soli
- asi tři lžíce cukru
- možno přidat trochu prášku do pečiva a citronovou
kůru
Suroviny na těsto smícháme, těsto nalijeme na
vymaštěný a moukou vysypaný pekáč, posypeme ovocem,
upečeme. Po upečení posypeme moučkovým a vanilkovým
cukrem, nakrájíme na kousky, nebo jíme lžící přímo
z pekáče. Dobrou chuť!!!
Za DD: Věra Kašíková ředitelka

Jako kulturní program vystoupily mažoretky z Domu dětí
a mládeže DOMINO z Hronova. Letos dosáhly krásných
úspěchů, v kvalifikaci 3x zlatou medaili a 2x bronzovou na
soutěži v Zábřehu. Celkově mají 10. místo v České
republice. Moc se nám jejich vystoupení líbilo. Sklidily
veliký aplaus.
Oslava se vydařila. Poděkování patří všem, kteří se na
přípravě a organizaci podíleli.
Za výbor fondu jednatelka Marie Chaloupková

Výročí 85 let od založení fondu pro
pozůstalé v Polici n. M. a okolí
V sobotu dne 20. června 2009 se uskutečnilo na
Bezděkově v pohostinství „U Vojtěchů“ slavnostní zasedání
věnované 85. výročí založení našeho fondu.
K založení fondu vedla šlechetná myšlenka o mezilidské
pomoci v době, kdy se pozůstalí chtějí důstojně rozloučit
se svými nejbližšími. Fond vznikl v roce 1924, nedlouho po
l. světové válce, a jistě k němu vedla i ne příliš dobrá
ekonomická situace obyvatelstva.
Dnes můžeme považovat za logické, že fond vznikl právě
v nejsilnější veřejné organizaci, kterou v té době byly právě
dobrovolné sbory hasičů. Právě ty silně a příznivě
ovlivňovaly společenský a kulturní život na vesnicích a ve
městech.
Ale jak je to i v životě lidském i fond za svých 85 let
prošel různými obdobími, které někdy nebyly zrovna lehké.
Přežil 2. světovou válku i různé společenské změny za
posledních 50 let, kam dosáhne již i paměť našich
současných členů fondu. Vždyť mezi námi je stále hodně
členů, kteří jsou ve fondu více než 50 let. A zejména jim
patří náš vřelý dík za jejich vytrvalost a nemnohým i za
práci v různých funkcích ve prospěch fondu. Mezi námi
najdou se i tací, kteří jsou členy víc než polovinu svého
života a jsou ve stejném věku jako fond dnes.
Celou historií fondu se mimo hlavní ekonomickou
činnost táhne jako barevná nit také společenská činnost
členů a snaha zpříjemnit život nám pozůstalým.
A tak jsme rádi, že při příležitosti 85. výročí založení
fondu můžeme konstatovat, že i za poslední 5-ti leté
období fond žije plným životem. Současnou ekonomickou
situaci fondu lze označit za velmi dobrou a stabilní.
Věříme, že i významným kladem je zvýšení pohřebného na
5 000,- Kč a tím jsme se přiblížili ekonomické realitě dnešní
doby.
Důležitým faktorem pak je, že se nám dlouhodobě daří
udržovat členskou základnu. Ta se čítá na 1 000
přispívajících členů, kteří jsou v Polici n. M. a okolí
organizováni ve 24 okrscích.
Stále jsou mezi námi jednotlivci tvořící pracovitý
kolektiv, kteří mimo svou pravidelnou schůzovou činnost
jsou schopni zajistit každý rok 2 autobusové výlety po
krásných místech našeho okolí, kde je stále co objevovat. A
každoročně dnes již tradiční Mikulášskou zábavu, na které
nikdy nechybí nějaké to kulturní vystoupení. Tuto tradici
dodržujeme i na valných hromadách fondu.
Celé mimořádné akce se zúčastnilo 74 členů a 36 hostů.
Mezi vzácné hosty patří účast paní starostky města Police
nad Metují, paní Idy Seidlmanové, která nám popřála
mnoho zdaru do dalších let.

17

Skautské okénko
Jak jsme na skautských závodech
vyhráli …. nad smrtí
Rád bych se s vámi podělil o vzpomínky na událost, po
které jsem byl na kluky ze svého oddílu skutečně hrdý.
Začaly prázdniny a na nás čekají stovky nových zážitků,
radostí i klopýtnutí. Mnohokrát jsem se v očích rodičů
setkal s drobným despektem k tomu, čemu se snažíme
členy našich oddílů naučit. Výsledky naší práce jsou totiž
jen stěží změřitelné a vyhodnotitelné. Skautský závod,
takzvaný Svojsíkáč, který se opakuje v dvouletých
periodách asi také není tím přesným měřítkem kvality
výchovy, vždyť Junák je dle svých stanov „výchovnou“
organizací.
Z následujícího textu je patrné, jak blízko má k sobě
nácvik a realita, nás obojí potkalo v jeden den. A kluci
(dle hesla skautů) byli připraveni !!!
Na krajské kolo Svojsíkova závodu do Jinolic u Jičína (5.
- 7.června 2009) jsme vyráželi po značných komplikacích
(způsobených rozličnými zdravotními problémy – od
neštovic, přes horečky až po čerstvou zlomeninu) plni
očekávání. Těšili jsme se na víkendovou akci v atraktivním
prostředí nedaleko Prachovských skal, chtěli jsme prověřit
své dovednosti i vědomosti a hlavně poznat nové lidi a
místa. Dále cituji ze vzpomínek kluků z družiny Rysů
1.oddílu bratra Františka střediska Skaláci Police nad
Metují:
„Celý závod se odehrával v sobotu, po snídani nás ještě
hřály sluneční paprsky na slavnostním nástupu. Pak
chlapecké hlídky vyrazily na modul závod s kruhovým
startem. Po absolvování závodu jsme věděli, že to není
nejlepší, ale ani nejhorší. Nejvíce bodů jsme ale
jednoznačně ztratili na stanovišti zdravověda a řešení
krizových situací. Byli zde dva figuranti, jeden bez známek
života – měli jsme jej resuscitovat a druhý v šoku. Zavolali
jsme cvičně záchranku a snažili se zraněného vrátit mezi
živé. Moc se nám to ale nedařilo, trochu zbytečně jsme
zazmatkovali. Po obědě následoval modul brány. Tady jsme
se museli rozdělit na jednotlivce. Tato část Svojsíkáče se
nám příliš nepovedla. Hned po ukončení modulu jsme šli na
večeři. Den totiž ještě zdaleka nekončil.

Po večeři následovala naše královská disciplína, na
které jsme mysleli, že nasbíráme nejvíce bodů, ale všechno
bylo nakonec úplně jinak. Cestou jsme mohli získat
bonusové body za navštívení několika zajímavostí v okolí,
většinou se jednalo o památníky na válku v roce 1866. Vše
bylo na rozhodnutí rádce a členů družiny – nedalo se
v časovém limitu navštívit všechny a pak včas dojít do
Jičína, kde jsme měli plnit další úkoly. Došli jsme k nejvíce
bodovanému pomníku (který byl samozřejmě stranou od
přímé cesty do Jičína) a viděli jsme, že nestíháme. Proto
jsme zvolili trasu podél hlavní silnice, kde jsme měli
zakreslit Ossarium bitvy u Jičína z roku 1866.
Bylo téměř 22 hodin, slabě pršelo a všude kolem tma.
Cestou jsme viděli, jak kolem nás profrčelo hroznou
rychlostí auto, přejelo za horizont a slyšeli jsme tlumenou
ránu. Nevěnovali jsme tomu velkou pozornost, ale napadlo
nás, že by se tam mohlo něco stát. Když jsme přišli blíž,
tak si Kojta všiml podivného kouře, zrychlili jsme a po pár
vteřinách uviděli rozsekané auto. Hned jsem vykřikl volejte
záchranku!!! Hejkal, náš doprovod, hned zareagoval,
mladší kluky jsme poslali dál od auta a Kojta (rádce) a
Coolha (podrádce) zkoušeli komunikovat se zraněným 21letým řidičem zaklíněným v úplně rozbitém vozu.
Automobil se převrátil přes střechu a poté přední částí
přerazil strom. Byl to nezáviděníhodný pohled, všude byla
krev, zkoušeli jsme v okolí hledat případné další zraněné,
naštěstí byl v autě jen řidič. Ten zpočátku vydával
chraplavé zvuky, postupně však ztrácel vědomí, dispečerka
záchranky nám zdůraznila, abychom s ním nehýbali. Po
příjezdu sanitky jsme až do příchodu hasičů svítili
baterkami záchranářům. Zraněného museli vyštípat z auta
a musela přijet i další záchranka. Poté s námi mluvila
policie a všichni jsme, ač vyklepaní, popisovali průběh
poslední půlhodiny. Pak nás pustili a my jsme šli o kousek
dál k motorestu, kam si pro nás přijeli organizátoři závodu.

Večer byl ještě dlouhý, byli jsme hodně rozrušení a
celou událost popisovali Bumerangovi (náš vůdce), uklidnil

nás a kolem jedné ranní jsme usnuli. Další den ráno po
snídani bylo vyhlášení. Umístili jsme se čtvrtí z deseti
chlapeckých hlídek, dále nás hlavní organizátor závodu
označil jako hlídku s nejlepším chováním (bez jediného
strženého bodu) a před všemi pochválil za skvěle zmáklou
krizovou situaci. Poté jsme nevyrazili s ostatními
autobusem do Jičína, ale šli na plánovanou výpravu do
Prachovských skal.“
Každou hlídku na večerní výpravu doprovázel pro
zajištění bezpečnosti dospělý doprovod z jiného oddílu,
polické Rysy „vyfasoval“ 21-letý Pavel Jíša – Hejkal z
33.oddílu Termitů (5. středisko sv. Jiří Hradec Králové). Zde
jsou jeho vzpomínky na první červnovou sobotu:
„V sobotu večer kolem 20 hodiny jsem na nástupu
dostal přidělenou družinu s tím, že jim mám dělat dozor
při výpravě, kde měli kluci navštívit a obkreslit několik
památníků a opsat si z nich pár údajů. Po krátkém
plánování trasy jsem vyrazili k prvnímu památníku, splnili
vše potřebné a pokračovali k druhému a pak po chvilce
váhání i k třetímu, který byl vcelku z ruky.
Poté jsem se vydali už na cestu do Jičína, kde jsme měli
další úkoly. Byla už skoro tma. Cestou jsem se měli ještě v
plánu zastavit u kapličky zvané Ossarium. Jak se k ní
blížíme po poli, tak vidíme, že po hlavní silnici jede nějaké
auto vcelku dost rychle a poměrně riskantně na to jaká tam
je cesta, kromě toho byla vozovka mokrá. Jakmile přejel
horizont slyšeli jsme ránu, ale nepřisuzovali jsme jí moc
velký význam, řekli jsme si: “To skočil a něco urval, nejspíš
vejfuk.“ a pokračovali jsme v cestě. Chvilku poté jsme se
přiblížili ke kapli, obešli jsme ji na druhou stranu, když v
tom si kluci všimli, že něco leží v příkopu. Bylo to auto, z
kterého jemně stoupal dým (nejspíš jen pára). Rychle jsme
běželi k němu. Kluci tam doběhli dřív a všimli si, že v autě
někdo je. Vzápětí jsem přiběhl i já. Všem nám zatrnulo.
Byl jsem pěkně vyjukaný a krve by se ve mně nedořezal.
Ten člověk v autě vydával neidentifikovatelné zvuky.
Vypadalo to, že je nejspíš v šoku. Rychle volám záchranku,
kluci se rozdělili a Kojta začal na řidiče mluvit. Jakmile
mně to na 155 paní zvedla, zapomněl jsem na všechny ty
učebnicové příklady, jak se má volat. Řekl jsem jí, co se
stalo a kde se to stalo a kolik je zraněných a na ostatní se
vyptala, jak potřebovala. „Záchranka už je na cestě,
mávejte na ně baterkami,“ řekla operátorka a zavěsila.
Těch pár minut než přijela sanitka bylo nejdelších jaké
jsem kdy zažil a myslím si, že nejen pro mne, ale i pro
kluky. Těsně před příjezdem záchranky upadl nešťastník do
bezvědomí. Přijela sanita. Vyběhla doktorka k autu a já jí
svítil čelovkou. Ohledala zraněného. Mezitím se sanitka
otočila a postavila se ke krajnici. Vychází její řidič a
podává doktorce límec. Já jdu ke klukům. Rozhlížíme se
ještě po poli, jestli tam náhodou ještě někdo není. Mezitím
přijeli hasiči, během chvilky už vystříhávají nešťastníka
hydraulickými nůžkami. Vyndávají ho z auta a pokládají na
lehátko, fixují ho, dávají do sanitky. Po chvíli přijela ještě
druhá, v sanitce jej pravděpodobně resuscitují a pak
odjíždí. Mezitím přijela policie, vše fotili a prováděli další
ohledání. My čekali poblíž na poli, po chvilce ke mně přišel
policista a spíš kluci než já :o) mu popsali, co se stalo.
No a jaké byli naše pocity? Po příchodu jsme byli vcelku
dost vyplašení, ale reagovali jsme rychle jak skvěle sehraný
tým. Každého napadlo něco. Ono v takovéto situaci se
každý zachová jinak a dokud si to člověk nezažije na vlastní
kůži, tak nikdy nedokáže předpovědět, jak bude reagovat.
Ve středu po nehodě mi volala maminka toho kluka, že
to přežil s nalomeným žebrem a zlomeným obratlem.
Doktoři jí prý říkali, že kdyby tam byl o chvilku déle, tak
by neměl moc velkou šanci. Strašně nám děkovala a ještě
říkala, že také dříve chodil do skautského oddílu.“
Tolik vyprávění členů družiny Rysů a jejich doprovodu
Hejkala o jedné z nejtěžších chvil v jejich životech. Po této
zkušenosti jsem si vzpomněl na pár známých, kteří se
pozastavují nad smyslem skautské výchovy. Je snad
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důležitější trefit roh fotbalové brány z 30 metrů a kvalitně
zahrát náročnou skladbu na trubku než umět zachránit
lidský život? Co myslíte? Kolik aut v onen večer bez
rozmýšlení projelo kolem havarovaného vozu? Kluci jich
napočítali dost!
Dopoledne jim to na závodě moc nešlo, večer to v praxi
zvládli na výbornou. To byl ten skutečný "skauting pro
život".
Fotografie z průběhu závodu i z naší další činnosti
objevíte v Galerii na webových stránkách oddílu
www.obf.skauting.cz. Další z výsledků našeho snažení
můžete vidět v Muzeu města Police nad Metují, kde je až
do konce září výstava o projektu Hraničníky Broumovska.
Na začátku školního roku mezi sebou rádi přivítáme nové
členy.
Mějte se pohodově a "nohu z plynu", ne po každé
krajnici se prochází skauti
Michal Bureš - Bumerang
vůdce 1.oddílu bratra Františka střediska "Skaláci" Police
nad Metují

Astronomický klub
Police nad Metují
SOUHVĚZDÍ LETNÍ OBLOHY

Připojená mapka zobrazuje několik souhvězdí, která na
noční obloze uvidíme v období letních prázdnin.
V polovině července kolem půlnoci bude planeta
Jupiter nízko nad jihovýchodním obzorem. Jasná hvězda
Vega (1) v souhvězdí Lyry bude zářit v zenitu - přímo nad
našimi hlavami. Poznáme ji podle modrého zabarvení.
Hvězda Antares (4) s nápadně červeným zabarvením bude
ve stejnou dobu nad jihozápadním obzorem.
Pro snadnou orientaci na letní obloze nám dobře
poslouží tzv. letní trojúhelník. Je to pomyslné spojení 3
jasných hvězd: Vega (1) v souhvězdí Lyry, Deneb (2)
v souhvězdí Labutě a Altair (3) v souhvězdí Orla.
Souhvězdími letního trojúhelníku prochází stříbřitý pás
Mléčné dráhy. Malý turistický dalekohled (triedr) nám
Mléčnou dráhu dokáže rozložit na velké množství slabých
hvězd. Všechny tyto hvězdy jsou společně s naším Sluncem
součástí hvězdného „společenství“, které nazýváme
Galaxie.
Mléčná dráha se nejlépe pozoruje nyní v létě. Musíme se
ovšem vypravit daleko za město, kde neruší veřejné
osvětlení, které je „nepřítelem“ každého astronomického
pozorování. Mléčnou dráhu neuvidíme ani za Měsíčního
úplňku. Velké množství hvězd, které za ideálních podmínek
můžeme vidět i bez dalekohledu je skutečně ohromující!

20. července ve 21h 17min uplyne neuvěřitelných 40 let
od okamžiku, kdy američtí astronauti Armstrong a Aldrin
přistáli na Měsíci. 21. července 1969 ve 3h 56 min sestoupil
Armstrong jako první člověk na povrch Měsíce. Třetí člen
posádky Collins tehdy kroužil na oběžné dráze okolo Měsíce
ve velitelské sekci lodi Apollo 11.
Program APOLLO byl nejnáročnějším vědeckým
programem všech dob. Ani po 40 letech není dosud jasné,
kdy člověk znovu přistane na povrchu našeho nejbližšího
kosmického souseda.
Pohledy do vesmíru
SLUNCE
22. července v 18 hodin 36 minut SELČ
vstupuje do znamení Lva,
4. července je Země na své dráze nejdále od
Slunce (152,1 miliónu kilometrů),
v červenci se den zkrátí o 1 hodinu a 1 minutu,
MĚSÍC
7. v úplňku, 15. v poslední čtvrti, 22. v novu,
28. v první čtvrti,
MERKUR
není pozorovatelný,
VENUŠE
na ranní obloze, 19. v konjunkci s Měsícem,
MARS
ráno nad východním obzorem v souhvězdí Býka,
JUPITER
po celou noc v souhvězdí Kozoroha, 13.
v konjunkci s Neptunem,
SATURN
na večerní obloze v souhvězdí Lva,
URAN
po celou noc v souhvězdí Ryb,
NEPTUN
většinu noci souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Nové známky
Námět známky
Cisterciácký klášter
Vyšší Brod, který slaví v
tomto roce 750. výročí
svého vzniku. Založil jej
r.
1259
Vok
z Rožmberka. Vyšší Brod
se
stal
rodovým
klášterem Rožmberků s
velkým majetkem a je
zde pohřbeno deset
generací tohoto rodu. Po
vymření Rožmberků v r.
1611
přešel
pod
patronát císaře, který
jej později udělil rodu
Eggenberků, s nimiž
musel klášter neustále
bojovat o svá práva. Na
jejich místo nastoupili
na počátku 18. stol. Schwarzenberkové. Značně odlehlá
poloha ochránila klášter v době husitských válek i
reformace, takže areál zůstal v podstatě neporušen a je tak
nejzachovalejší a historicky nejautentičtější monastickou
lokalitou v České republice. Cyklus devíti deskových obrazů
tzv. Mistra Vyšebrodského v klášterní galerii je vrcholně
gotickým skvostem českého malířství. V kapli je deskový
obraz Vyšebrodské madony od anonymního umělce a v
klášterním pokladu je nejvzácnější památkou dvouramenný
Závišův kříž.
Na známce je zobrazen exteriér kostela Panny Marie,
který ve skutečnosti tvoří dominantu klášterního komplexu.
Nad kostelní stavbou je schematicky vyznačena gotická
architektura s klenebními žebry a kruhovým oknem.

Způsob tisku
APOLLO 11
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čtyřbarevný ocelotisk z plochých desek v barvě okrové,
modré, tmavomodrá a černohnědé.

Námět známky
Zámek Horšovský Týn
leží
v
západních
Čechách. Původně raně
gotický biskupský hrad
kastelového typu byl po
požáru r. 1547 citlivě
přestavěn
italským
architektem A. Gallim na
renesanční zámecké sídlo
Lobkoviců. Dochovala se
raně gotická biskupská
hradní kaple s unikátně
členitou
žebrovou
klenbou a nástěnnými
malbami
vystavěná
burgundskou
stavební
hutí v pol. 13. stol.
Později již zámek nebyl
přestavován s výjimkou drobných novorenesančních úprav
na zadním nádvoří při poslední rekonstrukci na konci 19.
století.
V rytířském sále je umístěna unikátní portrétní galerie
českých panovníků. Do areálu patří nejen hlavní zámecká
budova, ale i purkrabský palác a téměř čtyřicetihektarový
přírodně krajinářský park s Glorietem, Vdovským domem a
Loretánskou kaplí, která je asi první stavbou tohoto druhu v
Čechách.
Na známce je zobrazena část zámku s hlavním vchodem
doplněná schematicky vyznačenou unikátní žebrovou
klenbou hradní kaple.

Způsob tisku
čtyřbarevný ocelotisk z plochých desek v barvě žluté,
hnědé, červené a černohnědé (náklad 240 000)
Stanislav Plachta

MAMINA >>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Jak se píše fejeton
Od dubna roku 2007, kdy jsem se poprvé společensky
proflákla v Polickém měsíčníku se svými postřehy
z mateřského centra ve formě fejetonů, uplynulo už hodně
času, slov a papíru. Ráda bych Vám nyní osvětlila, jaké
pohnutky mě každý měsíc vedou k zapsání mých zážitků
s MaMiNou.
Tak za prvé je nutné nejdříve najít nějaké to téma.
Občas je to jednoduché a článek se mi v hlavě tvoří již
s probíhající akcí – třeba! Jak jsem seděla v cíli“ se psalo
skoro samo už při sezení v cíli.
Někdy je za ten měsíc zážitků tolik, že člověk neví,
kterou múzu popadnout za pačesy dříve, ale to se stává
málokdy. Většinou s hrůzou zjistím, že na druhý den je
uzávěrka a prsty mi kmitají po klávesnici, až se z počítače
kouří – někdy by se hodil nějaký ten švarný hasič.
Když už mám téma, jako druhá velmi důležitá věc je
dostatečně v článku znemožnit nejen sebe a svoji rodinu,
případně také své spolupracovníky, přátele a další
návštěvníky centra.
V mém fanklubu je již pár takových, kteří jen čekají,
jestli se v článku objeví zmínka o mém manželovi. Myslím,
že popisem jeho krmení divé zvěře na farmě U rozcestí,
jsem fanouškům udělala dostatečnou radost (manželovi již
méně).
Svoji dceru Verunku se mi také několikrát podařilo
úspěšně zveřejnit (Jak jsem měla taneční nervy nebo Jak se
nakupuje s dětmi). Říkám si, že je fajn, že Verunka chodí
zatím jen do školky, kdyby byla „týnejdžr“, asi bych
neměla každoměsíční problém s tichou domácností jen

s manželem – to už by se mnou doma nemluvil nikdo – náš
pes to totiž ještě neumí, i přesto, že to intenzivně
trénujeme.
Myslím, že spolubojovníci z MC si už na mé rýpání a
šťourání se v zákoutích jejich příběhů z Maminy už tak
trochu zvykli. Na tomto místě je třeba zmínit dva zážitky a
s tím spojené články, které se staly jakousi legendou. Jistě
si vzpomenete na moje nekonečné „Velikonoční putování
s Martinou“ nebo „Jak jsem zachraňovala Imonku“ – na
návštěvu místa, kam zapadla jak vlastenec, se v MC stojí
fronty.
Samozřejmě, že většinou článků se snažím avízovat na
akce a aktivity MC. Již dvakrát jsem psala o dovolené na
horách a stejněkrát jsem také práskla tatínky, kteří nejen
frčí, ale převážně bručí. Zveřejnila jsem také „jak to chodí
na cvičení s těhulkami“, co všechno je třeba k přípravě
výstavy či Andělského svícení a také jsem nejspíš
definitivně odradila všechny zájemce o návštěvu tvoření
šikulek článkem Když se „Babinec změní na blázinec“.
Na druhou stranu si říkám, že kdyby nebylo centra, asi
bych už znovu nesedla za volant (Jak jsem řídila
s Maminou), nevařila bych zdravá jídla, nezkusila si psaní
grantů a přípravu setkání se Sítí nebo se neprojela úžasnými
výtahy na krajském úřadě.
Musím tedy uznat, že i přes tu občasnou tichou
domácnost to jistá pozitiva má. Avšak spíše u mě převažuje
pocit, že si každý čtenář musí myslet, že jsem totálně
ztracená duše, která je naprosto nemožná a nezpůsobilá
rodinnému a společenskému životu a už vůbec ne
přiměřená k vedení jakékoliv organizace či davu. Je tedy
s podivem, že u nás doma ještě nezazvonila kontrola
z nějakého grantu, policie či zástupců ze sociálního odboru
– tímto Vás, dámy, zdravím ☺.
Domnívám se, že každý, kdo zvládl přelouskat těch 27
článků, které jsem vyplodila, by měl dostat nějaký ten čas
k vydýchání a odpočinku. Zároveň si říkám, že by již bylo
vhodné vyklidit pole a dát prostor zase někomu jinému, kdo
bude svými zážitky oblažovat mozky nejen polické.
A třetím důvodem mého odchodu z paty veřejného
života v PM (na špičku si opravdu pomýšlet netroufám) je
mé nezřízeně rostoucí, opuchající a samohýbající se tělo,
kteréžto ve svém středu ukrývá dalšího Hlávkovic potomka.
Takže mě teď čekají docela jiné povinnosti než psaní
rádoby vtipných článků. Již nyní se v noci budím hrůzou
děsivými
sny
plnými
plínek
nevábného
obsahu,
znovuobjevené natrávené stravy, nočního krmení a jekotu a
řevu a pláče a dalších roztomilostí, které skýtá novorozené
miminko.
Tak tedy vážení a milí moji přátelé, čtenáři a případní
fanoušci, děkuji Vám za Vaši téměř dvouapůlroku trvající
přízeň, pochopení a nevolání úřadům. Rodině děkuji za
velmi pevné nervy.
Toto jistě není mé sbohem, jen nashledanou, na
viděnou a třeba zase někdy napočtenou.
Vaše brzy dvojnásobná mamina Káťa Hlávková

Prázdninový program na červenec,
srpen v mateřském centru MaMiNa
O prázdninách bude v MC speciální program:
Každé úterý - Cvičení na míčích nejen 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, přihlásit se mohou i
děti, které o prázdninách nenavštěvují MŠ.
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Doplňkový program, pozvánky, nabídky, sdělení
MC o Polické pouti
Mateřské centrum si pro dětské návštěvníky polické
pouti opět připravilo tvořivou dílničku, která bude probíhat
v neděli 16. srpna v prostorách Pellyho parku. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
Výuka anglického jazyka – od září opět v MC MaMiNa
Od září 2009 nabízíme výuku angličtiny pod vedením
zkušené lektorky Jany Jansové nejenom pro maminky na
rodičovské dovolené. Otevíráme kurz pro začátečníky a pro
mírně pokročilé.
Lekce budou probíhat v prostorách mateřského centra
1x týdně (délka jedné lekce je 60 minut), ve skupině 4-6
osob, 90 Kč za lekci. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.
Hlaste se na telefonním čísle 732 401 637, pí. Jansová,
nebo na mailu vranicka1@seznam.cz nebo přímo v MC –
každou středu dopoledne, uzávěrka přihlášek je do konce
srpna.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Mykologické okénko
Každý houbař již alespoň jednou viděl bílý houbový míč.
Je to pýchavka obrovská – tzv. „Vatovec“, z kterého jsou
vynikající řízky. Málokdo ovšem ví, že všechny druhy
pýchavek, tedy i ty malé rostoucí v lese jsou jedlé a velice
dobré. Záměna je možná snad jen za pestřec obecný či
bradavčitý, který je velice tvrdý a připomíná spíše
bramboru. Dužnina se již v mládí zbarvuje dočerna a povrch
plodnice je béžový až hnědý, bradavčitý, lysý bez
odlučitelných zrníček. Pestřec je sice ve větším množství
jedovatý, ale usušený a namletý se používá jako koření,
neboť je velice aromatický.

Pýchavka obecná (Lycoperdon palatum)
Patří mezi nejhojnější houby rostoucí v lesích i na
pastvinách, na travnatých cestách či v lesních příkopech.
Připomíná svým tvarem malou bílou hruštičku nebo
protaženou kuličku na krátké válcovité stopce. Je 2 až 6 cm
vysoká. V mládí je pýchavka obecná bílá a pevná, na celém
povrchu pokrytá drobnými bradavkami a ostny, které se
snadno otírají. Při sběru je nejlépe tuto „krupici“ otřít, aby
neulpěla na jiných nasbíraných houbách. Jak pýchavka
vyzrává, povrch plodnice žloutne, až hnědne. Dužnina
houby je zpočátku pevná, bílá a silně aromatická. Později
se stává vatovitou, přechází v žlutohnědou kašovitou
hmotu, až se z ní vytvoří tmavohnědý výtrusný prach. Když
na takovou houbu šlápneme, vyletí výtrusný prach, jako
když se zakouří. Pýchavky jsou jedlé a dobré, ale pouze
mladé a pevné plodnice. Je proto vhodné při sběru některé
plodnice překrojit, nebo se stisknutím přesvědčit o pevnosti
dužniny. Je-li houba měkká nebo na průřezu nažloutlá,
nehodí se už k jídlu.
Dušené pýchavky
500 g hub, 1 cibule, 2 lžíce oleje, parmazán, sůl, pepř
Na oleji osmahneme drobně nakrájenou cibuli do světle
růžova. Pýchavky očistíme a nakrájíme na silnější plátky,
osolíme, opepříme a dáme dusit na cibulku. Dusíme tak
dlouho, až se většina šťávy odpaří. Sypeme nastrouhaným
parmazánem a podáváme s bramborovými hranolky.
Sladký houbový dezert
400 g pýchavek, 100 g másla, 100 g moučkového cukru
Pýchavky dobře očistíme a nakrájíme na plátky 2 mm
silné. Povrch nemusíme loupat, pouze odstraníme drobné
bradavky a ostny. Na pánvi rozehřejeme máslo a na mírném
ohni na něm smažíme plátky hub po obou stranách
dozlatova. Osmažené plátky dáme na misku, pocukrujeme a
podáváme k čaji. Lze jíst teplé i studené. Chutnají jako
laskonky.
Zdeňka Fatková
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HASIČSKÉ OKÉNKO
Pohár starostky Police n.Met.
putoval do Bezděkova.
Uplynulý víkend a hlavně sobota, se ve sboru
dobrovolných hasičů ve Velké Ledhuji, nesly v duchu
přípravy a pořádání soutěže o putovní pohár.
Na prezenční listině 15.ročníku se objevilo 10
startujících družstev. Přes ne zrovna optimistickou
předpověď počasí proběhla celá soutěž poměrně „v suchu“.
Jedním útokem mělo soutěžící družstvo dokázat, že
sání, doprava vody a samotné útočné proudy neselhaly. To
se nakonec, s časem pod 42 s podařilo bezděkovským
hasičům. Za zmínku jistě stojí i účast děvčat z České
Metuje, která bez rozdílu a s úsměvem na tváři startovala
vedle daleko zkušenějších družstev. Metujským proto
patřilo také zvláštní ocenění (věcné dary).
V podvečer nám obloha nastavila smutnou tvář a nebýt
hasiči, co se vody nebojí, snad bychom oblékli i pláště do
deště. Místo toho jsme se obrnili soutěživým duchem a
vzájemně (Staří vs. Mladí) změřili síly a důvtip na netradiční
překážkové dráze. Lekci dostali, tradičně, ti Mladí….
Nebyla by to dobrá soutěž, kdyby nečekalo na konci
alespoň uznání a také ocenění. Nebylo by ocenění kdyby
nebylo těchto sponzorů:
Město Police nad Metují; Evžen Novotný – obchod pivem,
Police n. Met.; Marie Majerová – obchod s nápoji Police n.
Met.; Wikow MGI- Hronov; Vinárna Čálek –Police n. Met.
Lékárna u sv. Alžběty –Teplice nad Metují
Všem výše uvedeným patři náš velký dík za dary pro
soutěžící družstva (každý si něco odvezl) a pochopení. I my
jsme připraveni pomáhat, když nás lidé potřebují.
S poděkováním i všem členům sboru, kteří se podíleli na
přípravách a průběhu celé akce přeji příjemné léto a
prázdniny.
Za SDH VL A.Trojtl

Naše Police v Praze,
Santa Fé v Polici

V neděli 14.6.2009 bylo odstartováno koncertní turné
vítězů 43. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých
hudebníků Concertino Praga 2009 ve slavném Rudolfinu
v Praze, v jeho Dvořákově síni. A mezi těmi mladými
hudebníky byli samozřejmě absolventi polické ZUŠ –
houslisté Matouš a Šimon Michalovi jako absolutní vítězové
soutěže, dnes již oba dva konzervatoristé.
A tak jsme jako kultury milovné Poličačky fandily našim
milým klukům, tedy promiňte- mladým umělcům. A oni
hráli jako virtuosové, jako děti, bohem políbené. A jak by
ne! Ten starší jménem Matouš má jméno biblické a
v hebrejštině znamená dar boží a ten mladší, Šimon, s
pozdějším jménem Petr, byl sv. apoštolem a jeho jméno
znamená skála. A dál už jistě historii známe z bible.
Měla bych říci, jak jsme poslouchaly a viděly přednesy
našich milých muzikantů na dálku pomocí techniky přes
internet a dívaly jsme se na ně a držely pěsti a vše dopadlo
výborně, jak by ne. A my jsme v tom našem malém
pokojíčku tleskaly jak divé a naslouchaly Sonátu pro dvoje
housle a moll od Eugéna Isaye. Pro přiblížení umělce : byl
to belgický houslista a dirigent, který se narodil v Lutychu
v r.1858 a zemřel v roce 1931. A ač jsme hudební laici,

usoudily jsme, že to byla skladba náročná a pro
interpretaci těžká.
Na závěr oběma houslistům předala paní Miroslava
Kopicová, ministryně školství ČR diplomy za absolutní
vítězství v soutěži. Byly jsme šťastné, že Police je vlastně
takové duchovní centrum toho našeho milého kraje,
posazeného mezi Krkonošemi a Orlickými horami.
Jako další premiéra, uskutečněná v Pelláku, byl koncert
smyčcového
Symfonického orchestru z hlavního města
Santa Fé státu Nové Mexiko, ležícího v jihozápadní části
USA. Polická ZUŠka tam již koncertovala a letos se nám
tento smyčcový orchestr představil tady. ZUŠka zahájila
transatlantické vztahy, jak se tomu ve vysoké politice říká a
naším přáním je, aby se tyto vztahy rozvíjely ve všech
oblastech života našich národů.
A teď jak začalo představování před námi –
obecenstvem města Police n.Metují. Jak jinak, než vlídným
slovem pana ředitele ZUŠ Luborem Bořkem a hrou
smyčcového orchestru našich nejmenších. Určitě z nich
vyrostou zásluhou ZUŠ a píle muzikanti na slovo vzatí.
Koncert pokračoval společnou hrou obou orchestrů
obsazených hráči z našeho Archi piccoli a amerického
Con Vivo pod taktovkou paní dirigentky Michaely Michalové.
Hudba byla krásná a výkony mladých muzikantů
obdivuhodné. A jak bylo vidět, ti mladí si rozumí, hudba je
spojuje a nejen to. Je vidět, že vyrůstají mladí sebevědomí
lidé se samostatným myšlením bez ohledu na to, zda jde o
Evropany či Američany. Jen kdybych si zapamatovala, co
vše jsme vyposlechly, ale myslím, že mi to čtenáři odpustí.
Muziku prožíváme a vnímáme srdcem. Bylo pěkné střídání
houslových sól Markéty Nádvorníkové a Leticie Gonzales.
Smyčcový symfonický orchestr ze Santa Fé se nám pak
představil svými hráči pod taktovkou mladého dirigenta a
byla radost pohledět na ty veselé tváře, z nichž některé
měly krásné indiánské a mexické rysy. Vždyť v roce 1912
se Nové Mexico s největším počtem hispánského
obyvatelstva stalo 47.státem Unie. A tito mladí muzikanti
hráli Mozarta, Belu Bartoka a samozřejmě skladby
amerických skladatelů.
Po koncertě následovalo disco pro muzikanty a jistě bylo
v Pelláku tuze veselo a navázala se mnohá přátelství ! A tak
to má na světě být!
Jar©a Seidelova

O plivníkovi
Nedaleko Police se poprvé roku l406 uvádí ves Žďár. Je
však určitě ještě starší, jak dokládá její jméno odvozené od
„žďáření“, to je vymýcení lesa požárem.
Pověst uvádí, že kdysi žil ve Žďáru sedlák, který měl
plivníka - pekelnou bytost v podobě ohyzdného černého
kuřete plivajícího obilí. Sedlák to samozřejmě držel ve
veliké tajnosti a sousedé se marně dohadovali, jak to, že i v
dobách neúrody jsou jeho sýpky stále plné, dokonce tak, že
značné přebytky obilí mohl pravidelně prodávat na trhu.
Celou tu záhadu odhalil až jednou po létech krajánek z
bukovického mlýna. Ten totiž poznal plivníkovu práci podle
připálených špiček zrní. Ve mlýně se o celé věci dozvěděl
sedlákův čeledín. Protože byl zvědavý, začal plivníka
hledat.
Nakonec ho objevil ve stodole, ve zvláštní posadě,
vysoko pod střechou. Plivník ho vylekal tak, že spadl ze
žebříku na mlat.Zranil se tak, že zůstal nadosmrti
mrzákem. Několik dní nato hamižný sedlák zmizel a s ním i
černé kuře - to plivník si sedláka odnesl.
Pak jednoho dne se objevil sedlák ve světnici nazpět.
Již ale nedýchal a obličej měl celý černý. Uplynulo totiž
sedm let, po které se plivník zavázal hospodáři sloužit.
Sedlákovu duši si odnesli čerti do pekla.
Ne nadarmo se peklu vázat!
Zdroj: Petr Cicák, Pověsti a povídání a zajímavosti
z kraje v okolí a mezi toky řek Úpy a Metuje

Paradoxy života
Dnes máme větší domy a menší rodiny,
více vymožeností, ale méně času.
Máme více titulů, ale méně zdravého rozumu,
více vědomostí, ale méně soudnosti.
Máme více odborníků, ale také více problémů,
více zdravotníků, ale méně péče.
Utrácíme příliš bezstarostně,
smějeme se málo, jezdíme rychle,
zlobíme se brzy, udobřujeme pozdě.
Čteme málo, televizi sledujeme hodně
a modlíme se velmi zřídka.
Znásobili jsme naše majetky,
ale zredukovali naše hodnoty.
Mluvíme mnoho, milujeme málo
a podvádíme příliš často.
Učíme se jak vydělat na živobytí,
ale ne jak žít.
Přidali jsme roky životu,
ale ne život rokům.
Máme vyšší budovy, ale nižší charaktery,
širší dálnice, ale užší obzory.
Myslíme více, ale máme méně dovedností.
Kupujeme více, těšíme se z toho méně.
Připravujeme cesty na Měsíc a zpět, ale máme problém
přejít přes ulici navštívit sousedy.
Dobýváme venkovní vesmír, ale vnitřní ne.
Rozbili jsme atom, ale ne naše předsudky
Píšeme více, učíme se méně.
Plánujeme více, dokončujeme méně.
Naučili jsme se pospíchat, ale ne čekat.
Máme vyšší platy, ale nižší morálku.
Vytvořili jsme více počítačů pro více informací
a abychom vytvořili více kopií
méně komunikujeme.
Máme vyšší kvantitu, ale nižší kvalitu.
Tohle je čas rychlého stravovaní,
pomalého trávení a nízkých charakterů.
Máme více volného času a méně zábavy…
více druhů jídla…ale méně výživy,
krásnější domy…ale neúplné rodiny.
Proto navrhuji, že tak jako dnes
nenechávej nic na zvláštní příležitost,
protože každý den, který žiješ je zvláštní příležitost.
Vyhledávej vědomosti, více čti,
seď na verandě a obdivuj výhled bez toho,
abys věnoval pozornost svým potřebám.
Buď více času se svou rodinou a přáteli,
navštěvuj místa, které máš rád.
Život je řetěz radostných momentů,
není jen o přežití.
Vybral F. J.

Lidové pranostiky podle církevních
svátků na měsíc červenec
2. července: Navštívení Panny Marie, nyní 31.5.
o Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda
vrší.
o Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
o Prší-li na den Panny Marie Navštívení, po čtyřicet dní bez
deště není.
4. července: sv. Prokopa, opata na Sázavě ( + 1053 )
o Déšť na Prokopa – zmokne každá kopa.
o Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
o Svatý Prokop kořen dokop.
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o Svatý Prokop seje houby, když se hřiby urodí, bývá málo
chleba.
10. července: sv. Sedmi bratří, mučedníků římských ( + ve
2. stol. )
o Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů
patří.
o Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.
13. července: sv. Markéty, panny a mučednice v Malé Asii
( + ve 3. stol.)
o Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
o Svatá Markyta hodila srp do žita.
o Svatá Markéta trhá první hrušky.
o Svatá Markyta vede žence do žita.
o Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
18. července: sv. Kamila, řeholníka v Itálii ( + 1613 )
o svatém Kamilu slunce má největší sílu.
19. července: sv. Vincence z Pauly, kněze ve Francii ( +
1660 ), nyní 27.9.
o Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.
20. července: sv. Eliáše, proroka
o Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na
křoví.
o Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim;
o Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
21. července: sv. Daniela, proroka
o Na proroka Daniela nalije též do mandela.
22. července: sv. Marie Magdalény, kajícnice
o Na svatou Magdalénu pohoda – pro včely výhoda, a když
slota – to lichota.
o V den Maří Magdalény poprchává, neboť svého Pána
oplakává.
23. července: sv. Apolináře, biskupa v Itálii a mučedníka (
+ v 1. stol.)
o Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří.
25. července: sv. Jakuba staršího, apoštola
o Co do Jakuba vína odkvete, to do Havla uzraje.
o Do Jakuba zelíčko, po Jakubu zelí.
o Je-li teplý svatý Jakub, studené jsou vánoce.
o Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
Svatý Jakub klasy, svatá Anna vlasy ( u květu kukuřice ).
Svatý Jakub větší na sníh věští.
26. července: sv. Anny, matky Panny Marie
o Svatá Anna – chladna zrána.
o svaté Anně sedlák si žita nažne.
31. července: sv. Ignáce z Loyoly, ze Španělska,
o zakladatele řádu jezuitů ( + 1556 )
o Od svatého Ignáca – léto se obracá.
Vybral František Janeček

Bájné bytosti Policka
Ze seriálu „Jak je na tom Policko se strašidly“ vybral
František Janeček

Čerti v Radešově

Ve statku u Khomů v Radešově měli čarodějnou knížku,
s jejíž pomocí bylo možno vyvolat čerty a donutit je
k jakékoliv práci. Knížku dědila generace po generaci., i
když mnozí z majitelů statku by se jí nejraději zbavili.
Nikdo však nevěděl jak. Největší hrůzu z knížky měl Jíra
Khom, který si s ní opravdu užil. Bylo to takhle:
Jednou v neděli šel s celou rodinou do Police na ranní
mši a nedopatřením zapomněl klíč v zámku almárky, kam
čarodějnou knížku ukládal. Ve statku zůstal jen čeledín,
který byl známý svou všetečností. Po odchodu sedláka a
selky začal okamžitě slídit, a na otevřenou almárku brzy
narazil. Jen do ní koukl, knížka mu padla do oka. Vyndal ji,
otevřel, chvíli v ní nechápavě listoval a pak začal pomalu
slabikovat.
Nešlo to snadno,byla v ní totiž samá neznámá slova,
která nedávala smysl, ale čeledín si po chvilce všíml, že jak
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čte, objevují se v místnosti vysocí černí chlapi a stavějí se
do řady jako vojáci. Čeledín se lekl, přestal číst, a to byl
vlastně pokyn pro ty chlapy, kterých bylo nakonec dvanáct.
Jednohlasně se zeptali: „Co si pán přeje?“
Čeledín zalapal po dechu, byl úplně bezradný, ale pak
konečně dech popadl a řekl:
„Vyneste na pole tamten hnůj,“ a ukázal na hromadu
hnoje na dvoře.
Každý z chlapů popadl do náruče kupu hnoje a čeledín
se nestačil divit, jak jim šla práce od ruky.
Mezitím Khom seděl v kostele na kruchtě, odkud viděl
na svoje pole. Jak tam spatřil ty pilné pracanty, zmocnil se
ho podivný neklid. To přece nebylo samo sebou! Už neměl
stání, sebral se a úprkem letěl domů.
Tam vytrhl vyděšenému čeledínovi, rozklepanému
strachy, čarodějnou knížku, spěšně mu vlepil pár pohlavků
a začal všechna dosud přečtená slova odříkávat pozpátku.
Jen začal, chlapi nosili všechen hnůj zase tam, kde ho
vzali, až byla kupa na dvoře neporušená. Nakonec se začal
jeden černý chlap po druhém ztrácet, až byli všichni pryč.
Rodina měla veliké štěstí, kdyby Jíra nepřiběhl hned,
dokud byli chlapi ještě v práci, už by se jich nikdy nezbavil
a všichni by byli upsaní peklu.
Když Jíra Khom zemřel, čarodějná knížka se prý ztratila.
Kdoví, možná je někde za trámem jeho statku schovaná
dodnes.
Zdroj: Eva Koudelková,
Police nad Metují a okolí v lidových vyprávěních
(nakladatelství Bor, Liberec 2002)

Jak to kdysi chodilo: Trestní
senát města Police nad Metují

Dokončení z minulého čísla...

2. září 1908 projednala městská rada oznámení, „že
František Bárta, čeledín u Františka Kleprlíka v Hronově,
přerazil mříž kanálu na náměstí tím, že jeho kůň kopytem je
vyzdvihl a při spouštění je přerazil. – Usneseno upustiti od
jeho stíhání o náhradu, vydati však vyhlášky, v nichž
majitelé činí se pozorna, aby přes mříže kanálové vůbec
nejezdili.“
12. prosince 1908 proběhlo na udání Josefa Antoše
trestní řízení proti Janu Svobodovi a spol. pro polní pych
česání ovoce v jeho sadě pod Havlatkou. – „Uznávají se
žáci Jan Svoboda, Josef Šolc, Antonín Flek, Václav Dax,
Anna Daxová, Antonie Čejchanová, Karel Voláček, Bohumil
Böhm, Bedřiška Sittová, Marie Krtičková, Josefa Dostálová
vinnými přestupku polního pychu a uděluje se jim v té
příčině důtka s výstrahou. Ve příčině náhrady požadované
odkazuje se žalobce na pořad práva civilního.“
28. května 1910 řešila městská rada oznámení, „že
chlapci Fišer a Šubíř rozbili kříž v hrobce dra Josefa Sudy,
jehož udržování přísluší obci. – Usnešeno ihned provésti
opravu do nahražení novým; náklad dotyčný buď uhrazen
z fondu na vydržování určeného a příp. na rodičích viníků
vymáhán.“
27. července 1910 „Jan Šimek, městský hajný oznamuje,
že nezletilý Jindřich Kubeček ukradl hrázku v ceně 30
haléřů a navrhuje, aby jemu zakázáno bylo choditi do lesa.
– Usnešeno, aby se tak stalo.“ Dále pak bylo projednáno
oznámení, „že v městském parku neznámí pachatelé
polámali lavičky. – Usnešeno vypsati odměnu 10 K na
vypátrání pachatele.“

9. srpna 1910 bylo podáno obecním hajným trestní
oznámení na Josefa Horáka, „že byl přistižen při dobývání
pařezu ve Žděřině. – Usnešeno vydati jemu napomenutí a
naříditi jemu zaplacení náhrady 1 K.“
17. srpna 1910 bylo vedeno správní řízení proti Janu
Řezníčkovi, „že užívá psího potahu, aniž by povoz byl
opatřen tabulkou. – Uznán vinným přestupkem zákona
z 9. 1. 1883 č. 3 z. z. a odsuzuje se peněžité pokutě 2 K ve
prospěch chudinského fondu, event. na 5 hodin vězení.“
A z jiné kategorie: 27. listopadu 1911 bylo zahájeno
trestní řízení proti Adolfu Knittlovi pro opilství; „týž zpil se
26. 11. tak, že bylo nutno povolati k němu lékařskou pomoc.
– Uznán vinným, se zřetelem však k tomu, že byl po dobu 12
hod. vězněn, upouští se od dalšího potrestání.“
29. ledna roku 1912 městská rada projednávala žádost
místního Okrašlovacího spolku „za vykácení dospělých
kmenů na Strážnici z toho důvodu, že zastiňují podrost a že
následkem toho jest bez zeleni travné. – Zamítá se z toho
důvodu, že park právě v této své podobě skýtá v létě
nádherný pohled; za to však aby zakázáno bylo hrabání listí
a chození po stráni.“ Dále bylo projednáno oznámení na
chovanku městského chudobince Barboru Huptychovou, „že
táž neustále nadává pí Hedvice Nyklíčkové a že tloukla pí
Pašťalkovou. – Pan starosta oznamuje, že dal Huptychové
obecním strážníkem Ferdinandem Plachtou pohroziti, že pro
případ opakování se bude jí pobyt v městském chudobinci
zakázán a ona z téhož vypovězena, kteréžto opatření
schváleno.“
11. března 1912 bylo vedeno trestní řízení proti Josefu
Jiráskovi pro rušení veřejného pořádku v divadle. – „Uznán
vinným a odsouzen k peněžité pokutě 5 K ve prospěch
chudinského fondu v Polici, event. na 12 hod. vězení.“
15. července 1912 byla trestním senátem městské rady
vedena tato správní řízení: proti Rudolfu Švejdarovi „pro
znečištění ulice a náměstí hnojůvkou. – Uznává se vinným
naznačeného přestupku a odsuzuje se k pokutě 5 K ve
prospěch chudinského fondu, event. na 12 hodin do vězení.“
Josef Lamka byl souzen „pro přestupek jatečního řádu pro
neuposlechnutí nařízení ohledně ohledače dobytka a masa.
– Uznává se vinným a odsuzuje se k pokutě 20 K ve
prospěch chudinského fondu, event. na 2 dny do vězení.“
Josef Kollert, čeledín u Oktaviána Pohla bezdůvodně
práskal bičem. – „Odsuzuje se k pokutě 2 K ve prospěch
chudinského fondu, event. na 5 hodin do vězení.“ Václav
Klemt zase jel neopatrně z návrší Záměstí. – „Budiž jemu
udělena důtka s výstrahou, že bude pro příště proti němu
přísně zakročeno.“
16. září 1912 bylo městské radě sděleno trestní oznámení
ponocných na hospodského Josefa Lisáka a jeho hosty pro
nedodržování policejní hodiny a urážku stráže. – „Usneseno
všechny hosty u Lisáka a posledně jmenovaného rovněž
předvolati na zítřejší den za účelem vyslechnutí.“ Dále bylo
vzato na vědomí oznámení, „že přišel postrkem zdejší
příslušník Josef Kleiner ve stavu sešlém a že témuž
poskytnuta výpomoc z nouze a zakoupen oblek.“
23. září 1912 bylo vedeno trestní oznámení proti Josefu
Lisákovi a spol. ve věci urážky ponocných dne 16. 9. –
„Uložena Josefu Lisákovi pokuta 10 K ve prospěch
chudinského fondu, proti ostatním jeho hostům od stíhání
upuštěno.“
26. listopadu 1912 pan radní Ferdinand Strauch na
zasedání obecní rady oznámil, „že byl požádán honebním
družstvem, aby podal stížnost na hajného, že ve Žděřině
střílí. – K tomu připomíná pan náměstek starosty Josef
Špičák, že on sám dal hajnému nařízení, aby v neobyčejné

míře se rozplemenivší veverky v lese postřílel, poněvadž
členové družstva, které o to dříve požádal tak neučinili;
vzato na vědomí a schváleno.“
9. června 1913 zahájil trestní senát městské rady trestní
řízení proti speditérovi Oktaviánu Pohlovi a jeho kočím
Petru Bednářovi a Josefu Moravcovi, proti povozníku
Antonínu Pellymu a jeho kočím Michalu Czorniakovi a
Josefu Škodovi, dále proti firmě bří Pejskarové a kočímu
Václavu Šulitkovi „pro přestupek policie silniční, že jeli
31. 5. a 1. 6. po dosud uzavřené nově konstruované okresní
silnici k nádraží v Polici vzdor zákazu. Rozsudek: „Firma
bratří Pejskarové s viny z trestu se oprošťuje. Ostatní se
uznávají vinnými přestupku policie silniční a odsuzují se
k peněžité pokutě ve prospěch místního chudinského fondu a
sice: Oktavián Pohl v obnosu 20 K, event. k vězení 2 dnů,
ostatní každý z nich po 2 K, event. 5 hodin vězení.“
23. června 1913 byl postižen trestem Antonín Urban ze
Žďárek, „že jel poklusem po nové silnici – Uznává se
vinným a odsuzuje se k pokutě 2 K ve prospěch chudinského
fondu v Polici.“ Ve stejné schůzi byl dále obžalován
František Dostál „pro postižení jeho slepic v parku. – Jeho
slib, že dá slepice pryč vzat na vědomí a od potrestání
upuštěno“ – rozhodla městská rada.
Někdy však byl trestní senát i moudře shovívavý: 4.
srpna 1913 bylo zahájeno trestní řízení proti Josefu
Čejchanovi, Karlu Davídkovi, Josefu Kosinkovi, Jaroslavu
Horáčkovi a Beno Teubrovi pro rušení nočního klidu.
Verdikt: „Uznávají se vinnými, budiž jim však dána
výstraha s napomenutím, to pak ponejvíce z toho ohledu, že
jsou vesměs zachovalí, mladí, nerozvážní, a že by jim
pokutování v jejich existenci v budoucnosti mohlo býti příliš
na závadu.“
9. března 1914 bylo vedeno trestní řízení proti Jaroslavu
Bransemu, holičskému učni, že kouřil v divadle. – „Uznává
se vinným a odsuzuje se k peněžité pokutě 4 K, event. na 10
hodin vězení.“
To se však již psal rok 1914. 28. července třeskly osudné
výstřely v Sarajevu a mnozí z těch, o kterých jsme psali,
měli zakrátko úplně jiné starosti, ale snad si někde
v rozbahněných
zákopech
v daleké
Haliči
občas
připamatovávali suchou a teplou polickou basu. I ten
holičský učeň Jaroslav možná někde na Itálii teskně
vzpomínal na ty zlaté doby, kdy se ještě dal kouřit
opravdový tabák, a ne jen suché jahodové listí, které jim
posílala na přilepšenou školní mládež.
MiroslavPichl

Z HISTORIE OBCÍ ...

Velké Petrovice historie a současnost

Obec Velké Petrovice leží v severní
části okresu Náchod, v Broumovském
výběžku, v území svažujícím se východním
směrem do údolí řeky Metuje a
v nadmořské výšce od 420 do 543 m n.m. Její podstatná
část se rozkládá na návrší. Výměra obce je 612 ha. Je
tvořena katastrálním územím Velké Petrovice (464 ha) a
Maršov nad Metují (148 ha). Částmi obce jsou Petrovice,
Petrovičky a Maršov nad Metují.
Petrovice a Petrovičky – zemědělské osady založené
v první polovině 13. století pány z Dubé, patřily
k náchodskému panství a od roku 1341 jsou koupi připojena
k panství břevnovského kláštera se správou polického
kláštera. Ten zde měl začátkem 15. století dva dvory,
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jeden v Petrovicích, který zanikl za třicetileté války a druhý
na Petrovičkách zvaný ,, Na Homoli ‚‘‘který zanikl někdy
v 16.století.

Petrovice: ( 543 mn.m.)
U č.p. 14 je chráněná památná ,, Vavřinova lípa“, kde
dle pověsti měl uvázaného koně Jan Žižka, když se svým
vojskem dobýval Vlčinec.
Za třicetileté války roku 1631 zde tábořila část
Valdštejnova vojska pod vedením generála Bultera a za
sedmileté války roku 1762 zde byla polní nemocnice pluku
Andlau. Škola zřízena roku 1792 a zděná školní budova
postavena roku 1876.
Hasičský sbor byl založen roku 1880. Velký požár se zde
udál v obci roku 1886, kdy vyhořelo 21 zemědělských
stavení.
Skalním masivem na jehož návrší se Petrovice rozkládají
prochází dopravní pozoruhodnost – železniční tunel
vybudovaný roku 1875. Výstavba celé železniční trati
včetně budov z Chocně do Broumova v letech 1873 – 1875
trvala pouhých 26 měsíců.
Tělocvičná jednota Sokolská byla založena v roce 1910.
Petrovičky: ( 480 m n. m. )
Za husitských válek 19. září roku 1421 byly Petrovičky
svědky střetu mezi husitským a slezským vojskem, kde
husité utrpěli těžkou porážku a padlo jich prý na tři sta.
Mlýn Kozinek vystavěn v roce 1701 opatem Otomarem,
kolem roku m1726 vyhořel a v roce 1783 znovu postavěn
s povolením vrchnosti Tobiášem Lokvencem.
V této části je původní selská zástavba z 18. – 19.
století, zajímavou památkou je zachovaný a využívaný tzv.
,,haltýř‘‘(krytá studna).
Maršov nad Metují: ( 420 m n. m. )
Zemědělská osada v údolí řeky Metuje založená
břevnovskými benediktíny v polovině 13. století původně
jen na levém břehu řeky ( první písemná zmínka z roku
1395). V Maršově byl před rokem 1400 panský mlýn.
Škola byla založena roku 1878 jako expozitura petrovské
školy, školní budova postavena roku 1892 a samostatná
škola vznikla roku 1897.Od roku 1891 se obec Maršov stala
samostatnou, když do té doby patřila pod administrativní
správu obce Česká Metuje
V roce 1960 se obce Petrovice, Petrovičky a Maršov
sloučily pod novým názvem Velké Petrovice.
V současnosti ve Velkých Petrovicích žije 366 obyvatel.
Každá z částí se má čím pochlubit.
Centrum Petroviček tvoří „náves“ s požární nádrží – tzv.
„U zlatého lína“ a památník obětem války. V Petrovičkách
došlo v posledních 3 letech k velké výstavbě rodinných a
srubových domků. Maršovským údolím prošel snad každý
z okolí Policka. Je vlastně spojnicí mezi katastrem Police n.
Metují a Českou Metují. Malebné údolí, kterým každý den
projde a na kole projede mnoho lidí, má nově
rekonstruované lávky přes řeku Metuji.
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Petrovice – část obce „na kopci“, se pyšní nově
zrekonstruovaným obecním úřadem a památníkem obětem
první světové války, které společně s budovou bývalé školy,
historickou zvonicí a klubem hasičů tvoří dominantu návsi.
Z Petrovic je nádherný výhled po okolí – na Bor a Hejšovinu,
Ostaš, Orlické hory.
V posledních letech dochází k rozvoji obce – stavějí se
rodinné i rekreační domky. Obec vlastní několik budov a
nájemních bytů. V období 2009 – 2010 dojde i na zasíťování
pozemků pro budoucí výstavbu dalších rodinných domů.
Obec se od roku 2007 účastí soutěže Vesnice roku, kde
získala cenu Spolku pro obnovu venkova Za péči o
venkovský ráz obce.
.
V obci pracuje 9 členné zastupitelstvo, starosta obce je
i členem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
Bohatý společenský a kulturní život zajišťují spolky:
Sbor dobrovolných
hasičů, Klub historických vozidel
Metuje, Petrovické Šikulky, Tělocvičná jednota Sokol,
Spolek rybářů, Myslivecké sdružení, Honební společenstvo.
Velkou tradici mají každoroční Pivní slavnosti, které lákají
mnoho návštěvníků nejen z Policka.
Velké Petrovice jsou místem, které si určitě každý
zamiluje a rád se vrací – proto určitě přijďte pobejt!!!!!!!!
OÚ Velké Petrovice

Obnova, přemístění a vysvěcení
obecního pomníku v Bukovici z roku
1866 původně stojícího v Borku
Něco málo z historie obce Bukovice.
Vesnice Bukovice byla založena okolo roku 1220, záhy
po založení města Police a to při soutoku pěkovského a
hlavňovského potoka pod svahem hory Ostaš. Tehdy český
král Přemysl Otakar I daroval toto území roku 1213
Břevnovskému klášteru. Tito řeholníci za oplatu toto území
osazovali lidmi, lesy káceli, paseky v pole měnili a vesnice
zakládali. Území bukového lesa vykáceli a tak na tomto
místě vznikla Bukovice, tehdy uváděna jako Burgwicz. A
ještě okolo roku 1843 jako Bukawitz. Ves s tzv. právem
českým tj. s rychtáři dosazovanými vrchností, s poplužním
dvorem a mlýnem osvobozených od poplatků.
V roce 1866 už jako Bukovice byla obec společně
spravována s obcí Velká Ledhuj (1850 – 1868).
Prusko-rakouská
válka
v roce
1866
zaujímá
nezastupitelné místo v dějinách Evropy 19.století.
21.června 1866 byla vyhlášena Pruskem Rakousku válka a
23. června začal postup pruské armády do Čech. Na
Broumovsko vtrhli první Prusové 25.června, hlavní vpád
gardového sboru ( asi 35 000 mužů ) časně ráno 26. června,
který následovala celá 2. pruská armáda korunního prince
Bedřicha Viléma. Při postupu vojska, které rekvírovalo,
rabovalo a bralo vše potřebné docházelo k velkým útrapám
obyvatelstva.Na katastru obce Bukovice bylo vybudováno
velké polní tábořiště pod Ostašem, které fungovalo ještě
několik dnů po odchodu hlavního vojska pro potřeby
zásobování hlavní armády.
Když útrapy pro obyvatelstvo po válce pruské skončily,
tak Josef Šedek nar. 1829 z čp.4 v Bukovici (toho času člen
obecního zastupitelstva v Bukovici ) postavil na věčnou
vzpomínku polního tábořiště pod Ostašem ve svém lese
v Borku kamenný pomník s nápisem :
„Pomník prusko-rakouské války němců s němci, kdežto
při prvním tažení do Čech dne 26.června 1866 zde sobě
dobytek zabýjeli, jídla vařily a přenocovaly, kdežto my
obyvatelé ve velké nesnází postaveny sme byly „
(Z dnešního češtinářského pohledu je v textu několik
pravopisných chyb, ale tenkrát to nebylo asi až tak
důležité).
V čp.4 v Bukovici po Josefově smrti v roce 1900
hospodaří jeho syn František nar.1857 po dobu 10 ti let.
V roce 1890 se grunt prodává a po výměně čtyř majitelů se

rozprodávají pole a lesy. Les pod Ostašem v Borku mění
majitele a v roce 1927 ho kupuje obec Bukovice. S tím i
kamenný pomník tam umístěný z roku 1866.Pomník byl po
celou dobu 143 let neudržovaný a nápis na něm už mnoho
let nečitelný. Kámen zvrácený dozadu a okolí zarostlé
divočinou.

Socha Panny Marie Lurdské z roku 1914. Vysvěcena
v roce 1929, stojící před mlýnem čp.5 Ladislava
Rudolfa ml.
Socha Panny Marie na kopci z roku 1889, původně
patřící k čp.15. Nyní v majetku Ing. Jana Troutnara.
Údaje o zrušených památkách v Bukovici jsou nepřesné.
Jaromír Matějec místostarosta
-

MÝTY, FAKTA ANEB METROPOLE
MEZI HLAVŇOVY

U
obyvatelstva
pomník
vešel
v zapomnění.
Zastupitelstvo obce Bukovice na svém únorovém jednání
odsouhlasilo zrenovování a přemístění pomníku v katastru
obce nad zatáčku silnice na Ostaš, do horního rohu
pozemku pod strání majitele p. Karla Pfeifera.
V sobotu 30. května
2009 proběhlo slavnostní
vysvěcení, které provedl polický farář Marian Lewicki za
účasti
Ostrostřelecké gardy Polické Václava hraběte
Radeckého, Spolku vojenské historie z České Metuje a
občanů obce. Pro nepřízeň počasí byl povolán autobus
hasičů z Pěkova, který zajišťoval převozy. Akce pokračovala
v Bukovické sokolovně, kde zahráli kamarádi osady 5. Pan
Mazanec vzorně připravil a opékal prase. Občerstvení se
ujaly členky zastupitelstva a ostatní ochotní občané. Celá
akce byla občany hodnocena jako zdařilá.
Jednalo se o čtvrtou a poslední zrekonstruovanou obecní
památku. Na katastru obce Bukovice je umístěno celkem
sedm historických a kulturně významných památek.Čtyři
jsou v majetku obce.
První a nejstarší je Sloup se sochou Panny Marie
(Immaculata) z roku 1747, původně postaven uprostřed
obce před čp.40 (dnešní truhlářskou dílnou p. Tautze) jako
díkůvzdání za to, že zdejší obyvatelstvo druhou válku
pruskou šťastně přestálo. Při budování křižovatky silnice na
Hlavňov sloup překážel, a proto byl přemístěn. Jako
nejlepší nové místo byla zvolena školní zahrada, kde stojí
dodnes. Obnova sloupu a nové vysvěcení bylo provedeno
současně se svěcením obecního praporu v roce 2000.
Druhou je pomník z roku 1866, který se světil nyní a to
30.května 2009.
Třetí obecní zvonice (původně dřevěná z roku 1873,
kamenná
od
roku
1898)
od
loňského
roku
s elektromagnetickým pohonem.
Čtvrtou je kamenný památník padlým vojínům ve
světové válce 1914-1918. Odhalení bylo provedeno 28.října
1928. Původně stál před čp.90. Nyní je umístěn vedle
prodejny potravin.
Památky v soukromém vlastnictví jsou.
Železný kříž na kamenném podstavci z roku 1894
umístěný ve stráni u polní cesty na pozemku Václava
Hubky čp.12 směrem k Hlavňovu.

Mýty:
Organizace
samozvaných
„intelektuálních
výkvětů“ nazvaná „KA-KAJDÁ“, uniformovaný spolek
s pevnými stanovami a hierarchií specifického významu se
základnou a místním národním stromem jasanem, chápajíce
význam slova Hlavňov ve smyslu – hlavní, rozhodla se
prozkoumat země království českého, s cílem získat důkazy
o existenci dalších Hlavňovů a připravit a uskutečnit
nedobyvačnou misi.
Fakta: Bylo zjištěno, že v zemích českých se nacházejí
další dvě obce s názvem Hlavňov. Pro zdar mise byla
vyslána koncem února 2009 do konkretizovaného prostoru
pod záštitou tmy mezi městy Humpolec a Tábor, kde se
Hlavňovy nacházejí, průzkumná jednotka hlavňovských
elévů pod vedením velitele SDH Hlavňov Herryho Valacha,
za účelem prozkoumat bezpečnost prostředí pro případnou
misi.
Mýty: KA-KAJDÁ, organizace s filosofií mlácení prázdné
slámy, ale i konkrétním úmyslem založit kapelu pod názvem
KAK-AJ-DÁ – ŠLUS, se rozhodla dobývat Hlavňovy s národní
hudbou ve skladbě nástrojů: 2 kytary, housle, harmonika,
potažmo bubny pro případ nezbytného šturmu. Této mise se
zúčastnilo 8 členů (Igor Hnízdo – velmistr, Lucc – ministryně
financí, Rodrigo – ministr bez trofeje, Majka z Gurunu –
ministryně kultury, Floriánek – ministr záskoku, Joséfek –
ministr zemědělství, nejstarší člen organizace a
harmonikář, coby těžítko řešení pro případ komplikací
s místními sedláky, Péťa Duchy – kronikář, Renča Zelená –
vplenmamá).
Fakta: 5. května L. P. 2009 bylo dosaženo cca 250 km
od základny prvního cíle, Hlavňova u Humpolce, viz foto
č.1, kde se nachází kupříkladu i obec Bezděkov. Bylo
zjištěno, že obec čítá přibližně 20 chalup a pouze jednu
rodinu trvale zde bydlící. Soukromý skanzen „U Perlového
potoka“, viz foto č.2, svými možnými i nemožnými nářadími
historického charakteru dokládal životaschopnost této obce
v historii. Ne tak v době současné. Nachází se zde sice
veřejná telefonní stanice, avšak jakákoliv hospoda zde
nebyla k nalezení, proto jsme toto nehostinné místo rychle
opustili.
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se otřásají celosvětové názory, konkrétně na pěstování růží
v základech podruhé).
Závěr: Úspěšná mise zjistila a uznala význam slova
Hlavňov – hlavní ve všech koutech země, a též
konstatovala,
že
vzhledem
k počtu
obyvatel
a
celosvětovému významu, je Hlavňov u Police nad Metují
metropolí mezi Hlavňovy.

Mýty:
Jedním
z přítomných
ministrů,
bývalým
odborníkem na zootechniku, bylo potvrzeno, že černé
holštýnské mléčné plemeno krav nemá původ v USA, nýbrž
v jednom z Hlavňovů (potvrzen význam slova hlavní a zde
se otřásaní světová fakta v základech poprvé, viz foto č.3).
Fakta: V tomto Hlavňově byla předána velmistrem
organizace
reprezentativní
zarámovaná
zasklená
fotodokumentace našeho Hlavňova.

Za KA-KAJDU:
Igor Supí Hnízdo, velmistr a profesor gymnázií
M. Rotter alias Rodrigo, ministr bez trofeje

KALENDÁRIUM
ČERVENEC 2009

Mýty: Druhý Hlavňov se dle vyjádření průzkumné
skupiny „ Vítězný Únor 2009“ měl nacházet nedaleko
Hlavňova prvního směrem k Táboru.
Fakta: Ve skutečnosti se druhý Hlavňov nachází
přibližně 50 km od Hlavňova prvního. Po příjezdu jsme
chtěli s kompetentními osobami obce vyřešit nocleh. Vše se
ale zdálo být ztraceno, všechny úřední osoby odjeli do 3 km
vzdálené Budislavy, administrativně správní obce, jak nám
sdělili místní desetiletí motorkáři. K naší velké radosti se
ale objevil zdejší velkopěstitel růží, který se nás ujal a
ubytoval na svém poli, toho času čítající 50.000 ks sazenic.
Samotná obec pak má asi 70 stálých obyvatel, cca 50 domů
a chalup včetně jedné hospody. Večerní příchod do tohoto
restauračního zařízení čtvrté cenové skupiny, byl provázen
nepříjemným pocitem z místní základny, protože v hospodě
všichni sledovali v televizi medailon Karla Gotta. Omyl nás
byl ale nasnadě. Prolomení bariér dle plánu mise se
podařilo muzikální produkcí, a to ve dvou frontách,
harmonika sólo, strunné vzápětí. Když pak ve večerních
hodinách došlo k harmonikářskému duelu mezi naším
Joséfkem a jejich Pepíkem, bylo jasné, že máme vyhráno.
Hudba prostě stmeluje nejen národy, ale i národ samotný.
Přislíbená en-revanche návštěva je očekávána. I zde byla
posléze předána památeční fotodokumentace našeho
Hlavňova.
Zajímavost: Předek pěstitele růží vyhrál v roce 1995
evropskou výstavu růží v Římě, sám vyšlechtil odrůdu růží,
s obchodním názvem Cantilena Hlavnovica, viz foto č.4 (zde
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1. červenec
• 110.výročí – narození Jindřicha Plachty (vlastním
jménem Jindřich Šolle, 1899-1951), herce a autora knih
pro mládež (Pučálkovic Amina). Angažován byl v řadě
divadel (Divadlo Vlasty Buriana, Osvobozené divadlo,
Tylovo divadlo v Nuslích, Velká opereta), popularitu však
získal zejména prostřednictvím filmu Pajtlšmíd, Druhá
směna, Cesta do hlubin študákovy duše, Před maturitou,
Muži v offsidu, Naši furianti, Městečko na dlani a další.
• 100. výročí – konání ustanovující schůze Sdružení na
podporu barevného obyvatelstva v New Yorku, které
usilovalo o zrovnoprávnění černých s bílými.
• 90.výročí – zvolení prvního starosty v Polici nad Metují
v éře Československa, kterým se stal Josef Peluněk.
• 15.výročí – přestěhování české redakce Rádia Svobodná
Evropa z Mnichova do pražské redakce České rozhlasu.
2. červenec
• 310.výročí – dokončení tzv. Diamantové monstrance,
proslulého barokního zlatnického díla uloženého v
klenotnici pražské Lorety podle návrhu Johanna
Bernharda Fischera z Erlachu (1656-1723).
• 105. výročí - narození Františka Pláničky (1904-1996),
legendárního fotbalového brankáře předválečné Evropy,
který po celou svou sportovní kariéru nevyměnil
slávistický dres za jiný než reprezentační. Největšího
úspěchu dosáhl v roce 1934, kdy jako kapitán a velká
opora týmu přivedl Československo až do finále MS. Byl
vzorem nejen pro svou klubovou věrnost (za Slavii sehrál
téměř tisíc zápasů), ale také pro svoji skromnost,
příkladnou celoživotní životosprávu a profesionalismus.
Kuriozitou se dnes jeví, že do Slávie přestoupil z SK
Bubeneč za pouhých 800 Kč, ze kterých osobně však
nedostal ani halíř.
• 70.výročí – úmrtí Otakara Mařáka (1872-1939), pěvcetenoristy, od podzimu 1899 angažovaného do opery
Národního divadla, o deset let později hostujícího v
londýnské Covent Garden Opera, pak v Berlíně, v
Hamburku, na turné v USA zpíval mj. Lohengrina a

Parsifala. Během své 35 leté kariéry vystoupil téměř 1
500krát, nejčastěji jako Jeník a Don José.
4. červenec
• 400.výročí - vydání Majestátu císařem Rudolfem II., který
zaručoval stavům i poddaným náboženskou svobodu na
základě České konfese z roku 1575.
• 80.výročí – velké větrné smrště s bouří a průtrži mračen,
která způsobila
nenahraditelné škody především na
stromech.
• 60.výročí – zřízení národního podniku META v Polici nad
Metují v čele se ředitelem Antonínem Honzerou.
5. červenec
• 50.výročí – otevření asfaltové silnice Hlavňov – Hvězda.
8. červenec
• 80.výročí – úmrtí Jaroslava Golla (1846-1929), historika,
pedagoga, zakladatele vzorného historického semináře na
pražské univerzitě a pozitivistické historické školy u nás,
známého to virtuose v kritice a výkladu pramenů, který
měl zásadní podíl na odhalení Rukopisu královédvorského
a zelenohorského jako novodobých falz. Roku 1895 založil
s historikem A. Rezkem Český časopis historický, který
vychází dodnes. Roku 1907 byl pak Goll jmenován
rektorem university. Za 1. světové války však zůstal přes
všechny výzvy do poslední chvíle loajální k RakouskoUhersku, a tím se po vzniku ČSR fakticky zcela vyřadil ze
společenského dění a zemřel v zapomnění.
• 40.výročí – odchodu prvních jednotek amerických vojáků
z Vietnamu.
9. červenec
• 110.výročí – založení Turistického spolku v Polici, který
měl na začátku 27 členů.
10. červenec
• 70.výročí
–
schválení
výstavby
kostela
církve
českomoravské v Polici nad Metují.
• 70.výročí – prvního horolezeckého výstupu na Ostaši
německými horolezci A. Hermannem a bratry
12. červenec
• 10.výročí – formální omluvy evangelíků z celého světa,
kteří dorazili do Jeruzaléma pochodem, za masakry
muslimů a židů, kterých se dopustili před 900 lety
účastníci křížové výpravy.
13. červenec
• 610.výročí – úmrtí Petra Parléře (1332 nebo 1933 – 1399),
architekta, sochaře a řezbáře. Do své smrti dostavěl celý
chór svatovítské katedrály s ochozy a kaplemi, včetně
kleneb a opěrného systému. Postavil také katedrální chór
chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně. Projektoval chrám sv.
Barbory v Kutné Hoře, stavbu palácové kaple Všech
svatých na Pražském hradě a další stavby.
• 60.výročí – vyloučení všech komunistů papežem Piusem
XII. (1876-1958) z římskokatolické církve.
14. červenec
• 70.výročí – úmrtí Alfonze Marii Muchy (1860-1939),
malíře, grafika, ilustrátora a designéra období secese,
jednoho z největších dekorativních umělců světa, autora
prvních známek a bankovek samostatné Československé
republiky, tvůrce světoznámých plakátů art nouveau,
který ovlivnil všechny umělecké obory, sochařstvím
počínaje a divadlem konče. Své vlastenectví projevil
rovněž v cyklu velkoformátových obrazů Slovanská
epopej, který maloval na zámku Zbiroh v letech 1910 –
1928. Dnes tento cyklus můžeme najít na zámku
v Moravském Krumlově.
• 70.výročí
–
narození
Karla
Gotta
(1939),
nejvýznamnějšího zpěváka populární hudby od druhé
poloviny 20. století. Zpěvu se začal profesionálně
věnovat od roku 1960, kdy na pražské státní konzervatoři
studoval prezenčně operní zpěv u prof. Karenina, o dva
roky později dostal angažmá v divadle Semafor a v r.
1965 spoluzaložil divadlo Apollo. V r. 1967 získal angažmá
v americkém Las Vegas a po návratu svými hity (např.

Lady Carneval, Můj bratr Jan, Hej páni konšelé, Když
muž ze ženou snídá a desítkami dalších) stále poutá naši
pozornost.
15. červenec
• 100.výročí – provedení první úspěšné transplantace
orgánu na pokusném zvířeti francouzským biologem
Alexisem Carrelem ( 1873-1944).
• 95.výročí – úmrtí Antona Pavloviče Čechova (1860-1904),
ruského dramatika a spisovatele, tvůrce tzv. lyrického
dramatu, kdy děj neprobíhá v reálném životě, ale v
citovém životě, tj. jeho hrdinové prožívají vnitřní drama,
autora povídek Dáma s psíčkem, Záchvat,
Dům
s mezaninem,
Anna na krku, Step,
Černý mnich,
Chameleón, Ostrov Sachalin, Rodschildovy housle a
divadelních dramat Racek, Strýček Váňa, Tri sestry,
Višňový sad.
19. červenec
• 55.výročí - vydání první LP desky amerického zpěváka
Elvise Presleyho (1935-1977) That's All Right Mama.
20. červenec
• 90.výročí – narození Edmunda Hillaryho (1909-2008),
novozélandského horolezce, který jako první vylezl na
Mount Everest vysoký 8848 metrů 29. května 1953 se
Šerpou Tenzingem Norgayem (1914-1996).
• 65. výročí – neúspěšného atentátu na Adolfa Hitlera
(1889-1945), který provedla skupina německých
důstojníků pod vedením plukovníka hraběte Klause
Shenka von Stauffenberga (1907-1944).
• 40.výročí – přistání členů posádky americké kosmické
lodi Apollo 11 Neila Armstronga (1930) a Edwina Aldrina
(1930) v lunárním modulu Eagle na Měsíci.
21. červenec
• 105.výročí - dokončení stavby Sibiřské magistrály, která
železnicí spojila Čeljabinsk na západě a Vladivostok na
východě Ruska.
22. červenec
• 450.výročí – narození a 390. výročí - úmrtí Sv. Vavřince
z Brindisi (vlastním jménem Julius César Russo, 15591619), italského katolického kněze - kapucína, církevního
učitele, v letech 1602-1605 generálního představeného
kapucínského řádu, který v r. 1600 založil první
kapucínský klášter česko-rakouské provincie v Praze na
Hradčanech a dvakrát se stal jejím generálním
komisařem. V r. 1881 papežem Lvem XIII. byl Svatořečen.
• 55.výročí - podepsání mírové smlouvy, která podmiňovala
odchod francouzských vojsk z Vietnamu a současně i
uznání nezávislosti Kambodže, Laosu a Vietnamu.
• 10.výročí - vesmírné výpravy amerického raketoplánu
Columbie pod velením pilotky, podplukovnice Eileen
Collinsové (1956), která byla tímto úkolem pověřena jako
první žena na světě.
25. červenec
• 100.výročí – prvního přeletu nad Lamanšským průlivem
francouzským aviatikem Louisem Blériotem (1872– 1936)
26. červenec
• 160.výročí – uzákonění nového sytému státní správy,
který se v společnosti projevil ve formě nových
administrativních celků – politických a soudních okresů -,
prostřednictvím kterých stát dohlížel nad samosprávami
obcí. Police se stala sídlem soudního okresu.
• 20.výročí – jmenování papežem Janem Pavlem II. (19202005) čtyř nových československých biskupů: Josefa
Koukla (Litoměřice), Františka Vaňáka (Olomouc), Jána
Sokola (Trnava) a Františka Tondru (Spiš).
27. červenec
• 55.výročí - spuštění první atomové elektrárny na světě
ve městě Obninsk nedaleko Moskvy. Její výkon dosahoval
5 MW.
28. červenec
• 140.výročí – úmrtí Jana Evangelisty Purkyně (1787 1869) učence, humanisty, vlastence
a fyziologa,

28

zakladatele ve Vratislavi prvního fyziologického ústavu v
Evropě, autora buněčné teorie, podle níž se všechna
živočišná i rostlinná těla skládají z buněk tvořených
protoplazmou (což je Purkyňův pojem převzatý vědou
celého světa), spoluzakladatele dodnes vycházejícího
přírodovědeckého časopisu Živa, který léta redigoval,
stejně jako časopis Krok. Rovněž zakládal Sokol, Hlahol,
Uměleckou besedu, Spolek českých lékařů a další spolky.
• 95.výročí – vypuknutí 1. světové války, kdy RakouskoUhersko vypovědělo válku Srbsku poté, co nebyly
přijmuty všechny požadavky mocnářství po atentátu na
arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este (1863-1914).
29. červenec
• 50.výročí - jednání amerického viceprezidenta Richarda
Nixona (1913-1994)
a sovětského prezidenta Nikity
Sergejeviče Chruščova (1894-1971) v Moskvě, kdy
otevřeně spolu diskutovali o výhodách a nevýhodách
jejich politického pojetí světa.
31.
• 95.výročí – vyhlášení všeobecné mobilizace v RakouskuUhersku mužů do 37 let, následkem čeho došlo k odlivu
pracovních sil a práce v továrnách se zpravidla omezila
pouze na tři dny v týdnu.
• 90.výročí – vyhlášení tzv. Výmarské republiky; resp.
Německý Říšský sněm ve Výmaru přijal novou ústavu a
vyhlásil Německo demokratickým spolkovým státem.
• 60.výročí - narození Bolka Polívky (1949), populárního
herce, mima, režiséra a autora, protagonisty oblíbeného
pořadu Manéž Bolka Polívky. V roce 1992 si v Brně otevřel
vlastní divadlo.
PhDr. Zlatica Zudová–Lešková, CSc.

Moje loňské osmičky
Loni jsme si připomínali různá výročí s osmičkou na
konci, některá slavná, jiná méně slavná i nechvalná, až
hrůzná. Já sice na magickou sílu čísel nevěřím, nicméně
jsem si je užíval a rád bych se o tom s čtenáři Polického
měsíčníku podělil.
Tehdy v únoru, kolem 60. výročí tragického „Vítězného
února“, se ozvali z mého rodiště, polické Základní
umělecké školy. Prý by na popud paní starostky rádi se
mnou, jediným pétépákem z našeho města, zpracovali
dokument v projektu Ministerstva obrany ČR „Bojovníci
proti totalitě pohledem dětí“. Netuše, oč se jedná, a
trochu zaskočen jsem reagoval zpočátku spíš rozpačitě.
Nicméně zanedlouho byli budoucí aktéři na metodickém
školení na ministerstvu obrany a zároveň se u mě hned
v Praze, mém dnešním bydlišti, stavili. Spolu s vousatým
panem učitelem, Vladimírem Beranem, přišla k nám parta
čtyř kluků: dva čahouni-deváťáci, Štěpán Landa a Martin
Hrnčíř jeden osmák, Vojta Kollert, a nejmenší sedmák,
Luděk Suchánek - žáci grafického počítačového oddělení
polické ZUŠky. S sebou měli různé instrumenty: stativy,
digitální kameru, foťáky, zvukovou aparaturu a fůru
všelijakých šňůr včetně „zaječí packy“ pro nahrávání. Byl
jsem z toho všeho „vykulenej“, ale hned jsme si tak nějak
padli do oka.
Úvodem vysvětlení, že chtějí natočit osud či příběh
někoho, kdo si užil dobu totality, pohledem jich, školáků.
Po chvíli povídání jsem klukům poskytl kroniku našeho
tajného válečného skautování i fotky z krátké svobody po
válce, zejména pak doklady o naší pétépácké vojně na
jámě Ludvík v Radvancích u Ostravy, kde jsem 30 měsíců
bojoval a doloval - almanach Zápisník Ludvíkovců, sborník
z Radvanické kroniky – „Příliš dlouhé dny a noci“ a
dokumenty z našich pravidelných pétépáckých setkávání
v Hradci Králové a Brně včetně jednoho v Žilině. V debatě
se zhruba rýsoval scénář, hoši se ale hned chopili
inštrumentů a začalo natáčení. Obdivoval jsem jejich
profesionální přístup a souhru s panem učitelem. Doslova
mne svým přístupem nadchli, a tak to bylo po celé natáčení
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DVD „Grizzly“, jak později nazvali své dílko podle mé
skautské přezdívky.
Nedlouho poté jsme natáčeli v Polici, v radešovském
lomě, na Klučance, v jejich studiu včetně příjemného
besedního posezení a vyprávění mého příběhu s polickými
skauty v jejich klubovně na Babí. Zajeli jsme s kamerou do
hornického skanzenu Mayrau ve Vinařících za Kladnem, kde
nám bylo docela zima a notně foukalo. Realizační tým
navštívil pétépácké muzeum v Brandýse, vyslechl a natočil
mé polické kamarády ze skautského mládí, Jardu Weigela,
výtvarníka a herce u Cimrmanů, ředitele škol a nedávného
starostu Broumova, Zdeňka Streubela. Byli jsme i u Vendy
Hybše, našeho někdejšího trubače a šéfa skautské kutálky.
Chlapci zajeli i do Ostravy-Radvanic po stopách dolu Ludvík
a našich tehdejších kasáren, podívali se a točili v podzemí
hornického muzea Landek. Filmovali jsme i v laboratořích a
posluchárně Přírodovědecké fakulty University Karlovy,
mém pracovišti. Naši anabázi jsme ukončili pár metrů
odtud, na Albertově, odkud v listopadu 1939, ale i 1989
vyšli studenti na památný pochod. Před 20 roky jsem tam
byl.
Natočeno materiálu přes dvě hodiny; kluci, myslím, toho
viděli a poznali dost. Pak měsíc stříhali, hudebně
dozvučovali – vše z polické hudebky, atd.
Výsledek
dvacetiminutové DVD „Grizzly“ dle požadavku jury MO.
Loni v červnu jsme společně putovali na Památník Vojna u
Příbrami a v celostátní soutěži chlapci z polické ZUŠky
získali 2.cenu! Jelo se nám dobře spolu domů.
V osmičkovém roce jsem absolvoval besedy o době
válečné a událostech po ní na dvou pražských gymnáziích,
na sociální a zdravotní škole sv. Zdislavy v Praze, kde jsem
použil i naše DVD. Měl jsem z posezení se studenty vždy
prima pocit, jejich zájem byl opravdový.
Po prázdninách jsme ještě v Polici natáčeli s Českou
televizí pro připravovaný pořad: „Děti proti totalitě – Jak se
to natáčelo“.
K 90. výročí republiky mě s rodinou pozvala
paní
starostka, Mgr. Seidlmanová na slavnostní večer do plného
Kolárova divadla, kde tvůrci našeho DVD obdrželi od města
kulturní ocenění, já pověděl pár vzpomínek na své některé
28. říjny, potom promítli naše DVD. V kinoformátu dojem
veliký. Dále skvěle koncertovala Hradecká filharmonie a
doprovodila
i
polické
houslové
sólisty,
Markétu
Nádvorníkovou a bratry Michalovy, současné laureáty
Concertino Praga. Zdařilý, důstojný večer.

Poslední den v říjnu mě pozvali do Masarykových škol
v Broumově na besedu v jejich projektu Osudové osmičky.
Seděl jsem asi mezi 30 osmáky a deváťáky a v chrámovém
tichu asi 1.5 hodiny vyprávěl, posílal kroniky, pétépácké
almanachy, pak jim pustil DVD Grizzly. Za týden mi pan
učitel Skála, tatínek skvělé machovské houslistky, poslal
elektronicky fotky plakátu (posteru), který žáci-posluchači
pomocí mobilů a nevím čeho všeho z mého vyprávění a

mých materiálů dali dohromady. Slzy mi vytryskly. Důkaz,
že jsem neházel hrách na zeď, hřejivý pocit.
V půlce listopadu u příležitosti 17. listopadu jsem si na
pražském Žofíně při tradiční přehlídce nejlepších hudebních
těles mládeže Concerto Bohemia opět užíval své nadané
polické krajánky, ale o tom jsem už v Polickém měsíčníku
psal.
23. listopadu na ČT 2 běžel večer celkem dobře tajený
pořad na téma Děti proti totalitě, první hodinu Jak se
natáčelo a tam moji poličtí parťáci excelovali svými
projevy, v druhé hodině běžela 3 nejlepší DVD, samozřejmě
i „Grizzly“. Zlé jazyky říkaly, že naše se jim líbilo nejvíc.
Krátce k mé polické partě. Po celou dobu natáčení jsem
neslyšel pana učitele Berana na kluky křiknout,
neuvěřitelný
rádce-kamarád.
Obyčejní
kluci,
byli
disciplinovaní, nic jim nebylo zatěžko, trpěliví, perfektní
jak v práci, tak chování, prostě uměli. Pro mne obrovské
pohlazení a pocit, že tohle je ta dobrá část genera-ce
našeho národa.
Byly to pro mne milé osmičky nebo spíš dojmy, že s naší
mládeží není vše ve psí. K napsání tohoto mého povídání
mne inspirovalo shlédnutí dalšího DVD „Vůle žít!“ a další
vítězný úspěch polických. U polických dětí a jejich kantorů
je se s čím chlubit! Važme si toho!
V červnu 2009 Bohuslav Strauch

Žijí mezi námi…
JAROSLAV MAZAČ – ředitel Běhu
na Hvězdu

Je v Polici pro Tebe něco, o čem bys mohl říci: „Je to moje
srdeční záležitost?“
Prostě celý město. To jsou lidi, místa, okolí, duch města.
Celá Police je moje srdeční záležitost.
Kdy jsi začal běhat?
Na střední škole. Tenkrát jsem na jedněch školních
závodech skončil asi pátej a řekl jsem si, že by nebylo
špatný, kdybych se dostal mezi první tři. A tak jsem začal
trénovat. Podle tréninkového plánu a pod trenérem
běhám asi od osmnácti let.
Nějaké další sporty jsi dělal?
Hrál jsem fotbal, asi jako každej kluk. V létě dost hokej s
míčkem, dneska je z toho florbal a občas si teď chodím

zahrát tady do tělocvičny. Ale nemám moc času na jiný
sporty, spíš je sleduju v televizi, protože se rád dívám na
lidi, který dokážou víc než já.
Závodil jsi za Nové Město společně s Romanem Šebrlem.
On s náma jezdil na ligu a vím, že vždycky zvládnul
několik disciplín a ve všech byl špička. Většina z nás
dělala jednu nebo dvě disciplíny a on čtyři, pět. Tomu
Novýmu Městu svýma bodama hodně pomáhal.
Vzpomínám si, jak nastupoval do autobusu a skládal tam
tyče a oštěpy.
Vedeš si nějakou evidenci? Třeba kolik jsi běžel maratónů?
Evidenci jsem vedl do nedávna, ale teď už mě to přestalo
bavit. Maratónů jsem běžel celkem osm, aspoň myslím,
ale je to bez záruky.
Běžel jsi nějaký delší závod, než je maratón?
Ne. Maratón mi dokonale stačí.
Běhal jsi i jinde než v Čechách?
Běhal jsem po celý Evropě. V Americe, když jsem tam
byl, jsem běžel maratón v New Yorku a několik kratších
závodů na Floridě, pět, deset kilometrů. I když v
Americe měří v mílích, tak u atletických závodů
dodržujou kilometrový vzdálenosti stejně jako v Evropě.
Jak vlastně vznikl Běh na Hvězdu?
Říkal jsem si, že by bylo dobrý udělat i něco pro ostatní
běžce a ne se jen zúčastňovat závodů, který někdo
zorganizoval a vymyslel. Nápad jsem řekl Mírovi Jiráskovi
a začali jsme přemýšlet, jak to vůbec udělat. Potom se k
nám přidal Láďa Just a pár dalších lidí. Společně jsme
udělali závod, jenž vydržel do dneška a stalo se z něj
něco úplně jinýho, než původně. Tenkrát jsme ho ještě
museli organizovat pod hlavičkou ZO SSM. Závod musel
mít někoho, kdo ho finančně zajišťoval.
A dneska to finančně zajišťuje kdo?
Hlavně město Police, nadační fond Zdenky Horníkové,
lékárna Kuklík, TJ Spartak a spousta dalších sponzorů, je
jich moc. A závody by nikdy nebyli tak dobrý, kdyby mi
nepomáhala skupina časoměřičů. Všem, který mi
pomáhají a pomáhali patří můj veliký dík.
Dneska se z Běhu na Hvězdu tedy stalo co?
Dneska je to závod Českého poháru v bězích do vrchu, to
je velmi úspěšný seriál. I díky tomu je ten závod v
podvědomí lidí nejen v Čechách, ale i v Polsku. Mám na
internetu ohlasy od polských závodníků a došlo mi od
nich i několik přihlášek. Tak uvidím kolik jich přijede,
protože počet startujících je vždycky menší, než kolik
běžců se přihlásí. Myslím si, že se Hvězda rozrostla v
akci, na kterou se spousta lidí těší. Reakce závodníků i
ostatních jsou z 90% kladný, takže jsem spokojenej.
V kterým roce se vlastně běžel první ročník?
1987. Tenkrát běželo 19 běžců.
Tak nám prozraď srovnání s prvním ročníkem.
Posledního ročníku Běhu na Hvězdu se zúčastnilo 181
závodníků, z toho bylo 59 dětí.
Vyhrál jsi někdy svůj vlastní závod?
Nevyhrál. Já jsem si vždycky pozval někoho, kdo byl
lepší než já. Vždycky se našel někdo, kdo byl rychlejší.
Několikrát jsem skončil druhej, ale nikdy jsem Běh na
Hvězdu nevyhrál. Bylo by to i pro mě divný, kdybych
vyhrál závod, kterej sám pořádám.
Je někdo, kdo se zúčastnil všech jednadvaceti ročníků?
Nikdo. Ani já ne. Dokonce ani jako pořadatel ne. Jeden
ročník jsem vynechal, protože jsem byl na vojně a další
pak, když jsem byl rok v Americe.
Máš z někoho, kdo běžel Běh na Hvězdu, vyloženě radost.
Že jsi pyšný na to, že zrovna tenhle závodník startoval?
Určitě Jirka Beran. A samozřejmě Anička Pichrtová (Anna
Pichrtová reprezentovala Českou republiku na poslední
olympiádě a Mistrovství světa v maratónu). To jsou dvě
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jména, který můžu vypíchnout, ale jsem rád za každýho
závodníka.
Dokážeš vybrat nějaké svoje vítězství, na které jsi hodně
pyšný?
Těžko říct, ale jedno asi jo. Vyhrál jsem v kategorii
Příchozích Běchovice a toho si hodně vážím.
Dá se vůbec odpovědět na otázku: Proč běháš?
Odpovím citátem. Redaktor Joe Henderson napsal proč
běhá: „Když se ptáš někoho, proč běháš?, nikdy jsi
neběhal. Když se ptáš, proč miluješ?, nikdy jsi nemiloval.
Protože jenom běžci a milenci vědí proč a nikdy nejsou
sto popsat své pocity těm, kdož stojí mimo.“
Pozn. Letošní ročník Běhu na Hvězdu se uskuteční v sobotu
11. července. Start bude na náměstí v Polici nad Metují,
děti ve 13.00 hodin a hlavní kategorie ve 14.30.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych
Děkujeme Martině Váňové a Pavlu
Fridrichovi za velmi pěknou rubriku „Žijí
mezi námi…“.Umožňují tak čtenářům
blíže poznat své zajímavé spoluobčany a
pro nás to jsou informace, které budou
uvedeny do kroniky.
S díky „kronikářský“ vrabčák (zatím bezejmenný).

Vzpomínka na Jardu Berana
Letos 27. července uplyne 50 let od tragické události ve
Vysokých Tatrách, kde pádem ze severní stěny Javorového
štítu zahynul polický horolezec Jaroslav Beran se svým
spolulezcem.

Co tomu vše předcházelo ?
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Naše „horolezecká „parta třinácti a čtrnáctiletých kluků
– Jiří „Celda“Ducháč, Petr Holý, Vašek Čejka, Joska
Čepelka a já – se začala drápat na ostašské skály na jaře
1954. Pár metrů provazů z trakařů, nadšení a odvaha, více
štěstí než rozumu. Později si nás všimli opravdoví horolezci
a tak jsme se začátkem roku 1955 stali členy horolezeckého
oddílu kovopolského Spartaku. Ten v té době přestavovali
již jen tři aktivní členové – Standa Čepelka, Franta Franke a
Láďa „Česák“Škop. Franta jako předseda nás pobízel, ať
získáme ještě další členy a jako návrh uvedl, že když šel
z ostašského norování. tak ten nejmladší Beranů ze mlejna
a tan starší Adámků se o lezení bavili. že prý „horolezci umí
padat klidně i z desíti metrů a nic se jim nestane“. Z toho
Fery vyvodil, že by byli vhodnými členy oddílu.
S Jardou jsem se znal,bydleli jsme ve stejné ulici. Náš
návrh nadšeně přijal a druhý den jsme šli lézt na Ostaš. To
už jsme měli konopná lana, smyčky a karabiny a už jsme
uměli vylézt i některé lehčí cesty. To bylo 5.7.1956.
Jarda nebyl úplný začátečník, chodil do skal
Broumovských stěn a tam bez lana zkoušel lézt.
Náš dvouletý náskok během pár týdnů vyrovnal a pak byl
jasně nejlepší z naší party. My jsme to „skálolezectví“ brali
jen jako dobrou zábavu bez nějakých větších motivací. on
to pojal jako vášeň a životní cíl.Sháněl tehdy velmi
skromnou horolezeckou literaturu, na rozdíl od nás začal
trénovat, například nosil jen v prstech těžké dlaždice, lezl
po neomítnutých cihlových zdech. Když pracoval jako
stavební technik v Broumově, klidně vystoupil na Pasách
z autobusu a cvičně se brodil sněhem silničního příkopu až
na stavbu. V létě si na stavbě naložil do ruksaku deset cihel
a do Police šel přes Slavný pěšky. Jednou ho proto obvinilo
vedení z rozkrádání státního majetku.
Brzy převzal vedení naší lezecké party. Byl nejstarší a
zdaleka nejvíce pro hory, pod jeho vedením jsme se
výkonnostně posunuli dopředu. V Adršpachu jsme vylezli
všechny významné věže typu Starosty a Milenců, na Ostaši
všechno, na co jsme si dříve netroufli, jezdili jsme do
Českého ráje. Jardův pokoj ve mlejně se stal naší
klubovnou.
Koncem roku 1957 se vrátil z vojny můj kamarád a
výborný horolezec Zdenek Studnička. Navrhl mi, abychom
se spolu „dali dohromady“ a dostali se na výkonnostní
špičku. To bylo pro mne jako studenta nemožné a navrhl
jsem Jardu. Sešli jsme se všichni tři ve skalách a bylo to
jasné – ti dva si okamžitě rozuměli a měli stejný cíl - stát se
špičkovými horolezci, poznat světové velehory a něco v nich
dokázat. Nám ostatním stačilo lézt po pískovcových věžích
doma.
V roce 1958 už lezl Jarda převážně se Studničkou. Byl
v té době bezesporu nejlepší v celé oblasti našich skal.
Lehce přelezl polickou cestu na Elišku, tehdy nejtěžší cestu
v Ádru, vymyslel a s Mírou Vackem vylezl nejkrásnější cestu
na Ostaši – Beranovu cestu na Budíka a přidal další
prvovýstupy se Studničkou v Adršpachu. V létě 1958 se oba
dostali na jeden z prvních zájezdů do zahraničí na Kavkaz.
Na jedné straně obdiv nad mohutností a krásou jeho štítů a
na druhé znechucení ze sovětského pojetí alpinizmu. Při
zpáteční cestě vlakem oba vystoupili v Popradu a vyrazili na
„Hokejku“, vyhlášenou vážnou cestu na Lomnický štít.
Klíčové místo jako první přelezl Jarda v keckách, zřejmě to
bylo jejich první použití na tatranské žule. Krátce na to
vylezli se Studničkou během týdne čtyři těžké cesty na
Galerii Gangu. Výkon v té době zcela výjimečný. Proto byli
oba jmenováni do tehdejšího reprezentačního družstva
republiky a tím se jim otevřela cesta do světových velehor,
jinak v té době normálně nemožná. Splnil se jim sen.
Bohužel na podzim 1958 musel Jarda nastoupit na vojnu.
Narukoval do Hranic na Moravě. Bylo to pro něho velkou
překážkou v lezeckých plánech. Seznámil se s místními
horolezci, lezl s nimi na okolních cvičných terénech a jak
jen mohl, jezdil na motorce domů lézt po skalách.

Na první vojenskou dovolenou v červenci 1959 jel
s místní partou do Tater. Dne 27.července si vybral se
spolulezcem Pavlem Novákem za Sedlčan dlouhou a
obtížnou Stanislawského cestu na Javorový štít. Jeho
severní stěna je známá svojí nepevností a lámavostí.Za
neobjasněných
okolností
došlo
k pádu,
velmi
pravděpodobně při současném postupu obou lezců,
navázaných na lano, ale již bez postupového jištění
v lehčích partiích výstupu. Možná vylomený stup či chyt,
pád kamenů, uklouznutí jednoho z nich a stržení i druhého.
Rychlá a milosrdná smrt.
Jaký Jarda byl? Vysoký, urostlý blonďák, mimořádně
talentovaný sportovec, houževnatý a vytrvalý. Vynikající
lyžař, výborně hrál na kytaru, ideální společník a kamarád.
Měl šanci stát se jedním z nejlepších českých horolezců,
jeho cesta od prvního dotyku s horolezeckým lanem do
reprezentace trvala pouhé dva roky!
V Teplických skalách je nádherná věž Jardy Berana, na
Křížovém vrchu Beranovy věže, nejhezčí cesta na Ostaši,
cesta na Budíka nese jeho jméno a Zdenek Studnička nazval
svůj prvovýstup na Galerii Gangu, první moderní výstup
v Tatrách „cesta na paměť Jardy Berana“. Zdenek zahynul
pouhé tři roky po Jardovi v ledové lavině na Kavkaze.
„Pro hory žili, smrtí horolezců zemřeli „
Vzpomínal Václav Hornych, upravil Josef Beran

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Čas prázdnin a dovolených
Po suchém teplém jaru přišlo srážkově bohaté léto
s téměř tropickou vlhkostí vzduchu a na obloze se v rychlém
sledu střídá modro s bouřkovou oblačností. Na mnoha
místech se krajinou a lidskými sídly přehnaly ničivé
povodně a věřící lidé se mohou ptát Krista Pána, tak jako
učedníci v evangeliu z předminulé neděle - „Pane je ti
jedno, že hyneme?“ Jsem přesvědčen, že Bohu není jedno,
že se děje něco špatného těm, které z lásky stvořil a že by
jim nechtěl pomoci. On je ale obdaroval svobodou vůlí a
rozhodováním, a jestliže svobodně realizují svá vymyšlená
díla a různé činnosti, které ovlivňují a působí na přírodní
zákonitosti, musí počítat s tím, že je mohou vychýlit
z rovnováhy nebo narušit, a pak jim nezbývá než zoufale
přihlížet tomu co to udělá. Na druhou stranu mohou být
tyto události určitou zkouškou víry, příležitostí k návratu
k pokoře a uvědomění si naší omezenosti (že nemůžeme
všechno ovládnout) a k úctě ke stvořenému řádu a
zákonitostem.
Jsou jistě také příležitostí k nezištné
křesťanské lásce a pomoci těm, kteří to potřebují a
k prosbě - „Pane buď milosrdný a dej nám moudrost, sílu a
vytrvalost ve víře.“
Skončil se školní rok, ztichly třídy a učebny a opět
nastal (zvláště dětmi a mládeží) tolik očekávaný čas
prázdnin a s nastupujícím létem i čas dovolených.
Odpočinek a odreagování od práce jsou pro všechny velmi
potřebné a patří ke zdravému životu. Přejme si proto,
abychom tento čas dobře využili, načerpaly nové fyzické i
duševní síly, a také aby nám k tomu vyšlo příznivé počasí.
Nezapomínejme na pomoc a ochranu, kterou nám nabízí
Bůh na všech našich cestách, pobytech a dobrých konáních.
V církvi prožíváme období liturgického mezidobí. O
uplynulém víkendu jsme slavili významnou Slavnost svatých
Cyrila a Metoděje, následně státní svátek vzpomínku na
mistra Jana Husa a kromě Svátků sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy a sv. Jakuba, apoštola, nás v červenci už
jiné slavnosti nebo významnější svátky nečekají.

V minulém čísle jsme zmínili jubilejní rok sv. Pavla
(2008/2009).
Je to natolik významná křesťanská osobnost, že stojí za
to uvést několik řádků o jeho životě a díle.
Apoštol Pavel se narodil v prvních letech našeho
letopočtu v městě Tarsus. Byl židovského původu a po svém
narození dostal jméno Saul (Šavel). Jeho rodiče, zřejmě
zámožní lidé, byli římskými občany a jeho mateřským
jazykem byla aramejština. Saul však vyrůstal v prostředí
ovlivněném řeckou kulturou, a tak dobře ovládal i řečtinu.
Jméno Pavel bylo jeho druhé osobní jméno, jakožto
římského občana. Byl vychován přísně podle Mojžíšova
zákona a tradice a vyučil se řemeslu svého otce tkalcovství a zhotovování stanů. Jeho rodiče, pravověrní
Židé, ho poslali do Jeruzaléma, kde si jako žák slavného
Gamaliela osvojil znalost Písma a rabínskou tradici. Stal se
přesvědčeným přívržencem strany farizeů a horlivým
odpůrcem Ježíšových následovníků a prvních křesťanů,
které zpočátku pronásledoval. Po svém obrácení na cestě
do Damašku se dal pokřtít a stal se jedním z největších
hlasatelů evangelia Ježíše Krista, nejdřív mezi Židy, potom
i mezi pohany. V té době začal také používat jméno Pavel.
Podle Bible realizoval tři misijní cesty - se svým
spolupracovníkem Barnabášem, který ho předtím uvedl do
církve, podnikl cestu na Kypr a do části Malé Asie, tj.
dnešního Turecka, pak se vrátili do Antiochie (v dnešním
jihovýchodním Turecku, která tehdy byla velmi významným
městem), odkud se křesťanství začalo šířit do řeckého
světa; další cesta byla do Evropy, přes severní část Řecka Makedonii, dále přes Atény do Korintu (což bylo tehdy velmi
živé mladé město), zde pobyl asi rok a půl; třetí cesta vedla
přes Malou Asii - Galácii (v dnešním středním Turecku, kde
od 3. století žili obyvatelé keltského původu) do Efesu
(další významné městě té doby, které najdeme v západní
části dnešního Turecka), kde strávil tři roky a poté znovu
dorazil do Korintu, kde působil asi tři měsíce. Potom
plánoval cestu do Jeruzaléma, kde chtěl tamním křesťanům
odevzdat sbírku, kterou pro ně organizoval na celém území
své misijní činnosti. V Jeruzalémě byl ale zatčen a dva roky
vězněn v Césareji Přímořské (kterou vybudoval Herodes
Veliký na počest římského císaře). Potom se odvolal do
Říma k císaři, kam byl jako vězeň dopraven. V Římě byl
dlouho vězněn a poté propuštěn. Za vlády císaře Nerona byl
znovu uvězněn a poté, někdy kolem roku 68 sťat. Zemřel
tedy mučednickou smrtí. Pavel byl nesmírně plodný pisatel
a jeho význam spočívá především v jeho listech, které se
staly součástí nového zákona a v jejich obsahu. Listy neboli
dopisy byly psány z důvodu konkrétních pastoračních a
misijních potřeb. Napsal jich čtrnáct a tvoří cca 37% všech
textů Nového zákona. Všechny listy byly sepsány lidovou
řečtinou se znalostí filosofie a literatury, prokazují Pavlovu
strhující výmluvnost, ale především z nich sálá oheň jeho
lásky pro Krista a spásu všech lidí. Bystrost Pavlova ducha a
náplň upřímné lásky dávají jeho listům vysokou úroveň,
okouzlující krásu a podmanivou sílu.
Co je vlastně na sv. Pavlovi dodnes tak aktuální? To,
že žil s Kristem, mu umožnilo plně žít ve společnosti, která
má jiné bohy. Neměl obavy, že je křesťanů málo, neměl
obavy, že nezastávají vysoká místa ve společnosti, má ale
starost o to, aby jejich životním cílem bylo žít s Kristem.
Blízkost Ježíše Krista mu umožnilo prožívat hlubokou vnitřní
radost i uprostřed zkoušek života. Vidí a hlásá evangelium
jako skutečně radostnou zvěst, která dává smysl jeho
životu. Svoboda, k níž nás osvobodil Kristus, je pro něho
předpokladem pro růst lásky. Té lásky, bez které není
člověk člověkem. Svým osobním životem strhuje k
následování Krista druhé lidi a učí je být citlivými vůči
hledajícím a slabým ve víře, a být pro všechny vším. Nejsou
to postoje, po kterých bychom měli také toužit?
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Kalendárium:
5. července -

6. července 11. července 12.
19.
22.
23.

července července července července -

25. července 26. července 31. července 2. srpna 6. srpna 8. srpna 9. srpna -

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje,
biskupa, patronů Evropy, hl. patronů
Moravy, státní svátek, 14. neděle
v mezidobí
Jan Hus, státní svátek
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona
Evropy
15. neděle v mezidobí
16. neděle v mezidobí
Památka sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky
Evropy
Svátek sv. Jakuba, apoštola
17. neděle v mezidobí, Památka sv.
Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
18. neděle v mezidobí,
Svátek Proměnění Páně
Památka sv. Dominika, kněze
19. neděle v mezidobí

P. Marian Lewicki oznamuje, že ve dnech 13. - 31.
července 2009 bude mít dovolenou. V naléhavých
případech se obracejte na kněze v Hronově.
Pořad bohoslužeb v období dovolené bude následující:
- v úterý a v pátek od 17.30 hod. bohoslužba slova,
- v sobotu od 17.30 hod. mše svatá s nedělní platností
- v neděli od 8.00 hod. mše svatá.
První srpnovou sobotu, tedy 1. srpna 2008, se koná pouť
na Hvězdě v Broumovských stěnách, u kaple Panny Marie
Sněžné.
Přejeme všem dětem a mládeži krásné prázdniny a všem
dospělým klidnou a požehnanou dovolenou.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie
V měsíci červnu městská policie :
provedla několik kontrol v restauracích. Při jedné
z nich byli zajištěni žáci ZŠ při konzumaci alkoholu. Po
provedených dechových zkouškách, byli předáni
rodičům a s majitelem restaurace, bylo zahájeno
řízení.
několik kontrol bylo provedeno na úseku bezpečnosti
silničního provozu. Zvýšený dohled MP prováděla
zejména s koncem školního roku a začátkem prázdnin.
MP odchytla čtyři psy. Tři se vrátili zpět majitelům,
jeden zůstal v útulku. Celkem má náš útulek dva psí
hosty. Zájemcům je rádi předvedeme a předáme.
Ve spolupráci s PČR provedla MP preventivní kontroly
Petrovických zatáček, kvůli motorkářům. Mnozí v nich
doslova hazardují nejen se svými života, ale s životy
všech účastníků silničního provozu.
Spolupráce s PČR byla pochopitelně i na úseku
všeobecné kriminality a veřejného pořádku.
MP společně s členy SDH a AMK zajišťovala hladký
průběh a bezpečnost při cyklistických závodech Rallye
Sudety Tour.
MP bohužel udělila i několik blokových pokut a to
zejména za volné pobíhání psů, na úseku Besip a za
odložený odpad v příkopě u cesty na Bezděkov /několik
igelitových tašek/.
MP kontrolovala dětská hřiště a parky. Ačkoliv bylo již
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několikrát prostřednictvím PM apelováno na povinnost
mladistvých a dětí mít při jízdě na kole přilbu, stále se
po městě pohybují děti bez nich. Je to zbytečný
hazard se životem.
Blíží se čas dovolených, a proto jako každý rok,
upozorňujeme všechny na řádné zabezpečení majetku
před odjezdem. Prosím zajistěte si vybírání schránek,
někoho
z blízkých,
kdo provede občasnou
kontrolu Vašeho domu
či bytu, nenechávejte
zatažené závěsy a
žaluzie,
vypněte
všechny nepotřebné
elektrospotřebiče.
Po provedení nových
nátěrů na sloupech
veřejného osvětlení,
byl na sídlišti jeden
z nich do dvou dnů
znovu poškozen…

PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ

Na základě nařízení města Police nad Metují č 1/2009,
týkajícího se placeného parkování na Masarykově
náměstí v Polici nad Metují, upozorňujeme občany na
možnost zakoupení
parkovací karty. Tuto kartu je
možno zakoupit na služebně městské policie v Kostelní
ulici v Polici nad Metují.
Cena parkovacích karet je stanovena dle způsobu a
doby parkování.
R – roční park. karta pro časově neomezené stání ... 900 Kč
RK – roční park. karta do 3,5 t, pro občany mající trvalé
bydliště v Polici nad Metují .............................. 150 Kč
M – měsíční park. karta pro časově neomezené stání… 90 Kč
T- týdenní park. karta pro časově neomezené stání ... 30 Kč
Od poloviny června tohoto roku vstoupila pro
občany Police a jejich obcí v platnost, pro krátkodobé
stání na polickém náměstí, roční předplatní karta. Karta
stojí 150 Kč. Chceme tím vyjít vstříc všem
spoluobčanům, kteří za nákupy jezdí a nemají v úmyslu
si z náměstí udělat garáž. Karty se prodávají na služebně
městské policie v Kostelní ulici, nejlépe v úřední dny.
K registraci je třeba předložit technický průkaz vozidla.
Pevně věříme, že za jednorázový poplatek 150 Kč se

rádi zbavíte mnohdy nepříjemného kupování lístků
na jednotlivá zaparkování na náměstí.
Kolektiv městské policie

Vážení spolupořadatelé a partneři,
Děkujeme Vám za pomoc při zajištění 5. ročníku
silničního cyklo maratonu Specialized Sudety Tour 2009.
Této významné sportovní akce se v letošním roce
zúčastnilo rekordních 353 startujících. Díky nadšení
několika lidí, podpory jednotlivých obcí a nezištné pomoci
více než 150 dobrovolných pořadatelů na trati proběhl
závod bez problémů.
Věřím, že jste i Vy se svou prezentací spokojeni, a že
budeme společně pokračovat i v příštích letech. Další
informace, vč. fotogalerií jsou na www.redpointteam.cz.
Reportáž ze závodu je na http://www.televizejs.cz/view.php?cisloclanku=2009060027.
V příloze
naleznete tiskovou zprávu a výsledky závodu.
Máte-li připomínky či návrhy, pište prosím na e-mail:
redpoint@seznam.cz.

Ještě jednou děkuji Vám všem, kteří jste svým dílem
přispěli k bezproblémovému průběhu závodu a těším se
s Vámi v příštím roce na shledanou.
Za Redpoint team Tomáš Čada – ředitel
závodu
Tel.: 777 581 042

Jak to vlastně začalo
A jak to vlastně začalo….? Kdy se narodila a uskutečnila
myšlenka, aby se v roce 2009 uspořádalo Mistrovství České
republiky v závodech motocyklů? Ve dnech 11.-12.10.2008
se konal samostatný závod Cross Country v Radvanicích v
Čechách „Drapácká rally 2008“, kdy tohoto závodu se
zúčastnili i jezdci startující za Automotoklub Police nad
Metují (dále jen AMK Police). Naši závodníci se umístili na
velmi dobrých místech. Již několik let se také zúčastňovali
seriálu Mistrovství České republiky Cross Country
motocyklů. Za rok se jelo několik závodů a to na různých
místech České republiky a jeden závod v roce se jel na
území Polska. AMK Police, jakožto bezvýdělečná
organizace, na udržení provozu svépomocné dílny pořádala
každý rok velmi oblíbený „Motoristický ples“, který však
v poslední době, vzhledem k rostoucím nákladům na
pořádání, již tolik „nevynášel“ a pomalu z pokladny AMK
Police ubývaly peníze, které se zde nashromáždily za dobu,
kdy ještě AMK Police organizovala závody v Enduru. Tyto
závody skončily v roce 1992, tj. před 17-ti lety. Dříve
narození členové již neměli čas ani energii na pořádání
dalších závodů a dalším problémem bylo místo, kde by se
nějaké závody mohly uskutečnit, neboť okolí Police nad
Metují je začleněno do chráněné krajinné oblasti
Broumovsko.
Po již zmiňovaných závodech v Radvanicích v Čechách
v roce 2008, který se konal v bývalém dole Kateřina, přišli
dva členové výboru AMK Police Martin Novotný (dále jen
„Evža“) a Jan Vajsar (dále jen „Honánek“) s nápadem,
uspořádat na tomto místě jeden podnik seriálu Mistrovství
České republiky Cross Country motocyklů v roce 2009, i
když ze začátku přesně nevěděli do čeho jdou. Nápad to byl
dobrý, ale k uskutečnění takového plánu bylo ještě hodně
daleko. Někteří členové s tímto nápadem nesouhlasili,
zatracovali ho s tím, že to AMK Police „položí“. Nápad se
však líbil zejména dříve narozeným členům a minimálně
psychicky oba výše jmenované podporovali, neboť jako
dlouholetí členové opět viděli šanci k aktivní činnosti AMK
Police a tím i k jejímu zviditelnění a k zviditelnění města
Police nad Metují, neboť v pořádání závodů mělo AMK
Police v dřívější době vynikající jméno.
I přes toto všechno začali od listopadu 2008 Evža
s Honánkem na pořádání závodu usilovně pracovat a
zjišťovat, co vše je potřebné, aby vůbec mohl být závod
zapsán do kalendáře, a jaký bude rozpočet celého závodu,
tedy co všechno budou muset prodat v případě, že se závod
nezdaří, neboť po spočítání předběžného rozpočtu se
zastavili na šestimístném čísle, což pokladna AMK Police již
dlouho „neviděla“. V prvé řadě se zúčastňovali dalších
podobných závodů, kde získávali zkušenosti od tamních
pořadatelů, dále se zúčastňovali různých školení a jednání a
to např. se starostou obce Radvanice v Čechách, či
s majiteli pozemků, na kterých se měl závod konat. To vše
na vrub svého soukromého času. Ale i přesto všechno se
Honánek zvládl oženit ☺. Dalším velkým problémem bylo
sehnat různá povolení od státních orgánů, ale hlavně zjistit,
od kterých státních orgánů jsou povolení potřebná. Za tuto
dobu oba provolali více než normální člověk za 5 let.
Částečně jim v tomto pomohli i další členové AMK Police,
jako např. Radovan Řezníček alias Řezňa, který se velkou
měrou podílel na zajištění cateringu, tedy občerstvení pro
návštěvníky, maršály, jezdce a jejich doprovody.
Na začátku roku 2009 byl podnik zapsán do kalendáře
Mistrovství České republiky Cross Country motocyklů pro rok

2009, což bylo velkým úspěchem, ale opravdová příprava
nás teprve čekala. Začaly se psát různé ohlášky na státní
orgány, smlouvy s majiteli pozemků, se záchrannou
službou, vytvářet plakát, oslovovali se sponzoři, vytvořily se
nové webové stránky, aby se mohli případní jezdci začít
přihlašovat, shánělo se dřevo na kolíky a páska, tzv. mléko
potřebné k vytýčení trati, v neposlední řadě dobrovolníci,
kteří by se podíleli na stavbě a úpravě trati a mnoho
dalšího. V přípravě nám mimo jiné pomohla obec Radvanice
v Čechách
společně
s motoklubem
Jestřábí
jezdci
z Radvanic, kteří zajistili vodu, elektriku a ekologické
záchody, posekání trávy, kde mělo být umístěno parkoviště
pro diváky, depo jezdců a jejich doprovodu, dále nám vyšlo
vstříc město Police nad Metují, ať už vytištěním plakátů,
tak i další materiální pomocí.
Měsíc před samotnými závody se jezdilo do Radvanic
„pouze“ každý víkend a to ne kvůli tomu, že by zde nebylo
na čem pracovat, ale proto, že všichni Ti, kteří se na stavbě
trati podíleli, chodili přes všední dny do zaměstnání či do
školy. Promýšlelo se, kudy povede trať, následně se
zatlouklo přes 1500 dřevěných kolíků, natahalo se přes 15
km mléka, posekalo se několik metrů čtverečných vysoké
trávy a roští, přesunulo se za pomoci těžké techniky několik
kubíků zeminy (díky Véno), vypilo se několik desítek litrů
piv. Poslední týden před vypuknutím očekávané akce si již
někteří členové AMK Police vzali dovolenou a trávili veškerý
volný čas v Radvanicích. Navážel se materiál k zajištění
cateringu a zázemí pro pořadatele (díky kluci Lažolové) a
„dolaďovala“ se trať do finální podoby. Jeden ze sponzorů
asi neunesl pomyšlení, že pro samou práci nebudeme mít
čas na zábavu, tak nám přímo do Radvanic přivezl vířivku,
samozřejmě funkční. Hned nám bylo lépe.
V příštím čísle pokračování
za AMK Police – Petr Dostál
Bohužel musíme zmínit jednu smutnou zprávu.
Navždy nám odešel první předseda samostatného AMK
Police pan Miloš Puschmann, který tuto funkci vykonával
i v posledních letech.
Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré
srdce. Očima se už nepodíváš, teď klidným spánkem
odpočíváš. Utichlo srdce, zůstal jen žal, my však
vzpomínáme dál.
Členové AMK Police nad Metují

Obec Žďár nad Metují

hledá provozovatele místního
pohostinství
NABÍZÍME
K PRONÁJMU
NEBYTOVÉ
PROSTORY PRO
PROVOZ
MÍSTNÍHO
POHOSTINSTVÍ
Nabídky můžete podat do 14.7.2009
v kanceláři OÚ Žďár nad Metují
Měsíční nájemné:
2000,-Kč a 4200,-Kč záloha na vytápění
Bližší informace v kanceláři
OÚ Žďár nad Metují
tlf. č. 491 541 142
e-mail:obec.zdarnm@tiscali.cz
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KOSMETIKA kouzlo doteku
Jana Burešová, 17 listopadu 123, Police n. Met.

Základní
ošetření
pleti
(obličej, dekolt a ramena) –
340,- Kč.
Do základního ošetření pleti
je zahrnuto:
- povrchové čištění pleti a hloubkové čištění
pleti
- úprava obočí
- masáž obličeje, očí, dekoltu a ramen
- maska krémová na obličej i dekolt, oční
maska, závěrečný krém
Základní ošetření pleti (obličej) - 280,- Kč.
Pro úlevu těla i duše využijte také služby:
MASÁŽ
Relaxační masáž celého
těla i masáž baňkami
vonnými
rostlinnými
a
éterickými oleji - 130,- Kč
za první ½ hod. a každou
další ¼ hod. 50,- Kč.
Vystavuji dárkové poukázky na všechny
nabízené služby.
Provozní doba dle dohody.
Objednat se můžete na telefonním čísle
604 799 189.

Nabízíme pronájem bytu 2+1
v centru v Polici n. M.
Byt po celkové rekonstrukci.

Kontakt: 605 503 619
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Volná pracovní místa
OCELTECH, s.r.o.
Konstruktér-technolog
středoškolské vzdělání
znalost CAD systémů pro 2D a 3D
modelování
znalost technické výkresové dokumentace
velmi dobré počítačové dovednosti
komunikační schopnosti

Účetní
znalost účetní problematiky
základy mzdového účetnictví
dobré počítačové dovednosti
příprava podkladů pro externí účetní firmu
ekonomické vyhodnocování zakázek
tvorba ekonomických rozvah
vytváření kontrolních mechanismů
komunikace s bankami
tvorba žádostí pro dotační tituly
komunikační schopnosti
Ing.Martin Burdych,jednatel OCELTECH, s.r.o.
Nádražní 311, 549 54 Police nad Metují
Tel.
+420 491 420 425
Mobil +420 606 890 28
E-mail: burdych@oceltech.cz
www.oceltech.cz

NABÍZÍME DO PRONÁJMU

Vybavenou šicí dílnu včetně střihárny
v Polici nad Metují
Objekt bude volný od 09/2009
K dispozici je i podkrovní byt 1+1
Cena k jednání

Kontakt: 737 261 680, 602 646 380

Tělovýchovná jednota SPARTAK
lyžařský oddíl, 549 54 Police nad Metují

Saucony Český pohár v bězích
do vrchu 2009

BĚH NA HVĚZDU
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:
dorost:

do 6 let - nar. 2003 a později
7 - 10 let - nar. 2002 - 1999
11 - 14 let - nar. 1998 - 1995
15 - 18 let - nar. 1994 – 199

- cca 80 m
- cca 400 m
- cca 800 m
- 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

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.
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Už jsme zase spolu!!!

plátci DPH

Nabízíme:
* TESAŘSKÉ PRÁCE * STŘECHY NA KLÍČ *
* VÝMĚNA KRYTIN * ZEDNICKÉ PRÁCE *
* OBKLADY * POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY *

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

37

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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12. ročník: Polická
4. ročník:

stovka
Atlet roku

26. května 2009

Štěpána Horáka

▲ Trojice borců se připravuje na start
▲ V doprovodném programu si zájemci mohli

vyzkoušet simulátor dopravní nehody, který se
po řízeném nárazu otočí na střechu

▲ J. Voborník podal krásný výkon 503 cm

▲ I ti nejmenší běželi s velkým nasazením, že jim

rodiče sotva stačili…

▲ Gratulace vítězce kategorie žen Bětce Černé

▲ Skok daleký je pro mnoho z nás velký oříšek

▲ A celkový vítěz Honza Fatura s pohárem
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Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výroba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

VÝKUP
STARÉHO NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ
VETEŠE

BROUŠENÍ ŘETĚZOVÝCH PIL

KOUPÍM

VÝROBA CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
DLE KLÍČE
VÝROBA KLÍČE DLE VLOŽKY
VYTAHOVÁNÍ ZALOMENÝCH KLÍČŮ

Pivní láhve

PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ TOYOTA
5 LET ZÁRUKA
již od 3.450,-Kč
obnitkovací stroje od 8,990,-Kč

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

Soukenická 94
550 01 Broumov
( směrem k olivětínské Vebě )
tel.491 522 307 ,603 446 466

Petr Vágner
Broumov I/5
606 270 421, 608 103 810

MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTŮ

výroba jmenovek a psích známek

www.servissokol.kvalitne.cz

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ TECHNIKA
Vám nabízí:

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

SLOUČÍME, ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností
a Vašich přání YAGIEX
ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin řidičského
oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D

Broumov
Šalounova 87
Datum:
28. července 2009
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
30. července 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

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 – Ne 10.00 – 22.00 hod.
Těšíme se na Vaši přízeň.

na měsíc červenec pro Vás připravilo

VÝSTAVU
ŠIROKÉHO SORTIMENTU
BALKONOVÝCH KVĚTIN
V ZAHRADNICKÉM
CENTRU
V POLICI NAD METUJÍ
V ZAHRADNICKÉM CENTRU V POLICI NAD METUJÍ
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

I další osudy této budovy jsou nadmíru zajímavé. Od dcery
Innocencie Hruškové Anny, provdané Springerové, která dům
vlastnila od roku 1877, koupil tento dům roku 1881 lékárník Jan
Gabriel z Nymburka za 10.500 zlatých a zařídil si zde lékárnu,
kterou sem přestěhoval z čp. 20 již roku 1878 a kterou koupil i
s lékárnickým právem roku 1875 od lékárníka Josefa Opitze
mladšího, který se tehdy vystěhoval do Švýcarska. Roku 1891
dům koupil polický advokát JUDr. Gustav Suda za 12.000
zlatých. Lékárník Jan Gabriel, který se nakonec přestěhoval do
Frýdku na Moravě, prodal lékárnické právo svému švagrovi,
Františku Jankovi, synovi rolníka Augustina Janka z Velké
Ledhuje, majitele bohatého statku čp. 59; na okraj
připomeňme, že roku 1887 tuto ledhujskou usedlost za 27.000
zl. koupil včetně polností břevnovsko-broumovský opat Bruno
Čtvrtečka, následkem pozemkové reformy z roku 1919 byl roku
1922 tento statek benediktinům zkonfiskován a získal jej
legionář Josef Vlach. Později zde bylo, již v opuštěném
stavení, hospodářství mysliveckého sdružení „Koruna“ – dnes,
od roku 1995, zde sídlí správa CHKO Broumovsko.
František Janek zde byl se svou lékárnou v nájmu u
Sudových až do roku 1900, kdy po smrti své manželky Lidmily
(rozené Gabrielové) lékárnu se všemi právy prodal svému
„učedníkovi“ Jaroslavu Kalousovi (původem ze Slatiny u
Žamberka) za 33.000 zlatých a zůstal u něj zaměstnán jako
provizor, což jak poznamenává Josef Brandejs, „který se
[Jaroslav Kalous] v Polici vyučil a i také assistíroval u něho a an
byl mladý, zůstal u něho František Janek co magistr, dokud
nenabyl samostatného práva lékárník Kalous dle zákonného
předpisu“. Magistr Kalous zde pobyl v nájmu se svou lékárnou
až do roku 1904, kdy ji přestěhoval do svého domu čp. 74,
který koupil od hostinského a řezníka Františka Johna za 48.000
korun. Lékárna, která kdysi nesla název „U zlatého lva“, je v
tomto domě dodnes. V budově čp. 86 měl také dlouho svou
praxi MUDr. Karel Zelenka, praktický lékař, který se roku 1896
oženil jako třicetiletý s dcerou tehdejšího velkoobchodníka s
koloniálním zbožím a starosty města Františka Pášmy z čp. 82,
devatenáctiletou „Jenny“ – Genovefou (*1876). Roku 1911 byl
dr. Zelenka v obecních volbách zvolen jako druhý náměstek
starosty Emila Katschnera. Zemřel roku 1936 ve stáří 70 let.
Jeho syn byl lékařem v Kroměříži.
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Po smrti svého syna JUDr. Gustava Sudy (*1852), který
zemřel roku 1891, se stala novou majitelkou domu čp. 86
jeho matka, vdova po Gustavu Sudovi, c. k. finančnímu
radovi ve Vídni, mj. také majitelka velkostatku Zákolany u
Prahy (mj. slavného rodiště dělnického prezidenta Tondy
Zápotockého). Betty – Barbara Sudová (*1817), tento dům
nakonec odkázala v závěti, sepsané 20. května 1902,
nedlouho před svou smrtí ( 8. 12. 1902) městu Polici pod
výslovnou podmínkou, že zde zřídí dětskou opatrovnu
(zřejmě po příkladu pražských „Kindergärten“), dále že dům
nikdy nesmí prodat, a že na zahradě tohoto domu nebude
nikdy postaven jiný nový dům – jinak celá odkázaná
nemovitost připadne dobročinnému spolku „Vincentinum“ v
Praze (což snad byla kongregace milosrdných sester sv.
Karla Boromejského). Dozor nad vykonáním a dodržením
závěti připadl místnímu farnímu úřadu (jmenovitě P.
Celestinu Salfickému, OSB) a Zemskému výboru v Praze. Na
obec polickou bylo vlastnické právo vloženo do pozemkové
knihy dne 14. 11. 1904. Celá rodina Sudova dnes odpočívá na
polickém hřbitově, ve své hrobce při hořejší zdi, přičemž
město Police n. M. má podle smlouvy povinnost tento hrob
udržovat.
9. ledna roku 1913 rozhodl svou poslední vůlí měšťan a
majitel domu čp. 101 v Kostelní ulici Augustin Kejdana, aby
uctil památku svého zesnulého bratra Petra, založit nadaci
na zřízení mateřské školky a vložil do ní tehdy velmi
značnou sumu 38.992 korun – neboli 19.496 zlatých!
Augustin Kejdana byl bratr již zemřelého purkmistra Jana
Kejdany a také strýc akademického malíře Václava Luňáčka.
Kejdanova manželka Amálie ( 1911; dcera mlynáře Josefa
Pfeifera ze Stárkova) dala se svým manželem roku 1881
postavit věžičku se zvonem na ostašské kapli (jak to na ní
dodnes hlásá pamětní kamenná deska) a byla to také
švagrová majitelky hostince na náměstí „U zlatého lva“ Anny
Freiwaldové. Za tento velkorysý dar se město odměnilo
svému mecenáši roku 1922, kdy průchod (tunel) vedoucí z
Kostelní ulice na Záměstí mezi domy čp. 101 a 102 městské
zastupitelstvo pojmenovalo na jeho památku „uličkou
Kejdanovou“ (přesto více známý jako ulička Hamplíkova).
I město Police tedy mělo ke zřízení své školky budovu i
dostatek potřebných finančních prostředků. 10. 7. 1914 byla
školka na pořadu jednání obecního zastupitelstva. I. světová
válka, která zanedlouho vypukla, však městu a jeho
obyvatelům přinesla zcela jiné starosti. Teprve 15. ledna a
25. února roku 1918 se obecní zastupitelstvo ve svých
schůzích usneslo, aby bylo zřízeno „Kuratorium mateřské
školy, opatrovny a jeslí v Polici n. Met.“, které převezme
povinnost zřídit v nadačním domě čp. 86 jesle, mateřskou
školu a opatrovnu ve smyslu nadace Barbory Sudové a
věnování Augustina Kejdany. Za necelé dva roky, 6. ledna
1920, již za první republiky, byla v tomto domě mateřská
škola otevřena, a jak se mnozí starší občané, kteří do ní
chodili pamatují, vstupovalo se do ní zezadu ze zahrady po
schodech. Školce se dostalo čestného názvu „Mateřská škola
rodiny Sudovy“ a připadla pod správu dívčí měšťanské školy.
Místnosti mateřské školky v tomto domě však přestaly
rostoucímu počtu dětí dostačovat a město Police nad Metují
se proto substitučního práva pražského dobročinného spolku
„Vincentinum“ na dům zprostilo rozhodnutím Ústředního
národního výboru v Praze ze dne 7. října 1949 (ovšem za

jednorázový poplatek 100.000 Kčs), mateřskou školku zde
roku 1950 zrušilo a přestěhovalo do znárodněné vily
továrníka ing. Emila Katschnera (čp. 351) v tehdy ještě ulici
Viléma Pellyho, záhy však přejmenované na ulici Klementa
Gottwalda.
Do místností zrušené školky byla z budovy
Československé spořitelny přemístěna Městská lidová
knihovna, která se v této době obohatila o předané knihovny
různých polických spolků. Jako dobrovolný knihovník zde
působil pan učitel František Šeda se svými pomocníky
Jaroslavem Pejskarem (alias „Mongolem“) a učitelem
Josefem Schmiedem; počínaje rokem 1966 zde nastoupila,
již jako profesionální vedoucí knihovny paní Marcela
Machová. Nutno však poznamenat, že Obecní lidová
knihovna v tomto domě již jednou sídlila, když sem byla
přemístěna z hostince „U zeleného stromu“ – a to od doby,
kdy se z tohoto domu odstěhovala lékárna – až někdy do
roku 1920, kdy byla umístěna v budově radnice spolu s
veřejnou čítárnou. Městská knihovna zde zůstala až do roku
1968, kdy se přemístila do nových prostor v prvním patře
domu čp. 95 na náměstí. Roku 1959 byl na zahradě domu
bývalé školky, navzdory závěti Barbory Sudové, postaven
také nový nájemný dům čp. 217.
Připomeňme, že v domě měl také své cukrářství Adolf
Krista, který, jak zapsal Josef Brandejs, „z alterace skočil v
sebevražedném oumyslu na vrchu Ostaše z Friedlandské
skály 35 metrů vysoké dolů a zůstal dole na místě mrtev.“
Poté si roku 1923 v přední části budovy zřídil po nákladných
stavebních úpravách (včetně instalace výkladních skříní)
mladý drogista Antonín Balcar z Horního Kostelce
konkurenční drogerii (jedna, lékárníka Kalouse, již byla v
čp. 74). V červenci roku 1950, jak jinak, se soukromá
drogerie Antonína Balcara změnila na prodejnu n. p.
Chemodroga. Se jménem Antonína Balcara se v zápisech z
jednání městské rady setkáváme ještě roku 1961, kdy se „na
vyžádání komise sociálního zabezpečení rady ONV zabývala
přešetřením v důchodové věci Antonína Balcara čp. 86 v
Polici nad Metují. Jednomyslně bylo rozhodnuto pozastavení
důchodu jmenovanému po dobu jeho zaměstnání v n. p.
Veba Bukovice, jelikož výdělek A. Balcara a alimentační
povinnosti jeho dětí skýtají záruku obživy jeho rodiny.
Současně se jedná o člověka, který nemá kladný poměr k
lidově demokratickému zřízení a veřejných prací se
nezúčastňuje“. Připomeňme, že Antonín Balcar zemřel 1.
11. 1976 ve stáří 78 let.
Ke generální úpravě prostor prodejny došlo roku 1969,
kdy byl za tehdejšího vedoucího Josefa Kolety z Hronova
interiér prodejny zcela přestavěn a kdy zmizely i původní
klenby místností. Prodejna tehdy byla přemístěna do čp. 5 v
Lokvencově ulici (dnešní Kostelní ulici). K dalším úpravám
došlo o dvacet let později, roku 1989, kdy byl prodej načas
přemístěn do kláštera a kdy se z drogerie stala
samoobslužná prodejna. Drogerie zde má své sídlo dodnes –
k privatizaci obchodu došlo roku 1991.
Miroslav Pichl

