Hospoda, hotel a pak samoobsluha v Polici – dům čp. 79
První známý majitel tohoto právovárečného domu je v
nejstarší městské knize uveden jakýsi mydlář, nazývaný sousedy
Kříž, od roku 1573 pak jeho syn Augustin. Od něho jej
v neznámém čase koupil městský písař Lukáš Šadimský ze
Šadima, který byl později městským písařem v Náchodě. Od
roku 1636 byl dům v majetku Jindřicha Kadenbacha, který jej v
závěti odkázal roku 1651 Marii Sýkorové. Od roku 1654 jej
vlastnil Martin Leonar, od něj dům koupil za 300 kop míšeňských
Adam Kyncl, za stejnou cenu jej roku 1670 získal Jan Hanzl,
kterého sousedé nazývali „Maršálek“. Od roku 1680 byl v
majetku Matěje Ferdinanda Kyncla, jehož vdova se roku 1712
znovu provdala za Franze Rudolfa Theera. Roku 1728 tento dům
koupila od Theerových dědiců polická obec (proto se dům kdysi
nazýval „domem obecním“) a zřídila v něm ve své správě a režii
zájezdní hostinec –
tj.
hostinec
se
zázemím (se stájemi
a pící) pro tehdejší
formany (povozníky)
včetně
jejich
koňských spřežení.
Dům
zůstal
v
majetku městečka až
do roku 1749, kdy jej
obec prodala a tehdy
ho za 1.400 kop
míšeňských
grošů
koupil Franz Luňáček,
včetně
hostinského
práva na šenk piva a
kořalky, za které
platil obci ročně 12
kop
míšeňských
nájmu.
Zájezdní
hospodu
nazval
„U Černého
koně“,
jejíž vývěsní štít s
německým nápisem:
„Gasthaus zum schwarzen Ross“ a s vymalovaným černým
koněm visel v průčelí hostince. Roku 1764 koupil tento hostinec
za 1.400 kop míšeňských grošů řezník Wácslav Wejrych. Od roku
1793 byl hostinec v majetku jeho syna Václava Wejrycha, také
řezníka, který „vyhandloval od obce ten kus gruntu před
šatlavou co jeho pokoje jsou vystavěný, a kus zahrady od Josefa
Kholy koupený“. „Od roku 1820 též se tu často hrávalo
ochotnické divadlo i též od přicházejících kočovných společností
na hoře toho domu v taneční bývalé tu síni“. K roku 1820 se zde
také připomíná první nám známé divadelní představení
polických ochotníků: „Hrabě Beniowský“.
Počínaje rokem 1828 se zde stal hostinským řezník Augustin
Wejrych, syn předešlého, který dům převzal za 3.000 zlatých
cmz. Josef Brandejs uvádí: „Rodina Wejrychova chovala sobě
k chovu ku řemeslu řeznictví stádo škopů, ke kterému stádu až
60 kusů též mívali zjednaného svého pasáka Floriana Košťála“ a

vydává město Police nad Metují

pokračuje: „Podle náboženského obyčeje již za starších těch
dob ozdobovali mnozí sousedé své příbytky a domy sochami
svatých aneb s obrazy svatých, kteréžto se dosud ještě i v Polici
na několika domech zachovaly. Také i tento dům má v průčelí
kamennou sochu sv. Jana Nepomuckého, při kteréžto až do roku
1900 lucerna neb kovová svítilna bývala a častěji osvětlovaná
bývala.
Také za Augustina Wejrycha „hrávalo se častěji od
sdružených měšťanských synků a dcer divadlo, kteréžto dál a
dál se vzmáhalo a o které se hlavně zpěčoval mladý dosud
učitelský spomocník Antonín Hausmann u učitele Josefa Budiny,
kterýžto dbali, aby česká mluva v Polici se vytříbila an byla
pomíchána velice toho času s německými slovy, a také dbali,
aby se ráz města úplně česky zachoval a obnovil, an tenkráte
ponejvíce
přednější
měšťané sousedé mluvili
větším dílem ve svých
domácnostech
po
německu, an také vícero
sousedů
německých
v Polici se nacházelo.
Divadelní
jeviště
s taneční síní, které tam
za Augustina Vejrycha
stálo, byloť poměrně
dosti vkusně zhotovené,
jenž sami ochotníci jej
zhotovili,
řemeslníci
truhláři,
malíři,
zámečník a nebylo také
jinak se šatnou, každá
herečka
jak
mohla,
nejvíce
se
přičinila
s ušitím šatstva a krejčí
napomáhali též šatnu
obstarávati
ponejvíce
jen z ochoty, an nebylo
jiných peněz po ruce.
Divadelní kusy v témž hostinci se hrály: Král Václav, Krásná
Sidonie aneb Strašidlo u Bílé věže, Berounské koláče,
Marnotratný syn, Jiříkovo vidění, Čech a Němec, Husité u
Naumburku, Monika, Marie, matka pluku, Hrabě Valdstein.“
31. března roku 1842 koupil hostinec za 4.600 zlatých Jan
Antoš z Hronova (*1812), mydlář a obchodník s plátny, které
sám vozil a prodával až daleko do Uher, Rumunska, Valašska i
Turecka. „Půjčoval též peníze na velké úroky, čímž valně
zezámožnil“ poznamenal si o lichváři Antošovi kronikář Josef
Brandejs. Hostinec 19. dubna 1842 při požáru města vyhořel a
„Jan Antoš málo po ohni dbalý, aby staré zdě dobře obnovil a
ten dům co hostinec v dobrém stavu zřídil, zapovězeno jest na
sále tanečních zábav a divadelních představení držeti a od té
doby tento hostinec návštěvou hostů téměř z úplna zcháboval“.

cena: 10 Kč

... pokračování na straně 34
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Restaurování sochy svatého
Václava nad Žďárskou ulicí
Mozaika z radnice

o Program tradiční Polické pouti najdete i v tomto čísle.
Věříme, že si každý z nabízeného vybere. Doufáme
v pochopení a shovívavost všech, kteří hluk a větší
množství lidí nemají zrovna v oblibě. Byli bychom rádi,
kdybychom při hodnocení pouti měli víc důvodů k radosti
než starostem. I každý z nás se může na úspěšném
průběhu pouti podílet. Za spolupráci děkujeme.
V případě potřeby volejte městskou policii – 602 117 156,
602 280 065, státní policii 491 541 333 nebo 158.
o Velké poděkování za vedení města patří všem
organizátorům letních akcí ve městě a spádových obcích.
Počasí je hodně vrtkavé a ne vždy je úsilí oceněno
spokojeností pořadatelů i návštěvníků.
o Ne proto, že bychom jich měli doma nazbyt, ale
především proto, že zvlášť ve slunečných dnech je
příjemné se napít chutné vody. Lepší než ze dlaní, je pít
z hrníčku. Zmizel již sedmý, který jsem k prameni Jůlinky
dala. Nevím, co dodat…
o Již v minulosti jsme se zastavovali u výkladů lékárny na
náměstí.Těšili se pohledem na houby a poznávali. Letos
se od jara seznamujeme i s bylinami. Díky Pavle a Jirkovi
Pavlovým a především Nadě Roškové!
Ida Seidlmanová

Podpora podnikání ve městě a
spádových obcích
Jsme vděčni za každou podnikatelskou aktivitu, která
je ku prospěchu občanům. Bezplatně v Polickém měsíčníku
otiskneme stručnou řádkovou reklamu – kontakt podnikatele, který nabízí drobné služby, které patří ke
každodenním potřebnostem nás všech.
S vědomím stupňující se nutnosti právní poradny
dnes tedy kontakt na advokáta
JUDr. Huberta Kozlovského
603 841 644, judr.kozlovsky@email.cz
Firma LJ Elektro - provádí silnoproudé elektroinstalační
práce. Dále opravy domácích spotřebičů a jiná speciální
zařízení do 1000 V včetně revize. V případě zájmu
kontaktujte na tel.: 721 485 076 nebo 733 669 598,
popř. na adrese Machov – Bělý 52.

Plán oblastí povodí Horního a středního
Labe" - posouzení vlivu na životní
prostředí
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů
na životní prostředí sděluje, že koncepce "Plán oblastí
povodí Horního a středního Labe" byla podrobena posouzení
vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon"). Na základě návrhu koncepce,
vyjádření dotčených správních úřadu, dotčených územně
samosprávných celků a veřejnosti, zpracovaného posouzení
a výsledku veřejného projednání vydal příslušný úřad
stanovisko,
do
kterého
je
možné
nahlédnout
prostřednictvím Informačního systému SEA na internetových
stránkách
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php
kód koncepce MZP070K.
Mgr. Jana Konrádová
Odbor posuzování vlivů na ŽP, MŹP
E-mail: jana.konradova@mzp.cz; Tel: +420 267 122 817
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Ze svého postu nad Žďárskou ulicí, opět hledí na naše
město, a to v nové vizáži, socha svatého Václava. Jedná se
o objekt z božanovského pískovce, sestávající z masivního,
cca 1 m vysokého podstavce,
s cca 1,5 m vysokým
sloupem, na němž je posazena vlastní socha světce. Tato
cenná kulturní památka, datovaná rokem 1734, dostala
svou novou vizáž v období podzim 2008 - červen 2009, a to
částečně v dílně sochaře a restaurátora Jindřicha Roubíčka
z Náchoda a částečně na svém místě nad Žďárskou ulicí.
Restaurátorské práce proběhly ve dvou etapách. První
etapa proběhla na podzim 2008, kdy byl z podstavce sejmut
sv. Václav, odvezen do dílny v Náchodě a tam zrestaurován
- kolaudace byla v Náchodě, v prosinci 2008. Druhá etapa
proběhla v květnu - červnu 2009, kdy byl na svém místě
zrestaurován podstavec a sloup a zpět osazena vlastní socha
- kolaudace byla na počátku července 2009. V rámci
restaurátorských prací bylo provedeno očištění od mechů,
lišejníků a nečistot, do velkých ulámaných míst bylo
zasazeno vyztužení a všechna ulámaná místa byla
domodelována umělým pískovcem, zatmeleny všechny
spáry a trhliny, vyplněn původní otvor po lití olova
k upevnění původních kovových čepů, na nový nerezový čep
byla osazena socha sv. Václava, osazena byla nová kovová
konzole na svíčku, provedena barevná retuš, obnoven
původní nápis na podstavci a na závěr byl celý povrch
ošetřen proti mechu a vodě. Nápis na podstavci je „S O R O
D V J“ a „W . B E M A . 1 7 3 4“. Ještě je potřebné uvést,
že před tím, než došlo k vlastnímu restaurování, byl celý
objekt posazen na nový betonový základ, protože
v důsledku jednostranného zvedání, způsobeného růstem
kořenů blízkého stromu, dosti vážně hrozilo jeho zřícení.
Pan Roubíček se svými pomocníky odvedli dobrou práci,
zrestaurování bylo provedeno odborně a pečlivě a nová

visáž sv. Václavovi velmi sluší. Lze konstatovat, že sv.
Václav patří mezi naše nejvýznamnější národní světce a je
dobře, že takto symbolicky, ze svého místa nad Žďárskou
ulicí, střeží naše město. Takže podle nápisu z jeho
podstavce, můžeme k němu volat: svatý Václave, oroduj za
nás.
Ing.. Jan Troutnar, Ing. Pavel Scholz, MěÚ Police n M.

Upozornění pro klienty státní sociální podpory

Změna úřední doby
KM SSP Police nad Metují

Oznamujeme občanům, že od 1.9.2009 dojde na
Kontaktním místě státní sociální podpory v Polici nad
Metují ke změně úředních hodin takto:
Pondělí
8:00
17:00
Úterý
zavřeno
(zpracování žádostí)
Středa
8:00
17:00
Čtvrtek
zavřeno
(zpracování žádostí)
Pátek
zavřeno
(zpracování žádostí)
V neúřední dny bude v naléhavých případech přijímat
podání od občanů kontaktní místo SSP v Náchodě
(ul. Kladská 1092, přízemí).

Z činnosti Dobrovolného
obcí Policka

svazku

V letošním roce Dobrovolný
svazek obcí Policka zakoupil
mobilní pódium včetně jeho
zastřešení. Pódium má celkový
rozměr 8 x 4 m a
skládá se
z jednotlivých desek 2 x 1 m. Je
velmi variabilní, je možné ho
použít venku i uvnitř. Desky jsou vybaveny teleskopickými
nohami 0,6 – 1 m pro vyrovnání terénu.

Na financování pódia a konstrukce zastřešení získal
svazek obcí dotaci ve výši 180 tis. Kč z Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje. 120 tis. Kč dofinancovaly
členské obce. Plachta pro zastřešení pódia byla pořízena ze
sponzorských příspěvků různých firem. Jejich loga budou na
plachtu umístěna. Poprvé bylo pódium využito 24. 7. na
Bezděkově. Tam prošlo i poměrně náročnou zatěžkávací
zkouškou – bez újmy ustálo čtvrteční silný vítr, který lámal
stromy. Věříme, že bude pódium sloužit různým akcím
v rámci celého Policka. Půjčovné členským obcím bude
zdarma. Zároveň bude možné pódium půjčovat za úplatu
dalším zájemcům. Ceník a provozní řád bude zveřejněn na
webových stránkách Policka (www.policko.cz)
Helena Ištoková, DSO Policka

Usnesení rady města ze zasedání
č.15/2009 ze dne 13.7. 2009
RM schvaluje s platností od 1. 7. 2009 vzor nájemní
smlouvy pro krátkodobý pronájem společenských prostor
hasičské zbrojnice v Radimovské ulici čp. 81 s ceníkem
pronájmu.
RM schvaluje záměr prodeje budovy č.p. 345 na pozemku
st.č. 386/2 a pozemků st.č. 386/2 o výměře 105 m2 a p.č.
1239 o výměře 142 m2 v k.ú. Police nad Metují a ukládá
odboru IMŽP vyhlásit VŘ na prodej výše uvedené
nemovitosti
obálkovou
metodou
s
následujícími
podmínkami:
minimální nabídka ve výši znaleckého posudku
složení kauce zájemcem ve výši 30 tis. Kč
předložení podnikatelského záměru
konečný termín pro podávání nabídek 17.8.2009 do
11, 30 hodin.
otvírání obálek za přítomnosti zájemců na jednání
RM dne 17.8. 2009 v 16, 30 hodin
výběrová komise RM
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby, a smlouvu o
zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících číslo oss/p/dk/165/2009, uzavírané mezi
městem a VČP NET, s.r.o., zastoupené RWE distribuční
služby, s.r.o.
RM trvá na svém usnesení 10/12/2009 a ukládá řediteli TS
s.r.o. dohodnout s paní Evou Vackovou splátkový kalendář s
měsíčními splátkami 1 000,- Kč. V případě, že nebude
dohodnutý platební kalendář plněn 2 měsíce po sobě, dluh
řešit právní cestou.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Opravu komunikace v Radešově a
Pěkově" firmu STRABAG a.s. Hradec Králové s nabídkovou
cenou
1 280 460,- Kč s DPH.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy číslo Z
S14 12 8120020793 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie, se společností ČEZ Distribuce a.s.
Předběžný odhad celkových realizačních nákladů přeložky
činí 670 000 Kč, které budou financovány z rozpočtu roku
2010.
RM schvaluje navýšení nákladů na akci:"Oprava kapličky v
Pěkově" v celkové výši 35.005,- Kč.
RM schvaluje navrženou koncepci sportovní haly.
RM schvaluje mandátní smlouvu č. 22/2009 mezi
mandantem - městem Police nad Metují a mandatářem Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo na činnosti v rámci
projektu Intenzifikace ČOV Police nad Metují
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 31 a 32 představující
úpravu rozpočtu na straně výdajů i příjmů celkem o 47
000,- Kč.
RM schvaluje:
1) zadávací podmínky otevřeného řízení podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, na podlimitní veřejnou zakázku „Intenzifikace
ČOV Police nad Metují“,
2) základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné
zakázky – ekonomickou výhodnost nabídky
3) dílčí hodnotící kritéria veřejné zakázky a stanovuje
jejich váhu v % takto:
a)
nabídková cena včetně DPH ..... váha 80%
b)
výše smluvních pokut ............. váha 10%
c)
doba provedení díla................ váha10%
RM schvaluje:
a) jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání
obálek ve veřejné zakázce „Intenzifikace ČOV Police nad
Metují“:
členové - Ing. Helena Ištoková, Ing. Vasil Bučok, Ing. Pavel
Scholz, Ing. Lidmila Rutter, Ing. Rostislav Matyska
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náhradníci Zdeněk Kadidlo, Ing. Pavel Pohner, Ing.
Jan Troutnar, Ing. Roman Fof, Helena Chadimová
b) jmenný seznam členů a náhradníků hodnotící komise
(komise pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a
hodnocení nabídek) ve veřejné zakázce „Intenzifikace ČOV
Police nad Metují“:
členové - Ing. Pavel Scholz, Ing. Vasil Bučok, Ing. Pavel
Pohner, Ing. Lidmila Rutter, Ing. Rostislav Matyska
náhradníci Zdeněk Kadidlo, Ing. Vladimír Seidl, Ing.
Helena Ištoková, Helena Chadimová, Ing. Roman Fof
a pověřuje Mgr. Idu Seidlmanovou, starostku obce,
jmenováním členů a náhradníků komise pro otevírání
obálek a hodnotící komise.
RM schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 0920/2007
mezi městem a firmou Ekologický rozvoj a výstavba,
družstvo.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. S09 - 2009 s firmou
ASSPRO, projekční a inženýrská kancelář, s.r.o. na
zpracování projektové dokumentace k územnímu a
stavebnímu řízení na stavbu „Sportovní hala v Polici nad
Metují“.
Ing. P. Pohner, tajemník

Rozpis lékařů stomatologické
služby srpen 2009
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
15.8. – 16.8.

Lékař
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

22.8. – 23.8. MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov

Tel. č.
491 524 334
491 523 607

29.8. – 30.8. MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291 Police n. M. 491 541 654
5.9 – 6.9.

MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M. 491 543 844

 KNIHOVNA
Všudybyl se vydává
naším městem

na

cestu

S paní kronikářkou Jindrou Vaníčkovou jsme se
v knihovně sešly nad návrhy jmen pro vrabčáka, jehož
úkolem bude provázet naší kroniku. O jeho „narození“
z pera a štětce pana učitele Jaroslava Soumara jsme vás už
v měsíčníku informovali. A jak tedy ke svému jménu přišel?
Paní družinářky přivedly děti z 1., 2., a 3. tříd do knihovny
na besedu o životě vrabčáků. Samozřejmě jsme studovali
z knih a samozřejmě děti na konci besedy vymýšlely jméno
pro vrabčáka. A protože vrabci jsou takoví všeteční a
neodbytní drzounci a všudybylové, kterým nic neuteče,
nakonec jsme vybrali jméno VŠUDYBYL. Děti ze třídy paní
družinářky Evy Řehákové ještě po návratu do školy vrabčáka
nakreslily. V září jejich práce v knihovně vystavíme a paní
kronikářka si vybrala tři výkresy, které se stanou trvalou
přílohou městské kroniky. Autory výkresů jsou tři dívky –
Darinka Klímová, Michaelka Kohlová a Deniska Rejmontová.
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Přejeme Všudybylovi šťastný let nad stránkami polické
kroniky.

Knihovna města Police nad Metují není
jen hlavní budova na Masarykově
náměstí čp. 75
Historie vzniku čtenářských spolků a knihoven v Polici
má dlouhou tradici. Patříme mezi města, ve kterých
čtenářské spolky vznikaly spontánně již v první polovině 19.
století. V Polici se uvádí rok 1837. A veřejná „obecní lidová
knihovna“ byla založena už v roce 1892 v budově hostince U
zeleného stromu čp. 75. Přestěhováním jsme se tedy vrátili
do Pellyho domů na místo vzniku.
Od roku 1996 knihovna ve městě působí jako
příspěvková organizace města a tehdejší radní jí
odsouhlasili název Knihovna města Police nad Metují. Pod
tímto názvem je také zaevidována na Ministerstvu kultury
pod evidenčním číslem 2469/2002. Knihovna má dvě
pobočky v obcích, které jsou součástí města – Pěkov a
Hlavňov. Na základě smluv o spolupráci a finanční dotaci
s obecními úřady plní střediskovou funkci (odborné
poradenství) pro obecní knihovny v Bezděkově nad Metují,
České Metuji, Machově, Suchém Dole, Velkých Petrovicích a
Žďáře nad Metují. Naše pobočky i obecní knihovny jsou
zařazeny do systému poskytování regionálních funkcí a
získávají na nákup knih a my na odbornou činnost pro ně
grantové peníze z Královéhradeckého kraje. Snažíme se
nakupovat knihy s množstevním rabatem a část časopisů
z remitendy od firmy VaRa z Českých Budějovic. Tím v
našich knihovnách najdete poměrně vysoký počet
odebíraných titulů.
Dovolte mi jednotlivé knihovny představit. Začneme
v naší pobočce v Pěkově. V roce 1991 po odchodu (nejen
z knihovny) dlouholetého knihovníka pana Kosinky do
knihovny nastoupila rodina Pokorných. Nejdříve paní Šárka
Pokorná a potom její muž Otakar. Na práci knihovny se
podílejí všichni členové rodiny. Rodiče se střídají
v půjčování a děti působí jako spojky a přinášejí žádané
knihy z polické knihovny. Knihovna se pod jejich vedením
stala kulturně vzdělávacím centrem obce. Čtenářů knihovny
je přes 20% z obyvatel a dětských čtenářů je dokonce 27%
z počtu dětí v obci. Knihovna splňuje všechny doporučené
standardy Národní knihovny a knihovníci nabízejí např. i
službu, která je možná v malé obci a kterou nám z velkých
měst závidějí – donášku knih imobilním spoluobčanům. Své
čtenáře znají, a proto jim mohou nabídnout zajímavé
knihy, které si půjčují z fondu naší polické knihovny a
především z tzv. střediskového fondu knih (jak je popsáno
výše). V loňském roce každý Pěkovák průměrně navštívil
knihovnu 2,19x a půjčil si 7,29 knih a časopisů (pokud
použiji statistické údaje počtu obyvatel ze dne 17. 7.
2009). Pro porovnání uvedu několik čísel ze statistických
tabulek Královéhradeckého kraje za rok 2008. Základní
knihovny s neprofesionálním knihovníkem navštěvovalo
průměrně 8,5 % čtenářů z počtu obyvatel a půjčili si 2,4
výpůjčky na 1 obyvatele.
Ale dost čísel. Knihovna – to jsou především lidé a naší
snahou musí být, aby návštěvníci do knihovny chodili rádi a

s důvěrou, že zde najdou potřebné informace (i v době
internetu a dalších médií). Součástí práce knihovny je i
kulturně vzdělávací činnost – trochu problém v obci, kde
není školka ani škola. Polická knihovna se snaží pomoci i na
tomto poli - viz zpráva v minulém čísle měsíčníku o
projektu Za pověstmi Policka. Také výkresy pěkovských dětí
z této akce visí na výstavce v polické knihovně. V Pěkově se
snaží i knihovníci a na jaře za mnou přišli s nápadem
uspořádat výstavku starých fotografií Pěkova a Pěkováků.
Snad neprozradím tajemství, když napíši, že výstava se
chystá na říjen do prostor pěkovské knihovny.
Určitě je dobře, že Pokorní se v knihovnické práci
podporují navzájem. A je to hlavně přínos pro pěkovské
občany. Já si jen mohu přát spoustu dalších let dobré
spolupráce.
Věra Plachtová

Nabídka knih
tentokrát s tematikou 2. světové války:
* Hale, Christopher: Himmlerova křížová výprava.
Pravdivý příběh o nacistické expedici do Tibetu v roce
1938.
* Richter, Karel: Válka začala v Polsku.
Utajovaná fakta o německo – sovětské agresi.
* Kural, Václav: „ Sudety“ pod hákovým křížem.
* Lang, Jochen von: Gestapo.
Nástroj teroru.
* Čejka, Eduard: Československý odboj na Západě
1939 – 1945.
* Auský, Stanislav A. : Vojska generála Vlasova v Čechách.
* Richter, Karel: … a v zádech měli smrt.
Výsadek s krycím označením S – 1.
* Warner, Philip: Bitva o Francii 1940.
* Goss, Chris: Stíhači Luftwaffe v bitvě o Británii.
Červenec – říjen 1940.
* Overy, Richard: Rusové ve válce.
1941 – 1945.
* Prince, Clive: Mlčení korunních svědků.
Rudolf Hess a vévoda z Kentu.
* Hamšík, Dušan: Bomba pro Heydricha.
* Jelínek, Zdeněk: Operace Silver A.
* Parker, Matthew: Monte Cassino.
Historie nejtěžší bitvy druhé světové války.
* Hoyt, Edwin P.: Japonsko ve válce.
* Ryan, Cornelius: Poslední bitva.
Bitva o Berlín 16. 4. 1945.
* Hubáček, Miloš: Válka končí v Pacifiku I, II.
Z půjčovny pro dospělé D. Ducháčová

KINO

Kolárovo divadlo
Úterý 1.9.2009 v 19 hodin

JMÉNEM KRÁLE

Píše se 13. století. Království českému a markrabství
moravskému vládne Přemysl Otakar II.
Na zásnuby, které mají
usmířit
znesvářené
rody pánů z Dubé a z
Vartemberka,
vysílá
král svého zástupce v
severních
Čechách,
správce
královského
hradu
Bezdězu,
Oldřicha
z Chlumu.
Cestou na hrad najdou
Oldřich
a jeho
pomocníci stopy po loupežné vraždě neznámého kupce.
Na vartemberském panství se Oldřich setkává s Ludmilou,
dcerou Markvarta z Vartemberka, kterou zná od jejího

dětství. Ludmila se mu svěří, že se nechce vdát za Beneše
z Dubé, přestože jejich svatba je podmínkou křehkého míru
mezi oběma rody.
Během slavnostní hostiny, pořádané na Oldřichovu počest,
je zavražděn purkrabí. Podezření padne na loutnistu, jehož
snoubenku se purkrabí pokusil zneužít.
Druhého dne ráno je Markvart, hlava rodu Vartemberků,
nalezen mrtev pod okny hradu. Sebevražda je vyloučena!
Oldřich se pouští do vyšetřování. I přes smrt hradního pána
se koná rytířský turnaj, ve kterém Beneš z Dubé vítězí.
Všichni vidí, že místo své nastávající Ludmile se věnuje
čerstvé vdově po Markvartovi, Kláře z Vartemberka. Oldřich
se mezitím snaží o rekonstrukci Markvartovy vraždy a
důvtipně prokazuje, že tělo pána z Vartemberka mohlo být
svrženo jedině z okna komnaty jeho mladé ženy Kláry.
Kdo stojí za podivnými vraždami a jaká je mezi nimi
souvislost?
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Karel Roden, Klára Issová, Jan Kanyza, David
Prachař, Lukáš Vaculík, Markéta Hrubešová, Martin
Štěpánek, Jan Dolanský, David Matásek, Karel Dobrý, Saša
Rašilov, Sandra Pogodová a další.
Přístupnost: Mládeži přístupný od 12 let.
Historický film ČR 2008 (77 min).
Vstupné: 50 Kč
Úterý 8.9.2009 v 17 hodin

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Voldemort upevňuje v lidském a
čarodějném
světě
svou
moc.
Bradavice postupně přestávají být
spolehlivým přístavem bezpečí.
Harry se právem obává, že největší
nebezpečí číhá na chodbách čarodějné školy a ředitel
Brumbál jej proto začíná připravovat na poslední bitvu,
která se kvapem blíží. Společně hledají způsob, jakým
Voldemorta zasáhnout na nejcitlivějším místě a sprovodit
ze světa. Mezitím však dospívající studenti čelí útokům
jiného zákeřného nepřítele – vlastním hormonům. Harryho
to čím dál víc táhne k Ginny, v podobných citech se však
zmítá i jeho sok Dean Thomas. Lavender Brownová se zase
v hloubi srdce rozhodla pro Rona. A v neposlední řadě tu
máme i Hermionu, která sice pěkně žárlí, ale zařekla se, že
o svých citech nikomu neřekne. Jeden ze studentů však
stojí opodál, vše bedlivě pozoruje a brzy se zapíše do
historie černým inkoustem. Bradavice už nikdy nebudou
jako dřív…
Režie: David Yates
Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint,
Helena Bonham Carter, Maggie Smith
Přístupnost: Mládeži přístupný od 12 let.
Rodinný dobrodružný film USA 2008 (český dabing, 154
min).
Vstupné: 40 Kč
Úterý 15.9.2009 v 19 hodin

NEDODRŽENÝ SLIB
Martin Friedmann, židovský chlapec,
se narodil roku 1926 v Bánovcích nad
Bebravou (západní Slovensko). Jeho
příběh by nebyl ničím výjimečný,
pokud by se mu nepodařilo uniknout
deportaci do koncentračního tábora
díky
svému
neobyčejnému
fotbalovému talentu a několika
šťastným náhodám. Dnes žije v L.A.
v USA pod jménem Martin Petrášek a
hlásí se ke slovenským kořenům.
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Proč a jak k tomuto jménu přišel a proč pod ním vystupuje i
dnes? To a více v Nedodrženém slibu, příběhu natočeném
podle skutečných událostí.
Režie: Jiří Chlumský
Hrají: Samuel Spišák, Ondřej Vetchý, Ľubo Paulovič, Marián
Slovák, Ivan Romančík, Pavel Kříž, Ina Gogálová, Viera
Topinková, Sergej Sanža, Jan Monczka
Přístupnost: Mládeži přístupný od 12 let.
Drama Slovensko 2009 (129 min).
Vstupné: 50 Kč
Úterý 29.9.2009 v 19 hodin

HOME

Jean-Jacques Bricaire, Maurice Lassayques
Překlad: Jaromír Janeček
Režie: Petr Palouš
Hrají:
Christian - Ondřej Vetchý
Sidonie - Kateřina Hrachovcová - Herčíková /Jitka
Ježková
Maurice - Jaromír Dulava
Sabine - Jana Janěková ml. / Dana Černá
Gisele - Martina Hudečková / Dagmar Čárová
Plisson - Zdeněk Vencl / Otmar Brancuzský / Petr
Čtvrtníček

Úterý 6.10.2009 v 19 hodin

COCO CHANEL

Úterý 13.10.2009 v 19 hodin

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Úterý 20.10.2009 v 17 hodin

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
Úterý 27.10.2009 v 19 hodin

OPERACE DUNAJ

Úterý 3.11.2009 v 19 hodin

HODINU NEVÍŠ

Úterý 17.11.2009 v 19 hodin

JÁNOŠÍK

Úterý 8.12.2009 v 19 hodin

ULOVIT MILIARDÁŘE
Úterý 15.12.2009 v 19 hodin

2 BOBULE

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

DIVADLO - zá ří
Kolárovo divadlo

62. POLICKÉ
DIVADELNÍ HRY

Christian má "nemoc". S každou ženou vydrží jen chvíli.
Byl ženatý s Gisele, ale po čase na něj padla hrůza a pocítil
nepřekonatelnou potřebu utéct. Aby své svědomí alespoň
částečně utišil, uzavřel ve prospěch své ženy vysokou
životní pojistku a předstíral, že se na rybách utopil.
Tento trik úspěšně použil v životě dvakrát a právě se ho
chystá zrealizovat potřetí. Jenomže tentokrát mu osud
postaví do cesty problém v podobě přítele z dětství, který
ho pozná podle náhodné fotografie v novinách a navštíví ho.
Christian, který měl vždy vše dopodrobna naplánováno,
musí najednou improvizovat a ke své hrůze se ocitá tváří v
tvář se svými "vdovami" i novou snoubenkou. Podaří se mu
tuto nezávidění hodnou situaci zvládnout i potřetí?
Vstupné: 190 / 180 / 170 Kč
Předprodej vstupenek od 24.8.2009 v Infocentru –
kultura@policko.cz, tel.: 491 421 501

Úterý 13.10.2009 v 9.30 a 10 hod

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
Neděle 20.9.2009 v 19 hod

VELKÁ ZEBRA
ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE?
Divadlo Palace
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Divadlo Duha
Diváci se mohou těšit na zajímavé ztvárnění a osobitý
herecký projev. Představení je provázeno scénickou hudbou
a veselými písničkami.
Vstupné: 30 Kč

Pátek 16.10.2009 v 19 hod

STRÝČEK VÁŇA

Náchodská divadelní scéna
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč
Předprodej vstupenek od 21.9.2009 v Infocentru –
kultura@policko.cz, tel.: 491 421 501
...2009 v 19 hod

??? – v jednání
Divadelní soubor ???
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč
Předprodej vstupenek od …2009 v Infocentru –
kultura@policko.cz, tel.: 491 421 501

Kokořínsko - malebná krajina plná pískovcových skal,
překrásných jezírek a opouštěných vesniček, jejímž
středem je hrad Kokořín.
Národní park České Švýcarsko je součástí širší oblasti
Labských pískovců, nazývané již po dvě staletí Českým a
Saským Švýcarskem. Zásluhu na tomto romantickém názvu
krajiny mají mimo jiné i dva švýcarští malíři Adrian Zingg a
Anton Graff, kteří v druhé polovině 18. století působili na
Akademii v Drážďanech. Ti podnikali cesty podél Labe do
míst mezi Pirnou a Hřenskem a svým výtvarným dílem
položili základy zdejší vedutové tvorbě a propagaci
přírodních krás.
Vstupné: 30 Kč, děti 15 Kč

T a n eč ní kurzy 2009
Pátek 13.11.2009 v 19 hod

KOMEDIE O STRAŠIDLE
Divadlo Aloise Jiráska Úpice – Jednota divadelních
ochotníků
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč
Předprodej vstupenek od 19.10. 2009 v Infocentru –
kultura@policko.cz, tel.: 491 421 501
Změna programu vyhrazena.
62. Polické divadelní hry se uskuteční
s finanční podporou Královéhradeckého kraje.

Předplatné na 62. Polické divadelní hry:
V rámci předplatného si můžete zakoupit zvýhodněné
vstupné na 62. Polické divadelní hry. V ceně permanentky
(která je přenosná a zajišťuje Vám stejné místo v hledišti
na všechna představení) máte jedno ochotnické divadlo
zcela zdarma.
3 kategorie permanentek:
I. Přízemí řada: 1 – 5 a balkon řada: 1 – 2
350,- Kč
II. Přízemí řada: 6 – 13
320,- Kč
III. Přízemí řada: 14 – 16 a balkon řada: 3 – 4 290,- Kč
Sleva 25% na označené programy pro držitele průkazů ZTP
a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při koupi a kontrole
vstupenek.
Vozíčkáři po nahlášení na tel.: 491 421 501 vstup zdarma.

PELLYHO DOMY - p r o m í t á n í
úterý 25. 8. 2009 v 19.30 hod
sál Pellyho domů

KOKOŘÍNSKO, ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Promítání polického fotografa
Oldřicha Jenky.

Taneční kurzy pro mládež
začínají v sobotu 5. září na sále Pellyho domů.
Vstupné na jednotlivé lekce bude 40 Kč, zájemci si od 24.
8. mohou v IC zakoupit gardenku (350 Kč), která je
přenosná a platí na všechny lekce mimo závěrečný věneček.

Rozpis lekcí:
Sobota 5. 9.
Sobota 12. 9.
Sobota 19. 9.
Sobota 26. 9.
Sobota 3. 10.
Sobota 10. 10.
Sobota 17. 10.
Sobota 24. 10.
Sobota 31. 10.
Sobota 7. 11.
Sobota 14. 11.
Sobota 21. 11.
Sobota 28. 11.
Sobota 5. 12.

19,00 – 21,30 hod
19,00 – 21,30 hod
19,00 – 21,30 hod
19,00 – 21,30 hod
10,00 – 12,30 hod
19,00 – 22,30 hod
19,00 – 21,30 hod
19,00 – 21,30 hod
19,00 – 21,30 hod
10,00 – 12,30 hod
19,00 – 22,30 hod
19,00 – 21,30 hod
19,00 – 21,30 hod
19,00 – 24,00 hod

dopolední lekce
PRODLOUŽENÁ
COUNTRY HODINA
dopolední lekce
PRODLOUŽENÁ

VĚNEČEK

Kurzy společenského tance pro dospělé
ZAČÁTEČNÍCI
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
nabízíme 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 ůz n é
Publikace „PAMÁTKY a OSOBNOSTI
Police nad Metují“
Město Police nad Metují připravuje vydání publikace
„Památky
a
osobnosti
Police
nad
Metují“.
Publikace si klade za cíl zachovat v knižní podobě seriály
polického autora Miroslava Pichla, které vycházely na
obálkách Polického měsíčníku v letech 2007 a 2008, bude
rozšířena o některé další památky a doplněna fotografiemi.
Brožura by měla být v prodeji koncem září, k dostání bude
v Informačním centru v Pellyho domech. Vydání publikace
je realizováno s finanční podporou Královéhradeckého
kraje.
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SVAZ CESTOVNÍHO RUCHU BRANKA

Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, tel./fax: 491 405 325,
602 190 198, e-mail: info@kladskepomezi.cz

vyhlašuje výběrové řízení

na pozici
PROJEKTOVÉHO a ORGANIZAČNÍHO
PRACOVNÍKA/CE
Požadujeme:
• VŠ/SŠ vzdělání
• uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel,
PowerPoint, Internet, elektronická pošta)
• základní administrativní dovednosti
• organizační
schopnosti,
samostatnost,
zodpovědnost, komunikativnost
• zájem o problematiku regionálního rozvoje a
cestovního ruchu
• schopnost samostatného zpracování tiskových zpráv
a dalších textů
• schopnost koordinace pracovních skupin
Uvítáme:
• znalost cizích jazyků (Aj/Nj/Pl)
• vzdělání nebo praxe zaměřené na cestovní ruch
nebo regionální rozvoj
• zkušenosti s webem (doplňování databází, vkládání
aktualit)
• zkušenosti s prací na evropských, státních nebo
krajských projektech

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:

krajina (fauna, flóra, krajina, architektura)
2/ aktivní vyžití v regionu, aktivní dovolená
3/ kulturně-společenský život v regionu
1/

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

NOVÉ JAZYKOVÉ KURZY
v Polici nad Metují pro školní rok
2009/2010

Popis pozice:
komplexní řízení a zajištění chodu kanceláře Branky
o.p.s.
• administrativa, koordinace spolupráce informačních
center, pracovních skupin a členů Svazu cestovního
ruchu Branka
• konzultace pro členy Svazu cestovního ruchu Branka
• plánování a organizace projektů
• organizace schůzek, setkání, jednání s partnery
• administrace
projektů
(dokumentace,
psaní
průběžných a závěrečných zpráv, komunikace
s poskytovateli dotací)
• práce na PR organizace (web, výroční zpráva, PR
plán, tiskové zprávy)

přihlásit se můžete ve dnech 26. 8. a 27. 8. 2009 od 14.30
do 16.30 hod v 2. patře Pellyho domů

Nabízíme:
• zázemí stabilní neziskové organizace
• plný pracovní úvazek (tj. 40 hodin týdně)
• možnost flexibilní pracovní doby
• další profesní vzdělávání
• stravenky
• mzdu dle praxe a vzdělání
• předpokládaný nástup: dle dohody
•
místo výkonu práce: Náchod

Královéhradecký kraj
se jako sedmý kraj ČR
zapojil do projektu
Rodinné pasy, jehož
cílem je podpora rodin
s dětmi.
Základní myšlenkou
je vytvoření a realizace
systému
poskytování
slev a výhod rodinám s alespoň jedním dítětem do osmnácti
let.
Rodinné pasy by měly být pomocníkem při společném
trávení volného času, při cestování, návštěvě zajímavých
akcí a míst, sportovišť a třeba i nákupů. Slevy se budou
vztahovat jak na volnočasové aktivity – např. koupaliště,
muzea, sportoviště, tak i na spotřební nákupy nebo ostatní
služby (restaurace, ubytování, dovolené apod.). Záleží
pouze na tom, kolik poskytovatelů a z jakých oblastí
činnosti se na území kraje a Kladského pomezí do projektu
zapojí.

Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete
nejpozději
do
15.
9.
2009
na
e-mail
(do
předmětu
uveďte
info@kladskepomezi.cz
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“) nebo na adresu BRANKA o.p.s.,
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod. Osobní pohovory
proběhnou v termínu od 20. -30. 9. 2009.
Na případné dotazy Vám rádi odpovíme na výše uvedené
e-mailové adrese, nebo telefonicky: +420 602 190 198
(kontaktní osoba Martina Tauchmanová)
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•
•
•

ANGLICKÝ JAZYK
NĚMECKÝ JAZYK
FRANCOUZSKÝ JAZYK

Bližší informace: Mgr. Marie Hurdálková,
marie.hurdalkova@email.cz, tel.: 777 053 557

Svaz cestovního ruchu Branka, o.p.s. informuje:

RODINNÉ PASY
Královéhradeckého kraje

Pro koho jsou Rodinné pasy určeny a jaké
přináší výhody
Projekt je určen pro rodiny (i neúplné), alespoň s
jedním dítětem do 18 let, trvale žijící v Královéhradeckém
kraji.
Registrovat se jako rodina mohou i nesezdaní
partneři, samoživitelé, osoba mající dítě v péči apod.
Na základě jednoduché registrace (jméno rodiče/rodičů,
adresa trvalého bydliště, jména dětí a rok jejich narození,
e-mail nebo telefon) je rodině bezplatně vystavena slevová
karta, tzv. „Rodinný pas“, kterou se při uplatnění slevy
prokazuje.
Pro poskytovatele slev znamená zapojení do projektu
určitou formu zviditelnění a propagace, zvýšení obratu a
počtu nových zákazníků. Projekt napomáhá zvýšení
návštěvnosti kulturních a přírodních památek a propagaci
zapojených regionů v zahraničí. Pro poskytovatele slev je
registrace též bezplatná.

Kde lze Rodinný pas využít

Do
projektu
jsou
v
současné
době
kromě
Královéhradeckého zapojeny následující kraje: Zlínský,
Jihomoravský, Olomoucký, Ústecký, Pardubický a Vysočina.
Slevy může rodina využívat po celé České republice a dále i
na Slovensku i v Dolním Rakousku. Výše poskytované slevy
se pohybuje od 5 do 20%, u některých subjektů i do 50%.

Kde získat více informací
Všechny potřebné informace, jakými způsoby se lze
registrovat (rodiny i poskytovatelé služeb) jsou k dispozici
na
www.rodinnepasy.cz.
Rodiny nebo subjekty, které se chtějí do projektu
Rodinných pasů zapojit a nemají možnost přístupu na
internet, mohou informace o projektu získat ve
všech Informačních centrech Kladského pomezí.

Co se to ozývá?
Jen málo z nás mělo někdy příležitost slyšet v živém
vystoupení tzv. alikvotní zpěv. Je to skutečně neobvyklý
zážitek. Při svém prvním setkání s tímto zvláštním druhem
zpívání jsem se stále ohlížel po sále, jestli kromě zpěváka
na pódiu není někde schovaný další účinkující s nějakým
nástrojem, který ho tajně doprovází jemnou, ale přitom
jasně slyšitelnou druhou melodií. Nikdo tam ale opravdu
nebyl, to jen zpěvák trochu jinak otevíral ústa než obvykle
a výsledkem byl nádherný souzvuk dvou hlasových linek.
Ještě zajímavější je potom slyšet takto vystupovat více
zpěváků společně. Na konci následujícího článku se dozvíte,
kdy a kde to můžete brzy zažít na vlastní uši i vy.
Jaroslav Hejzlar, předseda smíšeného
pěveckého sboru Bohemiachor

Alikvotní sbor Spektrum
Alikvotní sbor Spektrum z Prahy je zvláštní sbor. Umí
výborně sborově zpívat a jako normální „klasický“ pěvecký
sbor obstojí i v náročné mezinárodní konkurenci. Jeho
pěvecký projev je však mimořádný tím, že zpěváci sboru
ovládají i techniku tzv. alikvotního zpěvu. Ta umožňuje
vytvořit unikátní a krásný sborový zvuk, který je velmi
svébytný a těžko s něčím srovnatelný.
Při alikvotním zpívání se zvláštním způsobem nastavují
ústa tak, že v nich dochází k zesílení tzv. alikvotních tónů.
Tato pěvecká technika má historické kořeny ve střední Asii
(Mongolsko a Tuva) ale i v rituálních zpěvech tibetských
mnichů. Do Evropy se tento způsob zpěvu rozšířil až
v sedmdesátých letech minulého století a okouzlil mnoho
zpěváků i posluchačů. Zejména v poslední době se tento
způsob zpívání velmi rozvíjí. Zpívání alikvotních tónů zní,
jako kdyby při normálním zpěvu zněl navíc ještě tón
podobný zvuku flétny. Jeden hlas tak zpívá dvouhlasně!
Z fyzikálních důvodů je ladění alikvotního tónu ve vztahu
k normálnímu zpívanému tónu dokonale čisté. Alikvotně
nelze zpívat falešně! Přítomnost zřetelných alikvotních tónů
ve sborovém zvuku způsobuje pak jeho průzračnou čistotu a
lahodnost.
Zpěváci Spektra absolvují pod vedením sbormistra Jana
Staňka zvláštní hlasový výcvik a umí využít alikvotní tón
v normálním (ale i občas velmi speciálním) sborovém
repertoáru. Mezi ostatními alikvotními sbory je Spektrum
unikátní právě tím, že spojuje klasický sborový zpěv
s alikvotními technikami. Je jediným sborem tohoto druhu
v České republice a jedním z mála na světě.
Kromě unikátních a zvlášť pro tento druh sboru
napsaných alikvotních skladeb má Spektrum v repertoáru
také duchovní hudbu 20. století (Duruflé, Rutter), skladby
renesanční (Arcadelt) i sborové úpravy lidových písniček či
spirituály.
Spektrum v současné sestavě (18 zpěváků) zpívá již pět
let, má natočené CD „Zpráva z cesty“ (2005) a udržuje
mezinárodní kontakty s mnoha alikvotními zpěváky a také s
několika alikvotními sbory.
Momentálně připravujeme své nové CD, které budeme
natáčet v kostele Sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují. V
rámci našeho týdenního pobytu v Polici nad Metují také
chystáme koncert v místním farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie, který se bude konat ve čtvrtek 20. srpna od
18:30 hodin. Přijďte si nás poslechnout, určitě nebudete
litovat. Těšíme se na vás.
Jan Staněk, sbormistr alikvotního sboru Spektrum

Pozvánka na neobyčejný hudební zážitek

KONCERT
alikvotního sboru
SPEKTRUM
Sbormistr: Jan Staněk
Uslyšíte sborové skladby z různých slohových období
ve zvláštním provedení za využití alikvotních technik zpěvu

V programu mimo jiné zazní díla těchto autorů:
S. Hinds, M. Duruflé, M. V. Diaconescu, L. Alexandersson,
V. Miškinis, O. Messiaen, B. Hersey, K. Nysted, T. Jennefelt,
V. Tormis, M. Detterbeck

Jako hosté vystoupí žáci smyčcového oddělení
ZUŠ Police n. Met.

Ve čtvrtek 20. srpna 2009 od 18:30 hodin
ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie
v Polici nad Metují
Vstupné dobrovolné
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POLICKÁ POUŤ 2009
Dopravní uzavírky a omezení
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 dolního
kruhového objezdu pod Havlatkou.
Děkujeme za pochopení.

Připra vujeme na ZÁŘ Í
1. - 21. 9. 2009, Pellyho domy

výstava Astronomického klubu
Police nad Metují
Pátek 18. 9. 2009, sál Pellyho domů

Duo EV

koncert etnické hudby z Jižní a Severní Ameriky

Kulturní přehled ZÁŘÍ - PROSINEC 2009
Připravujeme další kulturní přehled, v němž získáte
informace o připravovaných akcích. Přehled bude zdarma k
dispozici začátkem září v infocentru, knihovně a na dalších
místech, v elektronické podobě na www.policko.cz. Získáte v
něm bližší informace o termínech, předprodeji, vstupném.

Změna programu vyhrazena!!

CKV Pellyho domy Jana Rutarová

INFOCENTRUM

Police nad Metují

Návštěvnost IC

Letní turistická sezóna začala letos 1. května, kdy do
našeho městečka zavítali první turisté. Během tohoto
měsíce navštívilo turistické infocentrum přes 300 lidí.
V červnu to již bylo o 100 více i přes nepříznivé počasí. Za
1. polovinu prázdnin se návštěvnost IC vyšplhala až na
neuvěřitelných 1045 osob!
Doufáme, že i v srpnu si turisté neopomenou prohlédnout
si naše městečko a přijít do informačního centra pro
propagační materiály a rady, co a kde navštívit!
*****

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

Přehled kulturních akcí pořádaných
Regionálním muzeem v Náchodě
v měsících září 2009
Fotografie 2009
Od 6. 9. 2009 do 26. 9. 2009 si mohou návštěvníci ve
výstavní síni Regionálního muzea v Náchodě (roh Zámecké a
Tyršovy ulice) prohlédnout výstavu fotografií Sekce
fotografů regionu Náchod. Vernisáž proběhne v sobotu 5.
září 2009 v 10 hodin. Otevřeno je denně mimo neděle a
pondělí 9-12.00; 13-17.00 hod., v sobotu 8-12 hod.
Václav Cvejn: Obrazy
a kresby (práce z let
1978-2009 z domova i
z cest)
Od 9. 9. 2009 do 11.10.
2009
si
mohou
návštěvníci
v přednáškovém
salonku
a
chodbě
budovy stálé expozice
muzea na Masarykově
nám., čp. 18 v Náchodě
prohlédnout
výstavu
obrazů
a
kreseb
Václava Cvejna, člena
náchodské
výtvarné
skupiny AMAG. Vernisáž
se uskuteční v úterý 8.
září 2009 v 16 hodin.
Otevřeno je denně
mimo pondělí 9-12.00;
13-17.00 hod.
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 září je otevřeno denně mimo pondělí 1012.00, 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.

Galerie výtvarného umění
v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně
výstavy

Ruské malířství 19. století
20. 2. – 1. 11. 2009 Tradiční expozice obrazů 19. a počátku
20. století ze sbírek GVU v Náchodě, Národní galerie
v Praze, Galerie moderního umění v Hradci Králové a
Moravské galerie v Brně.
(přízemí jízdárny)

Jana Švábová – pastely, akvarely
Výstava pražské výtvarnice pocházející z Náchoda.
4. 9. – 1. 11. 2009
(ochoz a kabinet grafiky, kresby a fotografie)

Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí,
9 -12 a 13 - 17 hodin.

Dny evropského kulturního dědictví
18. 9. 2009
8:00 – 14:00 - pozdrav z prázdnin – interaktivní program pro
školy k expozici ruského malířství
8:00 – 14:00 - komentovaná prohlídka k ruskému malířství
Na programy je nutné se předem objednat na tel. 491
423 245. Po celý den vstup zdarma

KDY

CO

KDE

ČTVRTEK 27.8. 2009

17:00

Vernisáž výstavy fotografií Craiga
výst. síň MěÚ
Richardse (Kanada)
Zahájení 26.MHFF
kino
Projekce filmů L. Brandlera – Cena Aliance
pro horský film 2008
20:00-24:00
Soutěžní filmová projekce
kino
PÁTEK 28.8. 2009
09:00-20:00
Pletení lanových hlav
park
10:00-24:00
Projekce
kino
10:00-24:00
Projekce
škola
„Dolez si pro to“ (soutěže v lezení na
14:00
hřiště
stěně)
Host (diashow) – Gerhard Schaar: Lezení kino
18:00
kolem světa – nahoru a dolů
Věšák (soutěž)
19:00
park
Jazz Generation (koncert )
20:00
hřiště
Host (diashow) – J. Bednařík, J. Šimůnek, hřiště
21:00
D. Stuchlík: Okno do života horských
vůdců
Ready Kirken (koncert )
22:00
hřiště
23:00
Promítání vítězného filmu z 25. MHFF –
hřiště
Copan
Pumpa (koncert)
24:00
hřiště
SOBOTA 29.8. 2009
Závody v Boulderingu (kvalifikace)
08:30
park
09:00-20:00
Pletení lanových hlav
park
10:00-24:00
Projekce
škola
10:00
Seminář Záchranná akce ve stěně
hřiště
Host (diashow) – Josef Nežerka: 50. let
10:00
kino
lezení (a přátelé z hor)
12:00-24:00
Projekce
kino
„Dolez si pro to“ (soutěže v lezení na
12:00
hřiště
stěně)
14:00
Fotograf Marek Arcimowicz o svých
výst. síň info
fotografiích
14:00
Seminář Záchranná akce ve stěně
hřiště
Dej si lajnu (soutěž v Slack line)
17:30
park
Závody v Boulderingu (finále)
18:30
park
Heebee Jeebies (koncert)
20:00
hřiště
Host (diashow) – Honza Doudlebský:
21:00
hřiště
Devold Triple North Walls
Petr Vondráček & Lokomotiva (koncert)
22:00
hřiště
23.00
Promítání vítězného filmu z 25. MHFF –
hřiště
Neznáma Antarktída
Baťa & Kalábůf něžný beat (koncert)
24:00
hřiště
NEDĚLE 30.8. 2009
09:00
Bohoslužba za zemřelé horolezce
kostel Sv. Vavřince
09:00
16. BUFO CROSS – běh Teplickými
před kinem
skalami (start)
09:30
Nesoutěžní filmová projekce
kino
11:00
Nesoutěžní filmová projekce
kino
Bufo Cross (vyhlášení výsledků závodu)
10:15
před kinem
Losování věcných cen (divácká tombola)
12:00
před kinem
13:00
Vyhlášení výsledků 26. MHFF a projekce
kino
vítězných filmů
Změna programu vyhrazena
18:00
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POLICKÁ POUŤ
PROGRAM 10. – 16. srpna 2009

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 13.8. v 16 hod
so, ne 10 – 12, 13 – 16 hod, vstupné dobrovolné
mimo pouť otevřené po – pá 10 – 12, 13 – 16 hod na
požádání v Městském muzeu v klášteře
15. – 16. 8. 2009
Stará škola „Dřevěnka“ – 1. Patro

SPOLEK VOJENSKÉ HISTORIE T-S 20 PLÁŇ
výstava věnovaná válkám mezi obdobím roků 1866 - 1945
so 9 – 17 hod, ne 9 – 16 hod
vstupné dobrovolné

PONDĚLÍ 10. 8. 2009
Kostel Nanebevzetí Panny Marie od 18 hod

SVÍTÁNÍ

CKV Pellyho domy
Kultura a infocentrum
Masarykovo náměstí 75, Police nad Metují
tel.: 491 421 501, email: kultura@policko.cz
www.meu-police.cz, www.policko.cz

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
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

VÝSTAVY
10. - 16. 8. 2009
Zahradnictví Zobal
Zahradní centrum vedle kláštera

PRODEJNÍ VÝSTAVA BALKONOVÝCH
KVĚTIN
doplněná bohatou expozicí pokojových rostlin, trvalek,
okrasných dřevin, vřesů, popínavých rostlin, bylinek a
fuchsií otevřeno denně 9 - 16 hod
15. – 16. 8. 2009
Hasičárna Police nad Metují

VÝSTAVA A PRODEJ CITRUSŮ
A EXOTICKÝCH ROSTLIN

11. 8. 2009

Sál Pellyho domů v 19.30 hod

NEJKRÁSNĚJŠÍ SNÍMKY ZE ZEMÍ EVROPY
Polický fotograf Milan Zítka nabídne
výběr toho nejlepšího ze svých cest.
Vstupné: 30,- Kč, děti 15,- Kč

PÁTEK 14.

8. 2009

Vražedné pobřeží (hřiště TJ Spartak) od 20 hod

NANOVOR

historická rocková kapela z Červeného Kostelce
Pellyho park od 20.00 hod

KONCERT skupiny DOMAMAZEC *

so, ne 8 - 17 hod

občerstvení zajištěno

15. – 16. 8. 2009
Radimovská ulice čp. 403 (u sauny)

POUŤOVÉ KOLÁČE

OBRAZY V PLENÉRU IX

Výstava portrétů, krajinek, zátiší a abstrakcí
Irena Jirková, Věra Pfeiferová, Jaroslav Šolc
so, ne 9 – 18 hod
15. – 16. 8. 2009
Chovatelský areál v ulici Ke Koupališti

VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A EXOTŮ
36. OKRESNÍ VÝSTAVA HOLUBŮ
opět bude vystaveno exotické ptactvo
so 8 – 18 hod, ne 8 – 17 hod
vstupné: dospělí 20,- Kč, děti 5,- Kč
15. – 28. 8. 2009
Stará škola „Dřevěnka“ – přízemí

POLICE ZNÁMÁ A NEZNÁMÁ
výstava kreseb k životnímu jubileu pana Josefa Voříška
Polický občan, dlouholetý pracovník
textilního závodu Veba, amatérský kreslíř

Masarykovo náměstí

KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA
prodej koláčů
pá - ne v prodejnách večerky a cukrárny

SOBOTA

15. 8. A NEDĚLE 16. 8. 2009

Den otevřených dveří (vedle Penny Marketu)

DRAŠNAROVA KOVÁRNA
so 9 – 17 hod, ne 9 - 12
Pellyho park

ADRENALIN Z BISCHOFSTEINU
NEJEN PRO DĚTI *
slack line, lukostřelba, trampolína, nízká lanovka, dále
pak stánek Kafírny s různými chuťovkami pro malé i dospělé
so, ne od 10 hod do setmění
Pellyho park

KAFÍRENSKÝ STÁNEK *
s různými chuťovkami pro malé i dospělé
so, ne od 10 hod do setmění
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Tržnice u autobusového nádraží

přichystalo pro malé návštěvníky výtvarnou dílničku, kde si
děti vlastnoručně vyrobí malou upomínku na pouť
ne 10 – 15 hod

střelba z kuše, hospůdka
so, ne 9 – 18 hod

Hřiště TJ Spartak v 17 hod
Krajský přebor KFS – Královéhradecko

STŘELNICE OSTROSTŘELECKÉ
GARDY POLICKÉ

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
TJ Spartak Police nad Metují
„A“ – FK Černilov

Radimovská ulice (Myslivecké sdružení KORUNA)

MYSLIVECKÁ CHALOUPKA

Pouťové posezení: so od 15 hod, ne od 10 hod – sele na
rožni
občerstvení, program pro děti

SOBOTA

15. 8. 2009

*****
Pouťové atrakce zajišťuje firma Janeček z Prahy.
Stánkový prodej organizuje jako každý rok pan Pavel Kubín.
Hlasy z Kvíčerova vyjdou v pátek 14. 8. 2009 odpoledne!

Pellyho park v 11 a ve 13 hod

Změna programu vyhrazena!

ROZPUSTILÝ KABARET *
komediálně laděné scénky s písničkami
Leporelo veselých pohádek podle Ezopových bajek
s písničkami a soutěží pro nejmenší děti.
Vstupné: dobrovolné
Pellyho park od 17 do 19 hod

KULTURNÍ PROGRAM
(GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I
TURYSTYKI RADKÓW) *

Akce označené * se v případě nepříznivého počasí
konají na sále Pellyho domů.
*****

Poutní liturgický program polické farnosti
v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie:
sobota 15. 8.
8.00 *mše svatá z Vigilie
Slavnosti NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
17.30 *mariánská pobožnost

- ukázky tance FURIOUS GIECEK (cca 15 min)
- horalská kapela HARNAŚ (cca 30 min)
- pěvecko-taneční show SIMPLY THE BEST (cca 60 min) polské i zahraniční melodie
start v 18 hod od Muzea Merkur

SPANILÁ JÍZDA

Klub historických vozidel Metuje
Vražedné pobřeží (hřiště TJ Spartak) od 20 hod

POLICKÁ POUŤOVÁ ZÁBAVA ELKA
taneční zábava

Masarykovo náměstí ve 22 hod
(pořádá firma Janeček)

8.00

neděle 16. 8.
*Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - poutní mše
svatá zpívaná (chrámový sbor + varhany)
11.00 *mše svatá za rodiny
*****

Církev československá husitská:
neděle 16. 8.
9.00 *Sbor apoštola Pavla

OHŇOSTROJ

NEDĚLE

16. 8. 2009

Bezděkovy sady – autobusové nádraží

VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
Klub historických vozidel Metuje
ne 8 – 17 hod

Město Police nad Metují

ulice 17. listopadu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FIRMY HAUK
s.r.o.
Autocentrum Matrix předvede nová vozidla
ŠKODA - YETI, ROOMSTER, SUPERB,
UKÁZKA STARÝCH VETERÁNSKÝCH TYPŮ VOZIDEL ŠKODA
ne 10 - 15
Pellyho park

BALÍČEK DĚTSKÝCH SOUTĚŽÍ
FACEPAINTING *
malování na obličej, různé dětské soutěže
10 – 12 a 13 – 15 hod
Pellyho park

MC MaMiNa *
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Vavřinecký den v Hronově nabídl
mnoho dobrého na zub i pro oko
Otcem Vavřincem v tradičním průvodu, pivními
specialitami na sladko i na slano a pestrým programem
v parku se mohli potěšit návštěvníci již 6. Vavřineckého dne
pořádaného místní hotelovou školou. Oslavám svátku
svatého Vavřince, rožněného mučedníka, patřila neděle 2.
srpna 2009. Byla tak vítaným zpestřením renomovaného
festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov.
Veselý průvod s uzenou vepřovou hlavou a otcem
Vavřincem v doprovodu nejkrásnějších dívek školy se vydal
od budovy Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD,
Hronov, s.r.o. do Jiráskových sadů. Žáci školy odění do
různých druhů profesního oblečení pochodovali za
doprovodu Dechového orchestru mladých ZUŠ Hronov. Otec
Vavřinec zde byl představen jako patron kuchařů, cukrářů,
hostinských, pivovarníků a studentů.

Za velkého zájmu návštěvníků pokračoval program
v Jiráskových sadech. Na pódiu přírodního amfiteátru
vystoupila mimo jiné herečka Uršula Kluková, která i
v letošním roce pobavila diváky řadou vtipných historek.
Kuchařské řemeslo si tu mohly před zraky diváků vyzkoušet
i přítomné děti. Soutěže byly proloženy hudebními výstupy
a programem mažoretek. Gastronomické umění bylo
tentokrát zastoupeno výrobky studené kuchyně, například
plněným hermelínem. V průběhu odpoledne pak předvedli
žáci veřejnosti slušivé a praktické oděvy v rámci módní
přehlídky profesního hotelového oblečení. Velkému ohlasu
se těšila prezentace modelů svatebních šatů, které oblékly
letošní finalistky soutěže Miss hotelové školy Hronov a
Vrchlabí v doprovodu jejich mužských protějšků – finalistů
soutěže Mladý muž hotelové školy. K příjemné atmosféře
přispěli i místní amatérští divadelníci, kteří jsou pro každou
legraci a v žádné soutěži se nenechají zahanbit.
Parkem se nesla vůně místních specialit. Návštěvníci
s chutí koštovali pivní receptury - výtečné maso na pivě,
pivní guláš, pivní závin, koktejly s pivem, dále torlily,
steaky, smažené speciality, stylové vavřinecké koláčky a
řadu dalších dobrot. Oku lahodily barevné míchané nápoje
a překrásnými ornamenty zdobené vyřezávané ovoce –
výtvory studentů pod vedením zkušených mistrů. Velkolepá
akce se neobešla bez notného přispění celé řady sponzorů a
spolupracujících subjektů.
Děti si nejvíce užívaly soutěží a dalších atrakcí, z nichž
měl již podruhé obrovský ohlas nafukovací skákací hrad.
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K dispozici byla tradičně desítka stanovišť nabízejících
příležitosti k vyzkoušení nejrůznějšího umu – překážková
dráha, přeprava vajíčka z kurníku do kuchyně, škrabání
brambor, malování apod. Na zdobení perníčků a modelování
z barevných mandlových těst si byli malí návštěvníci pro
velký zájem ochotni i počkat. Odměna byla sladká a lákavá
– někteří malí umělci nevydrželi až do konce a svůj
polotovar v průběhu tvorby zbaštili.
V náladovém letním počasí se našel krásný byť trochu
parný den, a tak mohl tým hotelové školy a přátel přispět
ke sváteční náladě a krásným prázdninovým zážitkům
mnoha zúčastněných. Parkem korzovala na tradiční akci
mezi jinými řada dřívějších absolventů školy, rodiče, kteří
mohli v praxi vidět, čemu se jejich děti na hotelové škole
přiučili, mnoho rodin s malými dětmi i návštěvníci z řad
příznivců divadla. Dříve se na den Sv. Vavřince na venkově
zvonívalo zvony. Tak zazvonil zvonec a zase příští rok.

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ
9.TŘÍD ZŠ
Ve dnech 2. října a 3. října 2009 se v prostorách haly
Hamra v Náchodě uskuteční prezentační akce středních
škol pod názvem PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH
ŠKOL
REGIONU
KLADSKÉ POMEZÍ. Záštitu nad
přehlídkou přijali pan Bc. Lubomír Franc, hejtman
Královéhradeckého kraje, PhDr. Bc. Jiří Nosek, radní
Kraje a pan Ing. Oldřich Čtvrtečka, starosta Města
Náchoda. Akce se koná s finanční podporou Kraje.
Na výstavu je přihlášeno více než 30 vystavovatelů a
dohodou se základními školami bude organizována doprava
žáků 9. tříd z regionu. Partnery akce jsou Krajská
hospodářská komora Královéhradeckého kraje – Jednatelství
Náchod, Branka o.p.s. Náchod, Střední škola oděvní, služeb
a ekonomiky Červený Kostelec a Střední škola propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Generálním sponzorem je
Česká spořitelna OP Náchod. Cílem akce je poskytnout
žákům 9. tříd a jejich rodičům informace o nabídce oborové
struktury všech typů středních škol.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti v pátek 2.
října od 8 do 17 hodin, v sobotu 3. října 2009 od 8 do
12 hodin. Vstup na přehlídku je bezplatný !
Marcela Štěpánková
za pořadatele bon miroir spol.s r.o. Hronov

STATISTIKA
K 31.7.2009 mělo město Police nad Metují
dle dostupné evidence 4245byvatel.

JUBILEA

=========

V červenci 2009 oslavili životní jubilea:
70 let
pan Josef Kaněra
pan Jan Schwarz
pan Jaroslav Matěna
pan Rudolf Stuchlík
75 let
pan Milan Gumulák
pan Josef Voříšek
paní Lotta Prouzová
80 let
pan Miroslav Müller
pan Josef Vacek
paní Olga Matějková
85 let
pan Oldřich Čižinský
paní Hedvika Plachtová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.

Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SŇATKY = = = = = = = ===
V červenci se oddávalo docela umírněně:
1.7. Martin Hejtmánek a Ivana Krejcarová- obřadní síň
4.7. dva obřady – páry chtějí zůstat bezejmenní
17.7. také beze jména
25.7. Martin Strejc a Hana Balcarová – v obřadce
25.7. Stanislav Pop a Monika Ceralová – obřadní síň
25.7. Erich Zwikirsch a Beata Gradziel – svatba měla
být veliká a na Hvězdě – vzhledem k průtrži mračen
byla nakonec v obřadní síni
25.7. Jiří Beran a Hana Scholzová – církevní obřad

Vašku, děkuji Ti
nejen za sebe, ale i spolužáky narozené v roce 1938.
Jarda Beran byl náš kamarád, správný kluk a první, kdo
odešel do nenávratna, což zavinila tragická smrt při
zdolávání vrcholu ve Vysokých Tatrách, o tom jsi psal
v minulém PM a velice hezky.
„Grácie a Indiáni - mizerný“, toto pojmenování jsme si
vysloužili od našeho třídního pana učitele Otakara Hejlka.
Milovali jsme ho pro jeho svérázné vystupování, vše spojeno
s těmi nejkrásnějšími školními výlety. Ten polední, než
jsme opustili základní školu, byl několikadenní do Vysokých
Tater. Nezapomenutelné...
Po návratu zadání slohové práce znělo na téma: „Školní
výlet!“ Skvělou úvahu sepsal právě Jarda. Rozesmál nás až
k slzám vtipností, humorem a úžasným pozorovacím
talentem. Nikoho z nás nenapadla myšlenka, že to budou
právě Vysoké Tatry, poslední místo, kde vyhasne jeho
mladý život a my v zástupu za rodinou a kamarády –
horolezci, budeme se slzami v očích doprovázet Jardu na
místní hřbitov. Byl červenec roku 1959!
Četla jsem psaní adresované jeho mamince a v něm jí
sliboval, že s kamarádem zdolají výstup, aby se z ptačí
perspektivy pokochali krásou tatranských velikánů a těší se
domů mezi své...
Oslovila jsem pana V. Hornycha, křestním jménem patřil
zrovna tak, jako Jarda Beran, do té ulice, kterou jsem Vás
provedla v jednom z PM začátek roku a potěšila mě
vzpomínka na spolužáka. Vašku díky
Hana Krejčová

Zmije, motorkáři a parkování v lese
po stopadesáté

25.7.2009 Jiří Beran a Hana Scholzová

20.6.2009 Pavel Burda a Zita Poláčková – na Slavném

Dagmar Hambálková, matrikářka

Současné léto i ekonomická situace v zemi vede k tomu,
že prázdniny či dovolenou tráví větší množství obyvatel
doma v Česku a vyráží do lesa na houby nebo na borůvky a
na maliny. Namísto krémů na opalování a zkušeností s
cestovkami se v hovorech přetřásají nálezy kapitálních
křemeňáků a ostatní zážitky z lesa. K nim také čas od času
přibývá setkání s různými zvířátky, milými zajíčky počínaje
a „strašnou“ zmijí obecnou konče.
Asi fakt, že zmije obecná je chráněný živočich, neustále
živí mylnou představu početné veřejnosti, že ochranáři
zmije „vysazují“. Je možné se dokonce doslechnout, že
taková činnost je prováděna z vrtulníku nebo za asistence
policie, ať již státní nebo městské. Protože podobné
informace jsou mezi veřejností stále živé, rádi bychom
k této věci znovu podali oficiální vyjádření: Správa CHKO
Broumovsko po dobu své existence nikdy neprováděla
žádné „vysazování“ zmijí, ani jinak organizovaně
nevypouštěla zmije obecné do volné přírody za účelem
posílení její populace. Správa nemá ani žádné informace
o tom, že by podobnou činnost prováděla na území CHKO
Broumovsko některá nevládní organizace zabývající se
ochranou přírody. Veškerá setkání se zmijí obecnou
v přírodě jsou tedy setkání s jedinci přirozené populace,
která se v oblasti vyskytuje. Početnost populace zmije
obecné není v čase stálá a kolísá zejména s ohledem na
množství potravní nabídky
(drobných hlodavců) a
průběh počasí v zimním období.
Podpora populací zvláště chráněných živočichů přitom
není
jednoduchou
záležitostí,
jak
věcně,
tak
administrativně. K vypouštění chráněných druhů do přírody
za účelem posílení jejich populací dochází na území CHKO
Broumovsko jen v případě sokola stěhovavého v rámci
programu prováděného Lesy ČR a v případě koroptve polní
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v rámci činnosti mysliveckého sdružení Machov. Státní
ochrana přírody dlouhodobě podporuje spíše opatření na
obnovu vhodného životního prostředí zvláště chráněných
zvířat, tedy vysazování alejí, křovin a remízků pro zpěvné
ptactvo a drobnou zvěř. Tedy také pro ony milé zajíčky, ale
i chráněné koroptve polní nebo křepelky polní, podporuje
tvorbu a obnovu tůní pro obojživelníky včetně jejich
přenosů přes silnice při jarním stěhování k vodě aj. Zmije
obecná je v CHKO Broumovsko vcelku běžně rozšířená a
podobnou podporu v naší dosud zachovalé přírodě
nepotřebuje. Naopak, Správa CHKO Broumovsko v několika
případech ročně napomáhá na žádost občanů při odchytu
zmije obecné při opakovaném výskytu v blízkosti obydlí,
zejména tam, kde se pohybují děti. Vyškolený zoolog pak
šetrným způsobem zmiji odchytí a v souladu s platnými
povoleními převeze na vhodné místo do volné přírody.
K tomu snad už jen dodatek, že zmije obecné nikdo
z pracovníků záměrně nevyhledává, správa tyto hady (ani
jiné) nevykupuje a nevykupuje ani jejich jed.
V přírodě zmiji obecnou potkáme nejčastěji za pěkného
slunečného počasí. V přírodních rezervacích ve skalách
bývají setkání častější, stejně tak v místech s kamenitou
sutí, včetně zbořenišť nebo železničních náspů, ale i na
pasekách s pařezy nebo na podmáčených loukách a
rašeliništích. Zmije je poměrně plaché zvíře a při setkání
s člověkem se snaží uniknout, uštknutí je skutečně
výjimečné, například když dojde k šlápnutí na zmiji nebo
k jejímu neúmyslnému uchopení. Při nalezení zmije obecné
je zapotřebí zachovat respekt, ale podstatně větší pozor je
třeba si v lese dát na hnízda vos nebo sršňů.
Mnohým návštěvníkům lesa však spíše než setkání se
zmijí, kazí radost z pobytu v přírodě bezohlednost
některých lidí, zejména motorkářů, čtyřkolkářů nebo
automobilistů, kteří vjíždějí mimo silnice a místní
komunikace do lesa, na louky a polní cesty. Na celém
území CHKO Broumovsko je taková činnost zakázána,
výjimkou jsou pouze vjezdy motorových vozidel
potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, služební
vjezdy úřadů, zdravotníků, hasičů a policie. V letošním
roce Správa CHKO Broumovsko řešila desítky takových
přestupků a uložila za ně pokuty. V kontrolách a sankcích se
bude v zájmu drtivé většiny slušných návštěvníků přírody
pokračovat.
Při cestě na houby se proto vyplatí nejezdit autem po
louce (což obvykle přidělává starosti i jejímu vlastníkovi či
nájemci, kterému hrozí odebrání části dotací), nevjíždět
autem do lesa, a to ani na účelové lesní asfaltové
komunikace, které jsou proto označeny zákazem vjezdu
nebo vybaveny závorou. Správa CHKO Broumovsko uvítá i
podněty vedoucí k usvědčení bezohledných motorkářů a
čtyřkolkářů, kteří přírodu považují za svou závodní dráhu.
Nejde jen o to, že jejich vjezdy plaší zvěř a poškozují
rostliny a půdní povrch, zejména svým jednáním obtěžují a
někdy i přímo ohrožují ty, kteří do přírody vyrazí za
odpočinkem a za klidem. Dokazování v takových případech
bývá opravdu obtížné a nezbývá než se opřít o občany z
okolí, které identitu těchto osob znají.
Proto aby nedošlo k porušení zákona z neznalosti je na
místě připomenout, že na terénní motorce, nebo čtyřkolce
nelze v CHKO „rekreačně“ jezdit ani v okolí vesnic a měst,
tedy ani po loukách a polních cestách na Klůčku u Police
nad Metují, po lesních cestách v Maternici mezi Hronovem a
Červeným Kostelcem, po polních cestách v okolí
Jiráskových Skal u Teplic nad Metují nebo v lesnaté stráni
nad Stárkovem, odkud hlášení přestupků přibývají a kde se
správa na kontroly zaměří.
Závěrem nezbývá než popřát všem klidné návštěvy lesa
a přírody v letošním deštivém létě a pokud možno raději
setkání se zmijí než s motorkářem.
Ing. Petr Kuna - Správa CHKO Broumovsko
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Vzácní sokoli létají v Teplických
skalách – mimořádná podívaná,
která nemá zřejmě obdobu
Skalnatá území Broumovska vždy patřila mezi nejvýznamnější
hnízdiště sokola stěhovavého (Falco peregrinus) v České
republice. I proto je zde dnes vyhlášena tzv. Ptačí oblast v rámci
soustavy chráněných území s celoevropským významem
NATURA 2000.
V roce 2005, po více než padesáti letech, kdy byli nejen v ČR
sokoli činností člověka vyhubeni, zahnízdili sokoli také ve skalním
masívu Chrámových stěn v Teplických skalách, které patří mezi
jeho historická hnízdiště. Přiřadili se tak k cca 25 párům sokolů,
kteří tehdy v ČR hnízdili.

Od té doby zde každoročně stejný sokolí pár pečuje ve
skalních dutinách o vajíčka a mladé ptáky až do jejich
výletu z hnízda. Další týdny se mladí sokoli učí pod
vedením samice létat a lovit. Celá rodinka se s výjimkou
lovu zdržuje v lokalitě i bezprostředně na skalních věžích
v okolí turistické stezky.
Letos z hnízda vylétla čtyři mláďata. Tak jako
v minulých letech musela Správa CHKO zamezit rušení
hnízda, neboť turistický okruh vede přímo areálem
hnízdiště. Trvalá ostraha lokality zajišťovala klid po dobu
hnízdění i ochranu před vykradači hnízd. Ihned po výletu
všech mláďat 3. června, Správa CHKO v blízkosti hnízda
zrušila dočasná ochranná opatření.
Proto máte nyní jedinečnou příležitost, která nemá na
světě patrně obdobu, vidět sokoly velmi zblízka. Úniková
vzdálenost tohoto rodičovského páru totiž není 300 m jak
tomu většinou u divokých sokolů bývá. Někdy se vám může
podařit vidět dospělého sokola i na 100 m a při přeletech
ještě blíže. Mláďata občas přelétnou i 30 m nad cestou.
Vzácně lze spatřit i celou rodinku sokolů najednou.
Tuto tiskovou zprávu můžete považovat za pozvání pro
všechny milovníky přírody a hlavně obdivovatele
nejrychlejšího tvora planety, jímž sokol stěhovavý
s rychlostí střemhlavého letu až 440 km/h bezkonkurenčně
je.
Přes všechna opatření, která ochrana přírody a její
spolupracovníci podnikají, je sokol stále ještě kriticky ohroženým
druhem, jenž vyžaduje vysokou pozornost a péči, aby se jeho stavy
vrátily do původních počtů.
Poděkování:
Správa CHKO děkuje všem, kteří se podíleli na ostraze
sokolího hnízda, městu Teplice i nájemcům okruhu, kteří strpěli
určitá omezení na části okruhu ve skalách a samozřejmě i všem
ukázněným návštěvníkům a horolezcům, kteří omezení
respektovali a nepřímo tak pomohli ochraně tohoto vzácného tvora.

Letošní sokolí mládě první den po výletu při odpočinku během
deště. Foto J. Malík
Jiří Spíšek

WWW.SEDESATKA.CZ – internetový
prostor pro seniory
Dne 1. 8. 2009 zahájil provoz
významný neziskový internetový
projekt pro seniory v České
republice.
Na
adrese
www.sedesatka.cz je umístěn
informačně-zábavní
systém
s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů,
sedmdesát šest okresů a dvě oblasti. Internetový projekt
Šedesátka.cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho
obsahu, každý návštěvník může nejen číst, ale také
přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co
jej zaujalo.
„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou,
odevzdaností, od seniorů již nic neočekává. Přitom právě
ve zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a
určitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit
českým seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření
názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do
ruky symbolický mikrofon“ vysvětluje Jan Vojvodík,
šéfredaktor webu Šedesátka.cz.
Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil
seniorům i grafické a technické řešení webu. Návštěvník se
po webu pohybuje jednoduchým způsobem, pomocí
velkoplošných tlačítek a namísto obvyklých ilustračních
fotografií používá web originální autorské kresby. Jejich
počet bude postupně narůstat, má jich být až několik
desítek.
„Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro
města a obce, které mohou bezplatně zveřejňovat
zajímavosti ze své historie i současnosti, mohou zvát
k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na jednom místě
nejrůznější
informace,
zpravodajství,
rozhovory,
zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník,
který má dost času, se může pohodlně projít celou
republikou, zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a
podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů“ dodává
šéfredaktor webu Jan Vojvodík.
Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se budete rádi
vracet.

DNY PAMĚTI
Projekt na podporu včasného záchytu
poruch paměti
Česká Alzheimerovská společnost www.alzheimer.cz

Zhoršuje se paměť s věkem?

Je normální, že naše mysl v pokročilém věku již není tak
pružná jako za mlada. Není ale pravda, že narůstající
problémy s pamětí a celkové zhoršování duševních
schopností patří k normálnímu obrazu stárnutí. Je proto
nutné rozlišovat mezi normálním zapomínáním a
zapomínáním, které signalizuje zdravotní problémy!!!

SKAUTSKÉ OKÉNKO
EXPEDICE TIKAL 2009
Letní tábor je vyvrcholením celého skautského roku, a
tak ani letos nemohl chybět. Tento rok naše středisko
zorganizovalo tábory dva. My jsme se s těmi staršími - tedy
se skautkami z dívčího oddílu Berušek a s chlapeckým
1.oddílem bratra Františka vydali tábořit pod Ruprechtický
Špičák, přidala se k nám i pětice skautů ze západních Čech
ze střediska “Bílá labuť“ Bor.
V sobotu 18. července jsme ve Žďáře nad Metují nasedli
do „letadla“, které nás dopravilo do Mexika, kde jsme
vyřídili potřebné dokumenty pro vstup do Guatemaly. Po
nekonečném papírování jsme se konečně mohli přepravit do
NP Tikal v Guatemale a začít s naším archeologickým
výzkumem.
Celou
archeologickou
expedici
nám
sponzorovala firma Střep Corporation, která vyslala do
Guatemaly 24 nejlepších archeologů s jejich doprovodem.
Naším cílem bylo objevit mayský chrám Tikal. Střep
Corporation chtěla mít přehled, jak nakládáme s jejich
penězi, a tak jsme si vedli expediční deníky, pokud jsme
potřebovali s něčím poradit, tak jsme s firmou komunikovali
pomocí emailu.

Doňa Prudéra a Don Pedro - manželský mafiánský pár
nás ubytoval ve svém kempu.
První týden našeho pobytu jsme se seznamovali hlavně
s civilizací Mayů a začínali prozkoumávat nejbližší okolí
kempu. V našem výzkumu nám velmi pomohlo noční setkání
s duchem chrámu Tikal, který nám sdělil velmi mnoho
informací, jak o chrámu samotném, tak o mayské civilizaci.
Na místo setkání nás přivedla tajemná postava bubeníka, se
kterou jsme se v průběhu našeho pobytu setkali ještě
několikrát. Při druhém setkání nás dovedl k rybníku, kde
jsme objevili loď, přenesli ji do kempu a v průběhu
následujících dní z ní vytvořili plavidlo bohů. Věděli jsme
totiž od ducha chrámu, že jediný způsob, jak se dostat
k Tikalu, je právě pomocí tohoto plavidla.

Jak poznáme, že se nejedná o normální zapomínání?

Co dělat, pokud máte podezření, že Vy nebo Váš blízký
zapomíná víc, než je zdrávo?

Základní rada zní:

Vyhledejte zavčas lékaře nebo využijte ANONYMNÍ,
BEZPLATNÉ KONZULTACE A VYŠETŘENÍ v kontaktním
místě České Alzheimerovské společnosti!

Kontaktní osoba:

VLADIMÍRA DERDOVÁ 724 230 270 nebo 499 621
094

Kontaktní místo:

DIAKONIE ČCE – Dvůr Králové nad Labem, Benešovo
nábřeží 1067 (směrem k ZOO Dvůr Králové nad Labem)
Kompletní složení expedice Tikal 2009
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Ke konci prvního týdne se nám konečně podařilo objevit
část z pokladu Mayů, a tak jsme se mohli vrátit do Čech
předvést výsledky své práce zakladateli Střep Corporation –
RNDr. Jiřímu Střepovi. Ten byl naší prací velmi potěšen a
povolil nám další týden pobytu, měli jsme tedy ještě 7 dní
na to, abychom se dostali k chrámu. Pokračovali jsme
v prozkoumávání
pralesa
a
provedli
jsme
první
archeologické vykopávky v předem vytipovaných lokalitách.
Většina z nich byla úspěšná, objevili jsme několik nádob
sloužících kdysi pravděpodobně k uchovávání kukuřice a
jednu speciální, ve které byli přechováváni posvátní brouci.
Nádoby jsme vystavili v místním muzeu, jehož otevření se
zúčastnila i televize. Po otevření muzea jsme se vydali pro
tři korálky – korálek dobra, odvahy a moudrosti, které, jak
praví legenda, je nutné dát převozníkovi při cestě ke
chrámu, v němž je vše ryzí – tedy k Tikalu. Čas plynul a my
stále nevěděli, kde přesně hledat Tikal a jedné noci nám
zmizela loď. Nevěděli jsme, kde je chrám, navíc jsme přišli
o plavidlo bohů…do konce expedice zbýval poslední den.

Z minulého měsíce máme 2 případy pozorování UFO
přímo z našeho města a blízkého okolí.
Svědectví první pochází od rodiny Steinerovy a pana
M.K. Místem pozorování byla obec Bělý. Dne 17. 7. ve 22
hodin a 54 minut pozorovali přelet nápadného oranžově
svítícího objektu z jihozápadu na severovýchod. Objekt se
pohyboval pomalu, neslyšně, a měnil i směr letu. Za
dramatických okolností, jejichž popis by přesáhl rámec
tohoto PM se paní R. Steinerové podařilo objekt dokonce i
vyfotografovat!
Tentýž svítící objekt byl ve stejném čase pozorován i
manželkou zmiňovaného pana M. K. přímo z Police.
Svědectví druhé je od členů AK Police. 8 dní po prvním
pozorování jsme dne 25. 7. ve 21 hodin a 46 minut
pozorovali přelet oranžově svítícího objektu ze severu na
východ. Místem pozorování byla pozorovatelna AK na
Havlatce. Objekt se pohyboval rovnoměrně, přímočaře a
neměnil směr letu. Jasnost mírně kolísala a celý přelet trval
cca 5 minut.
Vysvětlení pozorovaných úkazů je poměrně jednoduché
a ryze neastronomické. Tedy žádné „létající talíře“, žádní
vetřelci z vesmíru! Jednalo se o tzv. Lampiony přání neboli
Thajské lampiony. Jsou to papírové horkovzdušné balóny o
rozměrech 0,5 x 1m vyhřívané a osvětlované zavěšeným
plamenem (www.lampionyprani.cz).

Pohledy do vesmíru
METEORY – Perseidy
mají maximum činnosti 12. srpna ve večerních
hodinách. Letošní pozorování „padajících hvězd“ bude rušit
Měsíc, který 12. srpna vychází kolem 22. hodiny a 30.
minuty.
SLUNCE
První archeologické nálezy po týdnu snažení
V noci přišel bubeník, netušili jsme, kam nás vede, ale
zatím nám vždy pomohl, tak jsme ho následovali…a naši
důvěru nezklamal ani tentokrát. Dovedl nás k většímu
jezeru nedaleko rybníka, kde jsme objevili loď, zanechal
nás na břehu a my čekali, co se bude dít dál. Po chvíli
připlula ze tmy loď s převozníkem. Předali jsme mu korálky
a on nás postupně převezl k rozvalinám chrámu Tikal, kde
jsme se setkali se strážcem chrámu. Trval na tom, abychom
k němu přicházeli po jednom, pak jsme pochopili proč tomu
tak bylo, ke každému z nás promluvil, jeho slova pronikala
hluboko do duše, znal nás velice dobře, i když jsme jej
viděli poprvé. Hovořil o dobrých vlastnostech každého
z členů expedice, ale řekl nám i pár slov o tom, co bychom
na sobě mohli zlepšit. Poté nám na památku předal mayský
náhrdelník.
Naše výprava do Jižní Ameriky byla tedy úspěšná,
naučili jsme se při ní mnoho nového, poznali nejen ostatní
členy expedice, ale snad i sami sebe. Následující den jsme
celý pobyt v Guatemale zakončili slavnostním ohněm,
v sobotu 1. srpna jsme po uklizení tábořiště vyrazili zpět na
letiště, odkud jsme přeletěli zpět do České republiky.
Hana Mazancová – Haňďa (vůdkyně 1.oddílu Berušky
střediska „Skaláci“ Police nad Metují)

Astronomický klub
Police nad Metují
NEIDENTIFIKOVANÉ LÉTAJÍCÍ OBJEKTY
K pozorování úkazů označovaných zkratkou UFO dochází
ve zvýšeném počtu právě v letních měsících. V létě se často
účastníme různých romantických či přátelských posezení
pod hvězdnou oblohou. A když máme štěstí, můžeme občas
nějaké to UFO zahlédnout…
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MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

23. srpna v 1 hodinu 38 minut SELČ vstupuje do
znamení Panny,
v srpnu se den zkrátí o 1 hodinu a 30 minut,
6. v úplňku, 13. v poslední čtvrti, 20. v novu,
27. v první čtvrti,
není pozorovatelný,
vysoko na ranní obloze,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Býka,
po 26. srpnu přechází do souhvězdí Blíženců,
po celou noc v souhvězdí Kozoroha,
6. v konjunkci s Měsícem,
nízko na večerní obloze v souhvězdí Lva,
po celou noc v souhvězdí Ryb,
v souhvězdí Kozoroha, cca 2° na severovýchod
od Jupitera
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky z filatelie
Židovský rabín a učenec Jehuda Liva ben Becalel (kol.
1525-1609), známý též jako Rabi Löw, případně hebrejským
akronymem MaHaRaL (Morenu Ha-Rav Liva nebo též Morenu
Ha-gadol Rabi Liva, náš /velký/ učitel rabbi Liva), je
významnou historickou osobností. Roku 1553 se stal vrchním
zemským rabínem v Mikulově, kde působil až do roku 1574,
kdy odešel do Prahy. Během svého působení v Praze založil
talmudistickou školu, kterou od r. 1582 po 10 let spravoval,
dále upravil pravidla pro spolek Chevra Kadiša (pohřební
bratrstvo). Kromě působení jako rabín se Jehuda Löw
zajímal o přírodní vědy, zejména o astronomii a astrologii.
Je možné, že se stýkal s dvorním astronomem císaře
Rudolfa II. Tychonem Brahem. Existuje i záznam o jeho
audienci u císaře, která se uskutečnila 16. února 1592, ale
její obsah zůstal na přání císaře utajen. Je možné, že
důvodem setkání mohl být jejich společný zájem o
alchymii. V letech 1592-1597 byl Jehuda Löw vrchním
rabínem v Poznani a od r. 1597 až do své smrti působil jako

vrchní zemský rabín Království českého. Je pohřben na
Starém židovském hřbitově v Praze.
Život rabína Löwa je opředen
mnoha pověstmi a legendami, z
nichž ta o pražském Golemovi
patří k nejznámějším. I když
rabín Löw napsal sedmnáct knih
vydaných tiskem, v žádné se o
Golemovi
nezmínil.
Pověst
vznikla až na přelomu 18. a 19.
stol. Kromě činnosti literární se
rabín zabýval též systémem a
způsobem vzdělávání a pro své
pedagogické
názory
bývá
srovnáván s J. A. Komenským.
Na známce je stylizovaný
portrét rabiho Löwa doplněný
jeho jménem, zkratkou jeho
jména v hebrejštině a letopočty 1609-2009. V pozadí je
tympanon vstupního portálu Staronové synagogy zdobený
reliéfem keře vinné révy. Čtyři spirálovitě stočené větve
jsou považovány za symbol čtyř řek v biblickém ráji. Pod
reliéfem je znak Pražské židovské obce.
Způsob tisku barevný ofset
Stanislav Plachta

Zahrádkáři informují
Ve dnech 4. – 6. září 2009 bude v Teplicích nad Metují
pořádána 5. regionální výstava ČZS v základní škole a
přilehlém parku. Otevřeno bude denně od 8 do 18 hodin,
v neděli do 16 hodin.
V expozici zahrádkářských organizací okresu Náchod
bychom rádi představili výpěstky zahrádkářů naší polické
organizace. Opět žádáme úspěšné zahrádkáře, kteří by se
chtěli pochlubit svými výpěstky – zelenina, ovoce, květiny
venkovní i pokojové, pokusy o aranžmá, kuriozity a
zajímavosti ze zahrady, aby je přinesli ve čtvrtek do 15
hodin k panu Horstu Schirlovi. Věříme v hojnou účast.
Zároveň upozorňujeme na Podzimní výstavu v Pellyho
domech ve dnech 24. – 26. září 2009, na které letos poprvé
budou vystavovat pouze zahrádkáři a příznivci naší základní
organizací Českého zahrádkářského svazu. Výstava
proběhne ve výstavních prostorách Pellyho domů.
Součástí bude i výstava dětských prací ze soutěže
Kouzlíme s květinou, jejíž 5. ročník jsme ve spolupráci
s knihovnou již koncem školního roku vyhlásili.
Shromažďování výpěstků a úprava výstavy proběhne ve
středu 23. 9. v odpoledních hodinách. Také pro tuto výstavu
prosíme členy o hojnou účast a případnou pomoc při
instalaci. Výpěstky přineste přímo do Pellyho domů.

Jednou fotkou se vracíme k loňské výstavě, která se snad
líbila. Věříme, že se nám povede i ta letošní.
V.P. za členy výboru

MAMINA >>>

(Maminky, Miminka a Nápady)

Z Kátina deníku - dovětek
Dobrý den,
já jsem Terezka a narodila jsem se 1. srpna ve 14.03
hodin. Měřila jsem 49 cm a vážila 3640g.

Maminka Káťa má ze mě moc velkou radost a říkala mi,
abych se Vám, čtenářům jejich článků, také představila,
abyste věděli, komu se teď bude věnovat, když nebude psát
fejetony do Polického měsíčníku. Já teda slibuju, že na ni
budu hodná, aby Vás zase brzy mohla bavit.
Vaše Terezka Hlávková

Prázdninový program na srpen,
v mateřském centru MaMiNa
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.

Doplňkový program, pozvánky, nabídky, sdělení
Výuka cizích jazyků – 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.
Nabídce MC je také výuka německého jazyka pro mírně
pokročilé. Lekce probíhají 1x týdně (60 minut), v ceně 80,za lekci, malá skupina osob. Přihlášky na telefonu:
777 903 029,
pí.
Hlávková
nebo
na
mailu
katahlavkova@seznam.cz nebo příme v MC každou středu
dopoledne, uzávěrka přihlášek je do konce srpna.
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Kroužky pro děti i dospělé
Přihlášky nebo případné další informace Vám rádi
zodpovíme na tel.: 777/ 903 029 nebo na mailu
katahlavkova@mcmamina.cz . Kroužky jsou omezeny max.
počtem osob. Pro otevření kroužku (platí i pro dospělé) je
potřeba min. 5 osob. Všechny kroužky probíhají
v prostorech MC na 1. stupni ZŠ v Polici nad Metují.
Tanečky pro předškolní děti – kroužek pro holčičky i kluky
bez účasti rodičů, které baví tancování. Děti budou nejen
tančit, ale také se budou učit jednoduché choreografii
s možností budoucího vystupování. Je určen především
dětem od 2-6 let, předpokladem je částečná samostatnost
dítěte a chuť učit se. Počet dětí v kroužku je omezen! Za
10 setkání po 60 minutách vybíráme 300,- Kč dopředu.
Cvičení na rehabilitačních míčích pro těhotné – klasické
cvičení na míčích pro budoucí maminky, které pomáhá od
bolestí a také se připravit na porod. Za 10 lekcí po 60 min.
vybíráme 300,-Kč. Počet míčů je omezen!
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala Kátě Hlávkové za
mnohdy nelehké a vyčerpávající vedení mateřského centra.
Myslím, že nebudu sama, když napíšu, že se budeme těšit
až se do „kuchyně“ MC vrátí a opět se budeme moci na
stánkách PM pravidelně setkávat s jejími leckdy
neuvěřitelnými historkami.
S díky
imonka:)))

Mykologické okénko
Vaše mykologické nálezy vítány.
Dovolujeme si oslovit Vás, houbaře, s prosbou o
spolupráci při sběru vzorků hub na výstavku před lékárnou.
Uvítáme Vaše mykologické nálezy známé i neznámé
(s jejich určením v rámci našich znalostí pomůžeme).
Těšíme se na vzájemnou spolupráci
Lékárníci

Devět desetin moudrosti je být moudrým včas.

L. N. Tolstoj

Nejdůležitější a nejpříjemnější koření je zdraví.
Vytrvalá práce vše přemůže.

Cicero
Plutarch

Ambrosius
Všechno, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby
bylo vykonáno dobře.
Ch. Dickens
Žít znamená bojovat.
Seneca
Práce je mým nejmilejším potěšením.
W. A. Mozart
Člověk, který prospívá ve vědění a v mravech hyne, tím
více hyne než prospívá.
J. A. Komenský
Být dobrým člověkem je víc, než být velkým.
J. Zeyer
Chuť k práci je první pomůckou k úspěchu, vytrvalost
druhou.
O. S. Mardent
Nikdo není bez chyb.
Horatius
Tajemství úspěchu v životě není dělat co se nám líbí, ale
nalézt zalíbení v tom co děláme.
T. A. Edison
Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.
Platón
Člověk je jediný živočich, který musí pracovat.
I. Kant
Odvážnému štěstí přeje.
Vergilius
Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví a hloupému dává
iluzi, že ví mnoho.
J. Tuwím
Chtěl bych mít kapku štěstí nebo plný sud rozumu.
Menandros
Lidem nechybí síla, ale vůle.
V. Hugo
Život je směsí radostí a útrap.
M. Kukučín
Šlechetný se nežene do řečí, ale pospíchá do práce.
Konfucius
Není zlých pravd, jsou jen zlé skutečnosti.
J. Čapek
Lidský život není nic jiného než řetěz zameškaných
příležitostí.
Sokrates
Láska se rodí z maličkostí, žije z nich a pro ně i umírá.
Baron
Je jen jediný prostředek, kterým poznáš, co v kom vězí:
Pusť ho k práci.
F. X. Šalda
Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se
chovali k nám.
Aristoteles

HASIČSKÉ OKÉNKO
SDH Radešov pořádá
Foto p. Stanislav Plachta
Vycházka s p. Ing. Baierem

Moudré myšlenky

Žděřina 14.7.2009

vybral F. Janeček
Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo víš
M. de Montaigne
Nejde o to znát mnoho, ale o to znát ze všeho, co je možno
znát, to nejpotřebnější.
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22.8.2009 od 9 hodin
na svém hřišti v rámci okrsku BOR

minifotbalový turnaj.
Soupeřit mezi sebou budou družstva sborů Bezděkova,
Bělého, Nízké Srbské, Machovské Lhoty a Radešova.
Srdečně zveme všechny příznivce dobré zábavy.
Občerstvení všeho druhu zajištěno.

Matematické rekreace

Řešme následující úlohu:
Vezměme libovolné čtyřmístné číslo (s výjimkou čísla
se čtyřmi shodnými číslicemi – 1111, 222, …). (Lze
použít i čísla s menším počtem číslic, které je ale
třeba zleva dorovnat nulami, např. 274→0274.)
•
Uspořádejme jeho číslice vzestupně a sestupně;
vzniknou dvě čtyřmístná čísla (opět zde ale může
vzniknout např. trojmístné číslo s předřazenou
úvodní nulou).
•
Odečtěme menší číslo od většího.
•
S výsledkem opakujme krok 2.
Opakováním celého procesu (maximálně po deseti
krocích) se dostaneme k překvapivému výsledku, k číslu
6174.
Příklad. Vezměme číslo 4253, po přeuspořádání číslic
dostaneme největší číslo 5432 a nejmenší číslo 2345 a
počítejme
5432 – 2345 = 3087, 8730 – 0378 = 8532, 8532 – 2358 = 6174
Přesvědčte se o tom na několika dalších příkladech.
Po indickém matematikovi D. R. Kaprekarovi je toto
číslo 6174 označováno jako Kaprekarova konstanta, bylo
objeveno v roce 1949.
Vybral František Janeček
•

Lidové pranostiky podle církevních
svátků na měsíc srpen
Srpen je osmý měsíc v roce. V starořímském kalendáři
se původně jmenoval sextilis, tj. šestý měsíc, neboť rok
tehdy začínal březnem. Když udělil římský senát císaři
Oktaviánovi, který vládl v letech 29 př. n. l. – 14 n. l., titul
Augustus (Vznešený), byl na jeho počest pojmenován tento
měsíc augustus. A tento latinský název měsíce srpna
přejala i většina evropských jazyků.

* 4. srpna
sv. Dominika ze Španělska, zakladatele řádu dominikánů (
+ 1221 ), nyní 8.8.
Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
Potí-li se Dominik, bude Marek (25. 4.) ještě v kožiše.
* 10. srpna
sv. Vavřince, římského jáhna a mučedníka ( + 258 )
Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
Je-li počasí na svatého Vavřince pěkné, možno očekávat
deště.
Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.
Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.
Na svatého Vavřince jdou oříšky do věnce.
Na svatého Vavřince první podzimní den.
Vavřinec - první podzimec.
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
* 15. srpna
Nanebevzetí Panny Marie
Na Marie Nanebevzetí, prvních vlaštoviček loučení.
O Nanebevzetí jasno před východem slunce, nastane
požehnaný podzimek.
Panna Maria dává první ořechy.
Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnosti vína
se nadíti.
* 16. srpna
sv. Rocha, vyznavače ve Francii ( + 1327 )
Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek.
Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den
trochu.
* 24. srpna
sv. Bartoloměje, apoštola a mučedníka
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Jak Bartoloměj zavaří, tak se podzim podaří.
Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje.
Od svatého Bartoloměje slunce už tolik nehřeje.
Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději.
Po Bartoloměji studený rosy - nechoďte ráno bosí.
Po svatém Bartoloměji zhořknou okurky.
Svatý Bartoloměj létu hlavu lomí.
* 28. srpna
sv. Augustina, biskupa a učitele církve v Africe ( + 430 )
Na svatého Augustina zahvízdá už meluzína.
Svatý Augustin udělá z tepla stín.
* 29. srpna
Umučení sv. Jana Křtitele
Jana stětí –vlaštovka od nás letí.
Stětí svatého Jana - přestávají již parna.
Vybral František Janeček

Příběhy a legendy z Policka
Ze seriálu „Jak je na tom Policko se strašidly“ vybral
František Janeček

Hromový kámen na Boru

Bor býval vždy nedostupný a pustý. Skalnatý vrch vždy
oživl jen tehdy, když do země vtrhl nepřítel nebo když
obyvatelstvo bylo jinak pronásledováno. Skalnaté město
skutečně pak žilo svým životem spolu s uprchlíky - v
radostech i ve chvílích nejtěžších.
Roku 1630 utekl na Bor i jeden český šlechtic se svou
mladou ženou. Vyhledali si suchou jeskyni a v ní žili
nerušeně po několik letních měsíců. Často vystupovali na
"Sypací skálu" a zamyšleně hleděli na nebohou českou zemi,
kde hospodařil krutý nepřítel.
Po nějakém čase byli císařští vojáci, kteří mečem
obraceli zbloudilé na pravou víru, upozorněni na úkryty na
Boru. Počali tedy pátrat ve skalních bludištích a náhodou
vypátrali i jeskyni, kde se šlechtic ukrýval. Ten, když viděl
nebezpečí, uchopil mladou ženu za ruku a prchal s ní mezi
skalami. Vojáci se za ním hnali jak psi. Mezitím se
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rozpoutala bouře a spustil se velký liják. Blesk stíhal blesk.
Když vojáci běželi okolo jedné skály, zahřmělo se a v tom
okamžiku se za hrozného rámusu svalil bleskem zasažený
balvan na cestu a pohřbil pronásledující vojáky.
Nedaleko ukrytý šlechtic se svou chotí pozorovali ten
hrůzný výjev a děkovali spolu Bohu za zázračné zachránění.
Dříve než manželé opustili svůj útulek na Boru vyryl šlechtic
na hromový kámen velký kříž a letopočet 1630. Dnes tam
již není, při úpravách cest v 19. století byl rozbit a
odstraněn.
Z materiálů P. Cicáka vybral František Janeček

O výkonu městského práva
a polické šatlavě
Již od počátku 16. století byly hlavním a jediným
představitelem hrdelní jurisdikce městské rady, skládající
se z konšelů, jmenovaných vrchností. Při provádění
výslechů se městská rada již tenkrát řídila právními
předpisy – byla to „Práva městská Království českého“,
vydaná roku 1579 Pavlem Kristiánem z Koldína, která byla
roku 1580 prohlášená apelačním soudem za závazná. Dále
to byly přirozeně vrchnostenské instrukce, ale také vlastní
uvážení městské rady, takže objektivita takových soudů
byla mnohdy značně pochybná. Důležitou roli hrál
v hrdelním soudnictví rychtář, který ve městě konal
policejní službu, zjišťoval a zajišťoval provinilce, odpovídal
za jejich uvěznění a účastnil se jejich výslechů. Kromě toho
byl oprávněn sám soudit drobné žaloby, urážky na cti apod.
Podřízeným rychtáře byl biřic, který zpravidla zastával i
funkci rasa. Jeho úkolem bylo starat se o vězně, nasazovat
jim pouta a trestat je mrskáním. Nejvzdělanějším činitelem
městského soudnictví býval téměř vždy radní písař, který
aplikoval ustanovení městského práva na jednotlivé
projednávané případy, přijímal a zapisoval svědectví a
zejména formuloval rozsudky. Nezbytným výkonným, a
často posledním článkem hrdelní pravomoci byl kat,
oprávněný provádět regulérní mučení (torturu) a exekuce.
Police svého kata mívala málokdy a obvykle si ho půjčovala
z Broumova nebo ze Stárkova.
Přítomnost broumovského kata při hrdelních přestupcích
dokazuje i poprava, konaná dne 20. srpna 1687, kdy byl na
polickém náměstí popraven stětím mečem Jan Motyka
z Pěkova zato, že se při hře v kuželky asi příliš rozvášnil a
zabil svého spoluhráče Jiříka Kejdanu z téže vsi. Kata
musela z Broumova do Police přivézt ozbrojená eskorta,
protože byly obavy, aby kat nebyl cestou přepaden a zabit
a tím nebyla znemožněna poprava.
Autor nejstarší polické kroniky, koželuh Jan Lege, nám
zaznamenal přípravu výkonu městského práva v roce 1684.
Nejprve bylo nutno postavit novou šibenici, „protože
šibenice před mnoha léty sešla a nyní žádná není a nestojí,
byli tesaři jak z města, tak z vesnic svoláni a při tlučení na
dva bubny, pořádné sekyry na ramenách majíce, z města
k popravnímu místu mašírovali, za nimi městská mládež,
ouřad, rychtář a pak ostatní lid šel s motykami, rejče a
lopaty majíce, dřevo z obecního lesa bylo přivezeno, a
nejprv ouřad, pak jeden po druhém dřeva se dotknout a do
něho tnout musel sekyrou a pak se zde tesaři nechali při
jejich práci, ostatní odešli do města. Postavena šibenice,
kterou sousedi dnem i v noci hlídali“…
Dne 31. prosince následovala veřejná poprava: „ráno
byli ti deliquenti z vězení před dům radní přivedeni, kdež
stůl přikrytý s kobercem stál, při kterém na jedné straně
broumovský úředník stál se zdejším úředníkem, na druhé
straně městský rychtář se svým mečem a městský písař se
vynacházel. Jak ty deliquenti předvedeni byli, byli od
městského rychtáře tázáni, zdaliž ještě na tom stojí co se
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v examenech doznali a dobrovolně vyznali, kteří
odpověděli – ano! Nato byla městskému rychtáři apelační
sentence od úředníka k publicírování dána což se také od
městského písaře stalo. Nato zlomil městský rychtář v ruce
mající malou hůlku a vhodil na ty deliquenti. Nato začal
šatlavský zvonit a kat broumovský šel s nimi svou cestu na
popraviště a zachoval se jak to ortel sebou přináší…“ –
jmenovitě kteří zločinci a za jaký přestupek byli tehdy
popraveni, nám však Jan Lege bohužel ve své kronice
nezaznamenal.
Někdy však byli poličtí konšelé i shovívaví. Alespoň to
naznačuje jeden dřívější případ z roku 1610, zaznamenaný
v pamětní knize polické (1711-1736), která na str. 5 uvádí:
„Tomáš Nestrkal, jinak Dejmal z Řeřišného odsouzen
k smrti jako nenapravitelný zloděj. Nejprve ukradl klisnu,
ale trest na hrdlo mu odpuštěn, potom ukradl sirotčí svršky
a zase mu hrdlo odpuštěno, konečně kradl koně a zloděje
přechovával, což při útrpném právu vyznal, pročež byl
odsouzen k smrti na šibenici. Když ale přísahal pak na
prahu šatlavy, že toho více neučiní, byl místo oběšení
vypovězen.“
Velmi důležitá, potřebná a velmi často frekventovaná
byla instituce městského vězení. Čas od času se nám jeho
existence v městečku Polici připomíná v zápisech městských
účtů: tak například roku 1575 je zaznamenán honorář
zámečníkovi „Fendrychovi od spravování kladky ke dveřím
šatlavním“, dále odměna „mistru popravnímu, když šatlavu
vyklízel“, roku 1588 opět zápis: „katu co šatlavu vyklízel
dáno 11 grošů“, hned následujícího roku 1589 vyplaceno
„Nečasovi za panty k šatlavě 2 groše“.
Dnes již nevíme, kde ta obecní šatlava tenkrát stávala,
pouze je známo, že roku 1700 při obrovském požáru města
shořela. Měly ty obecní „basy“ na požáry asi smůlu. Když
město hořelo roku 1842, lehlo městské vězení popelem
zase. To již také víme, kde ta polická šatlava stávala: bylo
to za hostincem „U černého koně“ čp. 79 (což je dnes
budova, kde je umístěna Purkertova samoobsluha), někde
v prostorách, kde dnes stojí budova České spořitelny. Na
tomto místě již nebylo městské vězení znovu obnoveno a
přestěhovalo se do prostor tehdejší (i dnešní) radnice.
Zásluhou kronikáře Josefa Brandejse také víme, kdo
v této městské věznici, která nesla popisné číslo 80, od
roku 1830 jako „šatlavský“ (neboli vězeňský dozorce, čili
jak se běžně říkalo „zavírák“) bydlel a vykonával svoji
svěřenou funkci. Jmenoval se František Strauch, a nebyl by
to všetečný Josef Brandejs, aby nám do dnešní doby
nezachoval jednu humornou vzpomínku právě na tohoto
Františka Straucha:
„Velký silný a přísný to muž zde jak na vězně, tak také i
v jeho domácnosti byl. Stalo se, že jedenkráte musel jíti do
Náchoda se třemi muži postrkem (se šupáky). Téhož dne
ráno byl v dobrém rozmaru a strojil se na onu cestu a při
odchodu řekl jeho manželce: až u večer z Náchoda já domů
přijdu, tak mně přichystej něco dobrého a teplého
k večeři, já přijdu omrzlý domů a kdyby bylo na někoho
žílu [pozn.: žíla byla býkovec zhotovený z volské šlachy]
vzíti potřeba, tak sobě vem tu novou, která na zdi na
hřebíku pověšena jest, a odcházeje, manželka jeho jemu
ještě pravila: já nevím co tobě mám k večeři přichystati až
přijdeš domů z Náchoda, já peněz žádných nemám, abych
něco koupila a tak ti jiného uvařit nemohu, nežli že krapet
kvasu mám a pár bramborů sebou ke kyselu tobě uvařím,
jiného nic nemám… – a odešel.
Tu Strauchová pilně vzpomínala co by dobrého uvařila,
aby sobě muž pochutnal si na večeři a když žádných peněz
nebylo… Ona byla dobrá kuchařka, vzpomněla si nahodile,
že její muž má nově koupenou čerstvou žílu viseti na
hřebíku, vzala ji a na drobné kousky jí rozkrájela a dala ji
vařiti, uvařenou pak ji ještě na menší kousky nakrájela,
pak dobře okořenila a potoměj dobře upekla a k tomu
brambory a polévku uvařila a když pak u večer přišel Fr.
Strauch, její manžel domů, tak tu zavonělo jemu dobře ve
světnici a pravil: copak ti tu tak dobře zavání, copak jsi
mně dobrého přichystala ku večeři? Byl při velmi dobré

náladě a tu manželka přinesla jemu ochotně večeři na stůl,
aby jedl, a když okusil, řekl: řekni mně, kdepak jsi vzala
peníze na takovou večeři, to jsem od tebe dnes neočekával,
a ona řekla jemu: já jsem ráda, že ti to chutná, co jsem
měla, to jsem ti k večeři přistrojila, jen jez, to já tobě to
přeju, jsi beztoho hladový a zima tobě jest. Manžel celou
přichystanou večeři snědl a hovil sobě v nejlepším tu
rozmaru, že si pochutnal na večeři a ženu jeho zato
chválil.
Stalo se pak po několika dnech, že František Strauch
měl nevoli s jeho manželkou, a došlo to tak hluboko, že
Strauch chtěl na ženu tu žílu si vzíti a jí s ní práti a tu
nenašel nové žíly pověšené, hledá ji a když ji nalézti
nemohl, tak tu on oslovil ženu hrubými slovy: Kampak jsi
dala žílu tu ze zdi! Kde je žíla! Hned jí dej sem! Já tě
naučím, najdeš ji! Tu Strauchová zmužile odpověděla
jemu: jakpak jí já mám dát tobě, však jsi jí sám spolkl a
jak tobě ještě chutnala když přišels z Náchoda tu domů! Já
jsem žádných peněz ku koupení masa neměla. František
Strauch pak s jeho manželkou dlouhý čas žil s nevolí a ve
městě bylo o tom vypravováno a k lepšímu dáváno.“
Miroslav Pichl

Žijí mezi námi…
Ing. HANA HEINZELOVÁ

vedoucí Správy CHKO Broumovsko

Je v Polici pro Vás něco, o čem byste mohla říci: „Je to
moje srdeční záležitost?“
Pro mě je Policko srdeční záležitost jako součást CHKO.
Vzhledem k tomu že na Správě pracuji už od roku 1997, tak
mám k Polici velmi blízký vztah.
Jste Vedoucí Správy CHKO. Mohla byste nám říci, jakou
jste měla vizi, se kterou jste se do konkurzu hlásila?
V roce 1997 jsem na Správu nastupovala jako řadový
referent a mým oborem bylo zemědělství. Mojí hlavní
náplní práce byla administrace krajinotvorných programů.
To znamená zadávaní kosení botanicky významných lokalit,
drobná opatření v krajině pro obojživelníky, výsadba
stromořadí... Potom ze změnami, které se na Správě staly,
bylo v roce 2005 vyhlášeno konkurzní řízení na pozici
Vedoucí Správy, kterého jsem se zúčastnila.

Moje vize se kterou jsem se do konkurzu hlásila byla
taková, že by Správa měla být srozumitelná. Její rozhodnutí
by měla být veřejností předvídatelná. Tady je problém,
možná pocházející z minulosti, že málo obyvatel žijících v
CHKO si uvědomuje pro jaké hodnoty CHKO byla v roce
1991 zřízena. Přestože jsme jako úřad zavaleni velkým
množstvím papírů, měli bychom mít prostor a chuť
vysvětlovat veřejnosti právě ty hodnoty, pro které
„chráněnka“ byla zřízena.
Jak se vyrovnáváte s víceméně negativním pohledem lidí
na Správu CHKO? Z vlastní zkušenosti mohu říci, že
vyřízení stavebního povolení na domácí čističku
odpadních vod trvalo nejdéle právě na CHKO.
Stát se to může. Naprostou většinu standardních žádostí
vyřizujeme do 14 dnů, ale máme ročně kolem 4000 čísel
jednacích. Zejména vodářská agenda měla v uplynulých
dvou letech obrovský boom. Jako největší problém se
ukázalo nakládání s odpadními vodami a na to jsme nikdo
nebyli nachystáni. A tam opravdu došlo k prodlevám při
vyřizování.
Je něco, s čím se na vás lidé obracejí absolutně
nejčastěji? Jaký nejčastější problém řešíte?
Samozřejmě celá řada lidí sem chodí, protože po nás
chtějí nějaké razítko a občas vůbec netuší co po nás vlastně
mají chtít. My fungujeme na základě zákona o ochraně
přírody a krajiny a ten nás opravňuje k vyjadřování se k
danému okruhu problémů, ale očekávání veřejnosti je zcela
odlišné od toho, k čemu máme kompetence. Naším úkolem
je ochrana zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin,
potom jsme odvolacím orgánem při kácení mimolesní
zeleně, takže řešíme až případná odvolání. Dále jsme
dotčeným orgánem v řadě činností a aktivit, jenž se na
území CHKO dějí, od staveb, po nakládaní s vodami. A ještě
máme na starosti plošnou ochranu krajiny a ochranu krajinného rázu.
Jestli to správně chápeme, například k novostavbě se
vyjadřujete z hlediska estetického?
Velmi zjednodušeně řečeno, ano. Estetika je jedna
složka krajinného rázu. Ale spíše posuzujeme jak se ta
stavba projeví v měřítku a hodnotách daného sídla a jak se
obtiskne v pohledu na krajinný ráz.
Musí být ale dost problematické skloubit rozvoj regionu
s ochranou přírody.
Svým způsobem to jako problém být bráno může, ale
pokud jsou dobře zpracovány územní plány obcí a pokud už
při zpracování územního plánování se s hodnotou krajiny
správně pracuje, tak problémy nenastávají. Vzhledem k
tomu, že v tomto bodu to v minulosti mezi námi a
veřejností skřípalo, tak nabízíme investorům něco, co
můžeme nazvat předběžná informace. Třeba pokud mají v
plánu zakoupit nějakou parcelu pro výstavbu domu a ona
není zahrnuta v územním plánu jako stavební parcela, tak
ještě před samotnou investicí jim dáváme předběžné
stanovisko. To je právě ta předvídatelnost rozhodnutí
Správy.
Na začátku jste říkala, že Vaším původním oborem bylo
zemědělství. Co je pro krajinu lepší, když louku spasou
krávy, nebo ovce, anebo když se mechanicky poseče?
Ono je to v podstatě jedno. Dnes už katastr nerozlišuje
louku a pastvinu, zná pouze TTP, trvalý travní porost. Jsou
ovšem louky druhově pestré, které nesnesou pastvu,
protože ta jejich pestrost by mohla utrpět. Ty potom
zadáváme výlučně k sečení. Problém spíše spočívá v
načasovaní: kdy se seče, kdy se pase a s jakou intenzitou.
Spolupracujete třeba se skauty?
My samozřejmě zadáváme konkrétní práce v terénu, na
základě smlouvy o dílo. Takže nejenom skauti, ale i různé
„nevládky“. V poslední době se tady nevládní organizace
Julinka podílela na opravách v Kovářově rokli, kde Správa
pouze zprostředkovala kontakt mezi Lesy ČR a Julinkou.
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Kromě toho se na nás obracejí školy a vyzývají k účasti buď
na jejich projektech, anebo navštěvují přímo Správu.
Stala se tady někdy nějaká zásadní ekologická
katastrofa?
V podstatě takovou ekologickou katastrofou je odlesnění
hřbetu Broumovských stěn. Holiny na Slavném, anebo
březiny, které tam v současné době vidíme, jsou dopadem
ekologické katastrofy, na níž se podílela elektrárna v Poříčí
a Opatovická elektrárna. Lesy „odešly“ na imisní poškození.
Ještě máme osobnější otázku: třídíte odpad?
Třídím. Samozřejmě.
A víte jakou barvu má kontejner na papír?
(Smích) Řeknu vám na rovinu, že nevím. Protože jsem z
Bezděkova a my vozíme papír do Sběrného dvoru a tam ho
předáváme obsluze. Myslím si, že modrý, ale nevím.
Na chrámu svatého Mikuláše v Praze hnízdí sokoli,
mívají mláďata, přestože dole pod nimi jezdí tramvaje,
auta, chodí davy turistů... Proč je nutné zavřít polovinu
okruhu v Teplických skalách kvůli sokolům?
Protože každý sokolí pár je jiný. Každá sokolí samice
snáší jinak vyrušování. Když si najdou kostel k tomu, aby na
něm založili svoje hnízdo, tak to dělají v období, kdy je pod
nimi čilí ruch a oni si vyhodnotí, zda to „ustojí“, anebo
neustojí. Takže pár, který si vyhledá hnízdiště v Praze, si
ho vyhledá se všemi atributy, které se po celou dobu trvání
hnízda nezmění. V Teplických skalách je problém v tom, že
pár si obhlíží terén někdy kolem února a začíná hnízdit
velmi brzy, kdy ve skalách ještě skoro nejsou turisté. Ve
chvíli kdy naklade vajíčka, a sokol si nestaví hnízdo, ale
klade vajíčka do dutiny ve skále, začnou dole pod nimi
proudit davy turistů. Ale je bezpodmínečně nutné, aby se
na hnízdě aspoň jeden z páru vyskytoval a vajíčka buď
stínil, anebo zahříval. A v tu chvíli se může ukázat, že ten
pár to „neustojí“, protože samice je neustále plašena. I
deset minut v parném dni, anebo naopak chladu bez
dozoru, může být pro vajíčka fatální.
Je Vaše práce Vaším největším koníčkem?
(Smích) Úplně tak ne, protože já jsem ve své podstatě
dost prakticky založený člověk. Co mě na mojí práce
nejvíce baví jsou konkrétní opatření, která děláme v
krajině. Vidět za sebou nějaký hmatatelný výsledek a ne
jen stohy popsaných a orazítkovaných papírů.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

KALENDÁRIUM
SRPEN 2009
1. srpen
• 130.výročí – úmrtí Václava Babinského (1796-1879),
jednoho z nejznámějších loupežníků, který až do
svého odsouzení v r. 1835 kradl a podváděl po celých
Čechách. Trest si odpykával nejprve na Špilberku,
později v Kartouzích, kde si získal takovou důvěru
jeptišek, pečujících tu o uvězněné, že si jej vzaly
jako zahradníka do ženské věznice v Řepích u Prahy,
a v jejich službách pak zůstal.
• 100.výročí – narození Josefa Ehma (1909-1989),
fotografa, pedagoga (učil na Státní grafické škole
v Praze) a redaktora (Fotografického obzoru); v r.
1943 se účastnil jako autor několika snímků na
vydání portfolia Moderní česká fotografie. Byl
nepřehlédnutelným představitelem proudu jenž
propojoval purismus fotografie s perfekcionismem
řemesla. Od třicátých do šedesátých let vytvářel
komorní soubor aktů, portrétů, přírodních a
městských krajin a originálních námětů.
• 80.výročí – započetí dlažby okresní silnice žulovými
kostkami, a to od domu Viléma Pellyho přes náměstí
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a dále Kostelní, Ostašskou a zčásti Školskou ulicí
směrem ke Žďáru.
• 20.výročí – rozhodnutí Maďarska zrušit přísně
střežené hraniční pásmo na své hranici s Rakouskem,
čímž byl dán zásadní impulz k pádu "železné opony".
2. srpen
• 100.výročí – úmrtí Josefa Zítky (1832-1909),
architekta, tvůrce budovy Národního divadla (ND),
jehož návrh zvítězil s jasným náskokem. Když 12.
srpna 1881 zachvátil budovu Národního divadla požár
jeho architekt prožíval nejtragičtější chvíle svého
života, avšak vinou netaktního jednání Sboru pro
zřízení ND odmítl vést přestavbu budovy a již nikdy
do divadla nevstoupil. Spolu s J. Schulzem vytvořil
též pražské Rudolfinum, kde se znovu výrazně
projevil jako čelný představitel novorenesančního
slohu, stejně jako při výstavbě Mlýnské kolonády v
Karlových Varech. Posledních 20 let života prožil v
klidu svého statku ve Lčovicích u Vimperka.
• 60.výročí – narození Olgy Sommerové (1949),
filmové dokumentaristky a pedagožky. V letech 1979
- 1980 pracovala jako redaktorka dokumentaristické
redakce Československé televize a od r. 1989 do r.
1993 byla režisérkou Krátkého filmu Praha. Od r.
1989 točí dokumentární filmy pro Českou televizi;
doposud jich natočila devadesát sedm (Konkurs na
rok 2000, Jednotřídka, S tebou táto, Baví mě
vyhrávat, Člověk žena, Bůh žehnej Československu,
Miluj bližního svého, konkrétní osobnosti cyklus
GEN, Ztráta slušnosti cyklus Ztracená duše národa;
Ztráta víry cyklus Ztracená duše národa; Ztracená
duše národa, Dva muži na Sibiři; Děti pod Karpaty;
Křídla andělů; Plicní hypertenze - Diagnóza; 12
odvážných - Marie Blatoňová, O čem sní ženy, O čem
sní muži, Jó, to jsem ještě žil, T .G. Masaryk Největší Čech; Moje 20. století; Dvanáct odvážných Patricie Procházková, Sedm světel, Do samoty v
tanci a další).
3. srpen
• 120.výročí – narození Otty Gutfreunda (1889-1927),
sochaře, příslušníka protirakouského odboje a
dobrovolnické skupiny Nazdar, s níž od listopadu
1914 zasáhl do bojů v Alsasku, u Arrasu a Remeše;
byl vězněn za domnělý pokus vytvořit samostatné
česko-slovenské vojsko ve Francii. Již v jeho ranních
dílech se ozývala kubistická inspirace a záhy převedl
kubismus jako jeden z prvních evropských umělců do
sochařství. Kubistický byl rovněž návrh sochy Jana
Žižky z Trocnova, podaný v soutěži o ztvárnění
pražského
Vítkova
v
letech
1912-13.
Ve
francouzském zajetí vytvářel pozoruhodné kubistické
plastiky, které z nedostatku vhodného materiálu
sestavoval z neupraveného dřeva. Jeho pozoruhodná
Vlastní podobizna, polychromovaná plastika z
následujícího léta, signalizovala změnu slohového
názoru, obrat k sociálnímu civilismu.
4. srpen
• 35.výročí – předání veřejnosti rozptylové loučky
v dolní části polického hřbitova.
6. srpen
• Světový den boje za zákaz jaderných zbrani
7. srpen
• 110.výročí – narození Oldřicha Nového (1899-1983),
herce, zpěváka, režiséra, dramatika a textaře, který
se z ochotníka postupně vypracoval přes angažmá v
pražských kabaretech a divadle v Ostravě ve hvězdu
operetního souboru Zemského divadla v Brně, kam
přišel v roce 1919. Systematicky zde podporoval
vznik domácí zpěvoherní produkce. V roce 1935 si v
Praze otevřel (spolu se svou ženou) vlastní scénu Nové divadlo ve Stýblově pasáži na Václavském
náměstí. Velkou popularitu však získal především

prostřednictvím filmů (Kristián, Eva tropí hlouposti,
Roztomilý člověk, Hotel Modrá hvězda, Valentin
dobrotivý, Pytlákova schovanka, později též Hudba z
Marsu, Kde alibi nestačí, Dva z onoho světa, Fantom
Morrisvillu, Světáci) a byl označován za "českého
Chevaliera". Po roce 1948 udržoval na scéně
Hudebního divadla v Karlíně tradici kultivované
klasické, především francouzské operety a anglické
hudební komedie.
8. srpen
• 80.výročí – narození Josefa Suka (1929), houslisty a
violisty, který byl v letech 1953-55 koncertním
mistrem činoherního orchestru Národního divadla,
od té doby působí jako sólový a komorní hráč: 196190 byl sólistou České filharmonie, v roce 1951 založil
Sukovo trio. Sukovou doménou je klasická a
romantická hudba.
• 20.výročí – úmrtí Jiřího Šotoly (1924-1989), básníka,
prozaika a dramatika, představitele skupiny literátů
označovaných jako básníci všedního dne, jež se
zformovala kolem časopisu Květen; autora sbírek
Svět náš vezdejší a Venuše z Mélu, poémy Bylo to
v Evropě, epických prací Hvězda Ypsilon, Poste
restante, Co a jak a Podzimníček, historických
románů Tovaryšstvo Ježíšovo, Svatý na mostě,
novely Osmnáct Jeruzalémů a volně propojené
trilogie Malovaný děti, Róza Rio a Podzim v zahradní
restauraci.
9. srpen
• 70.výročí – narození Evy Pilarové (1939), zpěvačky a
hudební pedagožky, propagátorky racionální výživy,
která po absolvování Janáčkovy akademie múzických
umění účinkovala v divadle Semafor, kde se
uplatňovala hlavně v písních J. Šlitra a J. Suchého.
Zpívala i jazzové evergreeny a příležitostně také
rock'n'roll. Roky 1962-64 strávila účinkováním v
divadle Rokoko, zpívala i jazzově zaměřený
repertoár s orchestrem K. Krautgartnera. Hostovala
v Hudebním divadle v Karlíně (muzikály Gentlemani,
Kankán). Roku 1964 poprvé zvítězila v anketě Zlatý
slavík (později ještě třikrát: 1965, 1967, 1972).
Účinkovala ve filmu Kdyby tisíc klarinetů.
• 50.výročí – úmrtí Emila Františka Buriana (19041959), režiséra, herce, zpěváka, dramatika,
hudebního skladatele, básníka a spisovatele; v r.
1923 vstoupil do KSČ a veškerá jeho další umělecká i
veřejná činnost tím byla podmíněna; o tři roky
později poprvé vystoupil jako herec v Osvobozeném
divadle, o rok na to přešel do Frejkova divadla Dada.
Založil úspěšný recitačně hudební sbor Voiceband,
zajímal se o jazz. Po ročním působení v divadlech v
Brně a Olomouci založil v roce 1933 v Praze divadlo
D 34 (číslo se měnilo a označovalo konec sezóny),
levicově orientovanou scénu. Jako režisér se cítil
výhradním autorem divadelních inscenací; ve škole
divadla D vychoval rovněž řadu herců a režisérů,
působících významně v českém poválečném divadle a
zasáhl i do jevištního výtvarnictví. Byl autorem
mnohých koncertních skladeb a úspěšná byla i jeho
opera Maryša. Režíroval též filmy (Věra Lukášová,
Chceme žít), skládal filmovou hudbu (Zlaté ptáče,
Před maturitou, Siréna), publikoval verše a povídky;
přínosné jsou jeho teoretické spisy (Zameťte
jeviště). V rozsáhlém souboru Burianova díla je
nejcennější jeho přínos českému divadlu 20. století.
11. srpen
• 210.výročí – narození Joachima Barranda (17991883), stavitele, přírodovědce a zakladatele české
geologie, vychovatele vnuka francouzského krále,
jenž se v r. 1831 ocitl v exilu v Praze. Při vyměřování
dráhy z Lán do Radnic narazil na četné zkameněliny,
které nezvratně poznamenaly jeho život. Výsledky

své náročné systematické práce shrnul v
monumentálním díle Système silurien du centre de
la Bohęme, vycházejícím ve 22 dílech zároveň v
Praze a v Paříži. Čechy se staly jeho druhou vlastí,
sám se naučil česky a mnoho zkamenělin označil
ryze českými názvy (např. Vlasta). Své sbírky včetně
obrovské knihovny odkázal pražskému Národnímu
muzeu.
12. srpen
• Mezinárodní den mládeže vyhlášen OSN.
• 340.výročí – potvrzení cechovní regule polickému
Cechu Pekařů opatem Tomášem.
13. srpen
• 110.výročí – vysvěcení farářem P. G. Schupplem
kříže s ukřižovaným Kristem, stojícím uprostřed
polického hřbitova. Kříž dal zřídit major Emanuel
Švorčík na památku svých rodičů.
14. srpen
• 60.výročí – koncelebrace svaté mše v Polici nad
Metují o polické pouti břevnovským opatem Janem
Anastasiusem Opaskem ( 1913-1999). O pět týdnu
později byl státní bezpečností zatčen a v r. 1950
v zinscenovaném procesu odsouzen.
15. srpen
• 255.výročí – vpádu pruských vojsk do Čech rovněž ze
slezského Kladska a v Polici a okolí se utábořilo asi
šest tisíc Prušáků. O dva dni později vojsko odtáhlo
ale jeho průtahy městem pokračovaly až do 23.
srpna 1744.
• 150.výročí – narození Emila Katschnera (1859-),
spoluzakladatele kovozpracující průmyslové výroby
na Policku a v letech 1911-1918 starostu města.
• 90.výročí – narození Oty Janečky (1919-1996),
kreslíře, malíře, grafika a keramika, od r. 1943 člena
Spolku výtvarných umělců Mánes a Sdružení českých
umělců grafiků Hollar. První jeho malířské pokusy
byly nápadně expresívní, ale od r. 1943 proniká do
jeho děl i vliv kubismu; zhruba od roku 1948 se
práce proměňují do osobitého poetického stylu,
někdy čerpajícího i z lidového malířství. Na počátku
50. let převládají u něho realistické náměty, ale v
silně dekorativní kompozici, od 60. let je realita
převáděna spíše do znaků a kubistické prvky
nabývají organičtějších forem; prosadil se rovněž v
ilustracích dětských knih (například verše J. Skácela
či F. Halase) a spolupracoval také na filmu Vlčí
jáma.
• 65. výročí – zastavení provozu biografu v Kolárově
divadle z důvodu nepříznivých válečných událostí a
německými úřady byly rovněž zakázány Polické
divadelní hry.
• 40.výročí – úmrtí Ladislava Feirabenda (1891-1969),
právníka, agrárního politika a národohospodáře, od
r. 1934 předseda Československé obilní společnosti.
V letech 1938-39 byl ministrem zemědělství a
stejnou funkci zastával i v protektorátní vládě, kdy
se současně účastnil odbojové činnosti v Politickém
ústředí. V lednu 1940 emigroval a zapojil se do
československého zahraničního odboje v letech 19401941 byl státním ministrem a v letech 1941-1945
ministrem financí v československé exilové vládě v
Londýně. Jako jeden z mála nepodléhal iluzím o
důsledcích Benešovy prosovětské politiky. Po únoru
1948 emigroval nejprve do Velké Británie, později
do USA, kde se stal redaktorem Hlasu Ameriky.
16. srpen
• 590.výročí – úmrtí Václava IV. (1361-1419), krále
českého a německého z dynastie Lucemburků, syna
Karla IV.; v době vlády kterého se ujali dvorských
úřadů představitelé z řad nižší šlechty, co jej
dostalo do konfliktu s vyšší šlechtou. Narůstající
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nespokojenost nakonec v roce 1394 vedla ke spojení
představitelů
vyšší
šlechty
s
moravským
markrabětem Joštem, vzniku panské koalice, která
přešla do přímého útoku proti králi. Ten vyvrcholil
zajetím krále při jeho cestě z Žebráku do Prahy.
Tento akt znamenal jasné vítězství české šlechty nad
králem. Rodící se husitské hnutí zpočátku
podporoval, ale Husova kritika prodeje odpustků,
který znamenal přínos také pro královskou pokladnu,
jej znejistila a rozhodl se uchýlit do ústraní, kde ho
také zastihla zpráva o první pražské defenestraci.
Srdeční záchvat, který následoval, vedl k jeho smrti.
20. srpen
• 70.výročí – položení základního kamene ke stavbě
kostela církve československé za zásadního přispění
předsedy rady starších bratra Josefa Téry a faráře
Jana Třineckého.
22. srpen
• 400.výročí – úmrtí Jehúdy Lövyho (*1520 + 22. 8.
1609) - židovského rabína, myslitele a učence byl
zemským rabínem a správcem židovských škol na
Moravě a později správcem školy talmudu v Praze. V
roce 1592 a 1595 působil jako polský zemský rabín v
Poznani, po návratu do Prahy se stal vrchním
zemským rabínem Českého království. Proslul
zejména jako velký znalec talmudu, ale vynikal i v
astronomii a matematice. Rabi Löw se setkal i s
podivínským císařem Rudolfem II. - podle legend,
které je těžké potvrdit, ale i vyvrátit - ho císař
osobně navštívil v jeho domě v židovském ghettu a
učený rabín mu tu předvedl některá svá kouzla.
Obdobná nejistota panuje i v případě slavného
Golema, jehož hliněné tělo hledali už mnozí,
naposled zřejmě zuřivý reportér Egon Ervín Kisch. V
každém případě učený pražský rabín nebyl ani
prvním, ani posledním, kterému se vytvoření
umělého člověka připisuje.
23. srpen
• Světový den připomenutí obchodování s otroky a
jeho zrušení vyhlášen OSN.
• 135.výročí – vysvěcení opatem Janem N. Rotterem a
předání do užívání rozšířeného polického hřbitova.
• 90.výročí – úmrtí starosty města Police Josefa
Peluňka (1864-1919), který zemřel při konfliktním
jednání s deputací místných žen
o potížích
v zásobování, ač byl teprve měsíc v úřadě.
• 40.výročí – zřízení na polickém hřbitově kolumbária –
urnového háje.
24. srpen
• 10.výročí – úmrtí Jana Anastasiuse Opaska (19131999), katolického duchovního, básníka a teologa,
od r. 1939 převora (později opata) břevnovského
kláštera, významného činitele benediktinského řádu,
kterého básnické dílo a životní osudy se zařazují do
linie "druhé generace" spirituálních katolických
básníků.. Po odsouzení v r. 1950 byl v různých
věznicích a pracovních táborech, často šikanován a
držen v samovazbě. O deset let později byl
amnestován, ale až do roku 1968 mohl pracovat jen
jako stavební dělník. Po krátkém období kolem roku
1968 mu po okupaci znovu nebylo povoleno
vykonávat kněžskou činnost, a tak volil raději
odchod do exilu - od roku 1969 žil v benediktinském
opatství v bavorském Rohru. Zde vedl práci
křesťanské laické organizace Opus bonum, která
kromě publikační činnosti připravovala semináře a
každoroční setkání exilových intelektuálů ve
Frankenu. Usiloval též o česko-německé smíření.
26. srpen
• 680.výročí – narození Jindřicha z Lipé (1329-?),
šlechtice,
politika,
zemského
hejtmana
a
podkomořího, který nabyl rozhodujícího vlivu nad
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královskou komorou. V té době byl obviněn z
připravovaného mocenského převratu proti králi. Jan
Lucemburský vykonstruovanému obvinění uvěřil a dal
26. října 1315 Jindřicha zatknout a uvěznit na hradě
Týřově. Přívrženci vězně však chystali odvetu. Celý
spor byl ukončen kompromisem mezi králem a
šlechtickou skupinou, kterému se podařilo znovu
získat své postavení i jeho přízeň.. S tím se ale
nesmířila královna Eliška. Jindřich však využil neshod
v manželském královském páru a namluvil králi, že
je proti němu připravováno spiknutí, v němž se ho
Eliška pokusí zbavit trůnu ve prospěch malého
Václava (Karla IV.). Eliška Přemyslovna žila v té době
se svými dětmi na hradě Lokti a její schůzky s
Vilémem Zajícem z Valdeka zde přesvědčily krále, že
jde skutečně o přípravu spiknutí. Pána z Valdeka
zbavil úřadu, Elišku vykázal na hrad Mělník a izoloval
ji od prvorozeného syna Václava i dalších dětí.
• 375.výročí – útěku obyvatel Police
před
nepřátelskými švédskými vojsky (v rámci třicetileté
války) do širokého okolí.
27. srpen
• 80.výročí – narození Jiřího Hubače (1929),
scenáristy a (od r. 1961) dramaturga Československé
televize, kde působil do roku 1974, od té doby je
jako scenárista na volné noze. Od počátku
spolupracoval s J. Dietlem (seriál Tři chlapi v
chalupě), jeho vlastní prvotinou byla televizní hra
Zítra a pozítří, následně stál u zrodu televizního
seriálu Eliška a její rod. Samostatně nebo
v spolupráci následovaly další televizní filmy
(Raport, Dlouhé podzimní odpoledne, Lístek do
památníku, Ikarův pád, Tažní ptáci, Nezralé
maliny),
inscenace (Pozdní léto, ) a seriály (
Sanitka) V 90. letech napsal několik scénářů k
filmům, (Učitel tance, Fany, Všichni moji blízcí,
Babí léto, Hřbitov pro cizince, Zámek v Čechách,
Arrowsmith) a
inscenaci Stará dobrá kapela,
Anglická rapsodie; zdramatizoval slavné romány
Král Krysa nebo Komu zvoní hrana; v 90. letech
napsal libreto k muzikálu Johanka z Arku a
výjimečně psal také prózu (román Neděle s
Bardotkou).
28. srpen
• 40.výročí – úmrtí Bohuslava Martinů (1890-1959),
skladatele moderny 20. století, houslisty a
pedagoga, jehož umělecký vývoj prošel od
impresionismu přes neoklasicismus, expresionismus a
inspirován jazzem až k ryze vlastnímu kompozičnímu
stylu (concerta grossa). V letech 1922-1923 byl
žákem J. Suka a od r. 1923 žil trvale mimo vlast.
Mezi klíčové díla patří „opera snů“ Julietta, dále
Marandolina,
Ariadna,
"Symfonické
fantazie"
(Symfonie č. 6), průzračné dílo "Fresky Pierra della
Francesca", Řecké Pašije, „Epos o Gilgamešovi“, a
též řada skladeb s lidovými náměty, tzv. "pozdravy
domů„ a jiné, které ilustrují jednoduchost a
neobyčejnou čistotu výrazu.
29. srpen
• 80.výročí – shoření panských stodol v Polici,
zapálených od blesku.
30. srpen
• 90.výročí – narození Jiřího Ortena (vlastním jménem
Jiří Ohrenstein /a pro svůj židovský původ byl nucen
publikovat pod cizími jmény: Karel Jílek, Jiří
Jakub/, 1919 – 1941) básníka, který debutoval v
Mladé kultuře a Haló novinách, kde po určitý čas
redigoval rubriku mladých. V r. 1939 mu vyšla
prvotina Čítanka jaro, s nímž spojil i další sbírku
veršů, která vyšla pod názvem Cesta k mrazu. K
Novému roku 1941 publikovali jeho rozsáhlou báseň
Jeremiášův pláč a sbírku Ohnice, která se stala
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poslední knížkou, jejíhož uvedení se autor dožil.
Sám sice ještě uspořádal dvě sbírky - Elegie a Scestí
- ale ty se mohly objevit na knižních pultech až po
osvobození.Zemřel následkem tragické nehody, když
jej porazila německá sanitka.
70.výročí – rozpuštění a zabavení jmění Národní
gardy a Československé obce legionářské v Polici nad
Metují.
PhDr. Zlatica Zudová–Lešková, CSc.

8. září -

Svátek Narození Panny Marie

Pořad bohoslužeb v měsíci srpnu jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.30 hod.
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út a Pá 16.00 - 17.00 hod., St 9.15 - 10.00 hod.
Přejeme všem krásný zbytek léta, krásné dny volna, všem
dětem a mládeži krásný zbytek prázdnin a celému městu
požehnaný čas poutní.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Čas pouti
Zdá se, že letošní léto bude konečně létem - slunce se
již tolik neskrývá, je příjemně teplé počasí, zraje úroda a i
milovníci koupání si přijdou na své. V letošním roce si,
oproti loňskému roku, na nedostatek vláhy nemůžeme
stěžovat. Je jí zatím dostatek, a to jak v půdě, tak i ve
vodních tocích a pramenech a z oblak padá tak často, že se
ani nedá usušit seno. Bude ho možná nedostatek. Tak a
máme tu měsíc srpen a to je čas, kdy se dětem přehouply
prázdniny do své druhé poloviny. Pro nás místní je to ale
také čas, v němž budeme prožívat významnou církevní
slavnost, spjatou s našim kostelem, a to Slavnost
Nanebevzetí Panny Marie. Naše farnost i celé město ji
tradičně oslaví poutí. Letos vychází tato slavnost na sobotu,
hlavní program pouti tedy proběhne o víkendu 15. a 16.
srpna a město Police nad Metují opět připravilo bohatý
kulturní program. Pro naši farnost bude středem poutních
oslav slavnostní nedělní mše svatá s hudebním doprovodem
chrámového sboru, a to od 8 hod. Všichni jste srdečně
zváni.

Poutní program naší farnosti:
Sobota 15. 8.
- 8.00 - mše svatá z Vigilie Slavnosti NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
- v průběhu dne možnost adorace
- 17.30 - mariánská pobožnost
- po mariánské pobožnosti společná farní večeře na
nádvoří
Neděle 16. 8.
- 8.00 - Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - poutní
mše svatá zpívaná (chrámový sbor + varhany)
- 11.00 - mše svatá za rodiny

Kalendárium:
2. srpna 6. srpna 8. srpna 9. srpna 10. srpna 14. srpna 15. srpna 16. srpna 23. srpna 24. srpna 28. srpna 29. srpna 30. srpna 6. září -

18. neděle v mezidobí
Svátek Proměnění Páně
Památka sv. Dominika, kněze, zakladatele
řádu dominikánů
19. neděle v mezidobí, Svátek sv. Terezie
Benedikty od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
Svátek sv. Vavřince, mučedníka
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze
a mučedníka
Nanebevzetí Panny Marie
Poutní mše svatá na Slavnost NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE (20. neděle v mezidobí)
21. neděle v mezidobí
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Památka sv. Augustina, kněze a učitele církve
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
22. neděle v mezidobí
23. neděle v mezidobí

Městská policie informuje
V měsíci červenci městská policie :
provedla několik kontrol restauračních zařízení
kontrolovala veřejný pořádek na hřištích, v parcích a
na koupališti. Při kontrole koupaliště bylo nutno
sáhnout i k vykázání návštěvníků za hrubé porušování
bezpečnosti a neuposlechnutí výzev plavčíka.
zajišťovala odklon dopravy při závažné dopravní
nehodě, která se stala na Pasách
zjistila černou skládku komunálního odpadu
na základě nařízení obce o parkování je prodáno
k dnešnímu dni 123 parkovacích karet
podávala bezpočet informací turistům a návštěvníků
našeho kraje
spolupracovala se sociálním odborem na řešení
několika věcí
vyřídila několik stížností občanů
na porušování
pravidel občanského soužití a veřejného pořádku.
provedla kontroly města po vydatných lijácích z důvodu
průchodnosti kanalizace, škodách na porostech a
majetku.
spolupracovala s OOP Police nad Metují v prevenci u
obecné kriminality
ve spolupráci s bezpečnostní agenturou mající na
starost Penny market v blokovém řízení vyřídila dva
zloděje. V souvislosti s Penny marketem si
Vás
dovolujeme požádat o pomoc v této věci : poměrně
často se na parkovišti před Penny vyskytnou prodejci
různého zboží. Oslovují zejména starší občany a nutí
jim věci k prodeji. Prosíme Vás, budete-li takové
situace svědky, či Vás samotné někdo takový osloví,
zavolejte. Zpravidla se jedná o druhořadé zboží, nad
kterým kupující pouze zapláče a mnohdy je i u
takového kšeftu okraden. Berte to prosím jako žádost o
pomoc. Rozhodně nestojíme o to, abyste nám takové
obchodníky vodili za límec na služebnu, ale prosíme vás
o spolupráci v prevenci. V minulém měsíci se nám
takové prodejce podařilo zidentifikovat a náležitě
potrestat.
v příštím víkendu nás čeká tradiční Polická pouť.
Město se stane na chvíli velkým parkovištěm a místem
pohybu mnoha lidí. Prosíme proto místně znalé řidiče o
dodržování předpisů, více než kdy jindy. Obyvatele
náměstí o shovívavost k hluku z atrakcí. Náměstí
zůstane pro dopravu uzavřeno celý víkend a zrovna tak
i ulice Radimovská. Doufáme, že i ta letošní pouť
proběhne bez závažných událostí.
Kolektiv městské policie
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Klobouk dolů…

Vážení fanoušci polického fotbalu, koncem června jsme
se definitivně dozvěděli, že s funkcionařením u polického
fotbalu končí naši velcí kamarádi, předseda oddílu kopané
Jaroslav Seidlman, místopředseda a pokladník Petr Rutar.
Tato veleúspěšná dvojice dovedla polický fotbal až do
krajského přeboru, který se v Polici nad Metují nikdy nehrál
( max. 1.B třída). Nesmíme zapomenout, že právě pod
jejich vedením se sportovní areál změnil k nepoznání ( nový
trávník, sociální zařízení, V.I.P. tribuna, střídačky atd.). Je
třeba zdůraznit, že celých 10 let tuto činnost dělali ve svém
volném čase na úkor rodiny a zadarmo, ba naopak. Ač jsem
je celý život kritizoval, chtěl bych jim za všechny fanoušky
touto cestou poděkovat.
Milan Plný - Mánek st.

„Hoši děkujeme“

Dovolujeme si jménem nového fotbalového výboru,
jménem všech fanoušků a přátel polické kopané, složit
velké poděkování Jaroslavu Seidlmanovi, Petru Rutarovi a
Bedřichu Erbenovi za jejich obětavou a úspěšnou práci ve
vedení fotbalového odddílu TJ Spartak Police nad Metují a
popřát jim vše to nej, nej, nej...
Dne 14. července 2009 bylo zvoleno nové vedení klubu:
Jakub Kovář – předseda
Jaroslav Čálek – místopředseda
Jan Ticháček – sekretář
Petr Hauk – ekonom
Tak nám držte palce, ať navážeme na tak úspěšné
vedení minulé.
Výbor TJ Spartak

slovenské republiky v nejsilnější třídě MX3 open ( MMČR ) a
MX1 (MMSR )!
Martin v polovině soutěžního klání má za sebou celkem
šest ostrých závodů. A výsledky vůbec nejsou špatné.
Nesmíme zapomenout, že se jedná o první „oťukávací“
sezónu v absolutní české špičce. Že jezdí na tratích, které
jsou velmi technicky těžké a Martin je vůbec nezná ,
závodů se zúčastňují takoví borci jako jsou Žerava, Masařík,
Čepelák či Bartoš, kteří jezdí Mistrovství světa a např.
Bartoš je mistrem Evropy.
V MMR jel první závod
v Kaplicích, kde dojel na 30. místě. Ten samý výsledek
zopakoval v Kramolíně. Nejlépe se mu dařilo v Šumperku.
Zde si dojel pro 25. místo. Pro tento podnik je registrováno
198 motokrosařů. Na závody jich přijíždí 50 až 60 jezdců.
Na Slovensku se mu daří o něco lépe. Myjava je spojena
s 15. a 16. místem. V Levoči dojel na 16. a 18. místě a
Velkém Uherci jezdil na 18. místě. Celkově je na 17. místě.
Asi největší problém jsou kvalifikace, kdy každý jezdec
má třicet minut na to, aby zajel co nejlepší čas na jedno
kolo a kvalifikoval se mezi 40 jezdců hlavního závodu. Že
je Martin jezdí je obrovský úspěch. Pro letošní rok, má
novou motorku. HONDU 09, se kterou nejsou velké
problémy. Přesto se musel vyladit výfuk a přední a zadní
tlumič. Tato HONDA má zabudované vstřikování paliva a je
o 3kg lehčí, než motorka, na které jezdil v loňském roce.

Martin Frencl
jezdí s absolutní špičkou

Každý rok v Polickém měsíčníku informujeme o
sportovním boji Martina Frencla., který jako jediný
z polických motorkářů, se věnuje motokrosu. Letošní rok je
pro Martina asi nejvýznamnější. Dalo by se také říci, že
zlomový. V loňském roce dobře jezdil v seriálu Gold Fren
cup. I když tento seriál rozhodně nikdo nechce podceňovat,
letos to je jiné kafe. Martinův elán a nesmírně obětavá
práce jeho otce, babičky a dědy ho katapultovala do
seriálu Mezinárodního Mistrovství české republiky a
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Je jasné, že bez tvrdého tréninku to nejde. A tak Martin
jezdí na tratě do Trutnova, Holic nebo do Nové Paky.
Z dětského pokojíčku se udělala posilovna, využívají se
lyže, chodí se běhat a dochází se na spining. Trošku drahé
tréninky… Proto je škoda, že žádná místní firma a ani firmy
z blízkého okolí nevyužívají místo pro reklamu, zvláště,
když závody jsou po celé naší vlasti a Slovenské republice.
Místo pro reklamu je.
Martin jezdí za SMS Pardubice, ale vše si hradí sám. Pod
touto značkou jezdí jen proto, aby se mohl zúčastnit MMČR.
V nejbližší době ho čekají dva závody. A to 16.8.2009
v Přerově kde se říká na mamutech , 23.8. ve slovenském
Sverepci. Podle otce by bylo skvělé, kdyby se letos podařilo
umístění do 20. místa v českém mistráku.
Jinak zájemci o tento sport a o výsledky Martina se
mohou každé pondělí koukat na ČT4, kde jsou záznamy ze
závodů, kterých se Martin účastní. Startovní číslo má 52.
ps

Běh na Hvězdu
Již potřiadvacáté se sjeli závodníci v sobotu do Police nad
Metují, aby se zúčastnili 23. ročníku Běhu na Hvězdu (součásti
Saucony Českého poháru v bězích do vrchu 2009) a doprovodných
akcí.

Prolog jako již tradičně obstaraly děti a jejich souboje na
tratích od 80 do 800m podle věku byly jedním z vrcholů celé akce.
Ceny, které předával polický místostarosta Z. Kadidlo a které
věnoval Nadační fond Zdeňky Horníkové, udělaly dětem radost
stejně jako nafukovací balónky s logem fondu, které si mohly
odnést zpod podloubí radnice. Novinkou byla i dětská tombola, kde
dostaly šanci na cenu i děti, které nebyly mezi nejrychlejšími.
Hlavní cenu, stavebnici Merkur z firmy Cross, si odnesl vítěz
kategorie chlapců do 6 let Martin Maršalka z Heřmánkovic, který
měl kromě nejrychlejších nohou i největší štěstí při losování. Díky
závodům dětí jsme měli na startu kromě Čechů i zástupce Kanady,
Anglie a Itálie díky třem polickým rodačkám, které na start
přivedly své potomky.

Po dětech se začali na start připravovat účastníci „pohárového“
Běhu na Hvězdu. Na náročnou trať se vydalo 86 párů nohou (1
běžec vzdal), aby si to po prudkých výbězích, sebězích, schodech,
kamenech, asfaltu a místy rozbahněných cestách rozdali v souboji
o celkové vítězství. Nejinak tomu bylo v závodě na 5 km, který
absolvovali 4 muži nad 70 let ( z toho 1 nad 80 let), 4 ženy nad 55
let a 3 juniorky a který byl odstartován zhruba o čtvrthodinku
později nad hlavňovskou farmou.
Celkovým vítězem se stal veterán (!) A. Stránský, který si ve
spurtu v cílové rovince poradil s nakonec druhým M. Štantejským
a třetím M. Vackem, dalším z veteránů. Závod potvrdil trend
vzrůstající kvality a konkurence mezi veterány (muži nad 40 let) a
nižší výkonnosti v mladších kategoriích , vždyť mezi prvními 6
muži byli 4 veteráni a na 4. místě celkově doběhl 55 letý (!!!) M.
Smrčka /to je ale člověk tak trochu z jiné planety :-)/. Uznání si
zaslouží i nejmladší účastník T. Pavel (9 let), který absolvoval
celou 8,9 km dlouhou trať a vítězka mezi juniorkami, jedenáctiletá
P. Čerenková, která si na pětikilometrové vzdálenosti poradila
s oběma svými o 7 let staršími soupeřkami.
Mezi ženami zaujal souboj v cílové rovince mezi veteránkou
D. Barnetovou a R. Hájkovou (ta přestoupí mezi veteránky příští
rok – takže taky krize mladších ročníků?), z nichž byla nakonec o 2
vteřiny rychlejší první jmenovaná. Na pětikilometrové trati
kralovala jasně H. Kašová.
Závodu zcela jistě neprospělo souběžně pořádané mistrovství
Evropy v běhu do vrchu (minimálně výborná Milesová, která si
plnila reprezentační povinnosti, by jinak přijela) a uškodila i kolize
se závodem v nedalekém Kounově.
Samozřejmě, že se závod neobešel bez obětavých lidí, kteří ho
pomáhali organizovat a zajišťovat. Především bych chtěl
poděkovat sehranému týmu rozhodčích, který tvořili J. a M.
Havlíčkovi, J. Hauck, M. Beranová, J. Černý a P. Jenka pod
vedením A. Pohla, poslankyni za ODS paní Horníkové a jejímu
obětavému synovi za finanční a materiální podporu, kterou mi
poskytli prostřednictvím Nadačního fondu Zdeňky Horníkové,
městu Police nad Metují a jeho zástupcům starostce paní I.
Seidlmanové a místostarostovi panu Z. Kadidlovi za finanční a
materiální pomoc a za poskytnutí prostor radnice jako zázemí,
polickým umělcům M. Váňové a P. Frydrychovi, řezbáři P.
Kyselovi, Mlýnu Janderov, P. Scholzovi za všechno, co zařídil,
zorganizoval a ostatním sponzorům, bez kterých by tato akce
nedosáhla takové úrovně. Přihlášky a výsledky precizně zpracovali

na počítači M. Brát, M. Hornychová, J. Pohl a H. Martínková, trať
těsně před během zkontroloval vítěz prvního ročníku Jirka Beran,
děti zaváděl na trať K. Šesták. Těch, kteří pomohli byla ovšem
spousta, ale není v mých silách poděkovat všem jmenovitě.
Věřím, že těm, kteří přišli, se závod líbil a ti ostatní se přijdou
podívat za rok.
Jaroslav Mazač

Nové hřiště na plážový volejbal
Začátkem měsíce srpna byly dokončeny práce na
výstavbě nového sportovního zařízení ve městě. Jeho
plánovanou výstavbu významně urychlila značná sponzorská
injekce polické firmy Hauk s.r.o. Město jako investor a
majitel pověřilo dohledem své zaměstnance – ing Pavla
Scholze a Petra Rutara. Vyžádaný projekt sice poněkud
pozměnil původní záměr o parametrech a vzhledu hrací
plochy a také navýšil
předpokládaný rozpočet, ale
odhodlání k rychlé akci zůstalo. Kromě zjednaných firem se
na výstavbě významnou měrou podílela i řada brigádníků,
kteří vyslyšeli mé často zoufalé výzvy o pomoc. Dovolte mi
tedy touto cestou poděkovat všem, kteří i opakovaně přišli
pomoci vždy, když si to situace žádala. Stejně tak bych
chtěl zahrnout díky Zdendu Řeháka juniora, který nám za
použití techniky nalil zpět optimismus při navážení písku na
plochu – a to vše sponzorsky.
Společná věc se podařila – hřiště je funkční a připravené
k provozu. Zbývá už jen zatravnění okolní plochy, ale to by
při vstřícném a ohleduplném
přístupu nemělo být
překážkou provozu sportoviště. A také zbývají doladit
provozní a organizační pravidla, což – jak pevně doufám –
bude co nejdříve. Do této akce se šlo s ideou sportoviště
pro všechny. Pevně věřím – a časté dotazy na možnost
využití mne v tom utvrzují – že si na tomto plácku užije
sportování i radosti každý, kdo bude mít chuť si zahrát.
A protože léto už slábne – neměli bychom otálet …
Dovolte mi závěrem ještě jednou poděkovat ing Tomáši
Řehořovi, řediteli firmy Hauk s.r.o .Police nad Metují za
významný finanční podíl na výstavbě hřiště , Zdendovi
Řehákovi, Jiřímu Hamplovi, všem těm pracovníkům, kteří
odvedli kvalitní práci a také všem brigádníkům.
Rád bych závěrem vyjádřilo i své osobní poděkování
všem představitelům a pracovníkům města, kteří byli a jsou
přesvědčeni o smysluplnosti tohoto sportoviště. Město tak,
po mém soudu, plní svoji funkci vzhledem ke svým
občanům, v oblasti sportu. Vytváří nové podmínky a
možnosti pro aktivní využití volnočasových aktivit všem
občanům , kteří mají chuť – a třeba i jen občas - si jít
někam zahrát. V partičce kamarádů, známých … a o tom to
je.
A na nás všech už jen záleží, abychom nové zařízení
využívali co nejvíce a chovali se k němu ohleduplně a
užívali si radostného sportování.
Přeji nám všem spousty pohody na písku !
S přáním hezkého dne Petr Jansa

Míčový víceboj trojic
Rychle, velmi rychle byl letos naplněn maximální možný
počet družstev pro čtvrtý ročník míčového desetiboje. Akce
se uskuteční první zářijový víkend v tělocvičně polické
základky /pátek/ a na bukovických kurtech /sobota/.
Doufám, že i letošní ročník potvrdí nejen sportovní nasazení
a odhodlání k co nejlepším osobním výkonům, ale také
tradiční přátelskou atmosféru a pohodu celé akce. Berte
proto prosím těchto pár řádek jako pozvání na zajímavou
sportovní akci, při které se pořád něco děje – a někdy i věci
nevídané …!
Závěrem vzkaz všem přihlášeným : jenom slaboši trénují !
Těším se na Vás !
P.Jansa
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Nabízíme práci
údržbáře
Podmínkou je živnostenský list.
Jedná se o údržbu budov a přilehlých
pozemků. Nepravidelná práce vhodná pro
šikovného důchodce
Práce všeho druhu-nátěry, opravy, úklid,
sečení, apod.
Nutnost - řidičský průkaz skupiny B
Kontakt: 737 261 680, 602 646 380

Nabízíme do pronájmu
Nebytové prostory
v centru Náchoda
III.NP – cca 120 m2
(58m2, 18m2, 21m2 + SZ)
Vhodné na menší výrobu, kanceláře, projekci,
apod. K dispozici nákladní výtah a vlastní
parkoviště. Prostory volné do jednoho
měsíce. Cena k jednání.

Kontakt: 737261680, 602646380.
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*****

Prodám zahrádku
s přístřeškem, pod Havlatkou (500 m²).
Cena dohodou
Tel. 491 543 576 paní Kuchtová
*****

Prodám přízemní rodinný domek
3 + 1 s garáží v klidné části města Police
nad Metují s udržovanou zahradou. Cena
dohodou. RK NEVOLAT!
Tel.: 732 520 874 po 19. hodině nebo
736 619 897.
*****

Prodáme rodinný dům
s garáží a kolnou v Polici nad Metují u
fotbalového hřiště. Cena dohodou.
Informace

na telefonu: 721 106 427.
*****

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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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

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

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87
Datum:
25. srpna 2009
v 15.00 hod.

17. listopadu 284
Datum:
27. srpna 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

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

Petr Vágner
Broumov I/5
606 270 421, 608 103 810
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Saucony Český pohár v bězích do vrchu 2009

BĚH NA HVĚZDU
11. července 2009

▲ Nejdříve startovali ti nejmenší - děvčata

▲ … a vzápětí jim v patách běželi chlapci

▲ Následovaly smíšené kategorie starších dětí –

Štěpána Horáka

▲ Ve 14:30 hodin odstartoval hlavní závod

▲ Na cílové čáře si každý oddechl ☺

▲ Ceny předávala starostka paní Ida Seidlmanová

na snímku kategorie 7-8 let

▲ A další kategorie 9-10 let těsně před startem
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▲ … s místostarostou panem Zdeňkem Kadidlem

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

... pokračování z titulní strany
Při tomto obrovském požáru rovněž vyhořelo ve
dvoře hostince stojící staré městské vězení (šatlava)
čp. 80, které již nebylo znovu postaveno. Také
ochotnické divadlo se v hostinci opět počalo hrát až po
roce 1847, kdy byla budova po ohni znovu obnovena.
Roku 1854 dokonce došlo pro 500 zlatých dluhů
ochotníků, které vázly na nezaplaceném nájmu, k
soudnímu sporu s majitelem Antošem. Dluh tehdy za
ochotníky zaplatil jejich mecenáš, hostinský Coelestin

Heinzel (v čp. 94); ochotníci pak odtud se svým
divadlem definitivně odešli roku 1860 do hostince „U
zeleného stromu“. Úplně naposledy zde hrála německá
divadelní společnost ředitele Becka roku 1862, a jak
poznamenává Josef Brandejs, „pokaždé s dobrým
výsledkem se po 3 až 4 měsíce zde hrou udržela v našem
to českém městě. Což ale od oné doby až nynější rok
1897 žádná německá společnost v Polici více nehrála a
snad by se též více u nás neudržela a neobstála jak v
dřívějších časech bývalo, neb většina inteligentních lidu
v Polici byli přistěhovalí Němci a domorodci drželi s
nimi panskou řeč“...
Roku 1867 koupil Jan Antoš za 240 zlatých rak. č.
pozemek sousedící s jeho domem, kde až do požáru
v roce 1842 stála již zmíněná obecní šatlava. „Příštím
rokem tu postavěl rozsáhlou kolnu a stodolu a dvůr
hostince sobě uzavřel. Toho času tento hostinec byl
velmi opuštěný a jen slabě od hostů navštěvovaný. Jan
Antoš prodal v roku 1867 své právovárečné právo od
téhož domu Josefu Katschnerovi čp. 77 za 300 zlatých
rak. č.“
Jan Antoš zemřel 3. prosince roku 1879 ve stáří 67 let
na chrlení krve a při pohřebním projevu nad jeho rakví
pronesl o jeho rozporuplném životě lichváře tehdejší
farář P. Atanasius Jeřábek, OSB: „umřel a zde bratr náš
tu leží. Ono bude různě o něm souzeno, ale jednu
stránku přece měl velmi dobrou a to jest tu, že své
dítky řádně a vzorně odchoval a jim patřičné vzdělání
dal“. Hostinec i s obytnou budovou ve dvoře zdědil jeho
nejstarší syn Josef (*1852). Jeho bratr Jaroslav byl
profesorem na c. k. průmyslové odborné škole v
Chrudimi, bratr Prokop (*1859) byl inženýrem v
Königsbergu v Prusku – roku 1887 se také podílel na
stavbě Eiffelovy věže v Paříži; za svých pobytů v Polici
býval častým společníkem V. V. Tomka při jeho pěších
výletech. Zemřel roku 1918 jako ředitel drah v Osterode
ve vých. Prusku. Bratr Jaromír byl obchodníkem v
Hronově a neduživá sestra Josefa zdědila 30.000 zlatých
a bydlela s matkou Vincencií ve výměnku v čp. 80, vedle
náhonu („Struhy“) na městský mlýn, naproti městské
sladovně (tato chalupa obdržela své číslo po vyhořelém
městském arestu). Vincencie Antošová zemřela roku
1896 ve stáří 66 let, její dcera Josefa roku 1914 ve věku
57 let.
Josef Antoš roku 1880 zazdil u domu podsíň –
podloubí (na náměstí již s největší pravděpodobností
předposlední), celý dům uvnitř i zvenčí přestavěl a ze
staré formanské hospody zřídil malý hotel. Do svého,
rovněž přestavěného jednopatrového obytného domku,
který stál ve dvoře za hotelem (na místě dnešní
spořitelny), si Josef Antoš roku 1881 přivedl i svou
nevěstu Albínu, dceru koželuha a hostinského z Kostelní
ulice (čp. 102) Václava Švorčíka.
Hotel malou chvíli vedl sám Josef Antoš, ale pak jej
roku 1883 pronajal Františkovi Pohlovi, pocházejícího z
Pekařského mlýna čp. 227, syna mlynáře Josefa Pohla.
Možno ještě připomenout, že jeho dcera Berta se roku
1893 provdala za Josefa Smělého, sládka a nájemce
„panského“ ledhujského pivovaru a dcera Julie
(*23. 4. 1881), kterou měl se svou druhou manželkou
Julií Albertinou, dcerou Antonína Bellyho, kováře a
koňského handlíře, kdysi také nájemce hostince v
Krčmě, se provdala za JUDra Karla Brože, advokáta z
Prahy. Nakonec ještě připomeňme, že jeho bratr
Antonín Pohl, mlynář, který po otci převzal jeho
Pekařský mlýn, byl později také zakladatel známé
speditérské firmy Pohlovy na Záměstí (čp. 292).
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Roku 1889 bylo v hostinci zřízeno nové, tehdy moderní
plynové (acetylénové) osvětlení, napájené z karbidového
vyvíječe. Od roku 1890 zde byla (v domku v zadním traktu
hostince) po dobu pěti let umístěna i advokátní kancelář
JUDra Němečka z Meziříčí, který se pak odstěhoval do
Vídně; v místnosti si potom na čas zřídil svou oficínu holič
František Glauer, který měl za manželku Pavlínu, dceru
„krčmáře“ Ferdinanda Janečka. Jejich dcera Vlastimila se
později provdala za Jaroslava Ježka mladšího, syna nájemce
hostince Krčmy, a posléze hostinského na Slavném, v
pověstném hostinci „U zajíce“. Nakonec zde provozoval svůj
plátenický obchod Bohumil Huptych, zaznamenali jsme zde
také jakýsi obskurní výčep Františka Krále, v souvislosti
s projednáváním městské rady, „že při výčepu svém nemá
žádný pissoir a že proto jeho hosté vychází i za dne ven na
ulici vykonávati malou potřebu, což budí veřejné
pohoršení.“
Od roku 1903 byl novým nájemcem hotelu Josef Košťál,
který zde působil až do roku 1912. Pak se odstěhoval do
Pardubic, kde se stal nájemcem a později i majitelem tehdy
vyhlášeného a dnes již zbořeného hotelu „Veselka“.
Vzpomeňme, že jeho syn Arnošt byl za heydrichiády roku
1942 v Pardubicích zastřelen.
Po Josefu Košťálovi přišel do hotelu nový nájemce
Benedikt Teuber z Nového Bydžova. Ten zde však působil
jen krátce a po něm si hotel znovu najmul František Pohl, a
to až do roku 1916. Po něm se stává novým nájemcem
hotelu jakýsi Faltys z Josefova. Ten za první světové války
draze pod rukou skupoval a shromažďoval nedostatkové
potraviny a proto byl v roce 1917 odsouzen do vězení. Po
něm se ujal hotelu nový nájemce Čeněk Hurdálek z Čermné.
Možno také vzpomenout, že se zde v roce 1916 stravoval na
svém letním pobytu v Polici slavný literární kritik F. X.
Šalda, a také, že zde v letech 1921 a 1922 pobyl vždy měsíc,
ubytován v hotelu „Hurdálek“, známý ilustrátor, akademický
malíř Adolf Kašpar, když se zabýval studiemi k ilustracím
kroniky Aloise Jiráska „U nás“.
Podle trhové smlouvy, sepsané 8. 10. 1921, koupil celý
hotel i s dalším příslušenstvím (stodolou, stájemi a kůlnami)
od Josefa Antoše Antonín Lajer z Bukovice za 240.000 Kč.
Lajer, kdysi zaměstnanec u polické fy P. J. Gottlieb, se
ještě před I.světovou válkou vystěhoval s manželkou do USA,
pracoval tam v textilním průmyslu a po skončené válce se
roku 1922 vrátil zpět již do československé republiky. Hotel
zůstal i nadále v pronájmu; snad někdy v této době, za
majitele Lajera, dostal hotel i svůj poslední název „U modré
hvězdy“, později zkráceně „Hvězda“. Od roku 1927 si hotel
pronajal Josef Winter, původně hostinský v Bělém. Antonín
Lajer nakonec celou nemovitost prodal a kupní smlouvou z
23. 11. 1926 nabyla hotel s veškerým příslušenstvím polická
Okresní hospodářská záložna. Ta roku 1932 nechala zbourat
v zadním traktu obytný dům, kde bydlíval Josef Antoš, i
starou „Antošovu“ stodolu, nesoucí nápis hotel Hvězda a
zahájila zde stavbu své nové moderní budovy podle návrhu
architekta Jindřicha Freiwalda (mj. i autora plánů divadelní
budovy v Hronově). Stavbu budovy peněžního ústavu (včetně
bytů v patrech) dokončil místní stavitel ing. Josef Erber
příští rok nákladem 800.000 Kč. Poslední soukromý majitel
hotelu Antonín Lajer, obchodník v Bukovici v čp. 50, zemřel
roku 1937 ve věku nedožitých 70 let, Josef Antoš,
předposlední majitel zemřel roku 1926 ve stáří 74 let.

Nájemce hotelu „Hvězda“ Josef Winter zde byl po celou
dobu druhé světové války. Josef Winter odešel roku 1948 do
hostince Františka Pejskara v čp. 94 na náměstí; po něm se v
hotelu objevil další nájemce Josef Dostál, který přišel do
Police z Českých Budějovic z hotelu „Imperiál“ V této době
zde pracovali jako číšníci Miloslav Bartoň a Adolf Michálek
(známí pak z mnoha jiných polických pohostinství). V roce
1950 připadl hotel pod správu polického Komunálního
podniku, později, od roku 1954, jej převzal národní podnik
Restaurace a jídelny v Náchodě. Po Josefu Dostálovi, který
odešel roku 1952 do hostince „Na rybárně“ v Náchodě, přišel
do hotelu Josef Klíma, alias „Baronek“, do této doby
vedoucí v hotelu Pejskar. Ten hotel Hvězdu vedl až do roku
1956, kdy z Police odešel – nejprve do vesnického hostince v
Semicích, pak působil v učňovském kuchařském středisku v
Klánovicích a nakonec pracoval jako vrchní číšník v
pověstném pražském podniku „5 P“ na Václavském náměstí.
Posledním vedoucím hotelu „Hvězda“ se po Josefu Klímovi
stal František Jareš, který sem přišel z místa vedoucího
závodní jídelny továrny Texlenu v Javoru.
Rozhodnutím MěNV byl hotel „Hvězda“ roku 1961
definitivně zrušen. Po dvouletých adaptačních pracích zřídil
n. p. Pramen v přízemí budovy první samoobslužnou
prodejnu potravin v Polici nad Metují. Kronikář města
k tomu napsal: „Je skutečně pěkná a prostorná, ale o jejím
zrození by se mohlo velmi mnoho vyprávět. Hodně se
mluvilo na veřejnosti o tom, že nebylo vhodné zrušit zcela
pěkně zařízenou restauraci, zvláště když hotel Ostaš má
v přítomné době všechny nedostatky, jaké jen mohou být.
Přeměna restauračních místností v prodejnu se vlekla dva
roky. Vždy něco chybělo a hned se našel důvod, aby se ve
stavbě nepokračovalo. Venkovní schody do skladu se v I.
etapě vybouraly, avšak vzápětí se přesně tytéž postavily.
Bylo to již ke konci listopadu r. 1961. Když jsem se ptal po
příčině, dostal jsem zajímavou odpověď: »V pokladně
zbývají peníze, a ty se musí do konce roku prostavět.«
Vedoucím prodejny se stal Karel Švorčík (kdysi hostinský
v čp. 102), celkem bylo v prodejně zaměstnáno 6
prodavaček na celý pracovní úvazek, jedna na poloviční.
„První prodejní den přilákal samozřejmě hodně zvědavců a
pak těch, kteří věřili, že se objeví i nedostatkové zboží,
jako kyselé okurky, kakao, olejovky aj. Tržba tento den
činila 31.000 Kčs.“ Roku 1975 se vedoucím prodejny stav Jiří
Frýba z Hronova, po něm Petr Purkert, který obchod po
revoluci privatizoval.
Celou budovu hotelu nabyl kupní smlouvou, sepsanou
30. 12. 1952 Závodní klub Revoluční odborového hnutí (ROH)
n. p. META, který první patro využíval pro své různé
organizované zájmové kroužky, po ustavení Jednotného
klubu pracujících (JKP) roku 1961 vznikly v prvním patře
také kanceláře této kulturní odborářské instituce. To
prakticky trvá až do dnešní doby, kdy je majitelem budovy
POO OS TOK VEBA. V budově roku 1992 umístila svou
kancelář také státní notářka JUDr. Edita Divíšková.
Svého času se zde na sále bývalého hotelu konávaly
kinematografická představení, občas zde bývaly taneční
kursy, také taneční zábavy, svůj první veřejný koncert zde
měli roku 1972 „Kamarádi osady 5“, po několik let se zde
konaly i proslulé pouťové „Moravské vinárny“. Určitě si na
to mnozí ještě s nostalgií vzpomenou.
Miroslav Pichl

