Trocha memoárů na dům čp. 17
Při vzpomínkách na historii tohoto domu, který podle
domovního vchodu sice patří do ulice Hvězdecké, ale svou
průčelní frontou směřuje a patří do náměstí, musíme
sáhnout hluboko do minulosti. Vární dům, který roku 1770
obdržel číslo popisné 16 a roku 1854 popisné číslo 17, podle
jeho majitele zvaný dříve „Tanhauzský“, se poprvé
připomíná roku 1563, kdy Jan Tanhauzský zemřel. Tento
dům tehdy ovšem zaujímal mnohem větší prostranství než
dnes. Po jeho smrti jej prodala obec v zastoupení jeho
sirotků Vavřincovi, barvíři z Teplic, od kterého později obec
také koupila pozemek ke stavbě nové školy (čp. 15). Roku
1574 dům koupil polický probošt a farář Martin Pravdovský,
řečený „Korýtko“, pozdější nechvalně známý broumovský
opat, což dokládá zápis v městské knize: „…jakož jest Jeho
milost kněz Martin opat,
byvši na onen čas v klášteře
při městě Polici farářem,
léta 1574 dům ve městě
Polici od sirotkův po někdy
Vavřinci
barvířovi
pozůstalých sobě k užitku
svému za své vlastní peníze
za 327 kop míšeňských
koupiti ráčil; i ráčil jest ten
dům svůj slovutnému pánu
Jiříkovi Mohelnickému a
paní
Maruši
Lomnické,
sestřenici své, téhož pana
Jiříka manželce, darovati…“
Celý dům pak roku 1587
nakonec znovu koupila za
376 kop míšeňských grošů
polická obec a prodala jej
před rokem 1607 Jiříkovi
Koukalovi.
Dům
(resp.
jeho
parcela),
kdysi
také
nazývaný „Hostina“, byl
roku 1607 rozdělen na dvě
poloviny, a tuto jednu
polovinu
(tj.
pozdější
čp. 17) tehdy koupil školní
rektor Jiřík Čech, zvaný
„Forberk“, který pak také
oddělil další část domu
(čp. 16)
a
prodal
ji
kožešníkovi z Broumova Janu Blažkovi. Druhou polovinu (tj.
dům čp. 18), prodal Jiřík Koukal roku 1610 Maruši, manželce
jeho syna Jana Koukala, přičemž mu připomenul povinnost
svobodného průchodu z náměstí k farnímu kostelu –
„s touto znamenitou výminkou, kterouž sobě pan purkmistr

vydává město Police nad Metují

a páni na místě vší obce města Police při témž domu
předešle vymínili, co se dotejče průchodu od školy města
Police a kusu na zahradě vedle školy od téhož domu
Tanhauskovského předešle vymíněné a vyměřené, beze
všech překážek na časy budoucí i věčné obec Polická užíti
má“.... – tj. věcného břemena, dodnes přítomného jako
„tunel“ z náměstí do Hvězdecké ulice.
Od roku 1615 v domě (čp.17) bydlel Kryštof Friebel, pak
od r. 1618 Petr Vacek, řečený „Krtička“. Roku 1640 dům
koupil pekař Jiřík Meissner, pak od roku 1651 znovu předešlý
Petr Krtička. Potom jej vlastnil jeho syn Jan a ten ho roku
1657 prodal svému bratrovi Kristianovi Krtičkovi. Dům roku
1673 vyhořel. Spáleniště poté koupil broumovský opat Tomáš
Sartorius, postavil zde nový dům a znovu jej prodal Kristianu
Krtičkovi, správci polického
panství, tehdy nazývaného
„purkrabí“, který sehrál i
svou
úlohu
v
selském
povstání roku 1680 (na
straně vrchnosti) a byl i
autorem urbáře polického
panství, který se však do
dnešní doby nedochoval. Za
něho byl roku 1689 zřízen i
klenutý průchod k tehdejší
škole a k farnímu kostelu –
tzv. „Umrlčí ulička“. Dům
roku 1700 vyhořel znovu a
roku 1702 spáleniště koupil
opat Otmar Zinke. Po obnově
domu zde bydlel panský
úředník, dozorce Václav
Ignác Hradecký. Od roku
1711 byl dům v majetku jeho
syna, Františka Antonína
Hradeckého, inspektora nad
klášterními statky a ten jej
roku
1717
vyměnil
se
Saloménou Bittnerovou za
její dům (čp. 98), stojící
naproti přes cestu, když mu
ještě musela přidat 300 kop
míš.
grošů.
Tento
„zhandlovaný“
dům
pak
inspektor Hradecký nechal
zbořit a roku 1718 si zde dal
od základů postavit (snad podle plánů K. I. Dientzenhofera)
svou novou nákladnou rezidenci (tj. dnešní radniční budovu
čp. 98).
... pokračování na straně 34
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FINANČNÍ A HMOTNÁ
SBÍRKA

ve prospěch Jeseníku nad Odrou
Vyhlašovatel a organizátor: Město Police nad Metují, IČ 00272949

Termín: 1.  30. 9. 2009
Finanční příspěvky:
* převodem na účet číslo: 43‐5430490217/0100
* v hotovosti do pokladniček: Informační centrum Police nad Metují, Masarykovo náměstí 75 nebo
přenosná pokladnička (Pěkov, Hlavňov, Hony, Radešov)
Hmotné dary:
POUZE nové a zánovní elektrospotřebiče do domácnosti: ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnné
trouby, vysavače, žehličky, …..

Dary budou vybírány v sobotu: 5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9. 2009,
vždy od 9 do 11 hod

v průchodu vedle Večerky na polickém náměstí.
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomůžete lidem postiženým letošními povodněmi.
Ida Seidlmanová, starostka Police n. Metují

Nové pískoviště
U dětského hřiště „Pampers“ v parku naproti hřbitovu bylo
umístěno nové pískoviště. Pískoviště je vyrobeno jako
zakrývací, samoobslužné. Odkrývá se dvěma posuvnými
deskami, které se odsouvají zatáhnutím k sobě (myšleno ve
směru k osobě, která pískoviště odkrývá) a sklápí na zem.
Úplným odsunutím se na okraji vytvoří jednoduchá lavička.
Po použití je potřebné posuvné desky zase zasunout (ve
směru od sebe) a pískoviště tak zakrýt. Zakrývání je
potřebné z důvodu ochrany písku před znečištěním zvířaty a
spadem listí, případně před zbytečným promáčením
deštěm. Prosíme rodiče, doprovázející děti na toto hřiště,
aby v rámci možností o pískoviště pečovali, aby dětem
vydrželo funkční co nejdéle a dětem přejeme hodně radosti
při hře na písku.

Sběr proběhne známým zastávkovým způsobem podle
tohoto harmonogramu:
zastávka č.
ulice, nároží, místní část
1.
Radešov
2.
Hlavňov, u parkoviště pod vlekem
3.
Hlavňov, u hasičské zbrojnice
4.
Hlavňov, parkoviště na otočce
5.
Pěkov, bus zast. u skladu fy. Čáp a syn
6.
Pěkov, u knihovny
7.
u odbočky na "malé" Hony
8.
Hony, náves
9.
Pěkov, u č.p. 55
Stanoviště u Petrovic bylo z důvodu nedodržování
základních pravidel pouličního sběru zrušeno!
Odpady musí být vždy osobně předány, ve stanovený čas a
ne stanovených zastávkách, obsluze svozového vozidla
společnosti Marius Pedersen a.s., která ho uloží do vozidla a
poté odveze ke zneškodnění. Není přípustné, aby byly
odpady na sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně
odkládány. Odebírány budou následující odpady z
domácností: oleje a tuky, barvy a ředidla, pryskyřice a
lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, léky, pesticidy (zahradní chemie), obaly
od výše uvedených odpadů, baterie (suché
články),
akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
televizory, ledničky a další elektroodpad, starý nábytek,
podlahové krytiny, pneumatiky z osobních automobilů,
odpadní oděvy, rozměrné nepotřebné předměty a podobný
objemný odpad. Odebrán nebude stavební odpad a odpad
ze zeleně. Informace k tomuto svozu jsou uvedeny také v
brožurce „Průvodce pro nakládání s komunálním
odpadem“ a na internetových stránkách města
(www.meu-police.cz). Pokud někdo tuto brožurku nemá,
může si ji vyžádat na městském úřadě.

Třídění odpadů na hřbitově
Pro zlepšení využití odpadů z údržby hrobů na našem
hřbitově byly k velkoobjemovému kontejneru na směsný
odpad (na severní straně hřbitovní kaple) umístěny dvě
nové nádoby na tříděný odpad. Menší z nich (zelená
popelnice) je na sklo, větší (žlutá popelnice) je na plasty.
Chtěli bychom proto požádat naše občany, aby v rámci
možností tyto nádoby využívali a vzniklý odpad třídili.
Bude-li docíleno odklonu nekompostovatelných příměsí a
tedy určité čistoty, mohl by být odpad z velkoobjemového
kontejneru recyklován kompostováním.

Víme, jak třídit obaly?

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

ODPADOVÉ INFORMACE
Pouliční sběr nebezpečných a
objemných složek komunálního
odpadu z domácností
Připomínáme občanům, že ve 40. kalendářním týdnu, a to
ve středu 30. září 2009, proběhne v Radešově, Hlavňově,
Pěkově a na Honech pravidelný „pouliční“ sběr
nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu
z domácností.
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Podle zákona o obalech jsou všichni výrobci obalů povinni
zajistit jejich zpětný odběr. Tuto činnost za ně vykonává
autorizovaná společnost EKO-KOM, a.s., která na jedné
straně přijímá platby od výrobců obalů a na druhé straně
platí městům a obcím za vytříděné obaly podle množství,
které předaly k recyklaci. Množství a kvalita vytříděných
obalů má pak významný vliv na konkrétní finanční příjem
obcí od společnosti EKO-KOM a.s., který snižuje odpadové
náklady obcí a tím i odpadový poplatek. Značné množství
použitých obalů stále ještě končí v popelnicích na zbytkový
odpad a poté na skládce, což je jednak v rozporu se
zákonnou povinností každého z nás odpady třídit, ale
především je to finanční škoda - peníze vyhozené na
skládku. Mnoho lidí ale také nemá doposud jasno, kam
které obaly správně odložit. Při množství dnes používaných
obalových materiálů je to mnohdy pochopitelné, ale ono to
není zase až tak složité. Pro orientaci při třídění obalů nám
mohou pomoci značky, které na ně výrobci umísťují. Pro
informaci uvádím některé z nich:

∗ Tříšipkové symboly
Symboly tří šipek ve tvaru trojúhelníka, někdy s číslem

ča
1
1
1
1
1
1
1
1
1

uprostřed a písmeny pod šipkou, které prozrazují, z jakého
materiálu je obal vyroben. S tímto označením se můžeme
setkat i na jiných částech výrobků (nejen na obalech).
Existují dva druhy tříšipkových symbolů:
- trojúhelník s nevyplněnými čarami označuje výrobky
nebo obaly zhotovené z recyklovaných materiálů,
- trojúhelník s černými čarami je pro výrobce povinností,
vyplývající z normy (ČSN 770052-2), podle které musí
být na výrobku vyznačeno, ze kterého materiálu je
vyroben, takovéto označení má usnadnit recyklaci.
20 PAP - vlnitá lepenka
21 PAP - hladká lepenka
22 PAP - papír
Obaly označené těmito značkami odkládáme do modrých
kontejnerů na PAPÍR.
1 PET - polyetylen-tereftalát
2 PE-HD (HDPE) - polyetylen vysoké hustoty
3 PVC - polyvinylchlorid
4 PE-LD (LDPE) - polyetylen nízké hustoty
5 PP - polypropylen
6 PS - polystyren
81 C/PAP - kombinovaný obal, převládá papír
84 C/PAP/AL - kombinovaný obal, převládá papír
C/PE - kombinovaný obal, převládá papír
Obaly označené těmito značkami odkládáme do žlutých
kontejnerů společných pro PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONY.
70 GL - bílé sklo (bílá část)
71 GL - zelené sklo (zelená část)
72 GL - hnědé sklo (hnědá část)
Obaly označené těmito značkami odkládáme do zelených
kontejnerů na SKLO.
Na některých obalech se můžeme setkat ještě s jinými
značkami, např.:

∗ Zelený bod
Tato značka se vztahuje pouze k obalu, nikoli k výrobku, a
říká, že výrobce obalu zaplatil servisní poplatek do
národního systému za zpětný odběr obalu k recyklaci na
území státu (u nás firmě EKO-KOM), pokud jsou ovšem
odhozeny do kontejnerů pro jejich sběr nebo odevzdány do
sběrných dvorů. V ceně výrobku jsou zahrnuty náklady
spojené s obalovým odpadem. Režim autorizačních
podmínek ochranné známky ZELENÝ BOD neumožňuje
udělení autorizace více než jedné organizaci v daném
státě. Sjednocení značky v rámci EU zjednodušuje design
obalu, který muže být jednotný pro všechny členské státy.
Použití ochranné známky ZELENÝ BOD na výrobcích
distribuovaných v ČR je možné pouze se souhlasem
autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která je
nositelem práv na území ČR. Bohužel ani tento systém
nezaručuje recyklaci všech použitých obalů, velká část se
skládkuje a spaluje.

∗ Ecopack
Tato značka se vztahuje také k obalu, někdy pouze k jeho
části. Měla by označovat obal, který má menší dopady na
životní prostředí než ostatní srovnatelné obaly. Kritéria
udělení jsou však nejasná a neveřejná, není garantována
nezávislou organizací (např. MŽP) a proto je spíše
zavádějící. Jde o jakýsi mezistupeň mezi skutečnou
ekoznačkou garantovanou přísnými pravidly a udělovanou
nezávislou organizací a mezi ekoznačkou, kterou si výrobce
sám vymyslel.

∗ Panáček, odhazující odpad do koše
Tato nejčastěji používaná značka upozorňuje na to, že
použitý obal se má odhodit do příslušné nádoby na odpad a

ne na zem. Na obalech se objevuje, protože zákon o
odpadech ukládá výrobci za povinnost uvádět na obalu
doporučený způsob využití či zneškodnění. Výrobce nás
vlastně nabádá k něčemu samozřejmému; nemáme
odpad pohazovat okolo sebe.

∗ Značka RESY
U nás nemá tato značka žádný praktický význam. Platí jen v
Německu a provozovatelem tohoto systému sběru je
společnost RESY GmbH Darmstadt. Používá se pro různé
krabice a přepravky z vlnité lepenky.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Příčné prahy (retardéry)
v Kostelní ulici
Město Police nad Metují požádalo z důvodu zvýšení
bezpečnosti silničního provozu o povolení umístění
krátkých příčných prahů (retardérů) v Kostelní ulici.
Prahy byly umístěny v místech dvou stávajících přechodů
pro chodce, kde řidiči motorových vozidel často porušují
stanovenou rychlost, nepřizpůsobí jízdu místní situaci a
mohlo by zde dojít k vážnému ohrožení chodců a
bezpečnosti silničního provozu. Před jejich umístěním
provedl Dopravní inspektorát Policie ČR místní šetření a
z důvodu nemožnosti umístění dopravních značek „Pozor
zpomalovací práh“ doporučil stanovit celé náměstí jako
zónu s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h. Jedná se
pouze o dočasné umístění retardérů a má kromě zklidnění
dopravy ve středu města také sloužit k vyhodnocení měření
průjezdnosti, počtu a směrů vozidel a budoucímu
rozhodnutí o navrhované pěší zóně. Na základě zkušeností
s tímto opatřením a výsledků měření bude vypracováno
zadání pro projekt urbanistické studie rozvoje centrálních
prostor města. Jsme přesvědčeni, že toto opatření přinese
pozitivní dopady.
Město Police nad Metují

Projekt „Víceúčelové hřiště“
Z důvodu rozšíření možností sportovního využití mládeže
a občanů města byl specializovanou firmou Obchodní
projekt Hradec Králové, v.o.s., vypracován projekt
„Víceúčelové hřiště“. Toto hřiště by mělo být postaveno
v sousedství stávajícího fotbalového stadionu, a to
v prostoru bývalého hokejového kluziště. Na tomto
víceúčelovém hřišti bude možné provozovat malou kopanou
(20,0 * 40,0 m), házenou (18,0 * 8,0 m) a florbal (78,0 *
36,0 m). Projekt dále počítá se dvěma tenisovými kurty
(10,97 * 23,77 m) a dvěma volejbalovými hřišti (9,0 * 18,0
m). Součástí projektu je i samostatné hřiště pro plážový
volejbal (11,0 * 20,0 m), které již bylo vybudováno. Dále
bude z důvodu zajištění prostoru pro skladování potřebného
nářadí vystavěn menší objekt spojený se stávající
fotbalovou tribunou (49,68 m2) Tímto krokem dojde k
rozšíření tribuny pro návštěvníky kopané.
Vybudování víceúčelového hřiště bude vyžadovat zrušení
mantinelů hokejového hřiště, demolici přilehlého šatnového
objektu, likvidaci stožárů pro osvětlení hřiště (včetně
kabeláže) a odstranění části stávajícího oplocení. Stavební
úpravy pro víceúčelové hřiště budou spočívat především
v úpravě pláně pro uložení jednotlivých vrstev (podle
požadované skladby pro umělý povrch), vymezení celkových
rozměrů a provedení doplňkových konstrukcí jako jsou kůly
a sloupky pro sítě, stanoviště rozhodčího apod. Nezbytnou
součástí realizace hřiště bude položení systému drenáží pro
odvodnění obou hřišť. Dále se provede oplocení obou hřišť,
které zajistí, aby při hře nedocházelo k omezování hry na
jednotlivých sportovištích a mělo by zabránit, aby míče
nepadaly mimo areál. V oplocení se zřídí vrata a vrátka pro
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přístup hráčů a techniky pro údržbu. Obě hřiště budou
osvětlena, aby bylo možné prodloužit jejich provoz i do
pozdějších večerních hodin. Ovládání bude zajištěno
z místnosti správce celého areálu. Dispozičně jsou hřiště
rozvržena tak, aby co nejlépe vyhovovala zásadám a
požadavkům pro jednotlivé hry, a to vzhledem k orientaci
ke světovým stranám a požadavkům na jejich minimální
rozměry. Jednotlivá sportoviště budou jednoduše přístupná
ze stávajících komunikací, a to i pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace. Do projektu je možné
nahlédnout na MěÚ, v kanceláři odboru IMŽP, dveře č. 38.
Realizace víceúčelového hřiště bude záviset na získání
finanční dotace.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

1000 mm pod úroveň terén) s povrchovou silikonovou
úpravou, sokl z mozaikové omítky (marmolit). Stávající
boletické stěnové panely budou z vnější strany objektu
demontovány a nahrazeny izolačním stěnovým panelem
tl.120 mm. Na stávající střešní konstrukci se položí
stabilizovaný pěnový polystyrén kašírovaný. Na tuto vrstvu
se mechanicky ukotví vrchní vrstva hydroizolace. Stávající
kovová okna se demontují a osadí se nová plastová bílá
okna (pětikomorový systém, obvodové těsnění, izolační
dvojsklo tl. 24 mm s u=1,1).
V případě úspěchu je možné získat dotaci ve výši 85 %
z EU a dále 5 % ze státního rozpočtu ČR, prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí. Od celkových nákladů
na realizaci projektu, které jsou ve výši 4,5 mil. Kč, budou
odečteny úspory vzniklé díky realizaci výše uvedených
úsporných opatření za období 5 let, které byly u našeho
projektu vypočítány na 1,3 mil. Kč.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik
Helena Ištoková, správa dotací

Jak město informuje občany

Projekt
„Zateplení MŠ Police nad Metují“
V srpnu letošního roku podalo město Police nad Metují
žádost o dotaci na realizaci projektu zateplení budov
mateřské školky (do 11. Výzvy Operačního programu
Životní prostředí ČR, prioritní osa 3. Udržitelné využívání
zdrojů energie a oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor
energie). Jak je z názvu dotačního programu patrné, jde o
opatření, které by mělo do budoucna přinést městu
značnou finanční úsporu v podobě ušetřené
tepelné
energie. Tyto budovy totiž nemají téměř žádnou tepelnou
izolaci a materiály, ze kterých byly v minulosti postaveny,
izolují minimálně.
Projektová dokumentace zpracovaná firmou VK
INVESTING, s.r.o., Jaroměř řeší dodatečné systémové
zateplení celého „pláště“ mateřské školy. Pro zateplení
stěn bude použit pěnový polystyren tl. 140 mm, u soklu
extrudovaný 120 mm (min 300 mm nad úroveň terénu, min.
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Pokud navážeme na předchozí články o komunikaci
města s občany, pak musíme říci, že poskytování informací
je také způsobem komunikace. Město je iniciátorem,
zveřejňuje informace a občan je příjemce, který získané
údaje zpracovává dle své potřeby, reaguje či zprávy
ignoruje.
Nejčastěji
město
poskytuje
informace
prostřednictvím úřední desky a Polického měsíčníku.
Zatímco vydávání tištěného zpravodaje je čistě dobrovolné
a vychází částečně z tradice a místních zvyklostí,
zveřejňování informací na úřední desce je povinnost daná
zákonem, konkrétně zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád.
Úřední deska je občanům v Polici nad Metují přístupná
v Kostelní ulici na budově radnice a v elektronické podobě
na webových stránkách města www.meu-police.cz. Které
dokumenty a informace se zveřejňují na úřední desce, je
výslovně stanoveno konkrétními právními předpisy (např.
dle zákona o obcích se vyvěšuje program jednání
zastupitelstva města, návrh rozpočtu města, obecně
závazné vyhlášky města a nařízení obvykle před nabytím
své účinnosti apod.). Zjednodušeně lze říci, že jde o
nejdůležitější fakta, se kterými musí být veřejnost
seznámena. Z uvedených důvodů je v zájmu každého
občana, aby se pravidelně o obsah úřední desky zajímal,
např. také proto, že se touto formou doručují některé
dokumenty (oznámení o uložení písemnosti, oznámení o
dražbě apod.)
Město poskytuje informace také dalšími způsoby. Mezi
nejvyužívanější patří pravděpodobně Polický měsíčník,
který je pravidelně vydáván v nákladu 1000 kusů a
v elektronické podobě je dostupný také na webových
stránkách města. Obsah zpravodaje tvoří příspěvky od
vedení města, zaměstnanců městského úřadu a spřízněných
organizací, občanů, spolků apod. Město nemá žádnou
povinnost zveřejňovat informace touto formou a je
výhradně na jeho uvážení, které skutečnosti občanům sdělit
chce. Na druhé straně měsíčník poskytuje více prostoru pro
zveřejnění komentářů a vysvětlení k jednotlivým důležitým
faktům. Oproti dokumentům a rozhodnutím, které se
objevují na úřední desce, umožňuje zpravodaj použít
občanům srozumitelnější jazyk. I když se v Polickém
měsíčníku v posledních letech objevují téměř populárně
naučné články z různých oborů, je stále jeho prvotní funkcí
zprostředkovávat informace a komunikaci mezi městem a
jeho občany, mezi zastupiteli a voliči. Do budoucna by bylo
zajímavé zjistit, které rubriky jsou u Vás čtenářů nejvíce a
nejméně oblíbené atd. Z tohoto titulu plánujeme zveřejnit
dotazník, ve kterém se chceme ptát na Váš názor a
poukázat na případné nedostatky či drobná vylepšení. Za
pomoc a Vaše názory předem děkujeme.
Jitka Pohnerová

Usnesení rady města ze zasedání
č.16 a 17/2009 ze dne 17. a 28.8. 2009
RM schvaluje plán zasedání RM na II. pololetí roku 2009.
RM bere na vědomí hospodaření města za 1. pololetí roku
2009. Rozborem hospodaření
města byla
zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM ukládá ředitelům PO a tajemníkovi ve spolupráci
s ostatními odbory provést revizi rozpočtu a navrhnout
úsporná opatření.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Základní školy
Police nad Metují za 1. pololetí roku 2009. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM žádá ředitele ZŠaMŠ o předložení žádosti o použití FRIM
na opravy s konkrétními čísly.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Základní
umělecké školy Police nad Metují za 1. pololetí roku 2009.
Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Knihovny města
Police nad Metují za 1. pololetí roku 2009. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí b výsledky hospodaření Mateřské školy
Police nad Metují za 1. pololetí roku 2009. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM souhlasí pro školní rok 2009 - 2010 s udělením výjimky
z počtu dětí na třídu MŠ Police nad Metují stanovených
vyhláškou o předškolním vzdělávání z 24 na 28.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s finanční
spoluúčastí mezi Základní školou, ul. Komenského se sídlem
Komenského 399, 541 01 Trutnov (příjemce) a Základní
školou a Mateřskou školou, Police nad Metují, okres Náchod
se sídlem Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují (partner).
RM schvaluje přidělení volných městských bytů, které
budou nabídnuty žadatelům v tomto pořadí:
- byt č. 1 - 1+1 v domě č.p. 200 v Nádražní ulici :
1) M. Ma.
2) V. S. 3) T. M.
- byt č. 5 - 1+kk v domě č.p. 268 v ul. U Damiánky :
1) V. S.
2) D. M. 3) M. T. 4) J. P.
Byty budou pronajaty na dobu určitou jednoho roku s
možností dalšího prodloužení nájmu.
- byt č. 4 - 1+1 v domě č.p. 309 v ul. 17. listopadu :
1) J. T. + V. G.
2) V. T. 3) Ž. R.
Byt bude pronajat na dobu určitou tří měsíců s možností
dalšího prodloužení nájmu. Podmínkou přidělení bytu je, že
k 31.8.2009 uhradí žadatelé veškeré dluhy vůči městu.
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 05/06/2008 a
schválit prodej pozemku p.č. 291/2 o výměře 941 m2 v k.ú.
Police nad Metují takto :
1) část pozemku o ploše 615 m2 manželům D. a J. F.,
2) část pozemku o ploše 326 m2 manželům D. a R. Š..
Kupní cena je stanovena ve výši 70,- Kč/m2 a bude
uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 963/1 o ploše
505 m2 v k.ú. Velká Ledhuje manželům P. a K. Š.. Kupní
cena je stanovena ve výši 40,- Kč/m2 a bude uhrazena do
15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Velká Ledhuje
mezi městem Police nad Metují a panem I. B. takto :
1) Město Police nad Metují přenechá I. B. části
pozemků p.č. 769/191 a 1133/2 o celkové ploše
cca 200 m2.

I. B. přenechá městu Police nad Metují části
pozemků p.č. 769/101, 769/102 a 1133/6 o
celkové ploše cca 200 m2.
2) RM schvaluje záměr prodeje části pozemků p.č.
769/101 a 1133/2 o celkové ploše cca 80 m2 J. K.
RM doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 1064/7 o výměře
59 m2 v k.ú. Police nad Metují paní H. S.. Kupní cena je
stanovena ve výši 50,- Kč/m2 a celková částka ve výši
2.950,- Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 731/1 o
ploše cca 300 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM neschvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 390 030
uzavřené s firmou VK INVESTING s.r.o. za podmínky
odečtení sankce za nedodržení termínu plnění, bod VI
smlouvy od navrhované částky. Zvýšení ceny bude hrazeno z
rezervy IMŽP.
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 841/RA/101/2009 s vítězem
veřejné zakázky firmou STRABAG a.s. a finanční krytí na
akci: "Oprava komunikace v Radešově a Pěkově".
Finanční krytí Pěkov: rozpočet
800.000,- Kč
použití částky na akci rozpočtovanou v Radešově
80.000,- Kč
na opravy a údržbu Pěkov
150.000,-Kč
celkem
1030.000,- Kč
Finanční krytí Radešov:
rozpočet
380.000,- Kč
přesun na akci v Pěkově
- 80.000,- Kč
zbývá celkem k použití
300.000,- Kč
RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku st.č. 267/1 o ploše
600 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Oprava vjezdů v ulici Na Sibiři,
chodník na hřbitově v urnovém háji, propojovací chodník ze
sídliště na Komenského náměstí“ v Police n. M.
Kritéria:
1. nabídková cena
váha 100 %
Obeslané firmy: STAFIDO - Zdeněk Dostál Police nad Metují
DELTA - Velké Poříčí
HATTRICK 2000 s.r.o. - Voborník Hronov
Výběrová komise: Zdeněk Kadidlo, místostarosta města
Michal Mucha, TS Police n.M. s.r.o.
Jiří Škop, odbor výstavby MěÚ
Ing. Pavel Pohner, tajemník města
Ing. Scholz Pavel, investiční technik
náhradník:
Ing. Troutnar Jan, vedoucí IMŽP
Ing. Vasil Bučok, TS Police n.M. s.r.o.
RM schvaluje instalaci příčných zpomalovacích prahů v
Kostelní ulici a dopravního značení "Zóna s dopravním
omezením" a "Pozor, zpomalovací práh" na komunikacích U
Opatrovny, Kostelní, Tomkova a podél Pellyho domu, podle
stanovení Městského úřadu Náchod, odboru dopravy a
silničního hospodářství, č.j. 22311/09/DSh/A, ze dne 2. 7.
2009. Realizace bude financována z prostředků určených v
rozpočtu města pro rok 2009 na vypracování urbanistické
studie rozvoje centrální části města.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 335/1 v k.ú.
Hony
RM doporučuje ZM ke schválení změnu usnesení ZM č.
11/04/2009 takto:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 1183 o výměře 212 m2,
1184/1 o výměře 465 m2 a p.č. 1213 o výměře 844 m2 v k.ú.
Police nad Metují do spoluvlastnictví Radovanu Řezníčkovi a
Jaroslavu Fulkovi formou smlouvy o smlouvě budoucí za
kupní cenu 816 500,- Kč. Podmínkou prodeje je dodržení
deklarovaného podnikatelského záměru využití pozemku a
realizování výstavby do tří let po podpisu kupní smlouvy.
Kupní cena bude uhrazena dvěma splátkami: ½ při podpisu
kupní smlouvy a ½ po vybudování stavby.
RM schvaluje rozpočtová opatření č. 33 až 37, celkem
snížení příjmů i výdajů o 11 070,- Kč
RM doporučuje ZM zvolit pana Horsta Schirlo, Ostašská 250
a pana Petra Zimu, Bělská 333
do funkce přísedících Okresního soudu v Náchodě.
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RM schvaluje nařízení města č. 2/2009, kterým se vymezují
oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou.
RM schvaluje pro území města Police nad Metují v období
od 1. 9. do 30. 9. 2009 vypsání veřejné finanční a věcné
sbírky na pomoc při odstraňování následků povodní v obci
Jeseník nad Odrou.
RM žádá odbor IMŽP o předložení návrhu na prodej
veškerého zařízení kuchyně v bývalém SOUzem. Termín 29.
8. 2009.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na stavební práce
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.
137/2006 Sb. na akci: "Zástavba RD „Pod Klůčkem“ k.ú.
Velká Ledhuje" firmu František Svoboda - Meziměstí s
nabídkovou cenou 6 083 832,- Kč s DPH.
Ing. P. Pohner, tajemník

Přehled investičních akcí roku 2009
PD - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Rozpočet v
tis. Kč

Projekty již vyhotovené
PD intenzifikace ČOV
PD víceúčelové venkovní hřiště
PD rozšíření urnového háje na hřbitově
PD zástavba RD nad MŠ "pod Klůčkem" - infrastruktura
PD zateplení MŠ + energetický audit
PD propojovací chodník ze sídliště na Komenského náměstí
PD chodníky Pěkov - aktualizace projektu pro stav. povolení
CELKEM

2 535
122
3
231
46
42
25

3 004

Projekty rozpracované - do konce roku dokončené
PD dokumentace sportovní haly pro stavební povolení
PD cyklostezka "Pasa" podíl s Broumovem
PD doplnění kanalizace na Záměstí
PD garáže radnice
CELKEM

Rozpočet v
tis. Kč
592
15
147
25

779

STAVBY
Stavby již dokončené
Příjezdní komunikace a parkoviště U Damiánky
Parkoviště pro byty č.p. 268 (Pellyho dům)
Samostatné odvodnění poldrů zahradnictvím
ČOV ERV výběrová řízení PD, TDI, Z
Přepojení septiků objektu radnice
Restaurování sochy sv. Václava
Oprava kaple v Pěkově
Poplatek za podíly ČEZ výstavba vedení NN lokalita nad MŠ
Doplnění koupaliště
Výstavba beach volejbalového hřiště
CELKEM

3 753

Stavby, které plánujeme do konce roku dokončit
Úprava části výjezdů v ulici Na Sibiři
Zádlažba na hřbitově - urnový háj
Propojovací chodník ze sídliště na Komenského náměstí
Odvodnění, komunikace v Radešově
Rekonstrukce komunikace okolo Rösslových - Pěkov
Kanalizace Záměstí, Pod Betlémem
Garáže za radnicí - realizace
Odvodňovací příkop - Slunečná ulice
Oprava radnice (izolace v obřadní síni, klenby, dveře)
CELKEM

Rozpočet v
tis. Kč
1 436
408
689
411
10
35
154
250
40
320
Rozpočet v Termín
tis. Kč
realizace
10
175
10
75
10
250
300 do 15.10.
1 020 do 15.10.
1 100 11, 12
250 10,11
9
50
423 10,11

3 643

Ing. Pavel Scholz, invest. technik

Z činnosti zdravotně – sociální komise
Tajemství krve
Začal nám nový školní rok a my si připomeneme naši
poslední akci školního roku minulého. Byla jím soutěž a
výstava žáků základních škol v Polici nad Metují na téma
„Tajemství krve“. Musím s politováním konstatovat, že si
s tak krásným a hlavně důležitým tématem dokázala
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poradit pouze ZŠ ve Žďáře nad Metují. Přitom to mohlo
vypadat nějak takhle:
Červenomodrá železnice
„…..Šimon, žák 3. třídy, si hrál se svou kamarádkou
Radkou doma na kuchaře. Jenže to hraní špatně skončilo.
Sotva se Radčina máma vrátila z nákupu, už na ni děti
volají, že si Radka poranila prstík. „Honem, honem,
náplast, než mi vyteče všechna krev!“, volala Radka. „I
snad to nebude tak zlé“, odpověděla maminka. „Babička
říká, že nůžky, nůž, vidličky a sirky do rukou malých dětí
nepatří a asi má pravdu“, uznala Radka. „Ale vy už zase tak
malí nejste, ale musíte s nimi zacházet opatrně“ a ukázala
Radce, jak se správně krájí mrkev a přitom dětem
vyprávěla o tajemství krve a Šimon s Radkou pozorně
poslouchali. V krvi jsou takové malé destičky, které se
starají o to, aby se na ráně co nejdříve utvořil hustý
škraloup, který ji zalepí a zastaví krvácení. „To jsou ta
krevní tělíska, co taky bojují proti nemocem?“ „Ne“, řekla
máma, „v krvi jsou jiné různé drobné věcičky, kterým se
říká bílé a červené krvinky“ a na zbytek se zeptej pana
doktora Tesaře, jdeme k němu zítra na polikliniku.“ Šimon
už se velmi těšil. Druhý den šel rovnou za panem doktorem
ke dveřím číslo čtyři, za kterými se skrývala laboratoř plná
zkumavek a tenkých trubiček ze skla. Na zdi visel obraz
s velikou červenou kaňkou, která vypadala jako zapadající
slunce. „Takhle vypadá i tvoje krev, Šimone“, povídá pan
doktor. „Krev se skládá ze směsi tekutin a pevných dílků,
červených a bílých tělísek a krevních destiček. Nejvíce je
těch červených tělísek, která v sobě mají krevní barvivo,
které dává naší krvi tu správnou červenou barvu. Ty
přenášejí kyslík z plic do všech buněk v těle, kde je ho
potřeba a kde se na něj čeká, aby byl použit a spotřebován.
Poté se použitý vzduch vrací zpátky do plic, odkud ho
vydechujeme.“ „A jak se pozná, která krev je která?“, ptá
se zvědavě Šimon. „Jednoduše. Krev s nákladem čerstvého
kyslíku je krásně červená a ta s krvinkami, co nese použitý
vzduch, je tmavší, temnější.“
„A co dělají ty bílé krvinky?“ „Ty mají v našem tělem
úkol pořádkové policie. Odhalí každého vetřelce. Každý
bacil, každou bakterii, každý zárodek nemoci. Obklíčí jej a
pohltí. Aby na tu nemoc stačily a nepřítele přemohly,
okamžitě se rozmnoží. Na víc jak dvojnásobek“, odpověděl
pan doktor. „No a kudy vlastně ta krev teče? Je tam jen tak
volně?“, chtěl vědět Šimon. „I kdepak! Všechno v našem
těle má své místo a i naše krev má své vlastní potrubí.
Podívej. To potrubí se jmenuje tepny a žíly a prochází
celým naším tělem až do posledních konečků prstů u nohou.
Vidíš, jak se ty cesty kříží, protínají a obloukem se vracejí
zpátky k srdci“. „Vypadá to jako kolejnice na mé železnici
a má dokonce i svoje nádraží!“ „Přesně tak. A jezdí po ní
dva vlaky. Ten červený přiváží krev nabitou čerstvým
kyslíkem a ten modrý dopravuje unavenou a odpadem
naplněnou krev zpátky do plic. A to hlavní nádraží se
jmenuje srdce. Tam musí vjíždět všechny vlaky, ty modré i
červené náklaďáky. Tam se otočí a po jiné koleji se opět
vracejí. Stále stejným směrem: ty červené směrem od plic,
ty modré směrem do plic.“ „Ještě mám jednu otázku“,
povídá Šimon. „Nakládají i něco jiného než kyslík?“ „Ale
samozřejmě. Ty vlaky nakládají i potravu. Někdo přece
musí vyživovat a zásobovat každou staničku tvého těla“. Ty
jsou ve svalech, v oku, v nehtech, prostě každá buňka
v těle chce znovu jíst a pít a posilnit se k další práci. A to
se děje v zažívacím traktu. Když ty náklaďáky projíždějí
střevní stěnou, přibírají si tam co je potřeba a bez zastávky
odevzdávají svůj náklad v malých staničkách, kde už čekají
hladové buňky.“
Šimon byl nad tím dvojitým koloběhem krve v lidském
těle přímo u vytržení. V duchu slyšel hukot těch tajemných
vláčků, které v složité spleti žil jedou a cosi vezou, skryty
před očima až do chvíle, kdy se řízneme do prstu. Teprve
potom se několik naložených vagónků vyrojí na světlo dne

Rozpis lékařů stomatologické
služby srpen 2009

v podobě jasně červených krůpějí, nebo také tmavě rudých,
podle toho, do které trati jsme se řízli…..
/čerpáno z knihy Vladimír Thiele: „Mé zázračné já“ /

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Lékař

12.09. – 13.09. MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí

Tel. č.
491 582 381

19.09. – 20.09. Bc. J. N. Ogriščenko – dentista
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov 491 502 425
26.09.

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

27.09.

MUDr. Lukáš Neoral ml.
17. listopadu 291 Police n. M.

602 333 427
491 541 654

MUDr. Ladislav Růžička,
Masarykova 30, Broumov

491 521 839

28.09.

03.10 – 4.10. MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M. 491 543 844
10.10. – 11.10. MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.

491 581 394

 KNIHOVNA
Knihovna města Police nad Metují
není jen hlavní budova na
Masarykově náměstí čp. 75 – 2. Díl

Kdo jste nepořídili tuto výstavu navštívit a dát na ní
svému nejhezčímu obrázku hlas, zde se můžete podívat
alespoň na 2 obrázky, které se v každé kategorii líbily
nejvíce. I my jsme se přidali k hodnotícím a rozhodování
nad množstvím tolika krásných prací bylo věru nelehké.
Na samý závěr uvádíme jména výherců:
Kategorie mladších
1. Aneta Kašparová – 7 let
2. Štěpán Kollert – 6 let
3. Nikola Proudová – 9 let

Kategorie starších
1. Aneta Vajsarová – 11 let
2. Eliška Pohnerová – 10 let
3. Tereza Volšíková – 10 let

Za zdravotně – sociální komisi Bc. Monika Trnovská

Druhou pobočkou naší knihovny je malá knihovnička
v Hlavňově. Také ona má svou historii. Bohužel ji neznám
celou, ale v době mého nástupu do polické knihovny v roce
1982 byla hlavňovská knihovna v péči manželů Pavlíkových.
V jejím vedení (ve smyslu spravování a práce knihovníka) se
vystřídali oba manželé, Jiří i Jana. Pod jejich vedením
knihovna zažila léta tučná i ta hubenější. V knihovně se
scházely děti z turistického kroužku, který Jiří v Hlavňově
vytvořil a vedl. Půjčování knih a časopisů, výstavky
literatury k literárním výročím, akce pro děti – to vše
tvořilo bohatou činnost. Jenže i v knihovně se projevily
nové společenské události. Na jedné straně odchod za prací
a zdravotní problémy v rodině knihovníků a na druhé straně
otevření nových možností (nová média, cestování…) pro
obyvatele, a tím zmenšený zájem o půjčování knih vedl
v roce 1994 až ke strohému úřednímu listu: „vzhledem
k nízké výpůjční činnosti v místní knihovně Hlavňov bude
snížen pracovní úvazek a půjčovní doba byla stanovena na
1. čtvrtek v měsíci…“ Doba byla bouřlivá a přinesla v řadě
obcí zrušení knihoven. Nám se podařilo knihovničku
zachránit, provoz udržet.
A dokonce v listopadu 2006, kdy se paní Pavlíková
rozhodla pro přetrvávající zdravotní potíže ukončit svou
práci v knihovně, rozšířit zase půjčování na dvě hodiny
jedno odpoledne každý týden. Nastoupila mladá knihovnice
a tehdy ještě studentka knihovnictví Jana Jenková. Do
knihovny jsme získali i připojení k internetu (v rámci
projektu PIK – bezplatné připojení knihoven). Dnes Jana
pracuje v Městské knihovně v Náchodě a mě těší, že si
„svou“ knihovničku v Hlavňově ponechala a dál tam každé
úterý na kole s ruksakem knih a časopisů pro „své“ čtenáře
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zajíždí. Lidé tak mají zajištěny své knihy doslova „na
přání“.
Obyvatelé Hlavňova i návštěvníci mají možnost využít
internet i v době mimopůjčovní. Stačí si zapůjčit klíče u
pana Luďka Ferance. Jeho telefonní číslo najdou na okně
knihovny.
Také hlavňovské děti kreslily ilustrace k pověsti Ohnivý
muž u Hlavňova. Své obrázky pojaly komiksově.
Hlavňovská pobočka je nejmenší z našich vesnických
knihoven. V Hlavňově žije 154 občanů, z toho 33 dětí.
V loňském roce každý z nich do knihovny zavítal (počet
návštěvníků) a dospělý si půjčil v průměru 1,8 knížky či
časopisu a dítě 2,5 knihy nebo časopisu (počet výpůjček).
Tolik statistický průměr. Popřejme knihovně a knihovnici,
aby si nová generace nejmenších Hlavňováků a Hlavňovaček
našla cestu do knihovny.

Společné čtení
S příchodem babího léta se zase vrátíme ke společnému
čtení. Ve spolupráci se Senior klubem Ostaš si připomeneme
85. narozeniny (27. 9. 1924) dalšího z našich regionálních
autorů – pana Josefa Škvoreckého. Budete mít možnost
poslechnout si povídku, která vyšla v časopise Toronto Life
v roce 1996 pod názvem „A magic mountain and a willowy
wench“ a kterou pro nás přeložil ing. Václav Eichler a
přednese ji František Pivoňka. Vše doplní autentické ukázky
textu i hudby. Sejdeme se 29. 9. 2009 v 15 hodin v dětském
oddělení knihovny. Srdečně zveme všechny zájemce, nejen
členy Senior klubu.

Výstavy:
Knihovna je spolupořadatelkou dětské soutěže Kouzlíme
s květinou. Výsledky snažení dětí – ukázky aranžmá - budou
součástí Podzimní výstavy zahrádkářů ve výstavních
prostorách Pellyho domů ve dnech 24. - 26. září. Podrobně
dále.
V knihovně vystavíme dětské výkresy Vrabčáka
Všudybyla z městské kroniky.
Na říjen pro vás zapůjčíme z Geografické knihovny
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze výstavu
Svět hor: krajina, rizika, procesy, jejímiž odbornými
garanty jsou Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc a RNDr. Marek
Křížek, Ph.D. z katedry fyzické geografie a geoekologie.
Výstava je věnována geografickým výzkumům horských
oblastí. Odpovídá na otázky: Co jsou vlastně hory a jak
vznikly. Přibližuje práci českých vědců, kteří jsou ve světě
uznávanými renomovanými odborníky. Na výstavě uvidíte
unikátní originální fotografie hor z celého světa (Peru,
Chile, Slovensko, Kyrgyzstán, Ekvádor, Indie). Výstava je
příspěvkem k Mezinárodnímu roku planety Země (20072009).

Pěkovská knihovna Vás zve do svých
prostor na výstavu fotografií

Týden knihoven
Na začátku října ve dnech 5. – 11. také proběhne celostátní
akce Týden knihoven s mottem Knihovna mého srdce.
Koresponduje s celostátní anketou Kniha mého srdce, na níž
se
aktivně
podílejí
knihovny
ČR
http://www.ceskatelevize.cz/program/10214215895.html.
Do konce září můžete i v knihovně vybrat jednu z 12 knih a
hlasovat pro ni. Vítězná kniha bude vyhlášena v průběhu
Týdne knihoven. V polické knihovně v tomto týdnu pozveme
do knihovny děti na besedy a na výstavce si připomeneme
zajímavé knihy v našem fondu.
Věra Plachtová

KINO

Kolárovo divadlo
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.
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

Dokumentární projekt o planetě Zemi,
svět z ptačí perspektivy
Když Yann Arthus-Bertrand, mezinárodně uznávaný fotograf
a autor knihy The Earth From Above, potkal producenta Luca
Bessona, dohodli se ti dva na vytvoření dokumentárního
projektu o planetě Zemi. Cesta po 50 zemích světa je ódou
na krásy a jemnou harmonii naší planety. S optimistickým
přístupem a aktuálními tématy se snímek zaměřuje na
vzrůstající povědomí veřejnosti o současných sociálních
problémech
a
problémech
životního
prostředí.

„Jak se žilo v Pěkově
a na Honech kdysi a nyní...“
Otevřeno:
sobota
neděle
pondělí
středa
pátek
sobota

3. října 2009
4. října 2009
5. října 2009
7. října 2009
9. října 2009
10. října 2009

14 (zahájení) - 17 hodin
14 - 17 hodin
16 - 18 hodin
18 - 19,30 hodin
15 – 19 hodin
10 - 13 hodin
„Z ptačí perspektivy“ se vydáme na cestu kolem světa do
těch nejúžasnějších, ale také nejponičenějších krajin Země –
nádherná, dech beroucí a silné emoce vyvolávající cesta
z hlubin australského korálového pobřeží na vrchol hor
Kilimandžáro, z amazonských pralesů do pouště Gobi,
z bavlníkových plantáží v Texasu do průmyslové Šanghaje a
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ještě dál. Home nám skýtá konkrétní pohled na problémy,
kterým musí naše planeta čelit: globální oteplování, kácení
deštných pralesů, ztráta biodiverzity a ubývání přírodních
zdrojů, ale na druhou stranu i pozitivní vývoj, jako je
vzrůstající demokracie, růst našich příjmů a životního
standardu, rozvoj vzdělání.
Režie: Yann Arthus-Bertrand. Komentář v českém znění
Zdeněk Svěrák
Mládeži přístupný. Dokument Francie 2009 (český dabing,
120 min). Vstupné: 40 Kč

Předprodej vstupenek na filmová představení
pouze 1 hod před začátkem promítání v pokladně kina.
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN: Coco Chanel, Případ nevěrné
Kláry, Doba ledová 3, Operace Dunaj

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
Divadlo Duha, Polná

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, o.s.
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč. Předprodej vstupenek od 21. 9.
*****
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.

DIVADLO

*****
Neděle 29. 11. 2009 v 19 hod

Kolárovo divadlo

62. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Neděle 20. 9. 2009 v 19 hod

VELKÁ ZEBRA aneb JAK ŽE SE TO
JMENUJETE?
Divadlo Palace Praha

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
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

Úterý 13. 10. 2009 v 9.30 a 10 hod

D´ARTAGNAN

Divadelní soubor Symposion Třebechovice pod Orebem

Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč. Předprodej vstupenek od 26. 10.
*****

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
Vozíčkáři po nahlášení na tel. 491 421 501 vstup zdarma.
Změna programu vyhrazena.

62. Polické divadelní hry se uskuteční s finanční
podporou Královéhradeckého kraje.

PELLYHO DOMY
TANEČNÍ KURZY
Nabízíme poslední volná místa do kurzů pro dospělé začátečníky i pokročilé. Více na www.policko.cz
Zápis do tanečních kurzů pro mládež 2010 proběhne
na podzim t. r. Bližší informace budou zveřejněny v příštím
měsíčníku a na plakátech.
********

ZRUŠENA VÝSTAVA:
1. - 21. 9. 2009, Pellyho domy

výstava Astronomického klubu Police nad Metují
********

Pátek 18. 9. 2009 od 19 hod, sál Pellyho domů

Koncert etnické hudby

z Jižní a Severní Ameriky. Vystoupí Duo EV
Vstupné: Kč 50,********

24. – 26. 9. 2009, foyer Pellyho domů

PODZIMNÍ VÝSTAVA
Výstava Kouzlíme s květinou
8

R ůz n é
Poličák na vrcholu osmitisícovky
Gasherbrum I (8 086 m) je
jedenáctou nejvyšší horou
světa a třetím nejvyšším
vrcholem Pakistánu, hned po
K2 a Nanga Parbat.
Na vrcholu třetí nejvyšší hory
Pakistánu stanul na začátku
srpna t. r. David Daw Knill
z Police n. M. spolu s Jaroslavem Netíkem z Broumova.
Třetím úspěšným horolezcem byl Honza Trávníček.

15.30 - I. přehled - vystoupení sborů in memoriam Ignáze
Reimana (bazilika)
17.00 - Divadlo “A” Gliwice - hudební představení (prostor
před bazilikou
18.00 - Konference (prostor za bazilikou)
18.45 - koncert „40 Synów i 30 Wnucząt Jeżdżących Na 70
Oślętach”
20.15 – slavnostní průvod Křížovou cestou na Kalvárii

O zážitky z expedice Gasherbrum 2009 se David podělí na
přednášce, která se v prosinci uskuteční v Pellyho domech.
*******

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
Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete nejpozději
do 15. 9. 2009 na e-mail info@kladskepomezi.cz (do
předmětu uveďte „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.
Bližší informace na www.policko.cz.
*******

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
Podzimní semestr bude zahájen 23. září 2009. Termíny
dalších přednášek: 7. 10., 14. 10., 4. 11., 11. 11. a 2. 12.
2009
Studentem se může stát každý zájemce, který se řádně
přihlásí, vyplní přihlášku a zaplatí školné 200 Kč za semestr.
Přednášková odpoledne se konají na sále Pellyho domů od
14.30 hodin. Jsou otevřena pro řádně přihlášené studenty i
pro veřejnost za 50 Kč na jedno přednáškové odpoledne.
Na ukončení každého semestru obdrží absolvent Osvědčení.
Přihlášení studentů se zaplacením školného bude
probíhat před první přednáškou od 13.45 hodin.
********

Sobota 12. 9. 2009 od 17 hod, Suchý Důl
1. setkání regionálních rockových kapel

DUNĚNÍ ROCKOVÝCH TAMTAMŮ
vstupné: od 16,00 hod 100,- Kč / od 18,00 hod 160,- Kč / od
24,00 hod 100,- Kč. Akce se koná za každého počasí.
********
sobota 26. 9. 2009, Masarykovo náměstí

SPANILÁ JÍZDA

sraz historických vozidel na náměstí (8 - 11 hod)
********

Kulturní přehled ZÁŘÍ - PROSINEC 2009

je v elektronické podobě ve formátu PDF k dispozici na
www.policko.cz. Tištěná verze bude k dostání od poloviny září.
*******

sobota 19. 9. 2009

VIII. FESTIVAL IGNÁZE REIMANNA,
WAMBIERZYCE
Program:
13.00 - slavnostní mše svatá
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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.

svými studenty. Možná však změníte své představy o
kabinetních vědcích. Fyzičtí geografové musí mít totiž
výbornou kondici. Základem jejich práce je terénní výzkum,
instalování poměrně těžké techniky a měřících přístrojů i v
nejméně příznivých a rizikových oblastech. Proto kombinace
vědců a horolezců není v tomto případě neobvyklá.

Připra vujeme na ří j e n
Neděle 4. 10. 2009, Kolárovo divadlo

DUHOVÁ AFRIKA

OD SLONÍ ŘEKY ZA BÍLÝM ŽRALOKEM

Agentura QAK, Kateřina
velkoplošnou live DIASHOW

&

Miloš

MOTANI

uvádí

Ve své nejnovější
diashow se Kateřina
a Miloš MOTANI
s vámi podělí o své
bohaté zážitky a
poznatky
z cesty
napříč
JIŽNÍ
AFRIKOU, která jim
učarovala
svou
neuvěřitelnou
různorodostí, barevností a svými přírodními krásami.
Úplně poprvé se objeví v jejich pásmu kromě nádherných
fotografií i krátké videosekvence. Podkreslující podmanivá
etnická hudba a procítěný komentář vtáhne každého diváka
do dění, jako by byl on sám na cestě.
Uprostřed buše plné AFRICKÝCH ZVÍŘAT objevují také plno
neznámých rostlin. K nezapomenutelným patří i nesčetná
setkání s místními obyvateli.
Z nebezpečného Johannesburgu vede jejich cesta do Blyde
River Canyonu a Krügerova parku. Od SLONÍ ŘEKY míří do
Dračích hor – s výskytem těch nejstarších sánských
jeskynních maleb. DIVOKÉ POBŘEŽÍ je uchvátí nejen svou
nedostupností, nádhernou krajinou a dramatickým pohledem
na moře, ale i původními barevnými hliněnými chýšemi, ve
kterých stále tepe život, jako kdysi zastara.
Od Kapského města a krajiny směrem k Mysu dobré naděje
se nemohou dlouho odtrhnout. Stále je se na co dívat a nad
čím žasnout. A Boulder Beach s roztomilými TUČŇÁKY nemá
daleko od RÁJE. Kateřina s Milošem se poté vydávají do
rozeklaných Cedrových hor, které na druhý den zachvátí
zničující požár. Kolem západního pobřeží s ohromnou kolonií
terejů pokračují až do pouště KALAHARI. Po celou svou cestu
zažívají další krásné, romantické, úsměvné i napjaté chvíle.
Velryby v tuto dobu
jihoafrické vody již
opustily, ale BÍLÍ
ŽRALOCI
krouží
okolo pobřeží po
celý rok. Šance, že
se podaří nějakého
zahlédnout,
je
veliká. Motani na
začátku
své
vysněné dvouměsíční cesty ještě netuší, že se každý den pro
ně stane malým (někdy i větším) DOBRODRUŽSTVÍM.
V DUHOVÉ AFRICE žije duhový národ, vyvěšuje se duhová
státní vlajka, u duhového vodopádu pobíhají duhové
ještěrky, diamanty mají duhový lesk a letní bouřkovou
oblohu zdobí – co jiného než DUHA.
Vstupné: 100 Kč
*******
5. – 27. 10. 2009, foyer Pellyho domů

Výstava Svět hor
Chcete navštívit oblasti pro člověka často nedostupné? Či
poznat drsnou krásu velehor? Výstava Svět hor - krajina,
rizika, procesy Vám umožní poodhalit roušku tajemství,
jímž
bývá
odedávna
horská
krajina
obestřena.
Vývoj horské krajiny má svoje zákonitosti, jež dlouhodobě
zkoumají členové katedry fyzické geografie a geoekologie se

Výstavu doprovází unikátní originální fotografie hor z celého
světa (Peru, Chile, Slovensko, Kyrgyzstán, Ekvádor, Indie).
*******
Středa 7. 10. 2009, sál Pellyho domů

Setkání s Václavem Větvičkou
Bližší informace budou zveřejněny na plakátech a
Jana Rutarová, CKV Pellyho domy

Léto se pomalu, ale jistě, překulilo do své poslední
třetiny a to pro naši mateřinku znamená jediné:
odstartovat nový školní rok. Takže:

„ Vítejte ve školce v Polici nad Metují“
Čeká na Vás 8 odpočatých, veselých, kreativních paní
učitelek v čele s p. ředitelkou Danou Balákovou, přičemž
každá má hlavu plnou neotřelých nápadů a nečekaných
překvapení. Všechny si společně rozdělily 104 dětí do 4
tříd, což je tak akorát, aby žár nadšení nevyhasl dřív, než
skončí školní rok.
Třída Berušek patří 28 předškolákům a šikovným p.
učitelkám Lence Šimkové a Míše Ficencové
Třídu Kopretin sdílí 14 předškoláků a 12 dětí ve věku
5 – 6 let. Oporou této třídě jsou p. uč. Jana Obršálová a Iva
Suchomelová.
Ve třídě Zvonečků se sejde 25 dětí ve věku 3 – 5 let pod
trpělivým a laskavým vedením p. uč. Katky Važanové a Jany
Kleinerové.
Třídu Sluníček ochranitelskými křídly zaopatří p. uč.
Dana Baláková a Kateřina Rajsová pro 25 dětí ve věku 3 – 5
let.
Svou radost a natěšení z pedagogické práce budeme
realizovat prostřednictvím Školního vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání s názvem „Javorový stromeček –
všech tvorečků domeček“.
Pro všech 104 malých, ale šikovných dětí jsme i letos
připravili nabídku kroužků:
1) Pro budoucí malíře zvučných jmen je určen kroužek
výtvarné výchovy. P. uč. Lenka Šimková a Jana
Obršálová děti spolehlivě naučí, jak vytvořit úžasná
díla pomocí těch nejrůznějších výtvarných pomůcek,
materiálů a technik.
2) Malým fakírům a cestovatelům nabízíme kroužek 2 v 1 –
Jóga pro děti a Angličtina hrou. Pod vedením p. uč.
Rajsové si děti zkusí popovídat v angličtině a u toho si
protáhnout tělíčka. Ti zdatnější pak dát nohu za krk.
3) Budoucím koncertním mistrům je určen kroužek Veselé
pískání – zdravé dýchání, v němž p. uč. Baláková naučí
děti vládnout flétničkou, správně dýchat a hrát veselé
písničky.
4) Pro příští Zlaté slavíky máme nový pěvecký kroužek p.
uč. Jany Kleinerové a Míši Ficencové. Pěvecká
průprava, originální repertoár doplněný hrou na různé
rytmické nástroje a možná i účast na některé přehlídce
pěveckých sborečků!
O plná bříška všech v MŠ se starají p. Jana Jirmanová
a Hana Scholzová, samozřejmě v duchu zdravé výživy.
Školka se blýská čistotou jako drahokam a to zásluhou p.
Hany Rutarové, Líby Dostálové a Martiny Macounové. A
pokud se snad vyskytne problém, který vyžaduje specifický
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přístup, máme p. Oldřicha Jenku coby školníka na čistě
chlapskou práci.
Mateřská škola v Polici nad Metují je samostatným
školským zařízením s vlastní právní subjektivitou, nespadá
organizačně pod vedení ZŠ ani není součástí společného
zařízení ostatních mateřských škol v okolí. Zřizovatelem
naší mateřské školy je Město Police nad Metují.
Do nového školního roku tedy vykročme pravou!
Váš kolektiv učitelek MŠ

STATISTIKA

]]]]]]]]

K 31. 8. 2009 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4 254 obyvatel.

JUBILEA

=========

V srpnu 2009 oslavili životní jubilea:
70 let
pan Vojtěch Jirman
pan Jan Sulan
pan Bohumil Valášek
pan Jiří Novák
paní Marie Nevřivá
80 let
pan František Štěpánek
paní Marie Hornychová
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 = = = = = = = ===










Manželské „ANO“ zaznělo v srpnu 9x :
7. 8. Ondřej Vyskočil a Marie Kaufmanová – církevní
obřad v kapli na Hvězdě
8. 8. Pavel Žák a Eliška Slabá – na hvězdecké vyhlídce
8. 8. v obřadní síni – nepřejí si zveřejnění
15. 8. Jakub Urban a Pavlína Pourová – u Soudní brány
20. 8. Zdeněk Šejbl a Monika Sadová – před kaplí na
Hvězdě
21. 8. Jan Klikar a Karolina Dostálová – obřadní síň
22. 8. Lukáš Studničný a Alena Knittelová – v chatě na
Hvězdě
28. 8. proběhli dva obřady – jeden pro vás
nezveřejněný – druhý:
Radek Bayer a Andrea Voříšková - v obřadní síni

8. 8.
Pavel Žák
a Eliška Slabá
na Hvězdě
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15. 8. 2009 Jakub Urban a Pavlína Pourová – u Soudní brány

Dagmar Hambálková, matrikářka

Životní jubileum učitele Pepy Johna
V těchto dnech se dožívá významného životního jubilea
75 let učitel Josef John ze Suchého Dolu.
Milý Pepo,
přejeme Ti vše, co činí život bohatým, co přináší krásu do
tohoto světa a radost do srdce.
Přejeme Ti hodně zdraví, život ať Tě stále baví. Lékařům
se vyhýbej, v přírodě raději pobývej. Na svět se dívej vesele,
ať se co chce semele. Dobrou náladu ať Ti nikdo nezkazí.

Tvoji přátelé ze sdružení SDZP

Vzpomínka

Spoluobčané, pamětníci,
na Vaše urgentní prosby
reaguji a našeho dědečka
pana
Jana
VACKA,
hostinského
a
řezníka
z Kostelní ulice čp. 4, ráda
připomenu.
Krom živnosti se mu
dostalo cti, že se stal řadu
let starostou města Police
nad Metují v době nelehké,
válečné.
PROTEKTORÁT BÖHMEN
UND MÄHREN. Za jeho
působení bylo vybudováno
mnohé, rovněž kulturní
stánek Kolárovo divadlo, kde při zahajovacím projevu po
jeho boku byl i tehdejší skvělý redaktor Československého
rozhlasu, pan František Kocourek, pro svůj vlastenecký
postoj později týrán a umučen.
Byl to zase děda, když 28. 9. 1941 na sv. Václava
odpoledne vzplály stohy lnu nad starým parkem a gestapo

ho pronásledovalo pod pohrůžkou, pokud se nenajde viník,
každý desátý občan bude popraven! Rezolutně odmítl s tím,
že dá všanc celou svoji rodinu. Pan Antonín Janek, rolník ze
Žďára nad Metují, synovec dědy, byl obviněn, jeho mladší
bratr Jaroslav ortel vzal na sebe. Byl nevinen! Umučen
v koncentračním táboře Mauthausenu ve stejné době jako
jeho
spoluvězeň,
písničkář
Karel
Hašler.
Díky
prozřetelnosti, statečnosti a diplomacii se naše město
nestalo terčem fašistického běsnění. Nesmírně moc dobrého
prokázala pí Schimmerová, která dávala echo, takže řadu
občanů zachránila před zatčením. Vděku se nedočkala, ba
naopak. Tak svět odplácí...
Toto krátké zamyšlení je nepatrná část, kterou jsem
přiblížila vašim vzpomínkám z díla a práce, která po
člověku zůstává. Děda byl nanejvýš spravedlivý, příkladný a
přející dobré každému, vzorem pro mnohé dnešní lidi. I
příjem z funkce si nebral, ale dával na SIROTČINEC! To není
všecko...
Začátkem září uplyne 58 let, kdy zemřel v Chebu. Pro
mě zvlášť bolestivé, v den jeho pohřbu mně bylo 13 let!
Děkuji Vám, té hrstce pamětníků a jsem vděčná za
zájem, jakého se nám dostalo a přání o vzácném člověku do
PM napsat. Určitě si zaslouží...
Za rodinu
vnučka H. Krejčová

Žďár nad Metují, obec na úpatí
Ostaše
Katastr obce Žďár nad Metují má rozlohu 8,16 km2 a
nachází se ve výškovém rozpětí od 406,0 (na přítoku Dunajky
do řeky Metuje) do 700,2 metrů nad mořem (vrchol Ostaše).
Důvodem jeho značné členitosti jsou složité historické a
majetkové vazby z doby někdejšího rozsáhlého benediktinského
panství. Obec Žďár a její okolí patří do oblasti s převahou
větrů západních směrů (vanoucích od severozápadu až
jihozápadu) a s úhrnem srážek 700 – 1.000 mm ročně, přičemž
podíl zimních srážek činí 250 – 400 mm. Sněhová pokrývka leží
průměrně 70 – 90 dnů, ale na některých stíněných místech
(např. v rozsedlinách a roklích skal) 120 dnů i déle.

písemné prameny. Jeho počátky, příčina a způsob založení však
asi navždy zůstanou zahaleny tajemstvím. Pro Žďár se
nezachovala žádná zakládací listina a zřejmě ani žádná
neexistovala. Ani archeologické nálezy zatím nejsou schopny
datovat dobu založení vesnice. Dosud jsou z katastru Žďáru
nad Metují známy pouze zlomky keramických nádob, které lze
vesměs datovat od konce 13. do první třetiny 15. století. Jedná
se však pouze o povrchové nálezy z polí v okolí vesnice, nikoliv
tedy z vlastní zastavěné části obce.
Sama vesnice byla umístěna kolem poměrně vodnatého
potoka, jenž vzniká v Bukovici soutokem přibližně stejně
velkého Pěkovského a Hlavňovského potoka a pod Petrovicemi
se vlévá jako levobřežní přítok do Metuje. Jednotlivé usedlosti
- statky - byly postaveny původně na obou stranách údolí na
poměrně vysokých terasách. Vlastní ploché dno údolí ve středu
obce původně nebylo zastavěno a bylo patrně využíváno jako
obecní louky a pastviny. Parazitní zástavba domy chalupníků a
především zahradníků, která vytváří dnešní podobu vesnice, je
nepochybně záležitostí mladší. Tyto sociální skupiny zde nejsou
doloženy ještě na začátku 15. století a první písemné doklady o
chalupách pocházejí až ze století následujícího. V roce 1653
pak bylo ve Žďáře vedle 11 statků již také pět chalupníků
s chalupou a pozemky o výměře od čtyř do devíti strychů a
dokonce i 15 zahradníků s usedlostí zcela bez pozemků.
Od statků se kolmo k ose vesnice rozbíhaly pravidelně
vyměřené rovnoběžné parcely polí. Na levém břehu dosahovaly
parcely až na okraj terasy nad Policí nad Metují a byly dlouhé
v průměru kolem 780-980 m. O část této plužiny (plužina je
název užívaný pro všechny pozemky patřící k vesnici a
využívané k zemědělským aktivitám) o velikosti dvou parcel
Žďár, neznámo kdy a za jakých okolností, přišel. Parcely
nacházející se mezi Žďárem a Strážnicí, označované na
indikačních skicách stabilního katastru jako Svatojosefské
položení, se staly součástí katastru Police nad Metují, k němuž
patřily minimálně již v 16. století.

Památky v obci

V obci Žďár nad Metují lze objevit hned několik zajímavých
památek, v současné době zde evidujeme 21 drobných
kamenných památek a křížů. Některé z nich se v posledních
dvou letech podařilo opravit. Obec nyní usiluje o záchranu
ostatních.
Nejhonosnějším prvkem lidové architektury 2. poloviny 19.
století v obci jsou dochované klasicistní dvorcové statky tzv.
broumovského typu. Celek statku tvořilo několik budov,
jednalo se o obytné a hospodářské prostory, kromě
nejvýraznější hlavní budovy statku s navazující stájí a chlévem
zde byl skromnější výměnek a stodola. Detaily jsou vytvořeny
ve štuku a doplňují základní členění fasád určených lizénami,
římsami, slepými arkádami a pilastry.
Pod honosnými budovami statků v údolní nivě Dunajky
stavěli svá skromná obydlí chalupníci a zahradníci. Obvyklým
materiálem bylo nejlevnější a zde nejdostupnější dřevo.
Z takzvaných císařských otisků stabilního katastru z roku 1840
je patrné, že tehdy bylo v katastru obce pouze 7 zděných
budov (3 statky, mlýn, škola, kovárna a benediktinská hájenka
na Ostaši). Nyní je možné v obci objevit posledních několik
čistě roubených staveb. Později byly některé stavby částečně
dozdívány, vznikají tak objekty poloroubené (roubená zůstala
světnice, kde se odehrával rodinný život).

Slavní obyvatelé Žďára

První písemnou zmínku o Žďáře nad Metují (villa Zdar)
najdeme v listině z 20. září 1395, kterou král Václav IV.
potvrdil břevnovskému klášteru jeho výsady a majetkovou
držbu. Listina se bohužel nedochovala v originále, ale její text
byl inserován (vložen) v konfirmační listině krále Zikmunda
Lucemburského z 13. září 1436. I tu ovšem známe pouze z
opisu z roku 1732 a její obsah tak mohl být poněkud pozměněn
a aktualizován. Za první autentickou písemnou zprávu o Žďáře
tak můžeme považovat až záznam v urbáři Břevnovského
kláštera z roku 1406 (villa Zďar, villa Zdiar). Žďár nad Metují
však byl založen podstatně dříve, než se o něm zmiňují první

Mnoho zajímavých a jedinečných osobností, vždyť
výjimečnost člověka nespočívá v jeho slávě. Přesto je věhlas
pro nás důležitým kritériem pro zařazení jedince mezi
významné rodáky. Z této kategorie bychom mohli jmenovat
například Antonína Krtičku – Polického, známého polického
knihaře, knihkupce, spisovatele a sběratele regionálních
pověstí. Díky jeho úsilí si dodnes můžeme vyprávět desítky
poutavých příběhů z celého Policka. Narodil se 17. června 1879
ve žďárském statku č.p. 18.
Dalším významným žďárským rodákem je Augustín Meier,
operační pilot 310. československé stíhací perutě RAF, který se
v obci narodil 9. května 1914. O život přišel 21. května 1944 při
ofenzivní akci nad Francií, po válce získal „In memoriam“
Československý válečný kříž a v roce 1991 byl posmrtně
povýšen do hodnosti podplukovníka letectva.
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Několik let svého dětství v obci strávila také herečka Květa
Fialová.

kterou navštěvovalo ve školním roce 2008/2009 31 žáků
prvního až pátého ročníku. V centru obce je v provozu pobočka
České pošty, prodejna smíšeného zboží a pohostinství.
Z veřejné dopravy je v obci autobusová i vlaková zastávka.
Společenský život v obci zajišťuje Tělocvičná jednota Sokol,
Sdružení dobrovolných hasičů Žďár nad Metují a Honební
společenstvo Žďár nad Metují.

Stolová hora a osada Ostaš

Školství v obci

První zprávy, které máme o vzdělávání dětí ve Žďáře,
hovoří o tzv. pokoutních školách, kdy se některý z dospělých
obyvatel, většinou sečtělejší řemeslník nebo válečný invalida,
ve svém vlastním obydlí pokoušel naučit skupinku dětí
základům čtení a psaní, trochu počítat a odříkávat odstavce z
katechismu. První budova školy byla dokončena 18. října 1824.
Na malou věžičku školy jako na nejvýznamnější a snad v té
době jedinou veřejnou budovu v obci byl krátce předtím
slavnostně zavěšen malý obecní zvon. Na konci 19 století však
stará škola s jednou třídou kapacitně nevyhovovala, a tak se
6. března 1899 začalo s bouráním a již na konci měsíce byly
vystavěny nové základy. Současná školní budova byla
kolaudována 25. září 1899, slavnostně vysvěcena a pak předána
svému účelu pro tehdejších 110 dětí dne 8. října 1899.

Železnice
Doprava na železniční trati Choceň – Broumov vedoucí
katastrem obce byla slavnostně zahájena 25.7.1875. Železnice
sice procházela katastrem obce Žďár nad Metují, ale nejbližší
stanice byla v České Metuji (stanice Matha-Mohren / Methuj–
Dědov), kam mnozí obyvatelé obce chodili podél Ostaše.
Současná vlaková zastávka pod Žďárem vznikla až později a
byla pojmenována Marschau / Maršov. Po vzniku samostatné
Československé republiky docházelo v příhraničí ke změnám
katastrů obcí a ke Žďáru přibližně od roku 1919 náleželo i
metujské nádraží. Tak došlo k paradoxu, kdy na katastru obce
byla železniční zastávka i nádraží a ani jedno neneslo její
jméno. Zastupitelstvo obce již v prosinci 1902 požádalo o
změnu názvu zastávky Maršov na Žďár, ale žádosti nebylo
vyhověno. Druhý pokus o změnu názvu zastávky byl podniknut
v roce 1921. Poličtí tehdy navrhovali názvy Police – město,
případně Police - zastávka, naproti tomu zastupitelé ze Žďára
prosazovali název Žďár – Ostaš. Žádost však byla dopisem
ředitelství československých státních drah v Hradci Králové ze
dne 17. srpna 1922 opět zamítnuta. Třetí pokus učinil Obecní
úřad Žďár 5. března 1925, znovu žádal o změnu názvu
zastávky, a to na Žďár pod Ostašem, ani tentokrát nebylo
žádosti vyhověno. Současný název Žďár nad Metují se
v jízdních řádech objevuje až v době druhé světové války, ke
změně došlo mezi lety 1941 až 1943, v jízdním řádu z
1. listopadu 1943 je uvedeno Brand (Mettau) / Žďár n. M..

Současnost

Nová výstavba byla v obci zahájena v roce 1996, kdy byly
vyčleněny pozemky vhodné pro stavbu rodinných domů a
připraveno územní rozhodnutí na prvních 7 nemovitostí. Obec s
finanční spoluúčastí státu zainventovala potřebné inženýrské
sítě a v roce 2001 také výstavbu devíti dvojdomků. Celkem 18
stavebních pozemků bylo prodáno zájemcům. Nová čtvrť byla
ve třetí etapě zastavěna devíti bytovými domy s 36 nájemními
byty, které byly kolaudovány v letech 2007 a 2008. Jejich
výstavba byla podpořena částkou 19,8 mil Kč z programu
podpory výstavby bytů pro příjmově vymezené osoby v obcích.
Počet obyvatel se v obci Žďár nad Metují v posledních osmi
letech zvýšil téměř o 150 osob. V polovině roku 2008 žilo v obci
621 obyvatel s věkovým průměrem 38 let. Ve Žďáře funguje
mateřská škola s kapacitou 25 dětí a malotřídní základní škola,
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Na katastru obce leží také stolová hora Ostaš se
stejnojmennou osadou. Jméno Ostaš je patrně odvozeno od
svatého Eustacha, který byl patronem lovců. První zpráva o
Ostaši vypráví o tom, že Léta Páně 1421 v úterý po Božím těle
Slezáci vtrhli do Čech, město Polici vypálili, mnozí obyvatelé
Police byli zamordování a někteří se chtěli zachránit útěkem do
lesů a skal na Ostaši. Někdo je však vyzradil, a tak byli
dopadeni, ze skal házeni, ženy věšeny za vlasy na stromy či
jinak zabíjeni. Zdejší skály poskytovaly lidem azyl i později,
například během třicetileté i sedmileté války. Údajně zde klid
hledalo nejen civilní obyvatelstvo, ale občas i vojsko. Skalní
město podle pověstí posloužilo jako úkryt i českým bratrům
v době protireformace.
Záhy po zmiňovaném krveprolití v roce 1421 byl na Ostaši,
na místě, kde prý byl stať zrádce Holinka, postaven kříž a roku
1484 vedle něho zbudována kaple sv. Kříže, poněkud více na
západ od této stávající kapličky. Podle pověsti se zde stal
zázrak, kdy slepá modlící dívka zde začala vidět. Tradice
procesí z Police ke kapli na Ostaši má své kořeny
již
v 16.století, výrazných rozměrů nabyla ve století 17. a
osmnáctém. Záhy zde vznikla i malá osada – v roce 1727 zde
stálo 7 chalup. V roce 1669 byla dřevěná kaple přestavěna a
rozšířena, ale ani takto zvětšený prostor nebyl schopen
pojmout množství lidí, které sem během procesí přicházelo, a
tak byl na příkaz opata Otmara v roce 1711 vystavěn na Ostaši
nový kamenný kostel. Stavba byla dokončena v roce 1720,
kostel měl 3 oltáře – hlavní sv. Kříže a dva postranní sv.
Vavřince a sv. Benedikta. Kostel byl však po necelých 70 letech
císařem Josefem II. v roce 1787 zrušen. Stavba i materiál byl
odprodán Janu Palatovi ze Žďára, o osm let později byla vlastní
stavba kostela zbořena a kříž z tamního oltáře byl přemístěn do
klášterního kostela v Polici. Tato kaplička byla postavena
v roce 1859 nákladem Celestína Velce ze zdi bývalého kostela.
Zmiňovaný majitel jedné chalupy na Ostaši se totiž za války
rakousko-italské na bojišti zavázal, že pokud vyvázne zdravý,
tak na Ostaši obnoví kapli.
V současné době se po téměř třech letech práce připravuje
do tisku kniha Žďár nad Metují – malebný kout pod Ostašem.
Na publikaci pracoval autorský kolektiv vedený Mgr. Michalem
Burešem, svou pílí a invencí přispěli především Mgr. Lydia
Baštecká, Mgr. Jan Tůma, PhDr. Ladislav Hladký CSc., PhDr.
Václav Sádlo, Jiří Kopecký, Ludmila Štěpánová, Mgr. Petr
Köppl, Jan Rail a další. Podařilo se shromáždit poměrně velké
množství pramenů, historických fotografií, textů a vzpomínek.
Dílo s téměř dvěma sty stranami formátu A4 bude dokončeno
do konce tohoto kalendářního roku. Tam se o obci dozvíte
mnohem více.

Mgr. Michal Bureš a kolektiv

Nabitý víkend v Adršpachu aneb do
konce roku snad už klid
O víkendu 14.-16. 8. 2009 zaznamenal Adršpach dny s
extrémní návštěvností, které se v posledních letech
vyskytují několikrát ročně, obvykle v kombinaci se svátky u
našich sousedů v Polsku. Tento nový fenomén – nárazové
přeplnění skal a přeplnění parkovišť - narostl skokem po
otevření hranic v souvislosti s přistoupením ČR k
Schengenské
dohodě.
Pěkné počasí a dny volna přilákaly do národní přírodní
rezervace Adršpašsko-teplické skály tisíce turistů.
Vysoká návštěvnost však přidělává vrásky ochraně
přírody. Na turistické cestě pak vzniká souvislý průvod lidí,
v úzkých místech ve skalních soutěskách nastává tlačenice a
namísto radosti z obdivování krásné přírody se u

návštěvníků skal dostavují spíše negativní pocity. Bohužel s
vyšší návštěvností roste i intenzita poškozování přírody
některými neukázněnými turisty – zejména sešlap vegetace
mimo vyhrazený chodník, odhazování odpadků, v poslední
době i nevratné poškozování skal vyrýváním nápisů. Davy
čekající přes hodinu na projížďku na loďce na jezírku nad
vodopády i zpomalení průchodu skalami ve dnech
s extrémní návštěvností
představují také hygienický
problém, protože uvnitř skal nejsou žádné toalety.
To vše si uvědomuje nejen Správa CHKO Broumovsko,
ale i provozovatel turistického okruhu obec Adršpach. Oba
subjekty zastávají společný názor, že dokud k parkování
návštěvníků postačuje kapacita stávajících parkovišť, tj.
okolo 700 aut, je situace uvnitř skal ještě udržitelná. Proto
došlo k dohodě, že v případě, kdy tato kapacita bude
naplněna, nebude umožněno nouzové parkování na loukách,
které je navíc v CHKO v rozporu se zákonem. Vozidla budou
mít umožněný pouze volný průjezd obcí, anebo se budou
vracet zpět.
Pro zajištění hladkého průběhu tohoto
opatření byla dohodnuta spolupráce s Policií ČR a Českou
inspekcí životního prostředí. Toto opatření sice přineslo
nepříjemnosti těm, kteří minulou sobotu mezi dvanáctou a
čtrnáctou hodinou chtěli zaparkovat v Adršpachu, ale
zajistilo ještě únosný stav uvnitř rezervace. I tak zde po
některých úsecích turistické stezky v době největšího
návalu prošlo téměř 1700 návštěvníků za hodinu dohromady
v obou směrech.

Pracovníci ochrany přírody se však v drtivé většině
setkávali s pochopením a slušným chováním ze strany
řidičů. Ochrana přírody neuložila v rámci akce žádné
pokuty, řidiči pokoušející se nevhodně zaparkovat v rozporu
se zákonem byli upozorněni a odjeli. Většina se vrátila do
Teplic nad Metují a návštěvu Adršpachu odložila na pozdní
odpoledne nebo na jindy. V několika případech byly
nevhodně parkujícím autům vloženy za stěrač lístky s
informací o tom, že zde je parkování podle zákona
zakázáno.
Správa CHKO Broumovsko
by touto cestou chtěla
poděkovat jak spolupracujícím institucím za mimořádné
nasazení, tak i všem ukázněným turistům a zejména
ohleduplným návštěvníkům chráněného území, kteří k věci
přistoupili s pochopením. Do konce roku se již podobný
nápor turistů naštěstí neočekává. V následujících měsících
se bude jednat o lepším systému parkování, zavedení
účinnější regulace dopravy ve špičkách a zlepšení
informovanosti turistů i řidičů tak, aby se podobným
komplikacím dalo lépe předcházet. Zastavovat nával turistů
poté, co přijeli a zaparkovali až na turniketu pokladny nebo
před labyrintem skal, je totiž pozdě.
Ing. Petr Kuna - Správa CHKO Broumovsko

Moll i dur v pískovně
Na konci posledního srpnového víkendu zněly
v pískovně, která je součástí Národní přírodní rezervace

Adršpašsko-teplické skály, krásné tóny mistra klávesového
světa, pana Mariána Vargy.
Celou akci lze shrnout do jediného slova: Výjimečnost.
Výjimečnost v durovém i mollovém podání.
Koncert výjimečné hudby se konal ve výjimečném
prostředí skal, které je chráněno nejpřísnější kategorií
ochrany přírody u nás. Výjimečné proto bylo i udělení
souhlasu Ministerstva životního prostředí s takovou akcí.
Neděle, 19 hodin: Stovky přátel krásné hudby obklopují
pískovnu v Adršpachu a očekávají rozezvučení prostoru.
Možná příznačně pro dvacetiletí svobody, které měl koncert
připomenout, se ale děje ještě jiná věc: Mnoho desítek lidí
stoupá do strmého svahu nad pískovnu, mimo značené cesty
a porušuje přitom zákon o ochraně přírody a krajiny.
V rukách často zapálené cigarety, lahve, někdy za ruku
děti. Lze zde teď trochu nezáživně, byť korektně psát o
pošlapané vegetaci v místech, kam podle ducha zákona
nemá vkročit noha turisty. Lze bohužel také psát o tom, že
ne vše v této části rezervace vypadá tak, jak by člověk
intuitivně očekával od nejpřísněji chráněné přírody. Je ale
nutné psát zejména o tom, že není v pořádku, když tak
mnoho „tajných návštěvníků koncertu“ argumentuje
evidentně účelově horolezectvím a není ochotno odejít ani
po upozornění na to, že ohrožuje padajícím kamením
diváky pod nimi.
S vědomím tohoto nebezpečí pracovníci Správy CHKO
Broumovsko čelili reakcím lidí lhostejných k tomu, že svým
chováním ničí vzácnou přírodu a ohrožují ostatní. Až ve
spolupráci s Policií ČR se podařilo tyto lidi vykázat na
značené cesty.
Je opodstatněnou otázkou, zda za stávajícího stavu
respektu k zákonům, které mají hájit hodnoty všech v naší
společnosti, činit z těchto zákonů výjimky.
Pro jeden večer měli výjimečné postavení k jednomu
zákonu milovníci hudby. Pro mnoho dní má výjimečné
postavení k tomuto zákonu celá velká skupina horolezců. Po
oné neděli však lze nabýt dojmu, že mají někteří členové
této skupiny pocit nepřiměřené výlučnosti. Výlučnosti,
kterou jsou ochotní sebevědomě argumentovat, i když jde o
přímé ohrožení ostatních. Tento pocit výlučnosti stál při
zrodu většiny období lidské nesvobody. Je škoda, že tak
silně zazněl právě vedle zvuků krásných tónů, které měly
připomenout dvacetiletí svobody.
Petr Köppl, SCHKO Broumovsko

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Prázdniny jsou odjakživa pro skauty obdobím konání
velkých akcí, jakými jsou tábory. Ať už stálé nebo putovní.
Nebylo tomu jinak ani o letošních prázdninách u polických
skautů. Táborů bylo hned několik. O táboře skautů a
skautek v Ruprechticích jste si mohli přečíst v minulém
čísle zpravodaje. Jejich tábor se na dva týdny proměnil
v tábor archeologů pátrajících po stopách dávných
civilizací. Tábor vlčat a světlušek byl ve stejném termínu,
ale v Orlických horách, na břehu Divoké Orlice nedaleko
Bartošovic. Samo prostředí nabízelo krásné možnosti využití
oněch dvou týdnů. Plavba na duších mezi kameny divoké
řeky, výroba vlastních lodiček a napínavé závody s nimi.
Také výlety do okolních kopců, pátrání po tajemstvích
„staroegyptských chrámů“, tkaní rohoží, výroba sošek
z keramické hlíny, sportovní soutěže a mnoho jiných
zajímavých činností, které nejen prověřovaly schopnosti a
dovednosti účastníků, ale přispívaly i k výborné náladě a
skvělé zábavě po celou dobu tábora. Na táboře byli
dokonce i dva účastníci ze zahraničí, tedy děti polibků,
toho času žijících v cizích zemích. Z Anglie a z Kanady.
Takže bylo možné zaslechnout i velmi zajímavý rozhovor
mezi kluky: „Kdy ses narodil? Když padá sníh?“ „Ne, když
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táhnou lososi!“ A nabízí se otázka pro čtenáře: Kdy že se to
kanadský účastník tábora narodil?

Skautky si na konec prázdnin vyrazily na pětidenní
putování přes Žďárské vrchy. Hlinsko, Svratka, Devět skal,
Velké Dářko. Žďírec nad Doubravou. Krásná krajina, úžasné
zážitky.
Ukázku z činnosti oddílu skautů můžete vidět na výstavě
Hraničníků Broumovska, která potrvá ještě do konce měsíce
září v prostorách kláštera v Polici. Informace o ní jsou také
na adrese: www.hranicniky.skauting.cz. Další informace o
tomto
oddíle
si
můžete
nalézt
na
adrese:
www.obf.skauting.cz
No a po prázdninách se opět vracíme k pravidelné
činnosti. Plánujeme výlety i další akce, zahajujeme
pravidelné schůzky v klubovně. Ty jsou v podobných
termínech jako v roce minulém, tj.:
Světlušky, děvčata 7 - 11 let v úterý od 16.00 do 18.00 hod.
Vlčata, chlapci 7 - 11 let, ve středu od 16.00 do 18.00 hod.
Skauti, chlapci od 12 let, ve čtvrtek od 16.00 do 19.00 hod.
Skautky, děvčata od 12 let, pátek od 15.00 do 17.30 hod.
Pokud se chce někdo přidat a prožívat s námi krásné
chvíle při zajímavé činnosti, bude vítán.

V červenci jsme již tradičně společně oslavili
narozeniny, nakoupili si nějaké nové,, hadříky“ od
,,prodejkyň“ textilu, které náš domov pravidelně navštěvují
i navzdory nefunkčnímu výtahu. Vynosit zboží do druhého
patra není opravdu žádná sranda. Děkujeme!
Začátkem srpna jsme rádi přijali pozvání manželů
Šimonkových do jejich krásné hospůdky v Maršově, kde naše
uživatele bohatě pohostili. Moc děkujeme!
Dvacátého srpna jsme se zúčastnili popouťového
posezení v DPS Javor, kde se nám, jak jinak, také moc
líbilo, občerstvení bylo výborné a písničky v podání pana
Nentvicha jsme si opět rádi poslechli. Za pozvání
děkujeme!
Naše letní oslavy jsme zakončili na Bartolomějské pouti
v Domově důchodců v Malé Čermné 30. 8., kterou v areálu
tamějšího domova důchodců pořádá město Hronov a
dobrovolní hasiči z M. Čermné. Ochutnali jsme výborné
maločermenské koláčky, snědli klobásu a vše zapili různými
moky, byla zde i bohatá tombola a samozřejmě i muzika.
Lepší zakončení prázdnin si ani neumíme představit. Za
pozvání děkujeme!
Nyní se už těšíme, až začnou trochu více růst houby,
abychom si mohli jejich sběr v lese náležitě užít. Všem
houbařům zdar!
Na závěr zase jeden recept, tentokrát houbařský:

Houbové karbanátky (1. varianta)
Rozpis pro čtyři osoby
•
500 g čerstvých hub (výběr je na vás)
•
2 housky
•
150 ml mléka
•
1 vejce
•
2 menší cibule
•
2 lžíce másla
•
sůl, pepř
•
majoránka
•
2 stroužky česneku
•
120 g strouhanky
•
3 lžíce sádla
Na troše másla opečeme nakrájenou cibulku a dáme
stranou. Houby omyjeme, očistíme a nakrájíme na malé
kousky. Na rozpáleném sádle zprudka opečeme a poté
dusíme ještě 15 – 20 min. Housky nakrájíme na středně
silné plátky, zvlhčíme mlékem a rozmačkáme vidličkou.
V míse smícháme podušené houby, housku, osmaženou
cibulku, vejce, nastrouhaný česnek, sůl a pepř a dochutíme
majoránkou.
Vypracujeme hmotu a z ní tvoříme menší placičky.
Obalíme ve strouhance a pečeme dozlatova.
Jako příloha je vhodná bramborová kaše s bylinkami a
kyselé okurky.
Houbové karbanátky (2.varianta)

Josef Hejnyš, vedoucí střediska

Co se týká počasí, nebyl červenec, jak jsme si jistě
všimli, nic moc a my byli rádi, že nám na zahradě stojí
stan, do kterého jsme se mohli uchýlit. Za to v srpnu jsme
si tepla a sluníčka mohli užít až, až…, i když letos byl náš
pohyb po zahradě trochu omezen z důvodů probíhající
přístavby, jejíž průběh pečlivě sledujeme.
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Ingredience:
500- 600 g čerstvých hub, voda, sůl, kmín, 1 -2 cibule, 3 i
více stroužků česneku, sůl, pepř, trochu muškátového
květu, sekaná petrželka, 2 vajíčka, strouhanka.
Bešamelová omáčka: 50 g másla, hladká mouka.
Opražíme do růžova, zalijeme mlékem, povaříme a
necháme vystydnout.
Příprava:
Houby očistíme, pokrájíme, propláchneme studenou
vodou a vložíme do vařící slané vody s kmínem. Povaříme
kolem 3 minut. Vodu slijeme, houby necháme okapat,
rozsekáme nožem nebo umeleme na ručním strojku.
Umleté nebo posekané houby vložíme do mísy, přidáme
2 vajíčka, pepř, česnek utřený se solí, muškátový květ,
sekanou petrželku a cibuli, bešamelovou omáčku a
strouhanku. Řádně proděláme, pokud je hmota řídká,
přidáme strouhanku.

Tvoříme ploché karbanátky, které ještě jednou
obalujeme ve strouhance a pečeme na sádle nebo oleji.
Věnováno památce mého bratra, který byl velkým
milovníkem přírody a hlavně houbařem i v zimních
měsících, kdy do lesa chodil krmit zvěř.
Doporučená příloha: brambory na všechny způsoby.
DOBROU CHUŤ!!
Za DD Věra Kašíková, ředitelka

Astronomický klub
Police nad Metují
METEORIT POLICE
16. září v 8 hodin 15 minut uplyne 40 let od dopadu
meteoritu na střechu domku paní Františky Klimešové
v Suchém Dole. Zásluhou RNDr. Zdeňka Ceplechy z
Onřejova, pana Vladimíra Mlejnka, ředitele hvězdárny
v Úpici a pana Jiřího Vacka, člena AK v Polici byl meteorit
dopraven k analýze do laboratoří v Německu a USA.
Spadlý meteorit měl podle odhadu hmotnost 0,84 kg.
Uchovaný kus o hmotnosti 0,68 kg a rozměrech 59 x 77 x
118 mm je uložen v Národním muzeu v Praze a nese název
Police.
Očitým svědkem pádu byla paní F. Klimešová a její
sousedka paní J. Kohlová ze Suchého Dolu. Existuje též
jedno svědectví z Chocně a tři z Jaroměře. Neúspěchem
skončily pokusy o dohledání dalších úlomku meteoritu
v místě předpokládaného dopadu v Polsku.
PODZIMNÍ ROVNODENNOST
22. září ve 23 hodin a 18 minut středoevropského
letního času vstoupí Slunce do znamení Vah. Nastane
astronomický podzim, podzimní rovnodennost.
V období rovnodennosti je den stejně dlouhý jako noc.
Slunce svítí kolmo na rovník. Lidé žijící v tropických
oblastech na rovníku mají v poledne Slunce přímo nad
hlavou, tj. v zenitu.
Severní polokoule Země se po podzimní rovnodennosti
stále více odklání od Slunce. Dny, které jsou již kratší než
noci, se dále zkracují.
Jižní polokoule Země se po podzimní rovnodennosti
přiklání ke Slunci a dny u „protinožců“ budou naopak delší
než noci.
A čemu vděčíme za střídání ročních období, slunovratů,
rovnodenností a „efektů“ s tím spojených? Úhlu 66,6°,
který svírá rotační osa naší Země s rovinou, ve které obíhá
kolem Slunce…

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

22. září vstupuje do znamení Vah, začíná
astronomický podzim,
v září se den zkrátí o 1 hodinu a 48 minut,
4. v úplňku, 12. v poslední čtvrti, 18. v novu,
26. v první čtvrti,
na konci měsíce nad východním obzorem,
ráno nad východním obzorem,
po celou noc v souhvězdí Blíženců,
po většinu noci v souhvězdí Kozoroha,
30. v konjunkci s Měsícem,
nepozorovatelný,
po většinu noci v souhvězdí Vodnáře,
po většinu noci v souhvězdí Kozoroha

Člověk a svět práce
Jaký je vlastně svět práce? Jak vypadá prostředí
zejména výrobních firem, jaké jsou v nich pracovní pozice,
jaká je jejich pracovní náplň, odpovědnost. Co všechno je
třeba umět a znát, abych v zaměstnání uspěl? To všechno
jsou otázky, na které v projektu „Motivace žáků základních
škol pro volbu budoucího povolání“ získá odpověď cca 1100
žáků šesti základních škol Broumovska a Policka. Projekt je
ze sta procent financován z prostředků Evropských
sociálních fondů v rámci operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Hlavním řešitelem projektu je
Podnikatelský klub Broumovska. Projekt je zahájen
začátkem tohoto školního roku a potrvá dva a půl roku.
Projekt svými aktivitami doplňuje vyučovací předmět
druhého stupně základních škol "Člověk a svět práce" o
poznatky a zkušenosti z pracovního prostředí převážně
výrobních podniků, přibližuje žákům podmínky výkonu
práce různých oborů a profesí a seznamuje je s požadavky
kladenými na zaměstnance. Přináší jim informace o situaci
na trhu práce a možnostech uplatnění v různých oborech a
povoláních. Umožňuje tak žákům uvědomit si důležitost
přípravy a závažnost výběru budoucího povolání. Hlavními
aktivitami projektu jsou semináře obsahující interaktivním
způsobem zpracované prezentace na téma jako je "Řemesla
v průběhu staletí", "Výroba a my", " „Prostředí organizací“
apod. Na ně navazují návštěvy podniků a pracovišť, kde se
mohou žáci podrobněji seznámit s podmínkami výkonu
práce v různých povoláních. Dále si mohou vyzkoušet svoji
zručnost při práci s polytechnickými stavebnicemi
zakoupenými v rámci projektu jako učební pomůcky.
Při návštěvách výrobních podniků mohou žáci vidět
možnost uplatnění svých školních znalostí a dovedností v
budoucím životě, uvědomit si, co všechno musí umět a
znát, aby mohli uspět ve svém budoucím povolání. Tím
chce projekt dát hlubší smysl jejich současnému učení a
motivovat je k dalšímu rozvoji. Součástí projektu je i
dotazníkový průzkum, který bude průběžně ověřovat
postoje a názory žáků na volbu povolání. Výstupy z tohoto
šetření budou sloužit pro korekci aktivit projektu v průběhu
jeho realizace a ověření efektivnosti používaných postupů.
Jedním z cílů projektu je pomoci výchovným poradcům
škol vytvořit kvalitní zázemí v podnikatelském prostředí,
obohatit jejich práci o zkušenosti z reálného světa práce,
pomoci jim při organizování zajímavých exkurzí do
výrobních podniků a zprostředkovat jim dobré a věrohodné
informace o podmínkách výkonu práce různých povolání.
Žákům škol pak usnadnit orientaci ve světě práce a
napomoci jim při odpovědnějším rozhodování při výběru
budoucího povolání a přípravě na něj.
Více si o projektu můžete přečíst na stránkách soutěže
Dobrá rada nad zlato, kterou vyhlašuje Národní vzdělávací
fond, o.p.s, a to na adrese: www.topregion.cz/soutez
Projekt je zde uveden pod názvem „Člověk a svět práce“
Josef Hejnyš, koordinátor projektu

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Nová emise

Karel VACEK, Astronomický klub Police
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Námět známky
České středohoří se rozkládá na severozápadě Čech při
dolním toku řeky Labe. Nejvyšším bodem pohoří je vrchol
Milešovky (837 m), nejnižším hladina Labe (122 m), což
představuje výškový rozdíl 715 m. Vulkanický masiv
Středohoří je budován téměř ze tří čtvrtin horninami
čedičovými, dále trachytickými a andezitickými. Z
mineralogického hlediska je oblast proslulá výskytem
českého granátu na Třebenicku a Třebívlicku.
Pestrost geologických poměrů a klimatických podmínek
umožňuje výskyt širokého spektra rostlinných i živočišných
druhů. Více než 160 druhů živočichů patří mezi zvlášť
chráněné, z toho je 66 silně a 39 kriticky ohrožených. České
středohoří je od r. 1976 chráněnou krajinnou oblastí na
ploše 1063,17 km2.
Na aršíku je pohled z jižního břehu řeky Ohře od vsi
Brníkov na panorama Českého středohoří. Do popředí
vystupuje čedičový vrch se zříceninou hradu Hazmburk a
raně barokní zámek v Libochovicích, které jsou zobrazeny
na známce. V pozadí ohraničují obzor (zleva) Solanská hora,
Hrádek, Lipská hora, Milešovka, Košťál, Kletečná a Lovoš.
Aršík je doplněn textem ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ. Tato malebná
krajina okouzlila již malíře Emila Fillu, který v letech 195052 tvořil panoramatické obrazy Českého středohoří.
Způsob tisku: Ocelotisk z plochy v barvě černé
kombinovaný barevným ofsetem.
Výtvarný návrh: RNDr. Adolf Absolon
Rytina: Martin Srb
Stanislav Plachta

Zahrádkáři informují
Český zahrádkářský svaz základní organizace
v Polici nad Metují pořádá

zájezd do Častolovic na výstavu

Zahrada východních Čech
Zájezd se uskuteční
v sobotu 10. října 2009.
Odjezd z polického náměstí v 7.30 hodin.
Navštívíme výstavu, na které uvidíme různé druhy
zeleniny, zahrádkářské speciality, zahradní nábytek,
skleníky, veškeré zahrádkářské pomůcky, nářadí a
zahrádkářskou techniku. Celá výstava bude naaranžována
velikým množstvím květin (jiřiny, jiřinky, chryzantémy,
begonie, okrasné květiny listem atd.) okrasnými stromky a
aranžérskými doplňky.
Navštívíme stálou expozici obrazů malíře Antonína
Hudečka. Tato galerie se nachází v prostorech Obecního
úřadu Častolovice. Připomeneme si malířovo působení
v Machově.
Odpoledne navštívíme Rychnov nad Kněžnou – rodiště
Karla Poláčka a Jiřího Šlitra. Navštívíme Kolowratský
zámek. Domů se vrátíme (v případě pěkného počasí) přes
Orlické hory a Šerlich.
Stravování si zajistí každý sám.
Přihlášky v knihovně v Pellyho domech v pondělí a
v pátek od 12.00 do 17.00 hod., v úterý a ve čtvrtek od
9.00 do 17.00 hod. Závazně budou přijímány přihlášky od
členů naší ZO od 21. do 25. září, od ostatních od 29. září do
2. října 2009.
Člen naší ZO a jeden člen jeho rodiny zaplatí za jedno
místo 100,- Kč, nečlen na ZO zaplatí 140,- Kč.
V případě neúčasti na zájezdu si musí přihlášený sám
zajistit náhradníka, peníze se nevrací!!!
Všem účastníkům zájezdu přejeme dobrou pohodu a
pěkné počasí.
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Pozvánka na Podzimní výstavu

v Pellyho domech (výstavní prostory)
ve dnech 24. – 26. září 2009
Otevřeno:
čtvrtek a pátek
od 9.00 do 12.00, od 13.00 do 17.00 hod.
sobota
od 9.00 do 12.00 hod.
Přijďte se podívat na různé druhy zeleniny a ovoce,
venkovní i o pokojové květiny, pokusy o aranžmá, kuriozity
a zajímavosti, ze zahrady, ale také ukázky chorob a škůdců,
kteří nás trápí na našich zahrádkách.
Rádi uvítáme i ukázky Vašich výpěstků, přijďte se
pochlubit. Své výpěstky předvedou členové organizace
Citrusáři Broumov. Současně budou vystaveny dětské práce
ze soutěže Kouzlíme s květinou, jejíž 5. ročník jsme ve
spolupráci s knihovnou již koncem roku vyhlásili. Srdečně
zvou zahrádkáři.
Výbor ZO ČZS v Polici nad Metují

MAMINA >>>

(Maminky, Miminka a Nápady)

Maminčina mňamka
Maminky z mateřského centra velmi děkují autorům
Hlasů z Kvíčerova za hezký článek o našem MC, který vyšel
v letošním čísle a také za přiložený recept.
Vzhledem k tomu, že nám jejich příspěvek pod článkem
přišel zajímavý, rozhodli jsme se, že prázdné místo po
fejetonech z Kátina deníku zaplníme vyzkoušenými a
dětmi prověřenými recepty nejen pro děti a jejich
maminky. Doufáme, že tak obohatíme stránky Polického
měsíčníku.
Autory
výše
zmíněného
„pouťového“
článku
upozorňujeme, že o změně názvu naší organizace v žádném
případě neuvažujeme, ale děkujeme za nabídku.

Maminčina mňamka na září - Kečup pro děti
1,6 kg rajčat, 4 jablka, 1 červená řepa, 2-3 cibule, 1
paprika s jádry, 4 česneky, 4 lžičky soli, 1 lžička mletého
pepře, 4 ks řebíčku, 4 ks nového koření, 2 ks bobkového
listu.
Vaříme 1 hodinu, pak přidáme 1 lžičku mleté papriky, 1
lžičku hořčice, 20 dkg cukru, 1,5 dcl octa, 1 rajský protlak,
vařit do husta.
Rozmixovat turbo, prohřát, přidat vrchovatou 1
polévkovou lžíci solamylu, horké plnit do sklenic a
zasterilovat.
Maminky z MaMiNy

Program na září
v mateřském centru MaMiNa
Dopolední programy ve školním roce
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci
- pro nejmenší děti kolem 1-2 let, které se již naučily
chodit. Program je přizpůsoben věku dětí, účast rodičů je
nutná. Při programu se děti naučí základní říkadla, vyzkouší
si hru na nástroje, s maminkami si broukají písničky a
tanečky. Program zárovně slouží pro první seznamování a
socializaci dětí, které již odrostly Miminkování, a také jako
příprava na programy pro větší děti ve středu a čtvrtek.
Úterý (9.30-11.30) – Miminkování
- program pro těhotné a pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Program slouží k prvnímu seznamování dětí a zapojení do
kolektivu, také slouží jako prevence sociálního vyloučení
čerstvých rodičů.

Středa (9.30-11.30) – Kapříci
- program pro rodiče s dětmi od 2 - 4 let. Součástí
programu je malá výtvarná dílnička s procvičováním jemné
motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci
- program pro rodiče s dětmi od 2 – 4 let s důrazem na
rytmiku, tanečky a říkadla.
Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek
- od října t.r. plánujeme pokračovat v programu Malý
Zvídálek, který je připraven pro děti nejen jako příprava na
vstup do mateřské školky. Probíhá bez účasti rodičů.
Obsahuje základní program sestavený z cvičení, říkadel,
hraní na nástroje, písniček a pohádky. Po společné svačince
následuje tématický program zaměřený na situace, se
kterými se děti setkávají v běžném životě. Poté je
připravena dílnička, kde děti vyrábějí dáreček nejen pro
maminky, většinou k příslušnému tématu. Cena za jedno
dopoledne je 30,-. Na tento program je nutné se přihlásit a
to na tel.: 724 935 522 pí. Vítková nebo přímo v MC, a to
každé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 20,- za dítě a dopoledne.
Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.

Plánované pravidelné kroužky a kurzy od září 2009
Každé pondělí v 16 hod. od října - Tanečky pro
předškolní děti – kroužek pro holčičky i kluky, které baví
tancování. Děti budou nejen tančit, ale také se budou učit
jednoduché choreografii, součástí je i vystupování na
různých akcích v okolí. Kroužek je určen především
předškolním dětem od 2-6 let, předpokladem je částečná
samostatnost dítěte a chuť učit se. Počet dětí v kroužku je
omezen! Není nutná účast rodičů. Cena je 150,-Kč/dítě a 5
lekcí, platba je předem, kroužek probíhá jednou za týden.
Lekce trvá 60 min. Na děti se po prázdninách opět těší
lektorka Lada Černohorská, která přijímá Vaše přihlášky na
tel.:721 709 449, po 16.hodině.
Každé úterý od 15. září - Cvičení na míčích nejen pro
těhotné od 18 hodin – klasické cvičení na míčích pro
budoucí maminky, které pomáhá od bolestí a také se
připravit na porod s lektorkou Mgr. Karolínou Havlíčkovou.
Přihlášky
na
777 903 029
nebo
mailu
katahlavkova@seznam.cz. Cena je 150,-Kč za 5 lekcí,
platba je předem, cvičení bude probíhat jednou za týden.
Lekce trvá 60 min. Počet míčů je omezen! Nabízíme
poslední volná místa!!
Od října také pokračuje Babinec – tvořivé odpoledne
pro dospělé. Těšíme se na každého, kdo rád vyrábí různé
malé „zbytečnosti“. Setkání probíhá jednou za 14 dní, cena
je 30,-. Při tomto kroužku není vítaná účast dětí z důvodů
používání pro ně nebezpečných pomůcek a materiálů (tavné
pistole, laky, barvy aj.), po dohodě lze zajistit jejich
pohlídání.
Výhodná finanční nabídka výuky cizích jazyků opět v MC
MaMiNa
Od října 2009 nabízíme výuku anglického jazyka pod
vedením zkušené lektorky Jany Jansové, nejen 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.
Uzávěrku přihlášek prodlužujeme do konce září –
ještě stále jsou volná místa (především pro úplné
začátečníky)!

V 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 přímo v MC každou středu
dopoledne, uzávěrka přihlášek je do konce září.

Doplňkový program, pozvánky, nabídky, sdělení
PŘEDNÁŠKA - Slasti a strasti manželského života, Zn.
Máme malé děti – středa 30. září od 16.hodin
Oblíbené přednášky PhDr. Rejtharové pokračují –
tentokrát se v tématech lehce posuneme od dětí k jejich
rodičům a zaměříme se na to, jak partnerský život ovlivní
příchod malých křiklounů. Samozřejmostí přednášky jsou
Vaše dotazy na to, co Vás trápí. Cena je 30,-, hlídání dětí
je zajištěno.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Dopolední programy v mateřském centru
Ve vedení dopoledních programů dochází ke střídání
stráží. Na konci srpna jsme se v centru květinami rozloučili
s paní Ladou Černohorskou. Moc jí děkujeme za krásná
dopoledne a všechny slavnosti v centru. Vždycky měla
nevídané pochopení pro každou dětskou dušičku, tak jí
přejeme mnoho úspěchů v novém působišti (MŠ v Suchém
Dole). Neloučíme se však úplně, paní Černohorská dál
povede oblíbený taneční kroužek pro děti.
O program se od září postará dvojice Iveta Vítková a
Lada Úlehlová. Obě mají spoustu nápadů, obrovskou chuť
do práce a těší se na Vás a Vaše děti.
Úterní Miminkování bude mít na starosti novopečená
dvojmamina Káťa Hlávková.
Tak sledujte nabídku mateřského centra a přijďte.
Naďa Dvořáková

Poděkování
Velmi děkujeme panu Janečkovi, jehož firma
zajišťovala letošní pouťové atrakce v Polici nad Metují, za
věcnou podporu.
Také si dovolujeme poděkovat firmě MERKUR za
podporu našeho mateřského centra a těšíme se na další
úspěšnou spolupráci. Přejeme Muzeu stavebnice Merkur
spoustu spokojených návštěvníků.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Mykologické okénko
Vaše mykologické nálezy vítány.
Na naší výstavce před lékárnou máte denně možnost
prohlédnout si čerstvé mykologické nálezy.
Za to patří dík vám, kteří s námi spolupracujete a
rozšiřujete tak houbařské znalosti široké veřejnosti.
Děkujeme panu Zdeňkovi Beranovi a mnoha dalším
spolutvůrcům výstavky.
Vaši lékárníci

ŠKOLNÍ ŘÁD (z let okolo r. 1920)
1.
2.
3.
4.

Škola jest místo posvátné. Navštěvujte ji pilně, v pravý
čas, vždy čistě umyti, učesáni a oblečeni, připraveni
k vyučování.
Cestou do školy i ze školy se chovejte slušně. Zdravte
vlídně každého staršího člověka.
Do školy přinášejte pouze věci, kterých k vyučování
potřebujete. Ničeho nezapomeňte. Potřeby od kupců si
opatřte dříve než vkročíte do školní budovy.
Na určeném místě si otřete obuv. Denně ji leštěte.
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5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
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Před vyučováním vstupte tiše do třídy, pozdravte,
odložte svrchní oblek, jděte na svá místa a připravujte
se na vyučování.
Při vyučování seďte klidně a dávejte bedlivý pozor.
Nemluvte, nejste-li tázáni. Nenapovídejte. Nejezte.
K odpovědem se hlaste. Jste-li vyvoláni, stůjte přímo,
zřetelně a hlasitě odpovídejte čistým českým jazykem.
V přestávkách mezi jednotlivými hodinami uložte věci
již nepotřebné a nové vyložte.
Předstoupíte-li před pana učitele nebo jinou osobu,
která je vyučování přítomna, nebo odcházíte-li od ní,
vždy se slušně ukloňte.
Vstoupí-li do třídy pan učitel nebo jiná osoba dospělá,
vstaňte a stůjte tiše tak dlouho, dokud Vám nebude
dáno znamení, abyste se posadili. Totéž čiňte při jejich
odchodu.
Bez vyžádané dovolené nesmíte opustiti třídu ani školní
budovu. Jezte jen v přestávkách po druhé vyučovací
hodině dopolední a odpolední. Ve třídě a po chodbách
divoce nepobíhejte. Při požárních zkouškách hleďte
nařízeného pořádku.
Dbejte pečlivě čistoty a pořádku knih, sešitů a vůbec
všech věcí vlastních i cizích. Nedělejte smetí ve třídě,
na chodbách a na záchodech. Nekazte svévolně učebné
pomůcky, části budovy a nářadí. Škodu byste museli
hraditi.
Najdete-li nebo ztratíte-li něco, oznamte to ihned
panu učiteli. Bez svolení rodičů ničeho nekupujte,
neprodávejte, nerozdávejte, nevyměňujte. Nekraďte.
Buďte snášenliví a lidští. Važte si přesvědčení jiných.
Ublíží-li Vám spolužák, netrestejte ho sami, stěžujte si
naň panu učiteli. Nemstěte se. Varujte se nepravdivého
udání. Nikoho nepomlouvejte, nepodezírejte. Nelžete.
Nepřetvařujte se. Nesvádějte nikoho ke zlému.
Po skončeném vyučování složte své věci, přesvědčte
se, zda máte vše v pořádku, upravte své místo, rychle
se oblecte. Na dané znamení, uklonivše se panu učiteli,
odcházejte v ustanoveném pořádku volně k svému
domovu. Nikde se zbytečně nezastavujte.
Doma pozdravte milé rodiče a uložte věci na vykázané
místo. V prázdných chvílích se učte, co máte uloženo,
opakujte a pracujte své úlohy. Přemýšlejte o nabytých
vědomostech a dovednostech. Volné chvilky věnujte
ušlechtilé četbě.
Nemůžete-li z vážného důvodu přijíti do školy, nebo
opozdíte-li se, omluvte se vždy.
Mimo školu se chovejte vzorně a mravně. Vstupujete-li
do cizího bytu, zaklepejte a počkejte za dveřmi, až
Vám bude dovoleno vstoupiti; hoši s obnaženou hlavou,
dívky s důstojným držením těla. Při vstupu do
veřejných místností zřetelně pozdravte.
Nepoškozujte stromů, osení, zahrad, neubližujte
zvířatům a zvláště zpěvnému ptactvu. Nepište a
neškrabejte po zdech. Buďte opatrni tam, kde vejdete
ve styk s elektrickým vedením.
Zbytečně mimo dům nepobíhejte, na vozy, sáně a
automobily se nezavěšujte. Nehrejte si, neklouzejte a
nekoupejte se na zakázaných místech. Choďte po
krajích veřejných cest. Počne-li se stmívati, běžte
domů.
Nemlsejte. Neutrácejte peněz za věci nepotřebné a
zbytečné. Šetřte.
Nikomu neubližujte, slabším spolužákům, zmrzačelým
a starým lidem se neposmívejte. Trpícím dle svých sil
pomáhejte.
Varujte se kouřiti, píti lihoviny, navštěvovati hostince,
taneční zábavy a divadla pro dospělé, hráti karty apod.
Všichni žáci a žákyně jsou povinni těchto pravidel
náležitě šetřiti.
Vybral František Janeček

Moudré myšlenky o škole
a vzdělání

Škola je vlastně základ státu a společenského zřízení
vůbec.
T. G. Masaryk v přednášce o J. A. Komenském v roce 1892
Škola má v dítěti vychovávat úctu k práci, k práci
tělesné, k práci duševní. Učení ve škole, to je vážná a
odpovědná práce. Škola musí vychovávat ke statečnosti,
samostatnosti a průbojnosti.
Z myšlenek T. G. Masaryka
Učitel. Taková žebrota to byla: to víte, sedlák, zvlášť,
když to byl radní nebo starosta, nejednal s učitelem jinak
než jako s nuzákem. To se rozumí, ten zotročený učitel
neměl u dětí mnoho autority; tož je řezal a řezal – to byl
jeho hlavní výchovný prostředek. Otrok má vždycky metody
otroka a mstí se, kde může. Teď si vemte, jaký pokrok už
je dnešní škola; ale ještě mnoho se dá na ní reformovat,
aby vychovávala samostatné a sebevědomé lidi, lidi s kuráží
do života. Reforma školy je právě také reforma učitele,
učitelů … Hlavní věc je: mít děti rád, umět se vmyslit a
vcítit do jejich duševního života, který je spíš konkrétní a
obrazný než abstraktně vědecký; vyučovat názorně,
připínat vyučování k tomu, co děti konkrétně vidí ve svém
okolí; a vyučování co možná individualizovat. Vůbec na
školu, na výchovu a na vyučování by se mělo mnohem víc
myslet …, a taky dávat mnohem víc prostředků než dosud.
Vývoj školy, v tom je vývoj demokracie.
Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem, s. 15 – 16
• Člověk, který prospívá ve vědění a v mravech hyne, ten
více hyne než prospívá.
• Máš býti také udatný, ku prácem čilý, zanechej prázdně
lenochům!
• Nikdo se nenarodil pro sebe, všichni se rodí pro lidskou
společnost a kdo ji podle svých sil nepomáhá, ukazuje se
být nehodným toho, aby mu jiní v něčem pomáhali.
• Vzdělání se musí stát potřebou celého lidského života,
všech lidí, nejen pro dosáhnutí kvalifikace v zaměstnání,
ale také jako prostředku všestranného vnitřního
obohacování a tím také pro zlepšení lidských vztahů.
• Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest.
Výroky J. A. Komenského
• Vědět, jak se mám učit, je už polovic vědění.
Lidová moudrost.
• Trpělivost růže přináší.
Lidová moudrost
• Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe.
Lao-Tse
• Cvik dělá mistra.
České přísloví
• Jednou sám vidět je lepší než stokrát slyšet.
Japonské přísloví
• Dej pozor, aby ti neunikla podstata, když pevně uchopíš
stín.
Aisopos (Ezop)
• Překážky v nás vyburcují vlohy, které by v nás za
příznivých okolností zůstaly dřímat.
Q. Horatius Flaccus
• Píle je nejlepším pomocníkem prostředního nadání.
L. Annaeus Seneca
• Lidé rozumem silní ovládají jiné přirozeně.
Aristoteles
• Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myšlení.
Aristoteles
• Čím výš vystoupíš, tím větší rozhled.
České přísloví
• Nikdy nevíte, co dokážete, dokud jste to nezkusili.
F. P. Adams

• Malý je ten, kdo zná jen malý cíl.
Lidová moudrost
• Tři základní věci jsou potřebné k dosáhnutí něčeho
cenného: tvrdá práce, vytrvalost a zdravý rozum.
Edison
Vzdělání je součástí našeho dědictví, je to důležitá
složka naší kultury. Ovlivňuje trvale nejen vzdělance
samotné, ale rovněž postoje a chování nás všech i náš
životní prostor. Vzdělání formuje celou společnost, je snad
už to jediné, co naši civilizaci může zachránit. A proto –
přes všechny potíže, které máme, přes nepochopení a tlaky
konzumní společnosti – snažme se dát dětem v oblasti
vzdělání a morálky to nejdůležitější: pocit zodpovědnosti
nejen za sebe, slušné chování, soudnost, vytrvalost,
pečlivost a pevný systém vědomostí. Život není a nebude
hrou, na to musí být připraveni. My ze světa odejdeme,
nerozumné reformy snad přejdou – ale ty děti tu zůstanou a
ponesou štafetu lidského rodu … Víme i kam?
Alena Šarounová, MFF UK Praha
Děti jsou dnes jiné než dřív. Ve školách se bohužel
rozmáhá šikana a násilí. Jak to mohou učitelé ovlivnit?
Sledujete, co se ve školách děje?
Rozhovor se Zdeňkem Svěrákem – Právo 6. června 2009
Zpovzdáli. Zdá se mi, že úcty k učiteli ubylo, stejně
jako ubylo samozřejmě úcty dětí k dospělým a starým
lidem. Když v tom nepomáhají rodiče, je těžké to povolání
dělat, protože je ohrožena učitelova lidská důstojnost. On
vede nerovný boj. Aby pedagog mohl potlačit násilí a
šikanu, musí se něco udělat pro posílení jeho vlastní
prestiže a autority. Obávám se, že bych byl v dnešní škole
bezradný a zachoval se jako Tkaloun ve Vratných lahvích.
Vyždímal bych na drzouna houbu a šel bych pryč.
Hodně sil všem učitelům do nového školního roku přeje
František Janeček, pedagog v. v.

HASIČSKÉ OKÉNKO
V sobotu 22.8. pořádali radešovští hasiči první turnaj
v minifotbale hasičských sborů okrsku Bor. Na všechny čekal
den plný sportovního klání a dětských her. Účastnily se
fotbalové týmy z Radešova, Bělého, Bezděkova a Nízké
Srbské.
Nechybělo dobré jídlo, které chutně upravil dvorní
kuchař „Dáňa“ a naše ženy. Podávalo se též pití všeho
druhu.

(Gozba). Tím získal soudek piva a obdiv všech
zúčastněných.
Veselá zábava pokračovala dlouho do noci a všichni jsme
v očekávání dalšího úspěšného pokračování.
Za SDH Radešov zapsal Jan Krtička
Akci sponzorovali a podpořili: Město Police nad Metují,
Pivovar Primátor Náchod, Kvíčerovská pekárna, General
Bottlers

Matematické rekreace
Řešte tyto úlohy s čísly a číslicemi:

1. Hledejte dvojice přirozených čísel s touto vlastností:
Jestliže vynásobíme a sečteme dvě přirozená čísla,
dostaneme dvě další
čísla, která tvoří stejné číslice
v opačném pořadí. Např. jestliže vynásobíme a sečteme
čísla 2 a 47, dostaneme čísla 94 a 49. Najděte aspoň tři
další dvojice takovýchto čísel.
2. Ze všech deseti číslic 0,1, 2,3, 4,5, 6, 7,8,9 sestavte
prvočísla tak, že jejich součet je nejmenší (každou číslici je
možno použít právě jednou). Např. součet čtyř prvočísel
47,59, 61, 283 je 47 + 59 + 61 + 283 = 450 , ten ale
není nejmenší.
3. Ze všech deseti číslic 0,1, 2,3, ...7,8, 9 sestavte tři
rovnosti tak, že ve výrazech použijete tři ze čtyř základních
početních operací a každou číslici právě jednou. Např.
3 + 4 = 7, 9 − 8 = 1, 30 : 6 = 5 není řešením úlohy,
neboť číslice 3 se vyskytuje dvakrát a číslice 2 ani jednou.
Řešení zašlete e-mailem na adresu janecekf@cbox.cz
nejpozději do 25. srpna 2009.
První tři úspěšní řešitelé budou odměněni. Řešení a
jména řešitelů uvedeme v příštím čísle.
Vybral František Janeček

Nabídněte do sbírky pohlednice Police a okolí.
Tel. 466 923 460, e-mail: janecekf@cbox.cz

Lidové pranostiky podle církevních
svátků na měsíc září
Září je devátý měsíc roku. Podle římského kalendáře to byl
měsíc sedmý, proto byl nazván september; toto označení
proniklo do většiny evropských jazyků. České jméno září se
v lidovém povědomí spojuje se jménem záře (zářit).

Velký dík patří bezděkovským hasičkám za účast v tomto
turnaji. Všechna družstva si odnesla karton piva a cenu za
první místo, krásný dort ve tvaru fotbalového míče, získalo
družstvo Bělého.
Odpoledne pokračovalo slibovaným kláním v hodu
sudem, které probíhalo v kategorii mužů, ale i žen.
Vítěznou láhev Jelzina zdolaly ženy z Bezděkova a
nejsilnějším hasičem se stal, také z Bezděkova, „Lemi“

1. září - sv. Jiljí, opata ve Francii (+ 700)
• Jaké počasí na svatého Jiljí se ukazuje, takové po celý
měsíc se dodržuje.
• Na svatého Jiljí jasný den - krásný podzim zvěstujem.
• O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.
• Svatý Jiljí své počasí pevně drží.
2. září - sv. Štěpána, krále uherského (+ 1038 ), nyní 16.8.
• Na svatého Štěpána krále je už léta namále.
8. září - Narození Panny Marie
• Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá
čtyři neděle.
• Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim.
O Marie Narození vlaštoviček tu více není.
• Panny Marie narození – vlaštoviček rozloučení.
Prší-li na Panny Marie narození, má déšť osm neděl
trvání.
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10. září
sv. Mikuláše Tolentinského, řeholníka v Itálii ( + 1306)
• Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim.
14. září - Povýšení svatého Kříže
• Po svatém Kříži podzim se blíží.
15. září - Panny Marie Sedmibolestné
• Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji
poklesne.
16. září - sv. Ludmily, matky a mučednice ( + 921)
• Svatá Ludmila deštěm obmyla.
• Svatá Ludmila přináší ráda déšť a vítr.
21. září - sv. Matouše, apoštola a evangelisty (+ kolem r.
70 v Habeši )
• Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři na
dobrou sklizeň.
• Na svatého Matouše pohoda – vyschne v lese každá
kláda.
• Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
• Po svatém Matouši čepici na uši.
• Svatého Matouše – každé jablko se ukouše.
22. září - sv. Mauricia ( Mořice ), plukovníka a druhů,
mučedníků ve Švýcarsku (+ ve 3. st. )
• Je-li jasno na den svatého Mauricia, bude v zimě
mnoho větrů.
26. září - sv. Cypriána, mučedníka v Malé Asii ( + 304)
nyní 17.9.
• Na svatého Cypriána chladno bývá často zrána.
27. září - sv. Kosmy a Damiána, lékařů, mučedníků v Sýrii
(+287 )
• Na Kosmu a Damiána studeno bývá zrána.
• Na sv. Kosmu a Damiána má být řepa vybírána.
28. září - sv. Václava, českého knížete a mučedníka (+
929), patrona Čech
• Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
• Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný
podzimek.
• Přijde Václav – kamna připrav.
• Svatováclavské časy přinesou pěkné počasí.
• Svatý Václav tady – sklízí hady.
• Svatý Václav v slunci září, sklizeň řepy se vydaří.
• Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
29. září - sv. Michaela, archanděla
• Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc; je-li
mlhavá a vlhká, nebudou chladna velká.
• Svatý Michal všecko z polí spíchal.
• Zmoknou-li Michalu křídla, bude o vánocích zem
rozbředlá.
30. září - sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, rodem z
Dalmácie (+ 420)
• Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.
• O svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu.
Vybral František Janeček

Police magická

K období příprav polické pouti, konané též k oslavě
svátku Nanebevzetí Panny Marie, patřilo také otevření
výstavy Police známá i neznámá .
Vernisáž se konala 13. srpna 2009 v naší uctívané
„Dřevěnce“ a byla zahájena
k významnému životnímu
jubileu amatérského kreslíře a polického občana
pana
Josefa Voříška. K poctě tohoto našeho spoluobčana patřilo
i slavnostní otevření výstavy laskavými slovy paní starostky
Idy Seidlmanové. Nechyběla ani recitace básní
paní
Bonaventurové, která je sama přednesla a nás návštěvníky
a milovníky našeho města přenesla krásnými kresbami
jubilanta do magického světa polických chalup a stavení a
jejího okolí.
Náš skromný, nenápadný, srdcem a duší zapálený
Poličák, kreslíř pan Voříšek, vystihl perokresbami život
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městečka v jeho chalupách, kde byla často chudoba, ale
nechyběla radost a porozumění. V těchto chalupách a
staveních se též zrodilo mnoho osobností, které proslavily
naše město, a o kterých se dozvíme v připravované
publikaci pana Miroslava Pichla.
Jemnými tahy pera spodobnil pan Voříšek chaloupky a
chalupy, krčící se jako hříbečky, ze kterých vycházela vůně
domova a sounáležitost s tímto kamenitým a chudým
krajem. Zdálo se v té Dřevěnce, jako by se čas zastavil a
před námi defilovali strejčkové a tety, kteří se
asi
nevěřícně dívají tam shůry na nás, jak si často divně
počínáme a necháme se zaslepit všelijakými řečmi a sliby.
Nic není zadarmo a je dobré slyšet ty šeptající hlasy, které
nás chtějí varovat před laciným pozlátkem a lehkostí ,
s jakou zapomínáme na zkušenosti svých předků.
Představované kresby Police stály nadaného kreslíře
hodiny a hodiny trpělivosti, námahy zraku a seznamování
se s životem města a okolí ve starších dobách. Police si
zaslouží označení „magická“ a pokaždé, když se z ní
vzdálím, nosím ji v srdci jako drahocennost, která mě
přidržuje pevně na zemi.
Pane Voříšku, přejeme Vám ještě dlouhá léta ve zdraví
a těšíme se na další Vaši výstavu. Některé kresby zdobí i
naše domovy.
Jar©a Seidelová

Jména ulic v Polici (nad Metují)
v letu let.
Vážení čtenáři rubriky „Vlastivědné okénko“, devítidílný
seriál, který zde budete pravidelně nacházet, jsem si dovolil
nadepsat parafrází názvu skvělé knihy Josefa Hiršala „Let
let“. Bude pojednávat o jednom pozoruhodném fenoménu,
který mimo jiné reflektuje i společenské a kulturní proměny
města; tím nemám na mysli nic jiného, než pouze původ a
proměny názvů městských ulic během plynoucího času. Je
nepochybné, že i ty pouhé názvy ulic mohou být velmi
zajímavým, i když přece jen trochu marginálním
příspěvkem k historii našeho města. Asi bych neměl mnoho
chuti zabývat se historií vzniku názvů ulic např. v hlavním
městě Praze, kde těch ulic mají všehovšudy „pouhých“
7.265, přičemž jen během roku 2008 tam 108 ulic přibylo.
Díky své velikosti (nebo malosti – jak kdo chce) má však
město Police nad Metují těch svých názvů ulic a uliček
v současné době pouze 54. Takže se o historii polických ulic
ještě dá napsat svým rozsahem únosné pojednání: jak, kdy a
proč tato jména vznikla a jak se měnila v metamorfózách
času – protože i na první pohled nevinné názvy ulic
odjakživa kopírovaly změny politických poměrů, které
český národ prožíval.
Názvy ulic v českých městech byly po staletí pouze
zvykovou záležitostí. Pevně kodifikovány a povinně
označovány začaly být až v době osvícenského absolutismu,
jako nutný doplněk k domovním číslům, která byla
v rakouské monarchii zaváděna po roce 1770. Ta však
orientační funkci plnila hůře než dosud užívaná domovní
znamení. Spontánní vývoj názvů ulic postupně nahrazovalo
jejich úřední zavádění a schvalování. Koncem 19. století
začínalo přibývat vlastenecky zaměřených názvů, které byly
většinou současně kompenzovány názvy po členech
vládnoucí dynastie – většina názvů z té doby však byla
poměrně nekonfliktní, spory tu a tam vznikaly pouze o
Husově jménu. K silné vlně přejmenovávání ulic došlo po

roce 1918, kde v první řadě docházelo k častému, někdy až
k fanatickému odstraňování všech symbolů nenáviděného
Rakouska. Další hromadné přejmenovávání čekalo česká
města s příchodem (1939) i odchodem (1945) nacismu a s
příchodem (1948) i koncem (1989) komunistického režimu.
Již sám název našeho města – „POLICE“ – si zaslouží
pozornost. Poprvé se tento název, ovšem pouze jako
označení krajinného okrsku, objevil roku 1213 v listině krále
Přemysla Otakara I. Ten tímto privilegiem (sice falzem
z pozdější doby, ale v převážné většině reflektujícím
skutečná fakta) daroval z královského majetku břevnovským
benediktinům tzv. újezd, který byl obecně nazýván Policí
(„circuitum meum, qui Poliz vulgariter dicitur“). Název
však nemá svůj původ podle police na nádobí, při jejíž
zhotovování nachytal poustevníka Jurika v jeho chýši král
Přemysl Otakar I., když ve zdejší „krajině děsící svou širou
pustinou“ zabloudil – jak se nám ve své uměle vytvořené,
ale o to hojněji citované legendě snaží nakukat Antonín
Krtička (viz „Založení města Police nad Metují“, in: „Báje a
pověsti z kraje Jiráskova“). Název má svůj původ ve
staročeském pojmenování „police“, což znamenalo nízkou
rovnou plochu, otevřenou polohu, přeneseně možno říci i
sídliště na rovině, v otevřeném terénu. Což odpovídá,
protože město Police leží v mělké kotlině, jejíž svahy, až na
západní stranu, klesají mírně k městu.
Městečko, které díky benediktinské kolonizaci povstalo
na zeleném drnu někdy během první poloviny 13. století, v
oné době nazvané Policí, bylo na počátku novověku, tj.
okolo roku 1550 nevelké, jak počtem obyvatel tak i svou
rozlohou.
Mělo
tehdy
pouhých
138
domů,
obydlených odhadem necelou tisícovkou obyvatel. V
podstatě největší počet domů jeho tehdejší zástavby
obklopoval pouze tržiště – náměstí, a jen tu a tam jinde
stávaly další jednotlivé shluky obytných stavení. Z tohoto
náměstí již od samého počátku založení osady vycházely
čtyři ulice, z nichž jen dvě měly v té době své zvláštní
pojmenování. Ulici, která vedla na sever ke klášternímu
kostelu a dále k Broumovu, se asi již od počátku říkávalo
„KOSTELNÍ“ nebo také „HLAVNÍ“ (i když to z těchto
raných dob nemůžeme doložit písemnými zprávami), ulice
mírně stoupající k východně položené sousední Ledhuji a
dále ke vsi Suchodolu se nazývala jednoduše „HOŘEJŠÍ“.
A ještě ulička mezi domy čp. 12 a 17, vedoucí z náměstí, čili
jak se říkávalo z „rynku“, k farnímu kostelu Narození P.
Marie a ke hřbitovu měla svůj zvláštní název. Byla to
poslední cesta polických sousedů na svaté pole. Proto se jí
říkávalo „UMRLČÍ“, případně později také „NA
KAMENICI“, neboť jako velmi frekventovaná cesta byla
roku 1689 asi jako jediná ve městě nákladem obce
s přispěním přifařených vesnic vydlážděna, i když jen velmi
primitivně. Třeba zde připomenout, že jinudy cesta ke
hřbitovu nevedla, klášterní kostel a sám klášter byly
uzavřenou enklávou, obklopeny vysokou zdí, která zmizela
až o hodně let později.
Další dvě ulice vycházející z „rynku“, jedna krátká,
vedoucí k západu, a druhá ulička ještě kratší, směřující
k obecním pastvinám, kterým se říkávalo „NA
ZÁKOPANICI“ (a kde také údajně stávalo městské
popraviště – šibenice) a navazující na cestu k Bezděkovu a
dále do kraje, ještě své pojmenování asi neměly. S určitostí
lze předpokládat, že musela existovat i další místní
orientační pojmenování. Z těch se nám až dodnes dochoval
stále frekventovaný místní název „ZÁMĚSTÍ“ (pocházející
ze staršího pojmenování „Záměst“), s významem „za
městem“ (roku 1580 je v městské knize zapsáno také

pojmenování „za městečkem“), tedy sídelní část
rozprostřená na stráni Strážnice, sice příslušná k městu, ale
mladšího založení než samo původní jádro města, a tudíž
neobdařená městskými právy, zejména právem vařit pivo.
Již dávno zaniklo toponymum „NA KOBYLÍM
KRCHOVĚ“ (tj. prostranství v oblasti dnešních domků čp.
54, 55, 56 v ulici U Damiánky), i pojmenování „POD
KOPCEM HRNČÍŘOVÝM“ – část této lokality již
navěky zmizela, včetně původního pivovarského sklepa,
postaveného polírem Pavlem Jelínkem roku 1766, pod
lžícemi bagrů při budování silničního obchvatu města.
Pradávný původ má i název dnešní ulice „NA BABÍ“,
pojmenované tak podle zaniklého panského zemědělského
dvora zvaného „Babí dvůr“, který zde stával již v prvních
letech 13. století, nedlouho po vzniku kláštera a městečka, či
název dnešní ulice „SOUKENICKÉ“, pojmenované podle
výrobců vlněného sukna, kteří tam kdysi provozovali svoje
řemeslo – i když se toto pojmenování stalo oficiálním až
roku 1905.
Uvedená situace v místních jménech se ustálila na
poměrně dlouhé období. Nic na ní nezměnil ani rok 1770,
kdy na základě reskriptu císařovny Marie Terezie byla
poprvé nařízena dosud neobyčejná novinka: sčítání lidu
(„Volksbeschreibung“), rovněž registr domů a jejich
očíslování zvenčí („auswendig“) a také soupis tažného
dobytka, což bylo žádoucí zejména pro náležité vyměření
daně čili kontribuce. Ulice však té chvíle ještě úředně
pojmenovány nebyly. K prvním úředním označováním ulic
podle jména začalo docházet až od roku 1857, kdy vyšlo
císařské nařízení o pojmenovávání ulic a zavádění
domovních čísel podle ulic (dnes nazývaných orientační
čísla).
Pokračování v příštím čísle.

Miroslav Pichl

Žijí mezi námi…
VĚRA PLACHTOVÁ – ředitelka knihovny

Je v Polici pro Vás něco, o čem byste mohla říci: „Je to
moje srdeční záležitost?“
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Určitě je pro mě celá Police srdeční záležitostí. Jako
město, kde jsem se narodila. Navíc jsem se trošku
,,zahrabala“ do historie Police. Mou srdeční záležitostí je
duch malého města a nesmírně bohatá činnost společenská
a spolková. A samozřejmě, žijí tady mně nejbližší lidé.
Jak se z člověka stane knihovník, nebo knihovnice?
To je velice individuální. Já jsem dlouho měla sen, že budu
paní učitelka. Dostala jsem se do Náchoda na Gymnázium s
pedagogickým zaměřením a jsem moc ráda, že jsem tam
studovala, protože během těch čtyř let jsem pochopila, že
to dělat nechci. Na literaturu nás měl vynikající učitel, pan
Máslo, který ve mně prohloubil to, co ve mně už vlastně
bylo – lásku ke knížkám a k českému jazyku. Vedl nás k
tomu, abychom autory viděli v literárním kontextu: kdy
tvořili, s kým se stýkali, jaké bylo klima doby. Přemýšlela
jsem, co dál po gymnáziu a rozhodla se pro knihovnictví.
Tenkrát to bylo dost těžké, protože z jednoho kraje brali
jednoho, dva lidi a zrovna mně to vyšlo.
Co nejraději čtete?
Já jsem špatný čtenář. Čtu nepravidelně a mám hrozně
široký záběr. Když si potřebuju odpočinout, vezmu si
knížku, u které nemusím přemýšlet, nějakou „limonádu“, a
pak mám moc ráda literaturu faktu anebo fakta z historie,
třeba Toulky českou minulostí. A dost mě baví se hrabat v
historii našeho města.
Máte nějakou knihu, kterou čtete opakovaně?
Asi ano. U postele mám Bibli a ještě dvě knížky: Delfín a
Walden. Delfín je celkem drobná práce Australana
Lamberta a je to taková ta oddechová literatura. A Walden
je spíše filozofické čtení o smyslu života a samotě.
Dokážete odhadnout, co si půjčí člověk, který přijde do
knihovny úplně poprvé?
Jakmile si něco půjčí a řekne, že se mu to líbilo, tak se s
tím už dá pracovat. Je to jedna z věcí, které se učí na
knihovnické škole: individuální práce se čtenářem. Ale
přímo odhadnout, co si poprvé půjčí, to nedokážu.
Co pro Vás znamená kniha, psané slovo?
To je dost těžká otázka, na kterou se dá odpovědět
spoustou frází. Třeba dětem při besedách říkáme, že v
knížkách je uložené a uchovávané veškeré vědění lidské. Na
knížku se dá dívat z různých pohledů. Myslím si, že knížka
dokáže hodně ovlivnit člověka. Osobně jsem toho z knížek
hodně poznala, takže si myslím. A pak se k ní můžeme
vracet jako k uměleckému dílu, pro nějakou poetiku a krásu
slov a za nimi krásu přírody nebo života. Pro moji generaci
byli knížky i „oknem do světa“, právě v nich jsme aspoň
viděli místa, kam jsme se nemohli podívat.
Platí pro Vás, že „kovářova kobyla chodí bosa“, anebo
máte doma hodně knížek?
Doma si už zakazujeme kupovat knížky. V obývací stěně,
kde mají lidi vystavený porcelán, my máme knížky. Pod
postelí máme knížky, na půdě máme knížky, v garáži máme
knížky, všude máme knížky. (smích)
Asi nejslavnější český knihovník je Jarek Nohavica,
posloucháte svého „kolegu“?
Určitě jo. (krásný úsměv)
V rozhovoru s knihovníkem Národní knihovny jsem
slyšel, že v Národní knihovně byla celá místnost, kde
byly uloženy „Libri prohibity“. Bylo v Polici taky něco
takového?
Ne a nebylo to v žádné veřejné knihovně, protože
knihovníci nebyli v žádném případě tak spolehliví, aby něco
takového tady mohlo být. Naopak v knihovnách se ledaskde
ukryli lidi, kteří by jinak nemohli pracovat. Z vypravování
vím, že po roce 1968 do knihovny přišel seznam a knížky se
musely zabalit do balíků a pak šly do ústředního skladu.
Dokonce i z katalogů se musely vyndat lístky, aby po nich
nebylo ani stopy. Paní Machová udělala to, že tam ty lístky
nechala a červeně je označila. Ten katalog byl služební a
samozřejmě veřejnosti přístupný nebyl. Knížky se do
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knihoven vracely po roce 1989, ale protože nebylo možné
zjistit odkud která zmizela, tak se vracely plošně podle
nějakého klíče. Byla mezi nimi jen jedna, která opravdu
odešla z Police a do Police se vrátila.
A víte, která to byla?
Tak to už vám neřeknu. Ale byla to ukázka toho, jak nám
normalizace a všechno okolo ublížilo, protože ty knížky
měly být čteny ve své době. Když se vrátily, pro nás co by
poklad, tak si je samozřejmě pár lidí přečetlo, někteří pro
vzpomínku, někteří ze zvědavosti, dnes leží většinou ve
skladu. Jsou mezi nimi výjimky, třeba Solženicynův Jeden
den Ivana Děnisoviče, toho čtou děti ve škole, protože je to
poměrně krátký text. Ale hlavně si udělají obrázek o době,
o níž píše, ale spousta našich autorů na to opravdu
doplatila, protože po dvaceti letech už ty knížky nejsou
aktuální.
Která knížka je nejvíc půjčovaná v knihovně v Polici nad
Metují?
Z hlavy to samozřejmě nevím, ale můžu se podívat.
(odchází k počítači) Takže nejčastěji se letos půjčila
Dvojčata v akci od Steklače, to bylo dvacetkrát. A pak od
paní Higgins-Clarkové Kam se poděli děti, osmnáctkrát.
Jak se Vám vůbec „bydlí“ v nové budově?
Měli jsme z toho docela strach. Klášter byl krásné místo a
asi rok před stěhováním se vymalovalo schodiště a bylo
nádherné. Teď jsme v novém, veliká výhoda je, že jsme
přímo na náměstí a hlavně že máme bezbariérový vstup.
Poměrně hodně čtenářů k nám do kláštera přestalo chodit,
protože už nezvládli cestu po schodech. To, co se dnes
prosazuje, že by knihovna měla být místem setkávání pro
celou rodinu, tak to se nám tady osvědčilo na sto procent.
Rodiče přijdou a než si vyberou knížky, tak si děti mohou
vedle hrát, anebo si vyberou dětskou knížku. Jediné, co je
trochu špatné, je umístění počítačů hned za dveřmi. Schází
tam intimita, soukromí, ale je to veřejný internet a lidé to
prostě tak berou. Stává se nám dokonce, že když někomu
přijede návštěva, jdou se podívat do knihovny, jaké to tu
máme hezké.
Jak se Vám líbil návrh pana Kaplického na Národní
knihovnu v Praze?
Na to se mi odpovídá dost špatně, protože jsem neznala
všechny parametry. Vnitřek knihovny jsem viděla na
obrázcích. Je pravda, že nám je předkládáno pravidlo, že
sklady nemají být pod zemí. Nevím, jak tam to mělo
fungovat, ale zdá se mi, že energeticky by to asi bylo dost
náročné. Když jsem návrh budovy viděla poprvé, byla jsem
docela v šoku, ale nakonec by si člověk asi zvykl.
Myslím si ale, že by architektura měla být navrhovaná k
nějakému účelu a ne vymyslet „barák“ a pak teprve
přemýšlet, jak to udělat uvnitř, aby to fungovalo.
Technicky a funkčně je dobře vyřešená třeba nová budova
Vědecké knihovny v Hradci Králové, i když masa betonu
nemusí působit zrovna příjemně.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

KALENDÁRIUM
ZÁŘÍ 2009
1. září
• Světový den míru – u příležitosti výročí vypuknutí
druhé světové války v roce 1939.
• Den hnutí nezúčastněných zemí.
• 80. výročí – narození Květy Fialové (1929), divadelní a
filmové herečky, která první angažmá získala už v
šestnácti letech v Těšínském oblastním divadle. Po
studiích působila v řadě oblastních divadel a od r. 1957
působila v pražském divadle ABC, jež se v r. 1962 stalo
součástí Městských divadel pražských, kde setrvala do

roku 1991. Ve filmu začínala jako představitelka
naivních děvčat (Plavecký mariáš, Dařbuján a
Pandrhola), postupně přešla k úlohám elegantních žen
a matek (Babička), ale cizí jí nebyl ani typ ženy napůl
andělsky nevinné, napůl prohnané (Limonádový Joe,
Slaměný klobouk, Strakonický dudák, Princezna se
zlatou hvězdou, Fantóm Morrisvillu, Ostře sledované
vlaky, Ženu ani květinou neuhodíš, Smrt za oponou,
Vražda po našem, Konec agenta W4C, Adéla ještě
nevečeřela a další).
• 70. výročí - začátku druhé světové války v Evropě, kdy
nacistické Německo napadlo Polsko, načež se do
konfliktu vložily Francie, Velká Británie a státy
Commonwealthu. (V Asii je za počátek války ale
považována již japonská invaze do Číny 7. 7. 1937.)
• 70.výročí – zadržení nacisty posledního transportu 250
židovských dětí z Protektorátu Čechy a Morava, odchod
kterých do Velké Británie organizoval Nicholas George
Winton (1909).
2. září
• 40. výročí – založení pobočky broumovské Lidové školy
umění v Polici nad Metují zásluhou kapelníka a
učitele hudby Františka Borny.
4. září
• 10. výročí – úmrtí Klementa Slavického (1910-1999),
skladatele, pedagoga a organizačního pracovníka, který
od r.1936 působil jako režisér, dramaturg a dirigent
orchestru Čs. rozhlasu v Praze. Roku 1951 musel
opustit rozhlas poté, když odmítl vstoupit do
komunistické strany, a nadále žil jako skladatel ve
svobodném
povolání.
Mezi
jeho
osobité
a
nepřekonatelné práce se řadí Tři skladby pro klavír, 1.
smyčcový kvartet, Trio pro hoboj, klarinet a fagot, 1.
symfonietta "Impetus", písně Zpěv rodné země,
Moravské taneční fantazie pro orchestr, Rapsodické
variace, sborový cyklus Šohajové, písňový cyklus Ej,
srdénko moje, Etudy a eseje pro klavír, Sentenze per
tromba e pianoforte, Psal mi pro sóla, smíšený sbor a
varhany.
5. září
• 240. výročí – narození Bohuslava Tablice (1769-1832),
slovenského evangelického kněze, osvícence a
obrozeneckého básníka;
vystoupení J. Kollára,
hlavního ideologa česko-slovenské vzájemnosti mezi
slovenskými obrozenci. Zasloužil se o zřízení katedry
řeči a literatury česko-slovanské na evangelickém lyceu
v Bratislavě a později vybudoval obdobnou katedru na
lyceu v Banské Štiavnici. V roce 1810 založil Učenou
společnost báňského okolí. Kromě básnické tvorby jeho
nejvýznamnější prací bylo čtyřsvazkové dílo Poezye a
pamäti.
• 140. výročí – narození Václava Boučka (1869-1940),
právníka a politika, účastníka protirakouského odboje,
obhájce T. G. Masaryka v jeho politických soudných
sporech. T.G.M. zůstal věrný také za 1. světové války,
kdy se účastnil domácího odboje. Po válce byl
poslancem Revolučního Národního shromáždění a
jedním z tvůrců první československé ústavy, přijaté
29. února 1920. Rovněž byl znalcem anglického práva a
autorem odborných spisů (Ochrana cti podle práva
anglického, Příčiny úpadku demokracie a jiných).
• 140. výročí – narození Václava Novotného (1869-1932),
historika, žáka Jaroslava Golly (1846-1929), asistenta
Václava Vladivoje Tomka (1818-1905), který pokračoval
v rozvíjení studia dějin české reformace a vytvořil
novotnovskou linii Gollovy školy. Mezi jeho zásadní
práce patří Husův glejt, dvousvazková práce M. Jan
Hus. Život a dílo, Náboženské hnutí české ve 14. a 15.
století, Českých dějinách I.-IV., které připravovalo
nakladatelství J. Laichtera. Napsal však jen první a
druhý svazek (1912, 1913), ze zdravotních důvodů

zůstalo dílo nedokončeno, resp. byly publikovány jen
stručné verze svazků.
• 100. výročí – narození Marie Podvalové (1909-1992),
pěvkyně-sopranistky, od r. 1937 působící v ND v oboru
vysokodramatického sopránu. 18. května 1938 zpívala
poprvé titulní roli Smetanovy Libuše a její interpretace
Libuše s věštbou můj národ neskoná přerostla za války
(do zavření divadla) v působivý symbol celonárodního
dosahu. Vynikající byly její interpretace Fibichovy
Šárky, Smetanovy Milady a Anežky, Dvořákovy Kněžny a
Armidy, Beethovenovy Leonory, Janáčkovy Kostelničky
a Emilie Marty; Makropulos a dalších postav.
• 70. výročí – vyhlášení neutrality USA na počátku druhé
světové války. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí
byla finančně nákladná účast v první světové válce, a
proto se státy rozhodly nezaplést do dalších konfliktů
na území cizích zemí.
6. září
• 75. výročí – narození Jany Štěpánkové (1934),
divadelní a filmové herečky. Po studiích na DAMU
působila od r. 1953 šest let v pardubickém divadle, pak
se jejím domovským divadlem stalo pražské libeňské
Divadlo S. K. Neumanna, kde působila až do roku 1972.
Potom až do r. 2000 byla členkou souboru Divadla na
Vinohradech. Ztvárnila i několik nezapomenutelných
seriálových a
filmových
rolí (Červená kůlna,
Nemocnice na kraji města, Anděl Páně, Dámě kord
nesluší, Všechno nejlepší!, Účastníci zájezdu a další).
7. září
• 110. výročí – úmrtí Karolíny Světlé (dívčím jménem
Johanna Rottová, 1830-1899), spisovatelky, čelné
představitelky
generace
májovců,
průkopnice
realistické (zvláště venkovské) prózy, aktivistky
emancipačního ženského hnutí, zakladatelky Ženského
výrobního spolku. Její vrcholná díla vznikala především
na základě jejích zkušeností ze života Podještědska,
které si zamilovala během pravidelných letních pobytů
(Vesnický román, Kříž u potoka, povídka Kresby z
Ještědí ad.). Též se traduje, že začala psát především
proto, aby se po smrti své jediné dcery vypsala ze žalu.
8. září
• Mezinárodní den gramotnosti.
• 505. výročí – slavnostního odhalení jedinečné sochy
Davida
od
italského
umělce
Michelangela
Buonarottiho (1475-1564) u vchodu do florentské
radnice Palazzo Vecchio.
• 150.výročí – vysvěcení nové Kaple na úpatí Ostaše
polickým farářem P. Athanasem Jeřábkem.
9. září
• Mezinárodní den původního obyvatelstva.
• 230. výročí – návštěvy císaře Josefa II. (1741-1790)
v Polici, kam přijel od Náchoda a Radešova. V klášteře
přespal, aby dále pokračoval v obhlídce hranic.
10. září
• Světový den prevence sebevražd.
11. září
• 90. výročí – narození Oty Šiky (1919-2004),
národohospodáře a politika, od r. 1940 aktivisty a po
válce významného pracovníka aparátu ÚV Komunistické
strany Československa. V letech 1957-61 profesora
Institutu společenských věd ÚV KSČ a od r. 1961
ředitele Ekonomického ústavu ČSAV. V důsledku
praktické krize teorií, které sám prosazoval, změnil
názory a v čele mnoha čs. ekonomů navrhl reformní
program založený především na spojení plánu a tržních
mechanismů, který byl v r. 1965 přijat. V dubnu 1968
byl jmenován zástupcem ministerského předsedy a
koordinátorem hospodářských reforem; po sovětské
srpnové okupaci zůstal ve Švýcarsku; byl zbaven
občanství. Působil jako pedagog v Basileji a
Manchesteru a v letech 1973-89 jako profesor
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ekonomie na Vysoké škole hospodářských a sociálních
věd v Sankt Gallen; po listopadu 1989 byl členem Rady
konzultantů prezidenta V. Havla (1936). Začal se
věnovat malování.
14. září
• 50. výročí – dosáhnutí Měsíce sovětskou vesmírnou
sondou Luna 2, která byla prvním objektem, který pro
tento účel vytvořil člověk.
15. září
• 150. výročí – úmrtí Václava Klimenta Klicpery (17921859), zakladatele českého dramatu a zvláště
veselohry.
K divadlu
ho
uvedl
starší
bratr
prostřednictvím ochotnické družiny J. N. Štěpánka.
Později se stal středem vlasteneckých snah a ředitelem
ochotnického divadla v Hradci Králové a v dramatické
tvorbě pokračoval i po návratu do Prahy v r. 1846.
Napsal desítky her, z nichž některé - Hadrián z Římsu,
Rohovín čtverrohý, Divotvorný klobouk aj. - jsou
dodnes na repertoáru českých divadel.
16. září
• Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy.
• Den církevního školství.
• 90. výročí – založení prvního Skautského oddílu
v Polici Václavem Augustinem Noskem.
19. září
• Mezinárodní den míru.
• 160. výročí – narození Josefa Boleslava Pecky
(pseudonym Boleslav Strahovský, 1849-1897), tkalce,
dělnického novináře a básníka, spoluzakladatele české
sociálně demokratické strany. Aktivní činnost v
dělnickém hnutí zahájil na přelomu 60. a 70. let, kdy
se stal členem tehdejších dělnických středisek
Malostranské i Smíchovské besedy. Peckovou zásluhou
získali socialisté v roce 1872 dočasný vliv v tehdy
jediném dělnickém časopise Dělnické listy. Patřil k
hlavním
organizátorům
ustavujícího
sjezdu
Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické první české dělnické strany - který se konal 7. dubna
1878 v tehdejším pražském předměstí Břevnově v
hostinci Pod kaštany.
20. září
• 30. výročí – úmrtí Ludvíka Svobody (1895-1979), čs.
legionáře, generála, politika a prezidenta. Na počátku
nacistické okupace působil v odbojové organizaci
Obrana národa, v červnu 1939 ilegálně odešel do
Polska, stal se velitelem zde působících čs. vojáků, od
r. 1942 byl v Sovětském svazu velitelem čs. vojenské
jednotky (od r. 1944 1. čs. armádního sboru v SSSR); od
4. 4. 1945 do 25. 4. 1950 vykonával funkci ministra
národní obrany, v letech 1950-51 byl náměstkem
předsedy vlády a předsedou Čs. státního výboru pro
tělesnou výchovu a sport. Koncem roku 1951 byl funkcí
zbaven a o rok později byl krátkou dobu vězněn. Pak
pracoval v Jednotném zemědělském družstvu v
Hroznatíně. Od r. 1954 se v různých funkcích vracel do
politického a společenského života. V období
"pražského jara" byl 30. března 1968 zvolen
prezidentem republiky a funkci plnil do května 1975.
21. září
• Mezinárodní den Alzheimerovy choroby.
24. září
• Mezinárodní den neslyšících.
26. září
• Evropský den jazyků.
25. září
• 110. výročí – narození Ondřeje Sekory (1889-1967),
malíře, ilustrátora a spisovatele; v letech 1929-1939
kreslíře a redaktora Lidových novin, za okupace
vězněného v koncentračním táboře. Význam jeho díla
spočíval především v knižní ilustraci pro děti, proslavil
se
zejména
postavičkou
Ferdy
Mravence,
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uveřejňovanou od roku 1935 v četných publikacích
(Ferda Mravenec, Ferda v cizích službách, Ferda v
mraveništi,
Trampoty brouka Pytlíka,
Kousky
mládence Ferdy Mravence); byl průkopníkem specifické
české formy comicsu.
26. září
• 70. výročí – statečnosti polického občana, hostinského
z restaurace Beseda Jaroslava Hofmana (1898-1945),
kterého za stržení a zničení německé vlajky (na počest
dobytí Varšavy) zatklo gestapo a odvezlo do Hradce
Králové
a
posléze
potrestalo
uvězněním
v
koncentračním táboře.
27. září
• Světový den cestovního ruchu (Světový den
turistiky).
• 65. výročí – úmrtí Karla Branda (1884-1944), herce a
dlouholetého režiséra Divadelního spolku Kolár v Polici
nad Metují.
28. září
• Den české státnosti. Výročí úmrtí svatého Václava (asi
907-935), knížete a světce, který je považován za
hlavního patrona české země.
29. září
• 180. výročí – založení Scotland Yard, velitelství
Metropolitní policie ve Velké Británii. Název
vyšetřovacího úřadu je inspirován z názvu ulice Great
Scotland Yard, kde tento původně sídlil.
30. září
• Mezinárodní den překladatelů.
PhDr. Zlatica Zudová–Lešková, CSc.

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Nový školní rok zahájen
Prázdniny jsou za námi a začal nový školní rok. Dětem,
studentům i rodičům tak nastaly nové povinnosti, ale i nové
zážitky a „výlety“ za poznáním, na důležité životní cestě ke
vzdělání. S ostatními předměty ve škole bude probíhat také
vyučování náboženství - křesťanská výchova, které
tradičně zajišťuje děkanství. Vyučovány budou všechny
třídy od 1. po 9., účelně spojené podle počtu dětí, a to
v obvyklém rozsahu - 1 hodina týdně. První hodiny
proběhnou v týdnu od 21. do 25. září 2009. Děti a mládež
z polické farnosti budou mít hodiny takto:
1. - 4. třída - v pátek po obědě
6. - 7. třída - v pondělí od 14.00 hod. ve škole
8. - 9. třída - ve středu od 14.00 hod. ve škole
Potřebné informace budou ještě upřesněny a včas
sděleny. Přejeme všem dětem a mládeži úspěšný nový
školní rok, hodně vytrvalosti, odvahy a síly a rodičům
dostatek trpělivosti a moudrosti.
V církvi stále prožíváme období mezidobí. V září
budeme slavit několik svátků a jednu významnou slavnost, a
to 28. září Slavnost sv. Václava.
Dne 26. - 28. září
2009 navštíví Českou
republiku
papež
Benedikt XVI. Podle
předběžného plánu této
pastorační a oficiální
návštěvy,
konané na
pozvání České biskupské
konference a prezidenta republiky Václava Klause, navštíví
papež Prahu, Brno a Starou Boleslav. Papež má v úmyslu se
v Praze setkat s duchovními, a to právě v Roce kněží, který

vyhlásil na období od 19. 6. 2009 do 19. 6. 2010. Chtěl by
umožnit lidem lépe pochopit, jak důležitá je role a poslání
kněze v církvi a současné společnosti a jak je nutné posílit
jejich trvalou formaci. Klíčovým pojmem zde bude víra. V
Brně se setká s věřícími, aby jim dodal naději v jejich
odvaze hlásit se k duchovním hodnotám v zemi, kde to
vůbec není běžné. Zde bude klíčovým pojmem naděje.
Setkání ve Staré Boleslavi je zaměřené převážně na mladé
lidi. Papež je chce povzbudit, aby jejich život byl veden
vírou, která je v dnešním světě tou největší alternativou
vůči konzumnímu způsobu života, který mladí lidé přirozeně
odmítají. Klíčovým pojmem zde bude láska. Hlavním
mottem návštěvy Benedikta XVI. je „Láska Kristova je naší
silou“. Stojí za to se na tuto návštěvu připravit a podpořit ji
modlitbou. Materiály pro dobrou přípravu jsou k dispozici
v i v našem kostele, případně na děkanství.
I naše farnost se chce setkat se Svatým otcem
Benediktem XVI., proto organizuje zájezd do Staré
Boleslavi dne 28. září 2009. Informace o podrobnostech
zájezdu je možné získat na děkanství.

Kalendárium
6. září 8. září 13. září 14. září 16. září 20. září 21. září 27. září 28. září -

23. neděle v mezidobí
Svátek Narození Panny Marie
24. neděle v mezidobí
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka sv. Ludmily, mučednice
25. neděle v mezidobí
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
26. neděle v mezidobí
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního
patrona českého národa, Státní svátek
29. září - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archanděla Památka svatých andělů strážných
4. října - 27. neděle v mezidobí, Památka
sv. Františka z Assisi
7. října - Památka Panny Marie Růžencové
Pořad bohoslužeb v tomto období bude 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 jsou v úterý, ve středu a v pátek.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

POZVÁNKA

na znovuvysvěcění
pomníku se sochou sv. Václava
V minulém čísle Polického měsíčníku jsme informovali o
návratu zrestaurované sochy sv. Václava na své letité místo
na kopci nad městem u Žďárské ulice. Celý tento pomník
z roku 1734, tedy podstavec, sloup a vlastní socha světce,
byl zrestaurován v období
2. pol. 2008 - 1. pol. 2009 sochařem a restaurátorem
Jindřichem Roubíčkem z Náchoda.
S radostí oznamujeme, že tento pomník se sochou sv.
Václava bude ve čtvrtek dne 24. září 2009
znovuvysvěcen místním knězem, panem děkanem Mons.
Marianem Lewickým.
Obřad začne v 16.00 hod.
Všechny zájemce srdečně zve
Město Police nad Metují a Římskokatolická farnost -

děkanství Police n. M.

Pozvánka na setkání s biskupem
Dominikem
DUKOU
Zveme
všechny
ctitele Panny Marie
Suchodolské na setkání, které se koná
v sobotu 12. září
2009. Začínáme v 10
hodin u soudní brány
v Ticháčkově lese
pobožností
křížové
cesty. Následuje mše
svatá u hořejší kaple
sloužená
otcem
Biskupem Dominikem
Dukou. Po obřadech
občerstvení a beseda
v
suchodolské
restauraci.
Kateřina
Nekvindová

Městská policie informuje
V měsíci srpnu Městská policie :
 zajišťovala veřejný pořádek při konání tradiční poutě.
Vše se obešlo bez závažnějších
problémů. Děkujeme
všem, kteří pomohli s řešením nárazově vzniklých situací
ku prospěchu věci.
 kontrolovala koupaliště a dodržování pravidel, která jsou
pro návštěvníky závazná.
 uložila několik blokových pokut na úseku Besip, zejména
za hrubé porušení dopravních předpisů. Preventivně
působí od začátku školního roku na přechodech pro
chodce.
 kontrolovala režim parkování na parkovišti v prostoru
Masarykova náměstí. Nařízení města nově zavádí i
možnost zakoupení parkovacích karet osobám, které
nemají trvalý pobyt na území spravovaném městem
Police nad Metují a to za cenu 300 korun na rok.
 provedla několik kontrol v restauračních zařízeních
zaměřených na podávání alkoholu mladistvým.
 spolupracovala s Policií ČR ve výkonu služby.
 zpracovala celou řadu žádostí pro státní orgány, zejména
soudy a úřady vyšetřovaní.
 v našem psím útulku je v současné době jeden pejsek.
Bohužel právě on je tam již více než rok a prozatím se
pro něj nenašel nikdo, kdo by si ho vzal. Dva pejsky se za
poslední měsíc podařilo umístit k hodným lidem. Do
našeho útulku hledáme vhodného správce, který má rád
zvířátka a byl by ochoten věnovat jim něco za svého
času. Bližší informace případným zájemcům podáme
v naší služebně anebo telefonicky na našich číslech.
 přijala velké množství podnětů a oznámení od občanů,
které se týkaly úprav dopravního značení, ukládání
odpadů, stížností na mnoho různých věcí.
 Převzala několik nalezených věcí, které následně předala
zpět majitelům anebo na základě protokolu na matriku.
Kolektiv městské policie
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Nabízíme k prodeji krásný stavební
Členové AMK Police se zúčastnili
závodu motocyklů v Loukově
Ve dnech 8.-9.8.2009 se konaly v Loukově u Semil
závody motocyklů v Cross Country, na které se vydali i
členové Automotoklubu Police nad Metují. Na závody
vyrazili autobusem AMK Police nad Metují již v pátek dne
7.8.2009, aby si prohlédli trať a připravili se tak na její
možná úskalí. Celkem na závody dorazil rekordní počet 250
jezdců a pořadatelům z Enduro Martinice vyšlo i počasí po
oba dny. Trať byla méně náročnější, než jsme připravili my
v Radvanicích. V sobotu 8.9.2009 se od 13 hod. jel mimo
jiné i závod dvojic ve třídě hobby s časovým limitem 2,5
hodiny, kterého se zúčastnili Radovan Řezníček ve dvojici
s Jaroslavem Beranem ml., Jan Vajsar s Karlem Jandou,
Lorant Holzknecht s Pavlem Morockovičem a Aleš Máslo
s Lubošem Stuchlíkem. Celkem se na závod přihlásilo ve
třídě hobby 54 dvojic. Se startovním číslem 97 se na 35.
místě umístili Radovan Řezníček a Jaroslav Beran ml., se
startovním číslem 55 se na 36. místě umístili Jan Vajsar a
Karel Janda, se startovním číslem 63 se na 37. místě
umístili Lorant Holzknecht a Pavel Morockovič a se
startovním číslem 74 se na 53. místě umístili Aleš Máslo
s Lubošem Stuchlíkem. V neděli 9.9.2009 se závod dvojic již
nekonal a jely se pouze závody jednotlivců. Na závod
jednotlivců ve třídě hobby, jehož se zúčastnilo celkem 67
jezdců, a který se jel v dopoledních hodinách, se přihlásili
Radovan Řezníček, který celkově dojel na 37. místě,
Jaroslav Beran ml. dojel na 52. místě, Karel Janda dojel na
57. místě, Aleš Máslo dojel na 50. místě a Lorant
Holzknecht dojel na 54. místě.

pozemek v klidné části města Police nad Metují –
Slunečné ulici. Pozemek o celkové výměře 739 m2 je
určený k výstavbě rodinného domu. V případě zájmu
je v ceně i vypracovaný projekt domu. K pozemku
vede asfaltová komunikace. Pozemek se nachází
v nové zástavbě rodinných domů ů Slunečná ulice.
Inženýrské sítě se nachází na hranici pozemku:
elektřina, plyn, kanalizace, voda. V blízkosti veškerá
občanská vybavenost: ZŠ, MŠ, pošta, supermarket,
hřištěm, restaurace, autobus, MHD, vlak, zdravotnické
zařízení. Cena 369.500,- Kč
Kontakt: Aneta Jansová, e-mail:
aneta.jansova@seznam.cz, tel.: 775 733 667
*****

Přijďte si „Orientálně zatančit“
Nejenže touto příjemnou a nenásilnou formou
posilujeme celé tělo, tento druh tance také pomáhá
odstranit zdravotní potíže, jako jsou například bolesti
páteře, špatná pohyblivost kloubů, zažívací problémy,
upravuje menstruační a klimakterické potíže. Dále je také
vynikajícím cvičením pro těhotné ženy. Není omezen
věkem, postavou ani talentem.
Všechny ženy a dívky jsou srdečně zvány na kurzy
OREINTÁLNÍHO TANCE,
které se budou konat pravidelně od středy 7. 10. 2009
v malé tělocvičně ZŠ v Polici nad Metují.
16.00 – 17.00 hod. dívky
17.00 – 18.00 hod. ženy – začátečnice
18.00 – 19.00 hod. ženy – pokročilé
S sebou si přineste oblečení na taneční (legíny nebo
dlouhou sukni a triko) a pití bez bublinek.
Na všechny se těší Pavlína Nosková, tel.: 723 419 937, email: pavlinankoskovazahir@centrum.cz

za AMK Petr Dostál

*****

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

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

Prodám pozemek v Ochozi
Velká Ledhuje o výměře 2803 m2,
vhodný k výstavbě rekreačního
objektu. Kontakt: 723 252 577.
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CHOVATELÉ DRŮBEŽE
POZOR

!mimořádná nabídka!
ročních SLEPIC VE SNÁŠCE 60,-Kč/ks
KUŘIC černých
stáří: 14-18. týdnů
červených 130,- - 150,- Kč
◄Prodej se uskuteční ►
◄ 9.9.2009 na těchto místech: ►
• 12,30 Police nad Metují
/odstavné parkoviště-naproti kostelu/
• 13,30 Teplice nad Metují
/parkoviště na náměstí/
• 14h Vernéřovice
/parkoviště u obchodu potravin/
• 15h Broumov
/parkoviště pod „Střelnicí“/
• 15,30 Křinice /u hospody/

Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502,
mob.731 701 331,
po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ TECHNIKA
Vám nabízí:

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

SLOUČÍME, ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a
Vašich přání YAGIEX ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
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Zajistíme Vám vyřízení dotací na zateplení – zelená úsporám.

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

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

Broumov
Šalounova 87
Datum:
29. září 2009
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
1. října 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
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SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

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

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

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
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oslava

Štěpána Horáka

60. výročí značky VEBA
neděle 30. srpna 2009

▲ Na dni otevřených dveří návštěvníky přivítal

▲ Nejzajímavější byla prohlídka tkalcovny

a projev pronesl předseda představenstva
a.s. VEBA pan Ing. Josef Novák

▲ Výroba damašku na vlastní oči

▲ Při vstupu byla k vidění ukázka afrického

brokátu, který je v současné době stěžejním
sortimentem firmy

▲ Ukázka dopravní techniky společnosti VEBA

▲ Poté si návštěvníci mohli prohlédnout nově

vybudovanou šlichtovnu
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▲ V jídelně se promítala zajímavá prezentace

Kréta letecky na týden od 6990 Kč
Korfu letecky od 6990 Kč
Santorini letecky od 7990 Kč
Řecko letecky ostrov Lesbos od 6990 Kč
Řecko Zakynthos letecky 11 dní od 5990 kč
Kypr letecky od 9490 Kč
Itálie Rosolina Mare od 2490 Kč
Již v nabídce zájezdy na zimu!!!
Navštivte nás Po-Pá od 10 – 16 h,
v letní sezóně od 9 – 17 h
Tel. 491 423 191, mobil 606 111 413, email:
agentura@camartincova.cz
Navštivte naše stránky
www.camartincova.cz
... pokračování z titulní strany
Po Saloméně Bittnerové se stal majitelem domu roku 1717
její syn Wácslav Bittner, roku 1730 František Tykal, od roku
1752 Josef Arnold. Roku 1760 byl chvíli majitelem Wácslav
Mrnka, „kantor a učitel“; ten samý rok je zaznamenán nový
majitel Matěj Hrubý. Roku 1767 dům koupil Václav Šrůtek,
velmi bohatý obchodník s plátny. Ten vyplatil roku 1783
polickým konšelům 32 florénů stříbra v hotovosti a přidal obci
navíc jednu svou polní zahrádku (tj. pole na Strážnici) za to,
aby se zprostil věcného břemena pohostinství, vězícího na
tomto domě. Obec tehdy toto ubytovací břemeno převzala na
svůj radní dům. Zvláštní povinnost resp. věcné břemeno, tzv.
„pohostinství“ („Einquartirung“), měly v Polici tři domy: dům
čp. 17 Václava Šrůtka, dále dům Vojtěcha Rajmana (čp. 96) a
dům čp. 97 Tadeáše Luňáčka. Byla to prastará přednostní
ubytovací povinnost pro vojenské osoby (zejména pro
důstojníky) při vojenských průtazích („durchmarších“)
městečkem. Teprve tehdy, když byly tyto tři ubytovací domy
plně obsazeny, přicházely v úvahu domácnosti dalších
polických sousedů.

Cestovní agentura
Kateřina Martincová
Hronov, Jiráskova 320
(naproti parku u Jiráskova rodného domku)

Velká nabídka pobytových i
poznávacích zájezdů na rok 2009
Spolupracujeme s desítkami CK s dlouholetou
tradicí i s CK zaměřenými na speciální požadavky
našich klientů CK Exim, Firo tour, Čedok, Alexandria,
Sunny days, Blue style, Shenkos, Viamare, Slan tour,
Kovotour, VTT, Eso travel, Student agency, Canaria
travel, Atis , Ticket portál a mnoho dalších.
Dále zajišťujeme VSTUPENKY, JÍZDENKY, LETENKY
online, PRONÁJMY chat a chalup, PLAVBY !
Rakousko Alpy se snídaní od 499 Kč za os/noc
Tunisko letecky 8 dní s od 5990 Kč
Egypt letecky 8 dní od 6990 Kč
Turecko Alanya 8 dní od 6990 Kč
Španělsko Costa Brava busem od 5499 Kč,
letecky od 7990 Kč
Bulharsko na 7 nocí letecky od 5990 Kč
Chorvatsko kemp Podgora stan od 499 Kč za
týden, karavan od 799 Kč
Chorvatsko lux.busem s PP od 4990 Kč
Chalkidiki busem s plnou penzí od 5990 Kč

Josef Brandejs o tom poznamenal: „Jak starý a hodnověrný
sousedé vypravovali, že pamatují, když Slezsko ještě císařské
bylo, že tuze často průtahy vojenské dílem ze Slezska do Čech
a zase z Čech do Slezska veskrz táhli, dílem jízdní a pěší, když
takový průtah tak asi silný byl, že jej ty tři domy v stavu byly
vydržet, musely sobě to břemeno sobě nechat líbit a to
vždycky, kolikrát vojenský průtah přišel, tak též i rekruti ze
Slezska, jak ale více vojska přišlo, byli teprv na jiné sousedy
poukázáni.
Osobnost bohatého pláteníka Šrůtka, který roku 1791 koupil
od hraběte z Vlkanova za 40.000 zlatých celé panství Dolní
Teplice, byla zajímavá a stojí i dnes za zmínku: „Wácslav
Šrůtek byl horlivý katolík a také nedal nikdy na sobě znáti, že
by býval nad jeho majetností mnoho si zakládal, zůstával vždy
prostý, aniž by kdy byl se přes jiného stavěl, s každým rád
obcoval, a byl jemu jeden člověk jako druhý, pán i nepán
rovný. Když on do Teplic na své panství z Police ku mnohé své
záležitosti musel zavítati, tak chodíval vždy jen pěšky, ačkoliv
měl koně i kočáry a jiné povozy v Polici ku svojí potřebě
chované, a oděn jsa v krátké manžestrové kalhoty, pak modré
punčochy a nízké střevíce s přasky, vestu s mnoha knoflíky,
dlouhý kaftan a třírohý klobouk a v ruce hůl, a tak kráčel s
Pánembohem z domova, a jak za město zašel za panský dvůr,
tu vytáhl z kapsy kaftanu koštěný jeho růženec, a modlil se jej
cestou kráčeje k Bukavici a dále až do Teplic, a po vyřízení
tam svých záležitostí ubíral se zase v témž samém obyčeji jeho
nazpět do Police... Zemřel roku 1813 dne 15. ledna... Za jeho
živobytí dobře se mu dařilo, obchod jemu stále kvetl, ale při
Finanz–patentu r. 1811 utrpěl na penězích bankocedulích také
velkou ztrátu. Pozůstalé jmění zdědila po smrti jeho četná
rodina: synové Václav, který roku 1897 v Praze zemřel, ve
výslužbě tam bydlící generál devadesátiletý, pak František,
syn, obchodník s plátny, žijící v Polici a v Teplici, dcera
Innocencie, provdaná v Polici s Václavem Thérem [pozn.:
obchodník s plátny z čp. 2] a Beatrix, provdaná za Josefa
Vaníčka, kterýžto spravoval velkostatek Teplický.
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V roce 1844 pak prodány jsou Dolní Teplice.“ Stojí za to
také připomenout, že své teplické panství nabídl František
Šrůtek ke koupi nejprve polické obci, „však ale nebylo při
obecním městském právu stejné mysle, jedni chtěli, jiní
zase zbraňovali aby do tak velikých výloh se město
nepouštělo, neb byl onen zemský statek za 90.000 zlatých
cmz nabízený a tak uplynulo něco času dříve než se shoda
stala. Tehdejší právník radní Ferdinand Nabl při městském
ouřadě v Polici co hlava úřadu domlouval velice těm, kteří
té koupi odpůrcové byli, neb vysoká cena to také nebyla, až
když se pak na jeho radu poslali k té koupi deputírovaný od
obce do Teplic přece, aby onen statek pro město zakoupili,
jenže již na cestě se dověděli od Františka Šrůtka samého,
že ten den již Dolní Teplice jsou prodány hraběti
z Rummerskirchenu za 90.000 zl. cmz. Což i sám František
Šrůtek domlouval a pravil on, že by to raději přál městu
Polici, proč nepřišli dříve, a že tak dlouho otáleli, on že jim
dal času dosti. Takto se Police velmi často ku svému
prospěchu a vyniknutí vyhýbá, což pozná teprve později jak
chybila. Bylo by tu možno vícero prospěšných případů tak
podobných uvésti, které zanedbány byly a tím město škodu
pro budoucí časy utrpělo. Častokráte přitom měla také co
činiti na úkor druhá národnost, menšina sousedů ve městě“
– poznamenal Josef Brandejs.
Roku 1823 vznikl na Šrůtkově teplickém panství velký
lesní požár, který tehdy hasilo několik tisíc lidí z okolních
panství. „Od této doby objevily se ty romantické tam
skaliny, které nyní tolik obecenstva hromadně i jednotlivě
navštěvuje a majitelům statku toho dobrý zisk přináší a
skalním městem jest nazváno“...
Plátenický obchod odevzdal František Šrůtek svému
účetnímu Josefu Pášmovi, „který jej spravoval a vedl dále,
ale obchod setkal se s úpadkem“. Byl to zřejmě tentýž
Pášma, „obecní návladní, též obecní písař a výběrčí daní“,
kterého nacházíme roku 1823 jako majitele domu čp. 86 a
jako vinárníka.
Roku 1827 koupil dům i s polem od Františka Šrůtka za
2.100 zlatých cmz obchodník s osadnickým zbožím František
Šolc, který v Polici zastával od roku 1840 úřad purkmistra
města – a to až do roku 1864, kdy po známé vzpouře tkalců
při plátenickém trhu odstoupil. ... „Byl svobodný až do
svého konce života. Ačkoliv žádné rodiny své vlastní neměl,
on staral se o mnoho jeho příbuzných; měl choromyslnou
matku, kterou museli stále pozorovati, též starého strýce
Josefa Šolce, velkého podivína a také choromyslného. Po
dvou jeho sestrách synové nechal studovati, jenž jim matky
zemřely: Vladimíra Pášmu a Liberáta Luňáčka, kterýžto
poslední osiřel úplně v Uhrách v Petervaradínu, kde jeho
otec auditorem byl [pozn.: syn Ignáce Luňáčka, řezníka z
čp. 74] a zemřel i s matkou. Dosud žijící Liberát Luňáček
jest co soudní rada v Záhřebě. Také pak od r. 1864
vydržoval sirotci, tři synové a dceru po zemřelém jeho
bratru Augustýnu. Pro jeho příbuzné byl dobrotivý,
obětavý, rád se také zabýval s polním hospodářstvím,
choval sobě též dobytek, ačkoliv zámožný v jeho mládí byl,
předce k stáru ochudil se, žil až do 82 let stáří svého. Když
byl pak již zchudlý, opět co městský kancelista v obecním
úřadě zaměstnán byl“
Roku 1842 dům vyhořel a byl znovu obnoven. Roku 1870
přenechal Šolc kupecký obchod Františkovi Švorčíkovi,
manželu jeho neteře Vilemíny, kterou jako sirotka od

malička vychoval. František Švorčík (zvaný „Kapucín“) koupil
roku 1876 dům čp. 102 v Kostelní ulici (od svého příbuzného
Václava Švorčíka) a se svou druhou manželkou Marií, dcerou
polického tesaře Františka Hübsche z čp. 271 se zde ujal
obchodu a vedení hostince.
Roku 1875 František Šolc svůj dům nakonec prodal, živil
se, jak již řečeno, jako městský kancelista a nakonec pak,
zchudlý, žil až do konce svého života velice nuzně jen z
milodarů. Dům tehdy od něj koupil za 8.000 zlatých rak. č.
obchodník z čp. 77 Josef Katschner starší, pro svého tehdy
ještě nezletilého 17letého syna Josefa, pozdějšího
obchodníka se smíšeným zbožím. Je pozoruhodné, že právě
v tomto domě, v koloniálním obchodě Františka Šolce,
začínal Josef Katschner st. jako šestnáctiletý příručí svou
budoucí úspěšnou dráhu oblíbeného obchodníka. Jeho syn
Josef (*1858, g1914) v tomto domě „zavedl tu rozsáhlý
obchod všeho druhu zbožím a výrobky železnými, dřevěnými
a jiného druhu, velké zásoby na skladě choval, takže dosud
nikdy tak zásobeného obchodu v Polici nebylo“.
Tuto budovu Josef Katschner nakonec spojil se sousední
budovou čp. 16 (kterou koupil roku 1880) v Umrlčí, dnes ve
Hvězdecké ulici a po její přestavbě ji rozšířil až ke staré
škole (čp. 15). V domě čp. 16 také roku 1900 zřídil v jeho
zadním traktu dílnu na průmyslovou výrobu nudlí, makaronů,
perníku a sušené zeleniny, která velmi zdárně prosperovala
(stroje poháněl stabilním benzinovým motorem na dvoře,
dílovedoucím zde byl cukrář Antonín Průša z domu čp. 115
na Záměstí), takže mohl roku 1907 zahájit stavbu své nové
továrny na perník v Hradci Králové, kam se roku 1908
nakonec také odstěhoval. Dům čp. 17 pronajal i s obchodem
na krátký čas Rudolfu Fabiánovi mladšímu, synovi místního
obvodního lékaře.
Pro zajímavost možno rovněž uvést, že v této bývalé
dílně na výrobu nudlí při domě čp. 16 byla od roku 1910
strojní pletárna punčoch Karla Chlupa a Václava Remeše,
roku 1919 si zde zařídil svou první dílnu zámečník, pozdější
továrník Jaroslav Vancl a začal zde s výrobou později tak
známých kovových technických hraček. Nakonec zde byla od
roku 1922 do roku 1928 zřízena za tehdejšího majitele domu
Jana Hrušky provizorní obřadní síň církve československé,
založené v Polici roku 1920.
Po smrti Josefa Katschnera (byl raněn mrtvicí na
polickém náměstí 9. 6. 1914) oba domy zdědil jeho syn
Josef, nástupce v továrně v Hradci Králové (továrna zde byla
až donedávna), který je roku 1919 prodal Janu Hruškovi.
V prostorách obchodu bylo později v pronájmu železářství
Jaroslava Hrubého (jednoho ze zakladatelů firmy Hrubý &
Ressel, výroba kovového zboží – roku 1923) a ještě později
knihkupectví a papírnictví Rudolfa Táslera, který se od roku
1929 stal s manželkou Marií majitelem části a od roku 1936
celé budovy, kam přestěhoval svůj obchod, který měl v
čp. 97, v budově známého hostince „Beseda“. Stojí zato
také poznamenat, že manželka Rudolfa Táslera Marie byla
dcerou ředitele dívčí školy Aloise Janouška a Vilemíny, dcery
mlynáře Josefa Pellyho (bratra továrníka Viléma Pellyho) a
Marie Jarolímkové, dcery mlynáře ze Žďáru. Již znárodněné
knihkupectví (n. p. KNIHA) po Rudolfu Táslerovi převzal jeho
synovec Jiří Tásler, po něm Růžena Růžičková a nakonec
Marie Kohlová. Manželé Jiří a Marie Kohlovi zde vedou své,
dnes již soukromé, knihkupectví dodnes.
Miroslav Pichl

