446 let historie – dům čp. 18 na náměstí
Jestliže jsme v minulém čísle Polického měsíčníku řekli
v souvislosti s domem čp. 17 „A“, musíme nyní říci i „B“ a
povědět něco o jeho „jednovaječném“ dvojčeti, domu
s číslem popisným 18, stojícím na východní straně náměstí.
Jak jsme si již pověděli v minulém čísle, původně stál na
tomto místě pouze jeden dům, jehož pozemky, patřících
k parcele – „městišti“ domu, tenkrát zaujímaly rozlohu
dnešních domů čp. 15, 16, 17 a 18. Tento právovárečný
dům, nazývaný dům „Tanhauzský“ podle jeho někdejšího
majitele Jana Tanhauzského, se poprvé připomíná roku
1563.
Historie této budovy
je skutečně pozoruhodná.
Roku 1574 koupil dům
polický probošt a farář
polské národnosti Martin
Pravdovský,
řečený
„Korýtko“,
(pozdější
nechvalně
známý
broumovský
opat).
Dokládá
to
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“. Od roku 1587 byl dům v majetku
obce polické – kdo v něm však tehdy bydlel nevíme. Roku
1607 byl dům, nebo lépe jeho parcela rozděleny, a polovinu
(dnešní čp. 17) koupil „rektor“ – učitel polické školy Jiřík
Čech, řečený Forberk. Majitel domu před rokem 1607, Jiřík
Koukal, jej prodal roku 1620 svému synovi Janovi Koukalovi
a jeho manželce Markétě, přičemž ho upozornil na povinnost
svobodného průchodu z náměstí k farnímu kostelu: „s touto
znamenitou výminkou, kterouž sobě pan purkmistr a páni na
místě vší obce města Police při témž domů 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, dochovaného dodnes jako

vydává město Police nad Metují

„tunel“ z náměstí do Hvězdecké ulice. Připomeňme, že Jan
Koukal jako polický purkmistr spolu s měšťanem Valentinem
Pařízkem Kladrubským (v pozdějších letech také byl
primasem městečka) jednali dne 8. dubna 1620 s králem
Fridrichem Falckým o prodeji polického klášterního panství
městečku Polici. Bylo to zejména z obav, aby nebylo polické
panství prodáno cizí vrchnosti, která by byla ještě horší než
předchozí benediktinská. Obrat situace po bitvě na Bílé hoře
učinil dalšímu jednání pochopitelně konec. Rovněž stojí za
zmínku, že starý náhrobní kámen, zazděný ve východní zdi
hřbitovní kaple, patří 17letému synovi Jana Koukala a
pochází z roku 1642.
Pokud je známo, dům
vyhořel poprvé roku 1673.
Po celé řadě dalších
majitelů: roku 1660 Adam
Kyncl,
r. 1667
Václav
Benedikt Turek, r. 1717
Tomáš Hottmann, r. 1734
Antonín Wenzl, r. 1775
Regina Wenzlová, se roku
1781
stal
majitelem
obchodník s plátny Kristián
Lamka, bývalý rolník z
Metuje, který se později,
roku 1834 přiženil k vdově
po Josefovi Dimbterovi v
čp. 81. Od roku 1841 se
stal majitelem domu čp.
18 jeho syn, rovněž
obchodník s plátny Josef
Ignác Lamka, který jej
převzal od svého otce
Kristiána Lamky, od r. 1836
do r. 1840 také purkmistra
města.
Také
zde
připomeňme, že dcera
Kristiána Lamky Alžběta
byla manželkou Václava Švorčíka, koželuha a hostinského v
čp. 102. Těm dal roku 1899 jejich syn Emanuel na památku
postavit velký litinový kříž uprostřed hřbitova, jak jsme si již
připomněli na jiném místě.
Od roku 1766 stál před tímto domem dřevěný misijní
kříž, kteří zde dali postavit jezuitští misionáři. „Farář
tehdejší Kristian Horák vykázal mu místo u špitálu
panského; ale jezuité proti vůli jeho, chtíce prý se zalíbiti
více městu, dali v noci (10. září) vykopati dolík a postaviti
v něm kříž na rynku před radnicí proti druhému domu
v podsíni. Kněz Filip Wolf nazval to kouskem jezuitským.“
Tento kříž byl roku 1790 nahrazen kamenným, roku 1820
přemístěn před radnici a konečně roku 1958 znovu přenesen
na místo vedle kostela, kde stojí dodnes.
... pokračování na straně 40
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Dále městský úřad připravuje realizaci investic, provádí
běžnou administrativu, realizaci kupních a nájemních smluv,
státní správu a samosprávu.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik,
Ida Seidlmanová, starostka

Radešov, Hlavňov, Pěkov - projekty
roku 2009 a další obslužná činnost
Radešov - před dokončením je plánovaná oprava
komunikace s odvodněním ve „Vavřenově“ dvoře. Podél
komunikace byly položeny betonové žlaby, v horní části bude
vybudován příčný žlab s usazovací jímkou. Nad stávající
asfaltovou komunikací dále vybudujeme příkop, provedeme
odvodnění koňské pastviny směrem k Jirmanovým. Osadní
výbor doporučuje jako prevenci před velkou vodou umístit další
příčný žlab na cestě k Hartmanovým. Při asfaltování nové
vozovky budou opraveny výtluky na stávající komunikaci.
Předpokládaný náklad akce je 300 tis. Kč.
Hlavňov - v letošním roce již byly provedeny tyto akce:
úprava nástupních prostorů v okolí všech autobusových
čekáren, zpevnění povrchu pod kontejnery na odpad na točně u
Obršálů, zhotovena lavička pro cestující u zastávky autobusu
před hasičskou zbrojnicí, oprava komínů na klubovně a hasičské
zbrojnici, nový sloup telefonního vedení u Jirmanů (provedla
firma udržující telefonní vedení). Do konce roku bude
provedena
výměny
krytiny
na
hasičské
zbrojnici
s předpokládaným nákladem 70 tis. Kč. Byly osloveny 4 firmy,
nejvýhodnější
nabídku podala firma Pfeifer Miroslav Kolegové, která opravu provede. Dále bude zakoupen zahradní
traktor v hodnotě 80 tis. Kč, jehož financování je částečně i
z dotace, kterou získal Dobrovolný svazek obcí Policka
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Na příští
rok připravujeme opětovné podání žádosti o dotaci na opravu
kříže u p. Bareše a zvoničky, s předpokládaným nákladem 103
tis. Kč.
Pěkov - v červnu provedla firma Stafido opravu kapličky, a
to nákladem 154 tis. Kč. Byly provedeny sanační omítky vně i
uvnitř objektu, malby, nátěr fasády a zábradlí, zpevnění
základové konstrukce. Rekonstrukcí byly odhaleny pískovcové
kvádry, panteon, římsy a ostění pod omítkou, které byly
původní, zachovalé, z roku 1888. Dále bylo nutné očistit
eternitovou krytinu od mechu, nečistot a natřít ji roztokem
Lukofos ještě před opravou fasády, aby se zabránilo jejímu
znečištění po rekonstrukci.
V současné době se realizuje nejdůležitější akce,
rekonstrukce
komunikace
pod
Rösselovými.
Stávající
komunikace ze štěrkodrti byla sejmuta a nahrazena novou.
Vybraná zemina byla přemístěna k triéru, kde dojde k úpravě
povrchu pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. Na
štěrkodrť plánujeme položit dvě vrstvy asfaltového koberce.
Na komunikaci bude provedeno odvodnění pěti příčnými žlaby.
Plánovaný náklad na rekonstrukci činí 1.030 tis. Kč.
Dále se v letošním roce připravuje projektová dokumentace
(stavební povolení) na výstavbu chodníků 2. etapa, větev 2.
Úkolem je dokončit řešení bezpečnějšího pěšího provozu mezi
dvěma autobusovými zastávkami. Jedná se o pravostranný
chodník zakončený zálivem autobusové zastávky podél státní
silnice II/303 Náchod – Broumov. Stávající vozovka téměř
znemožňuje pohyb chodců po krajnici vozovky a tento je
v inkriminovaných úsecích velmi nebezpečný. V lednu 2010
plánujeme požádat o dotaci na výstavbu chodníku Státní fond
dopravní infrastruktury.
Mimo těchto jednorázových akcí, zajišťuje město Police n.
M. pro integrované obce: běžnou údržbu obecních budov,
údržbu autobusových čekáren, opravu komunikací, provoz
veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu, svoz odpadu, údržbu
obecních lesů a drobných staveb vodních toků na katastru obcí,
příležitostnou výsadbu zeleně a nejnutnější údržbu travnatých
ploch, péči o památky, zajišťování dopravního značení a
obslužnosti, vyhrnování sněhu v zimním období a další.
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Poplatek za odpady za rok 2009
Všem opozdilcům a zapomnětlivcům připomínám
povinnost zaplatit druhou polovinu poplatku za odpady
za rok 2009, popř. některým z nich i poplatek celý !!!
Poplatek můžete zaplatit každý den přímo do pokladny
MěÚ, kancelář č.dveří 23 nebo na účet č.90050004629551/0100, VS – rodné číslo, v částce 250,-Kč za ½
roku na osobu, popř. 500,-Kč za osobu a rok.
Daniela Adamová, FSO-poplatky

Změna intervalu svozu odpadu
Oznamujeme občanům v katastrálních územích Police
nad Metují a Velká Ledhuje, že od 39. kalendářního

týdne, tj. od konce září, se změnil interval svozu
zbytkového komunálního odpadu z domovních odpadových
nádob z týdenního na čtrnáctidenní. Svozné týdny po této
změně (do konce tohoto roku) budou 41., 43., 45., 47., 49.,
51 a 53, tedy liché týdny. Svozové týdny v novém roce
budou včas zveřejněny. Čtrnáctidenní svozový interval
potrvá do přelomu února a března, kdy ho opět vystřídá
interval týdenní.
Oznamujeme
občanům
v katastrálních
územích
Hlavňov, Hony, Pěkov a Radešov, že od 41. kalendářního
týdne, tj. od konce října, se změnil interval svozu
zbytkového komunálního odpadu z domovních odpadových
nádob ze čtrnáctidenního na týdenní. Týdenní svozový
interval potrvá do května, kdy ho opět vystřídá interval
čtrnáctidenní.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Město Police nad Metují vyzývá
k předkládání
žádostí
o poskytnutí
příspěvků (grantů) města pro rok 2009
(žádosti pro 1. a 2. pololetí)
Obsah programu:
Finanční podpora sportovních, kulturních, společenských aj.
akcí
Finanční podpora činnosti spolků a zájmových organizací
Cíl programu:
Podpora v oblasti společenských, kulturních, sportovních,
sociálních a jiných aktivit v regionu Police nad Metují.
Oblasti podpory:
a) Kultura

b)Sport

c) Sociální oblast

Oprávnění žadatelé:
právnická osoba neziskového charakteru (spolky,
soubory, občanská sdružení, nadace a další organizace)
fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji
společenského, kulturního, sportovního života v Polici
nad Metují, či se jinak podílí na zlepšování kvality
života občanů v regionu Policka.
Termín výzvy:
Ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2009
Podání a přijetí žádosti:
Vyplněnou žádost o grant žadatel odevzdá v písemné
podobě na podatelně MěÚ nebo zašle

elektronicky
na
adresu
podatelna@meu-police.cz.
Formuláře jsou k dispozici na městském úřadě či
v informačním centrum v Pellyho domech, na webových
stránkách města – www.meu-police.cz (odkaz Polická
radnice – Granty, příspěvky dotace – Granty a příspěvky
města) nebo na www.policko.cz (odkaz Kultura, sport,
volný čas – Místní spolky a organizace).
Ing. Helena Ištoková

Město Police nad Metují

nabízí k prodeji „Zelený domeček“:
Jednopatrová budova č.p. 345 s pozemkem st.č.
386/2 o výměře 105 m2 má dvě nadzemní podlaží a není
podsklepená. Součástí nemovitosti jsou venkovní úpravy,
přípojka vody, kanalizace, elektro a přilehlá parcela p.č.
1239 o výměře 142 m2 se zpevněnými plochami
a trvalými porosty.
Objekt se nachází při centru města a je vhodný
k podnikání.
V současné době je budova pronaja t a a obsahuje :
I.NP - místnost pro kadeřnictví a modeláž nehtů,
místnost pro pedikúru,
sociální zařízení pro
personál (šatna, sprchový kout, WC), sociální
zařízení pro zákazníky (předsíň, WC), celkem 74
m2
II.NP - sportovní místnost, 2 x sociální zařízení
(předsíňka, sprcha, WC), celkem 66 m2.
Kupní cena nemovitostí je stanovena na 1.727.840,- Kč.

Zájemci mohou své písemné žádosti podávat na
Městském úřadu v Polici nad Metují, Masarykovo náměstí
č.p. 98, 549 54 Police nad Metují, nebo elektronickou
cestou na e-mail : meu@meu-police cz.
Bližší informace lze získat na odboru investic,
majetku a životního prostředí - Anna Rutarová,
tel.: 491 509 997, e-mail: rutarova@meu-police.cz.

Elektronická komunikace
V malém seriálu o komunikaci města s občany se
musíme dotknout také nejmodernějšího způsobu přenosu
informací, který je zajišťován prostřednictvím internetu.
Město Police nad Metují používá e-mailovou adresu:
meu@meu-police.cz a provozuje webové stránky na adrese:
www.meu-police.cz, kde zveřejňuje velké množství
nejrůznějších informací. Na tomto místě je například k
dispozici úplný seznam všech členů zastupitelstva města
včetně bydliště, e-mailových adres a telefonních kontaktů.
WWW stránky města jsou dle mého názoru skutečně obšírné
a při první návštěvě vyžadují několik minut na bližší
seznámení. Jejich součástí je také diskusní fórum pro
výměnu názorů občanů včetně zajímavé, ale málo
využívané,
sekce
„Zeptejte
se
svého
radního“.
V elektronické podobě se zveřejňují veškeré zápisy
z jednání městské rady a zastupitelstva města a jednotlivá

čísla Polického měsíčníku. „Povinně“ musí být na www
stránkách zřízena elektronická úřední deska, jejíž obsah se
plně shoduje s obsahem trvalé úřední desky umístěné
v Kostelní ulici na budově radnice. Díky internetu jsou
občanům veškeré informace dostupné kdykoli, na jednom
místě, pohodlně z domova případně z Knihovny města
Police nad Metují.
Aktivní občan, se ale nemusí spoléhat pouze na
vyhledávání informací vlastními silami, kdykoli se může
obrátit s požadavky na některého ze zastupitelů města.
Zastupitel má oproti řadovým občanům výjimečné
postavení v přístupu k informacím. Dle zákona o obcích má
člen zastupitelstva města při výkonu své funkce právo
požadovat
od
zaměstnanců
městského
úřadu
(i
zaměstnanců městem zřízených organizací – škol, knihoven
atd.) informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho
funkce. Zastupitel je v první řadě zástupce občanů, který
byl do své funkce zvolen, aby reprezentoval určitou skupinu
občanů a určitou skupinu názorů. Z jiného úhlu pohledu lze
říci, že je zastupitel také zprostředkovatelem komunikace
mezi občany a městem.
Jitka Pohnerová

Usnesení rady města ze zasedání
č.18, 19, 20/2009 ze dne 31.8, 14.9
a 28.9. 2009
RM mění usnesení č. 11/16/2009 ve věci přidělení bytu
bytu č. 5 - 1+kk v domě č.p. 268 v ul. U Damiánky. Byt bude
nabídnut žadatelům v tomto pořadí :
1) Stanislava Svobodová
2) Jozef Páll
Byt bude pronajat od 1.9.2009 na dobu určitou tří měsíců s
možností dalšího prodloužení nájmu.
RM schvaluje navýšení nákladů na akci:"Oddělení dešťových
vod ze stokové sítě Police nad Metují - Pod Klůčkem", v
úseku od historické brány městského zahradnictví po nový
bytový dům pod sídlištěm (Maratonstav) v celkové výši
8.960,- Kč.
RM schvaluje záměr pronájmu zahrádky na části pozemku
p.č. 923/1 o výměře 500 m2 v k.ú. Police nad Metují (pod
Havlatkou).
RM doporučuje ZM směnu pozemků mezi městem Police
nad Metují a paní Jaroslavou Veverkovou takto :
1) Město Police nad Metují přenechá Jaroslavě Veverkové
pozemek p.č. 171/1 o výměře 744 m2 v k.ú. Hony v
hodnotě 4.480,- Kč .
2) Jaroslava Veverková přenechá Městu Police nad Metují
pozemek p.č. 90/2 o výměře 1176 m2 v k.ú. Hony v
hodnotě 3.940,- Kč.
Cenový rozdíl ve výši 540.- Kč uhradí p. Veverková městu
při podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje provedení a financování akce: Úprava terénu
a úklid ploch zahradnictví v celkové výši 13.330,- Kč.
RM schvaluje prodej zařízení kuchyně bývalé SOUz :
1) Domovu důchodců Police nad Metují - řezačka zeleniny
MASTER za kupní cenu 5.000,- Kč.
2) Martinu Exnerovi - ohřívací pojízdný pult nerez (5.000,Kč), el. stolička nerez (3.000,-Kč), el. stolička smalt
(1.000,-Kč), nerez police 2x (1.000,-Kč/ks), nerez
várnice (500,-Kč), kuch. váha (500,-Kč), vše za
celkovou kupní cenu 12.000,-Kč.
3) Firmě Gastro Theo s.r.o. - dle seznamu v příloze, vše
za celkovou kupní cenu 53.053,- Kč. Firma na své
náklady zařízení demontuje a odstěhuje, a rovněž
zlikviduje veškeré poškozené a nefunkční zařízení.
RM schvaluje následující vyjádření k bodům zápisu
č.7/2009 Osadního výboru Pěkov:
1) OSV Pěkov navrhuje RM do „VŘ oprava komunikace
v Radešově a Pěkově“ p.Vladimíra Vacka, náhradníkem
je p.Zdeněk Pohl - RM - výběrové řízení proběhlo za
účasti zástupce OV Pěkov
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2) OSV Pěkov požaduje inventurní seznam majetku obce
Pěkov – RM –
inventurní soupisy byly OV Pěkov
poskytnuty v loňském roce, aktuální seznamy je možné
si vyzvednout na odboru IMŽP u paní A. Rutarové
3) OSV Pěkov požaduje klíče od všech místností v budově
čp.60
(bývalá
škola)
kromě
prostor knihovny. Zodpovědnou osobou je navržena paní
Vrbová Ivana – RM žádá místostarostu a OV Pěkov, aby
se dohodli o přístupu do kanceláře v přízemí čp. 60 a o
jejím užívání. Předání ostatních klíčů zajistí
místostarosta.
4) OSV Pěkov požaduje klíče od vývěsky na budově čp. 60
(bývalá škola). Zodpovědnou osobou je navržena paní
Vrbová Ivana. - RM - Předání klíčů zajistí místostarosta.
5) OSV Pěkov žádá MěU Police n.M. o duplikát „Územního
plánu“ obce. RM – pořízení barevné kopie územního
plánu je nákladnou záležitostí. Zástupci OV Pěkov
mohou do ÚP kdykoliv nahlédnout na odboru IMŽP nebo
OV MěÚ Police nad Metují, obrazová data je možné
předat na CD.
6) OSV Pěkov nedoporučuje prodej parcely č. 335/1 v k.ú.
Pěkov – Hony p.Mikolaji Puchovi z Polska. RM - schválila
záměr prodeje této parcely, který je vyvěšen na úřední
desce MěÚ. O koupi tak může požádat kterýkoliv
zájemce. Bude-li jich více, doporučí RM zastupitelstvu
svého kandidáta a ZM rozhodne komu dá přednost.
RM schvaluje přidělení bytu v pečovatelském domě paní
Růženě Hejnyšové od 15.9.2009.
RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu č. RR/2009/024SDH/MV/1-2 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v
požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce pro rok 2009 mezi městem Police nad Metují a
Královéhradeckým krajem.
RM doporučuje ZM ke schválení, aby projednání změny č. 3
územního plánu města Police nad Metují zajistil Městský
úřad Náchod.
RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 38
až 41, kterými se upravují rozpočtu výdaje i příjmy
rozpočtu města o částku 1 172 000,- Kč.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Oprava vjezdů v ulici Na Sibiři,
chodník na hřbitově v urnovém háji a propojovací chodník
ze sídliště na Komenského náměstí v Police n. M. a oprava a
provedení chodníku v Hlavňově" Ing. Zdeňka Cee - STAV
CEENTRUM, Pěkov s nabídkovou cenou 851.847,- Kč s DPH.
Podmínkou je, že v roce 2009 budou realizovány práce
maximálně do výše schváleného rozpočtu a ve smlouvě o
dílo bude uvedeno, že město může od zbytku prací
plánovaných na rok 2010 odstoupit z důvodů nedostatku fin.
prostředků schválených pro tyto účely v rozpočtu města
roku 2010.
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Garáže za radnicí č.p. 97 Police
nad Metují".
Kritéria:
1. nabídková cena
váha 100 %
Obeslané firmy: STAFIDO - Zdeněk Dostál Police nad Met.
HVALL Voborník - Hronov
DELTA Velké Poříčí s.r.o.
Miroslav Pfeifer a spol.
Výběrová komise: Zdeněk Kadidlo - místostarosta města;
Ing. Bučok Vasil - TS s.r.o.,
Ing. Scholz Pavel - investiční technik; Ing.
Pavel Pohner – tajemník města
náhradník:
Ing. Troutnar Jan – vedoucí IMŽP; Jiří Škop
- OV MěÚ
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Doplnění kanalizace Police nad
Metují, stoka C,C.1,C.2 v ulici Pod Betlémem".
Kritéria:
1. nabídková cena
váha 100 %
Obeslané firmy:
HELLER – Náchod
MOVIS - Hronov
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Klíma - Suchý Důl
STAFIDO - Police nad Metují
Kohl - Suchý Důl
Výběrová komise:
Zdeněk Kadidlo, místostarosta města; Jiří Škop, OV MěÚ,
Ing. Jan Troutnar, vedoucí IMŽP; Ivan Škop, TS Police n.M.
s.r.o.
náhradník: Ing. Pavel Pohner – tajemník města
Ing. Vasil Bučok - TS Police n.M. s.r.o.
RM doporučuje ZM prodej přístavby domu č.p. 377 s
pozemkem st.č. 197/4 o výměře 206 m2 v k.ú. Police nad
Metují firmě GEUM s.r.o. za kupní cenu dle znaleckého
posudku ve výši 703.170,- Kč. Prodej bude uskutečněn po
oddělení nemovitosti od sousedního domu nejpozději do 30.
6. 2010. Do této doby bude uzavřena smlouva budoucí
kupní, kupující provede na své náklady technické oddělení
a rekonstrukci budovy. Kupní cenu uhradí kupující do 15ti
dnů od podpisu kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 731/33 o ploše 210
m2 v k.ú. Velká Ledhuje manželům Tomášovi a Ivaně
Řehořovým. Kupní cena je stanovena 70,- Kč/m2, celková
kupní cena ve výši 14.700,- Kč bude uhrazena při podpisu
kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení směnu pozemků v k.ú.
Velká Ledhuje mezi městem Police nad Metují a panem
Igorem Barvou takto :
a) Město Police nad Metují přenechá Igoru Barvovi
pozemky p.č. 1133/8 o výměře 172 m2 a 769/203 o
výměře 27 m2.
b) Igor Barva přenechá Městu Police nad Metují pozemky
p.č. 769/204 o výměře 77 m2, 769/205 o výměře 14 m2
a 1133/6 o výměře 55 m2. Za rozdíl ve výměře
vzájemně směněných pozemků, který činí 53 m2 ve
prospěch Igora Barvy, uhradí p. Barva Městu Police nad
Metují kupní cenu 70,- Kč/m2, celkem 3710,- Kč.
2) RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemků p.č.
769/202 o výměře 41 m2 a 1133/7 o výměře 14 m2 Josefu
Kašparovi. Kupní cena je stanovena 70,- Kč/m2 a celková
kupní cena činí 3.850,- Kč.
RM doporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 769/201 o
ploše 64 m2 v k.ú. Velká Ledhuje panu Pavlu Prouzovi.
Kupní cena je stanovena 50,- Kč/m2 a celková kupní cena
ve výši 3200,- Kč bude uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní
smlouvy. Na pozemku bude bezplatně zřízeno věcné
břemeno práva vstupu při opravách a údržbě nemovitosti
stojící na pozemku st.č.226 pro oprávněného vlastníka této
nemovitosti.
RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení bezúplatný
převod pozemků p.č. 1203 o výměře 199 m2 a p.č. 1204 o
výměře 22 m2 v k.ú. Velká Ledhuje od Sdružení vlastníků
garáží na Sídlišti do majetku města.
RM schvaluje použití investičního fondu příspěvkové
organizace ZUŠ Polici nad Metují na nákup hudebního
nástroje - B/F Lesní roh AMATI v ceně 51 400,- Kč.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala
sponzorský dar od firmy Hašpl a. s. ve výši 10 000,- Kč na
snížení nákladů spojených se zajištěním pracovního
soustředění Dechového orchestru ZUŠ v Orlických horách.
RM schvaluje dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění správy a
údržby majetku města, kterým se mění výše plateb za
služby poskytované Technickými službami Police nad Metují
s.r.o. městu Police nad Metují. Podmínkou je schválení
rozpočtových změn ZM dne 16.9.2009, jejichž součástí je i
tato změna.
RM doporučuje ZM schválit zařazení financování výstavby
infrastruktury pro 20 RD v k.ú. Velká Ledhuje podpořené
přidělenou dotací MMR pod č. 1175130182, do rozpočtu
města roku 2010.
RM ukládá odboru IMŽP uzavřít do 30. 11. 2009 kupní
smlouvy se zájemci (14 osob), kteří projevili závazný zájem
o koupi stavebních parcel v nové ulici nad MŠ. Termín
úhrady kupní ceny do 30. 6. 2010.
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 - 1+1 v domě č.p. 116 v ul.

Na Babí. Byt bude nabídnut žadatelům v tomto pořadí :
1) Ivana Macková
2) Růžena Pfeiferová
3) Ivana Kratochvílová
4) Vlasta Drechselová
Byt bude pronajat od 1.10.2009 na dobu určitou jednoho
roku s možností dalšího prodloužení nájmu, pokud nájemce
bude řádně plnit povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje pronájem prostor o ploše 75 m2 v 1. patře
domu č.p. 373 Ing. Daliboru Zobalovi od 1.9.2009 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 9 měsíců, přičemž výpovědní
lhůta počíná běžet od 1. března příslušného výpovědního
roku. Nájemné je stanoveno ve výši 200,- Kč/m2 ročně a
bude každoročně k 1. červenci upravováno mírou inflace
vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských
cen za uplynulé období zveřejněnou Českým statistickým
úřadem. Zároveň se nájemce zaváže provést konkrétní
stavebních úpravy na své náklady.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 731/1 o
ploše cca 18.000 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje zadání geometrického plánu pro rozdělení
části pozemku p.č. 731/1 v k.ú. Velká Ledhuje na 20 parcel
pro stavbu RD. Cena za vyhotovení GP dle cenové nabídky
firmy Geodézie Náchod s.r.o. ve výši cca 80.000,- Kč bude
uhrazena z přeplnění příjmů z prodeje pozemků.
RM schvaluje výpůjčku
a) městského pozemku st.č. 267/1 o ploše 600 m2 v k.ú.
Police nad Metují spoluvlastníkům domu č.p. 218 v
Nádražní ulici. Uživatelé budou pozemek udržovat na
své náklady.
b) výpůjčku pozemku od spoluvlastníků domu č.p. 218 v
Nádražní ulici městu. Jedná se o část pozemku st.č.
267/2 o ploše 120 m2 v k.ú. Police nad Metují. Město
bude tuto část pozemku udržovat na své náklady.
RM schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 1138 o ploše 420 m2 v
k.ú. Pěkov od Královéhradeckého kraje za účelem výstavby
„Chodníky Pěkov 2. etapa – větev 2“.
RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 995/1 o
ploše cca 400 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje v rámci Rozvojového programu MŠMT Zvýšení
nenárokových složek platů a motivačních složek mezd
pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce
odměny řediteli ZŠaMŠ Mgr. Karlu Nývltovi a ředitelce MŠ
Daně Balákové.
RM je znepokojena jednáním Státního fondu životního
prostředí, který neúměrně prodlužuje lhůtu pro vyjádření
k projektu intenzifikace ČOV v Polici nad Metují, který mu
byl předložen již 17.7.2009. Neplněním stanovených lhůt
tak přímo ohrožuje stanovený harmonogram výstavby. RM
ukládá místostarostovi a manažeru projektu, aby
bezodkladně projednali s odpovědnými osobami na SFŽP
nápravu.
RM ukládá odboru IMŽP projednat se správcem konkurzní
podstaty JUDr. Koštou podmínky prodeje nabízeného
majetku v areálu MILPO s.r.o., především možnost snížení
ceny.
Ing. P. Pohner, tajemník

Z činnosti stavební komise
Infrastruktura k RD „Pod Klůčkem“ v k.ú.
Velká Ledhuje
Stavební komise doporučila tyto podmínky města Police
n. M. pro umístění staveb rodinných domů v nové lokalitě
„Nad školkou“:
‐ v území neumisťovat srubové stavby klasické kládové (z
kulatiny);
‐ v území umístit stavbu tak, aby svou částí byla umístěna
na uliční čáře min. 3 a max. 8 m
‐ v území umisťovat stavby s max. 3 podlažími (přízemí,
patro, podkroví; alt. suterén, přízemí podkroví)
Podmínky CHKO Broumovsko pro výstavbu v této lokalitě:

základní hmota staveb by měla odpovídat obdélníku s
poměrem stran 1:2, 2:3 (přípustné jsou půdorysy ve
tvaru písmen L nebo T);*
‐ zastřešení staveb bude provedenou sedlovou střechou
(popř. polovalba, či valba) se sklonem od 35° - 45°
s tím, že hřeben staveb bude kolmo na cestu (alt v
podélné ose půdorysu);*
‐ střešní okna a vikýře jsou přípustné, přičemž musí být
dbáno na jejich plynulé začlenění do plochy střechy;*
‐ barevnost staveb bude řešena v rámci projednání stavby
v územním řízení s tím, že budou preferovány odstíny
světlých pastelových barev; barevnost střešní krytiny
bude odpovídat neutrální matné v barvě červenohnědé,
hnědé šedé, černé*
‐ v území zajistit plynulé zapojení stavby do terénu bez
rovnání svažitého terénu do ideální roviny*
*
toto jsou pravidla vycházející z Plánu péče o
celé CHKO a jsou vytvořeny zejména pro krajinářsky
dochovaná místa (vesnice s původní zástavbou atd.).
Pro zástavbu ve městech úplně striktně tato pravidla
správa CHKO nevyžaduje, ale s ohledem na přímou
návaznost zástavby na volnou krajinu a maximální
možné šance vylepšení vzhledu krajiny odstíněním
sídliště k nim bude v případě této zástavby ze strany
správy CHKO vážně přihlíženo.
Upozornění:
Na stavby rodinných domů není vydáno územní rozhodnutí
ani stavební povolení, které si musí stavebníci zajistit sami.
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Přesun TS ČEZ Distribuce a.s.
V pátek dne 2. 10. 2009 proběhla schůzka s ČEZ
Distribuce
a
projektantem
ohledně
přesunu
transformátorové stanice (TS) z areálu společnosti Hauk,
s.r.o., na pozemek města p. č. 995/2 v k.ú. Police n.M..
Bylo odsouhlaseno řešení výstavby nové kompaktní
betonové nepochozí TS pro 1x trafo do 630kVA, 3x vn
pole, dle aktuelního standardu ČEZ Distribuce, a. s. Spol.
ČEZ požádala město o prodej části výše uvedeného
pozemku ve velikosti 20m2. Tato velikost je pro plánovaný
účel dostatečná, a to i s ochranným pásmem. Trafostanice
bude umístěna co nejblíže, jak to bude možné ke
stávajícím garážím tak, aby byla zajištěna dostatečná šíře
průjezdné komunikace pro nákladní vozidla. Dále byla
s projektantem prohlédnuta Ledhujská ulice, kde bude
v roce 2009 spol. ČEZ zajišťovat projektovou dokumentaci a
stavební povolení na přeložku NN a veřejného osvětlení.
(VO zaplatí město). Město požádalo o zařazení akce do
návrhu plánu ČEZ pro rok 2010.

Stavba Domova důchodců v Polici nad Metují
Při uzavření smlouvy s generálním dodavatelem stavby
firmou KOBLA spol. s.r.o. byl její součástí také časový a
finanční harmonogram. V průběhu realizace stavby došlo
(vzhledem k termínu vydání stavebního povolení a poté
hlavně z důvodů klimatických podmínek) ke změně
uvedeného harmonogramu a jeho plnění. Vedení DD proto
začalo jednat s MPSV, Královéhradeckým krajem a
generálním dodavatelem stavby firmou Kobla, o posunutí
termínů, které nastaví reálnou možnost dokončení přístavby
a rekonstrukce stávající budovy DD. Hlavním kritériem je
dodržení kvality díla, která úzce souvisí s dodržením
technologických postupů veškerých stavebních prací, aby
při užívání dokončeného díla nedocházelo k závadám,
vyplývajícím z nevyzrálosti stavby (např. vysokou vlhkostí plísně, nevhodné podmínky pro klienty, poškození nábytku).
Prioritou je, aby bylo dílo ihned po předání schopno
bezproblémového užívání.
V současné době je vyhotoven nový časový a finanční
harmonogram, který bude zohledněn při změně rozhodnutí
dotace MPSV. Ke stěhování klientů do přístavby dojde
v první dekádě dubna 2010. Rekonstrukce stávající budovy
bude dokončena v listopadu 2010. Noví klienti budou
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přijímáni v lednu 2011. Stavební povolení je vydané
s platností do 31. 12. 2010, a proto nebude nutné požádat o
povolení změny stavby před jejím dokončením. Komunikace
se snaží firma Kobla spol. s.r.o. udržovat průběžně ve
stavu, aby nezatěžovala občany.

Využití objektu
vybavenost

MILPA

pro

občanskou

Stavební komisi byla předložena kalkulace demoličních
prací celého areálu MILPA vypracovaná firmou SVOBODA
Meziměstí.
Kalkulace
vychází
z výkresů
zaměření
stávajícího stavu, cen ÚRS 2009 a předpokladu, že třetina
suti by byla ponechána v suterénu demolovaného objektu.
Náklady na demolici areálu činí 6 260 tis Kč, na koupi 2 900
tis Kč a na vybudování např. parkovacích ploch se zelení
4 500 tis. Kč, celkem 13 660 tis. Kč. Z hlediska možných
dotací v rámci programu Brownfields, je pro úspěšnost
dotace nejlepší využití občanská vybavenost (možnost
získání dotace až 92,5%).
Město obdrželo nabídku od správce konkursní podstaty
Milpa pana JUDr. Košty na možnost odkupu části pozemku
p.č. 88/1 a části stavební parcely č. 432 (kotelny), která
vznikne na základě oddělovacího geometrického plánu.
Jedná se o pozemek zhruba 1200 m2, kde by bylo možno
umístit až 40 parkovacích míst pro osobní automobily (v
centru města). Nabídka byla projednána se zástupcem
věřitelů, tj. JUDr. Jirmanovou z Finančního úřadu v
Náchodě. Z tohoto jednání vznikla nabídková cena, tj.
odprodej stavební a pozemkové parcely za částku 150,Kč/1 m2 a odprodej oddělené části nemovitosti za 100.000,Kč. Při prodeji z konkursu hradí ze zákona daň z převodu
kupující. Vzhledem k předpokládaným nákladům na
demolici jednal pan místostarosta s panem JUDr. Koštou o
možnosti snížení ceny za objekt kotelny a bylo dohodnuto,
že bude předložena nová nabídka.
Ing. Scholz Pavel, předseda stavební komise

Změny v sociální oblasti –
v zákoně o sociálních službách.
Dovolte, abychom vás informovali o důležitých změnách
tohoto zákona. Jedná se o příspěvek při péči pro osoby,
které nejsou schopny se o sebe v plné míře postarat.
Většina změn v novele, která byla schválena sněmovnou,
senátem a následně podepsána panem prezidentem má
účinnost od 1.8.2009. Zvyšuje se například příspěvek na
péči ve IV. stupni z 11 tisíc na 12 tisíc Kč. Platí jak pro děti
(osoby do 18let), tak pro dospělé.
Další důležitou změnou je, pokud příjemce příspěvku na
péči je celý měsíc v nemocnici nebo lázních a spolu s ním je
tam i osoba, která o něj pečuje (poskytuje mu stálou
pomoc), příspěvek mu bude vyplácen (dříve příspěvek
nedostal). Pro příklad, pokud byla maminka s postiženým
dítětem v lázních celý měsíc, dříve příspěvek nedostali,
třebaže i v lázních o dítě pečovala.
Novela také upravuje výplatu příspěvku ve stupni I.
(lehká závislost). Účinnost těchto změn je až od 1.1. 2010.
Osobám starším 18let bude příspěvek 2000 Kč vyplácen
takto: 1000 Kč v penězích a 1000 Kč v poukázkách na
služby. To neplatí v případě:
a) a)pokud osobě poskytuje služby nějaké pobytové
sociální zařízení (ústav) nebo lůžkové zdrav. zařízení
(například LDN, hospic).
b) b)pokud v místě bydliště a jeho blízkém okolí
nefunguje žádný poskytovatel služeb, jako například
pečovatelská služba (není možnost za poukázku
žádné služby získat)
c) c) pokud služby poskytuje v plném rozsahu osoba
blízká, která musí být uvedena jako pečující osoba
(členové rodiny apod.)
Jak to bude v praxi vypadat, zatím není známo.
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Další změnou, především pro nové žadatele o příspěvek
(v jakémkoliv stupni postižení), je povinnost uvést
konkrétně, kdo bude pomoc zajišťovat. Podle informací ze
sociálního odboru v Náchodě je součástí žádosti o příspěvek
samostatný formulář, kde žadatel uvede organizaci nebo
osobu, která mu bude poskytovat pomoc.
Změna je také v důchodu osob, které pečovaly o někoho
blízkého (zůstaly místo zaměstnání doma s dotyčným).
V případě, že pečující po dobu péče ještě pracovali a měli
nízký výdělek (pracovali např. na částečný úvazek nebo jen
příležitostné zaměstnání), snižovala se jim paradoxně díky
tomu i výše důchodu. Od 1.7.2009 bude těmto osobám
důchod (ať už invalidní nebo starobní) přepočítán a
navýšen. O to je nutné požádat na pražské správě
důchodového zabezpečení (ČSSZ). Bližší informace jistě
podají
i
na
náchodské
pobočce
české
správy
soc.zabezpečení.
To jsou stručně asi ty nejdůležitější změny.
Chtěla bych jen krátce zrekapitulovat, že na příspěvky
na péči mají nárok občané, kteří částečně nebo úplně
ztratili schopnost sebeobsluhy. Příspěvek je rozdělen do 4
stupňů podle schopnosti (spíše neschopnosti) zvládat
jednotlivé úkony (hygiena,stravování,péče o domácnost,
sebeobsluha aj.). Žádá se na sociálním odboru Městského
úřadu v Náchodě, zdravotní stav posuzuje posudkový lékař
Okresní správy sociálního zabezpečení (na základě
zdravotní dokumentace a také šetření sociálních pracovníků
MěÚ Náchod, kteří s žadatelem vyplňují podrobný
dotazník). A co je nejdůležitější, příspěvek je určen na to,
aby si potřebný občan mohl zaplatit služby, které mu
pomůžou zvládnout konkrétní situace. Ať už je to pomoc
rodiny, sousedská výpomoc nebo služby různých státních i
neziskových organizací (například pečovatelské služby,
charitní služby, stacionáře aj.) Měli bychom si zvyknout, že
příspěvek není vítaným vylepšením rodinného rozpočtu, ale
pomocí zlepšit život těch, kteří jsou nějak hendikepováni,
ať už postižením, nemocí nebo stářím.
Jitka Ištoková
Rádi bychom vám všem v celém Policku touto cestou
předložili nabídku dvou šikovných a ochotných žen z Police
nad Metují, které mají obrovskou chuť a elán rozšířit pomoc
seniorům, rodinám s malými dětmi nebo prostě potřebným
lidem z Police nad Metují a okolí. Věříme, že v jejich široké
nabídce služeb si najdete tu, kterou zrovna potřebujete a
vyzkoušíte ji. Byla by škoda nevyužít možnosti, které se
nabízejí.
Helena Ištoková, DSO Policka
Ida Seidlmanová, starostka

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zdravíme všechny ve vašem městě a dalších obcích.
Máme v plánu poskytovat terénní domácí výpomoc.
A o jaké služby jde:
pomoc při péči o vaše blízké
dovoz jídla, příprava jídla, praní a žehlení, povlékání
postelí, kompletní úklid v domácnosti, běžné a velké
týdenní nákupy, šití a drobné opravy prádla
pomoc při péči o vlasy a nehty, doprovod na
procházkách, doprovod k lékaři a kamkoliv budete
potřebovat
pomoc při sekání trávníku, v zimě úklid sněhu,
venčení domácích mazlíčků zdobení bytu při různých
příležitostech (Vánoce, Velikonoce aj.), pečení
velikonočních sladkostí, barvení vajíček, pečení
cukroví a perníčků, dortů aj.
doprovod dětí do školky, hlídání dětí a mnoho
jiného.
Chceme své služby nabídnout seniorům a také rodičům s
malými dětmi. Máme zkušenosti jak s dětmi (máme
dohromady 3 děti), tak se staršími osobami a péčí o ně (jak
z péče o rodinného příslušníka, tak i profesionální
pečovatelské, mimo jiné i ze zahraničí)

Každý se může někdy dostat do situace, kdy onemocní,
z časových nebo jiných důvodů nezvládne péči o své blízké,
nebo potřebuje sám pomoct. A v takových případech jsme
připravené vám pomoci. Naše služby nebudou časově
omezené, podle domluvy jsme ochotné pomoci dopoledne i
odpoledne.
Pokud budete mít zájem o výše uvedené služby (nebo
třeba i jiné) ozvěte se prosím na naše kontakty, rády vám
poskytneme bližší informace. Ceník služeb je k dispozici
v kanceláři DSO Policka (na Městském úřadě v Polici nad
Metují) – u Heleny Ištokové
Renata Steinerová a Martina Junková
Junková Martina telefon 605 982 960
email panijame@seznam.cz
Renata Steinerová telefon 607 824 616
email renata.maxovka@seznam.cz

POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI
VZTEKLINĚ

Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat
proti vzteklině od 6 měsíců stáří a pak pravidelně dle
vakcinačního schématu, který udává výrobce vakcíny. Tím
se tedy mění zaběhlá povinnost každoročního očkování. Dle
výrobců je možno nyní psy očkovat proti vzteklině jednou
za dva až tři roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této
nemoci, nechat psy každoročně přeočkovat. Ne vždy
může být pes plně zdráv a tím plně imunitně odpovídat
tvorbou protilátek po očkování. Možná i díky této
pravidelnosti u nás zaběhlé již několik desetiletí je ČR již
několik let prostá vztekliny. Vakcinace v příhraničních
oblastech je pak díky migraci divoké zvěře z Polska ještě
doporučitelnější.
Přeočkování kombinačních vakcín je nutné každoročně
z důvodu nutnosti přeočkování ostatních psích viróz 1x
ročně, jinak toto očkování ztrácí účinek.
Během hromadného očkování si můžete zakoupit
odčervovací preparáty a preparáty proti zablešení.
Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy
očkovat individuálně v průběhu roku ke svým veterinářům,
jak se rozhodnete a jestli se svým psem na toto hromadné
očkování přijdete.
Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti
let. Psi by měli být na vodítku a méně hodní jedinci by měli
být opatřeni náhubkem.
Termín hromadné vakcinace bude v sobotu 24. 10. 2009
Hlavňov:

velké parkoviště
u bývalé prodejny
Hony:
u požární nádrže
Pěkov:
u prodejny
Bukovice:
u požární zbrojnice
Police:
u autoopravny na Sibiři
u kotelny na sídlišti
náměstí u radnice
parkoviště u střediska
Radešov:
u truhlárny
Česká Metuje:
u hospody
Žďár nad Metují: u hospody
Suchý Důl:
na Pohoři u tabule
před hospodou
Slavný:
u hřiště

8.20 8.25 8.35 8.45 8.55 9.10 9.15 9,20 9.25 9.30 9.45 10.05 10.15 10.20 10.35 -

8.25 hod.
8.30 hod.
8.40 hod.
8.50 hod.
9.10 hod.
9.15 hod.
9.20 hod.
9.25 hod.
9.30 hod.
9.40 hod.
10.00 hod.
10.10 hod.
10.20 hod.
10.30 hod.
10.40 hod.

Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a
v průběhu října i listopadu v ambulanci v Suchém Dole
100,- Kč.
Ordinační hodiny:

Po- Čt: 17.00 - 18.00 hod.
Pá:
15.00 - 16.00 hod.
Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav tel: 602628885

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

Lékař

Tel. č.

17.10. – 18.10. MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.

491 543 398

24.10. – 25.10. MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

491 582 381

28.10.

MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov

491 547 139

31.10. – 01.11. MUDr. Ladislav Růžička ml.,
Masarykova 30, Broumov

603 479 132

07.11. – 08.11. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

491 524 334

Mění se den zaplacení daní
finančnímu úřadu
Česká daňová správa upozorňuje daňové poplatníky,
kteří platí daně bezhotovostním převodem nebo platbou
prostřednictvím České pošty, že dochází ke změně dne
zaplacení, tedy dne, kdy je daň finančnímu úřadu
zaplacena.
Dne 1. listopadu 2009 totiž vstoupí v platnost novela
zákona o správě daní a poplatků, která nově upravuje „Den
platby“. Doposud se za den platby považoval den, kdy
platba odešla z účtu poskytovatele platebních služeb. Od
listopadu letošního roku však tímto dnem bude den, kdy je
platba připsána na účet finančního úřadu. To znamená, že
pro řádné zaplacení daní je třeba počítat i s časem, které
budou peněžní ústavy potřebovat na převedení příslušné
částky.
U platby v hotovosti na pokladně finančního úřadu se nic
nemění a dnem platby zůstává den převzetí hotovosti.
Ing. Jolana Doubková,odd. majetkových daní a ostatních
agend, Finanční úřad v Náchodě.

Několik informací z DSO Lesy Policka
Od 1. ledna letošního roku, má
DSO Lesy Policka rozeběhnuté
internetové
stránky,
a
to
www.lesypolicka.cz, na kterých je možné získat jednak
informace o připravovaných akcích, ale také zajímavosti,
které se týkají lesního hospodářství, ceník prodávaného
palivového dříví a jiné.
Jednou z informací je také zpráva o otevření 8. kola
dotačního Programu rozvoje venkova OSAI - Investice do
lesů. V rámci tomto programu je možné pořídit stroje na
práce v lese, od motorové pily či křovinořezu až po větší
mechanizaci - lesní traktory, vyvážecí soupravy a pod. O
podporu mohou žádat vlastníci nebo nájemci lesů od 3 ha.
Vlastní opatření se otevírá 6. října 2009, kdy se začínají
podávat žádosti, a příjem žádostí končí 26. října 2009.
Lesy Policka nadále nabízejí možnost spolupráce
s ostatními vlastníky lesů, a to jak v péči o jejich lesní
majetky, tak i poradenstvím, týkajícím se čerpání
finančních podpor z EU (jako je výše uvedené 8. kolo
Investic do lesů, nebo z jiných programů).
Vzhledem k blížící se zimě, je také aktuální prodej
palivového dříví. DSO prodává v současnosti tento sortiment
ve dvoumetrových výřezech, a to za cenu 500 Kč za
prostorový metr, bez DPH a dopravy.
Binar L. výkonný ředitel DSO Lesy Policka
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FINANČNÍ A HMOTNÁ SBÍRKA
ve prospěch Jeseníku nad Odrou proběhla
v uplynulém měsíci září.
Město Police nad Metují děkuje všem, kteří se na
organizaci sbírky aktivně podíleli.
Všem, kteří věnovali finanční i hmotné dary.
Celkem bylo vybráno 9 667 Kč. Z toho do mobilní
kasičky v Pěkově díky ochotě a osobnímu obcházení
občanů 6 450 Kč.
Vybírání
elektrospotřebičů a prostředků k vybavení
domácností zajistili poličtí hasiči.
Finanční i hmotné dary budou na základě dohody
především s Osadním výborem Pěkov a hasiči Police nad
Metují předány v měsíci říjnu 2009.
Ida Seidlmanová a Jindra Kosinková

Na úplný konec projektu a jaksi navíc jsme se rozhodli
obrázky dětí uchovat a díky dnešní technice (naskenovat
obrázky, přepsat texty pověstí a
vytvořit text brožury s pomocí
počítače) jsme se rozhodli do
každé knihovny našeho obvodu
vytvořit
brožuru
s výborem
pověstí a obrázky dětí, kde
každá vesnice má svou pověst
nebo pověsti.

Jak opat strašil.
Jednou fotografií se vracíme ještě k výstavě starých
fotografií z Pěkova v místní pobočce knihovny:

 KNIHOVNA
Knihovna města Police nad Metují není jen
hlavní budova na Masarykově náměstí
čp. 75 – 3. díl
Vesnické knihovny vám představíme v pořadí podle
abecedy. Začneme v Bezděkově nad Metují, kde knihovnu
najdete v místní škole. Během loňských prázdnin se
knihovna přestěhovala z prvního patra do přízemí. Zároveň
nastoupila nová knihovnice - slečna Kateřina Vaisarová.
Spojení školy s knihovnou se jeví jako šťastné. Děti se do
knihovny podívají i během vyučování, kdy si vyhledávají
naučné knížky k doplnění učiva.
V knihovně najdete jen asi 570 knih, které jsou
doplňovány z nákupu knih do střediskového fondu v polické
knihovně tak, jak bylo popsáno v minulých číslech
měsíčníku. Také počítač s připojením k internetu je už
samozřejmostí díky PIKu. Snadný přístup do knihovny snad
přivede další čtenáře z řad těch starších. Malí čtenáři si už
cestu našli díky úzké spolupráci „se školou“, tj.
s učitelkami a vychovatelkou této velice příjemné školičky.
Stalo se:
Knihovna úspěšně dokončila projekt Za pověstmi
Policka, aneb poznáváme svůj domov. Vyvrcholením bylo
setkání dětí v sále Pellyho domů ve čtvrtek 1. 10. 2009.
S dětmi přišla pobesedovat Mgr. Alena Křivská, učitelka a
vedoucí dětské přílohy sborníku Rodným krajem. Připravila
si pro děti povídání o pověstech spojené se soutěží. Na
závěr děti ve středu 7. 10. vyrazily na výlet po stopách
pověstí na Bischofstein, do Stárkova a k Turovu. Turovské
rytíře jsme nepotkali, pověsti o nich i o dalších místech
jsme si společně poslechli.

Pozvánky:
Společné čtení se Senior klubem Ostaš bude pokračovat
v termínech 20. října a 1. prosince v dětském oddělení
knihovny.

Černá hodinka
PhDr. Irena Jirků
Šéfredaktorka časopisu Sanquis a
zároveň bukovická rodačka přijede
pobesedovat
o
své
cestě
k novinařině a o současné práci
šéfredaktorky.
Pellyho domy - knihovna
v úterý 3. listopadu 2009 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Černá hodinka
Večer humoru
Z textů Milana Vítka

Účinkují: Ivana Richterová
Jří Trnovský
Hudební doprovod: ZUŠ Police nad Metují
Přijďte si srovnat pusu do úsměvu (při skleničce vína).
Sál Pellyho domů
v úterý 24. listopadu 2009 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.
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Nabídka knih:
* Sedláček, Tomáš: Ekonomie dobra a zla.
Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi.
* Farfánová-Barriosová, Eva: Pohřbená tajemství starého
Peru.
Historie stavitelů hliněných pyramid.
* Ulč, Ota: Slasti plavby od Radbuzy k oceánům.
Cesta kolem světa.
* Nöllke, Matthias: Velká kniha umění slovní sebeobrany.
* Barsky, Arthur: Jak lépe žít se zdravotními problémy.
Šestitýdenní program pro zkvalitnění života.
* Edelsberger, Tomáš: Encyklopedie pro diabetiky.
* Hlaváčová, Yveta: Rebelka.
Vzpomínky naší dálkové plavkyně.
* Čermáková, Dana: Génius Zdeněk Svěrák.
* Brzáková, Pavlína: Květa Fialová – Štěstí tady a teď.
* Cimický, Jan: Usměvavý Buddha.
Nový současný psychologický román.
* Smith, Tom Rob: Dítě číslo 44.
Napínavý román podle skutečného příběhu, který se stal
roku 1953 v bývalém Sovětském svazu.
* Bešťák, Václav: Vražda v blázinci.
Detektivka.
* Longinová, Helena: Růžová kočka v kleci.
Současný psychologický román.
* Jakoubková, Alena: Dopadlo to špatně – vzali se.
Současný román pro ženy.
Věra Plachtová

KINO

Kolárovo divadlo
Úterý 20. 10. 2009 v 17 hodin

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ

Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další
neuvěřitelné
dobrodružství,
tentokrát v příběhu nazvaném
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů.
Nová “doba ledová” zavede
hlavní hrdiny i diváky do
ohromného podzemního světa
dinosaurů. Je to barevná krajina
plná bujné vegetace, která je
ostrým protipólem mrazivého
prostředí z prvních dvou “dob
ledových”. Je to země nebezpečí,
ohromných
tvorů,
rostlin
pojídajících mamuty, země plná
tajemných
míst.
Věčný smolař, prehistorický
krysoveverčák Scrat má před
sebou osudové setkání s krysoveverkou Scratte. Mamuti Manny
a Ellie očekávají první přírůstek do rodiny. Lenochod Sid se
zase dostane do problémů poté, co si založí vlastní rodinu s
nalezenými dinosauřími vajíčky. Šavlozubý tygr Diego řeší
dilema, jestli se z něj po boku kamarádů nestává příliš velký
měkota. Navíc, když se objeví dinosauři, Manny přestává být
„králem džungle“. A také se všichni seznámí s jednookým
lasičákem Buckem, který neúnavně loví dinosaury.
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů má všechny esence prvních
dvou dílů, které si diváci zamilovali, a ještě mnohem víc. Víc
humoru, akce, neuvěřitelnou vizuální podívanou, a především
kouzlo zvané 3‐D.
Režie: Carlos Saldanha, Mike Thurmeier Hrají: hlasy: Seann
Wiliam Scott, Josh Peck, John Leguizamo; v českém znění: Jiří
Lábus, Zdeněk Mahdal, Ota Jirák, Kateřina Brožová
Přístupnost: Mládeži přístupný. Animovaná komedie USA
2009 (94 min).
Vstupné: 40 Kč

Úterý 27. 10. 2009 v 19 hodin

OPERACE DUNAJ
Lidovka „Ta naše hospoda
je pěkně stavěná“ hostům
v malé české hospůdce
pořádně zhořkla poté, co do
ní naboural tank. Zbloudilý
a zastaralý polský vehikl,
účastník srpnové invaze
nepřátelsky
naladěných
spřátelených vojsk. Příběh
z 21. srpna 1968, který měl nečekaně zábavný rozměr. Úspěšný
polský divadelní režisér Jacek Glomb pod odborným dohledem
Jiřího Menzela stvořil komediální příběh o jednom ostře
sledovaném polském tanku, který se střetl s českou realitou.
I posádka stařičkého tanku „Beruška“ – veterán Edek, svalovec
Romek, student Florian a mladík Jasiu – je přesvědčena, že
přijíždí do Československa zachraňovat svobodu a demokracii.
Vinou série nešťastných náhod omylem zabloudí do ospalé
české vesničky, kde v tamní hospodě právě probíhá oslava
odchodu do penze pana výpravčího Kulky (Rudolf Hrušínský).
Nálada přítomných je patřičně uvolněná (tamtamy sem zprávy
o invazi ještě nedonesly), dokud se nezačnou postupně třást
půllitry, okenní tabulky a stěny hospody, až jednou z nich
projede tank. Počáteční šok, strach a zděšení na české straně
postupně vystřídá vztek umocněný zjištěním, že vinou
porouchaného stroje se Poláci stanou jejich nevítanými hosty,
kterých se nezbaví, dokud jim nepomůžou tank opravit. Těžké
dilema, zda se zbavit nepřítele tím, že mu pomůžou, nebo ho
v tom vykoupat a o to déle s ním být na jednom dvoře, navíc
komplikují vztahy, které se mezi polskou a českou stranou rodí.
Jak nenávidět Romka, když je to takovej fešák (Helenka –
Monika Zoubková), jak se zlobit na Jasia, když je to takovej
ňouma (Petra – Martha Issová) a jak nenávidět Edka, když taky
chová holuby (pan výpravčí Kulka)? Oprava porouchané
Berušky nečekaně přestává být akutní…
Režie: Jacek Glomb Hrají: Jiří Menzel, Eva Holubová, Maciej
Stuhr, Jaroslav Dušek, Boleslav Polívka, Martha Issová, Jan
Budař, Zbigniew Zamachowski
Přístupnost: Mládeži přístupný od 12 let. Komedie ČR, Polsko
2009 (104 min).
Vstupné: 50 Kč

Úterý 3. 11. 2009 v 19 hodin

HODINU NEVÍŠ
Případ nemocničního vraha.

Ne tak docela fiktivní
příběh člověka, který ve
skutečnosti dostal označení
„heparinový vrah“.
Co bylo příčinou a co se
odehrává v mysli mladíka,
který se rozhodne vykonat
a vykonávat ty nejtěžší
zločiny a mít přitom často

pocit, že vlastně dělá dobrou věc?
Co nutí nadějného a inteligentního adepta studia medicíny
z podstaty se změnit a páchat na lidech zlo? Je hrozná
představa, že vraždí člověk, kterého dobře znáte, které‐ho
denně vídáte, máte ho vlastně rádi a který je všem nápomocný,
ochotný a obětavý, i na úkor vlastního pohodlí a svých věcí.
Sledujeme příběh, který se mohl stát a bohužel kdykoliv stát
může. Ano, takhle se to i ve skutečnosti stát mohlo. A první, co
nás napadne, když zjistíte, jakou lidskou bestii jste znali, kolik
chybělo, aby se obětí stal kdokoli z našich blízkých a známých,
nebo dokonce vy samotní. A právě nedávno medializovaný
příběh „heparinového vraha“ nás zasáhl na citlivém místě. Ano,
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tohle se opravdu mohlo stát komukoliv z nás. Tohle už nebylo
„někde ve světě“. Tohle bylo opravdu blízko.
Režie: Dan Svátek Hrají: Václav Jiráček, Ivan Franěk, Zuzana
Kronerová, Petra Nesvačilová, Jana Krausová, Stanislav
Zindulka, Jaroslava Adamová, Zita Kabátová a další.
Přístupnost: Mládeži přístupný od 12 let. Drama ČR, SR 2008
(100 min).
Vstupné: 50 Kč

Úterý 10. 11. 2009 v 17 hodin

VZHŮRU DO OBLAK
Vzhůru do oblak je
příběh o 78letém
prodejci
balónků
Carlovi
Fredricksenovi, který
si konečně splní
celoživotní sen o
dobrodružstvích,
když na svůj domek
přiváže tisíce balónků a odletí s ním do divočiny Jižní Ameriky.
Až příliš pozdě ale zjistí, že se k němu potají připojil i původce
jeho nejhorších nočních můr: nadšený osmiletý průzkumník
divočiny jménem Russell. Jejich společná pouť do ztraceného
světa, v němž se setkávají s všemožnými zvláštními, exotickými
a překvapivými postavami, je plná humoru, emocí a obrovsky
nápaditých příhod. Současně se jedná o výroční desátý film
studia Pixar a první animovaný film, který bude ve vybraných
kinech uváděn ve 3D.
Režie: Pete Docter, Bob Peterson,
Přístupnost: Mládeži přístupný. Animovaná rodinná komedie
USA 2009 (český dabing, 102 min).
Vstupné: 40 Kč

JÁNOŠÍK
Úterý 24. 11. 2009 v 19 hodin - VENI, VIDI, VICI
Úterý 8. 12. 2009 v 19 hodin - ULOVIT MILIARDÁŘE
Úterý 15. 12. 2009 v 19 hodin - 2 BOBULE
Úterý 17. 11. 2009 v 19 hodin -

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

DIVADLO

KOLÁROVO DIVADLO

62. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Pátek 16. 10. 2009 v 19 hod

STRÝČEK VÁŇA

Náchodská divadelní scéna, o.s.
A. P. Čechov
Režie: Miloslav Houštěk, Překlad: Bořivoj Prusík
Hrají:
Strýček Váňa – Karel Tošovský, Alexandr Vladimirovič
Serebrjakov, profesor na penzi ‐ Josef Kindl,
Jelena Andrejevna, jeho žena – Romana Pacáková, Sofja
Alexandrovna, jeho dcera z prvního manželství – Lucie
Peterková, Maria Vasiljevna Vojnická, vdova – Renata
Klicperová, Michajl Lvovič Astrov, lékař  Richard Kašpar,
Ilja Iljič Tělegin, zchudlý statkář – Jiří Borůvka, Marina,
stará chůva – Ludmila Šmídová, Čeledín a Dělník – Karel Bím
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Anton Pavlovič Čechov je autorem, jehož hry jsou na
programu všech světových scén. Jsou jakýmsi prubířským
kamenem hereckého umění a bývají velkou událostí při
každém uvedení. Hra vypráví o lidech talentovaných,
pracovitých a pilných, kteří své nadání utápějí v práci pro jiné
ambiciózní a zdaleka ne tak schopné lidi, kteří se dostali na
přední místa jen schopností přednášet projevy a úvahy o
ničem, ale svým vystupováním dokázali oslnit. Rusko v době, o
které hra vypráví, bylo zemí velikých vzdáleností, zemí
zaostalou – s většinou nekulturních a nevzdělaných lidí. Těžko
se žilo těm nadaným a schopným.
Pro amatérský soubor jsou Čechovovy hry opravdu velmi
těžké a je vlastně troufalostí pokusit se o jejich ztvárnění.
Náchodští však zvolili tuto hru hned z několika důvodů. Předně
proto, že je to hra krásná, hra o nenaplněném lidském osudu, a
také proto, že herci Náchodské divadelní scény po mnoha
letech divadelní činnosti dospěli a mohou tímto představením
složit jakousi pomyslnou maturitu. Ve hře jsou krásné postavy,
které jsou pro každého herce příležitostí ukázat své schopnosti.
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč
Předprodej vstupenek od 21.9.2009.
Pátek 13. 11. 2009 v 19 hod

KOMEDIE O STRAŠIDLE
Divadlo Aloise Jiráska Úpice – Jednota divadelních ochotníků
Autoři: Leonard a Zdenka
Walletzkých volně podle
Plauta
Režie, úprava a produkce:
Zina Rýgrová
Hrají:
Theopides, aténský kupec ‐ Zdeněk Dietrich
Tranio, otrok Theopidův ‐ Pavel Mach
Grumio, otrok Theopidův ‐ Zdeněk Vylíčil
Filoches, syn Theopidův ‐ Milan Nývlt
Filetia, milenka Filochesova ‐ Jana Soukupová
Skafa, služka Filetiina ‐ Irena Vylíčilová
Kalimates, přítel Filochesův ‐ Pavel Švorčík
Delfia, milenka Kalimatova ‐ Pavlína Suková
Vanisca, otrokyně Kalimatova ‐ Eva Jörková
Pinasca, otrokyně Kalimatova ‐ Jana Sedláčková
Simo, soused ‐ Libor Truneček
Hlas ‐ žena Simova ‐ Zina Rýgrová
Pár slov o autorech, hře a tak...
Leonard Walletzký je jedním z příkladů přerodu původně
amatérského herce a režiséra v profesionálního divadelníka.
Spolu se svou manželkou Zdenkou na začátku 70. let upravili
text
Plautovy
hry
Komedie
o
strašidle.
Titus Maccius Plautus (asi 254 př. Kr. ‐ 184 př. Kr.) ‐ římský
dramatik, mistr antické komiky. Každá Plautova komedie je
jedinečná ‐ z hlediska tématiky u něho nalezneme komedii
charakterovou, sentimentální, intrikovou, romantickou,
komedii dvojníků aj. U svých postav se Plautus nezaměřuje na
jejich psychologický vývoj, ale především na typické
charaktery. Mezi nejčastější typy patří vychytralý otrok, stařec,
zamilovaný mladík, kuplíř aj. Nejoblíbenější postavou je právě
vychytralý otrok, který u Plauta bývá hlavním zdrojem
komična. Tento prolhaný ničema si neustále k radosti diváka
dělá legraci ze svých pánů, kteří u něho nepožívají žádné úcty.
Je k nim jízlivý a zachází s nimi jako se sobě rovnými. Většinou
pomáhá mladíkovi, který usiluje o získání milenky nebo jisté
peněžní částky, kterou potřebuje k vykoupení této hetéry od
kuplíře. Otrokovi jde vždy hlavně o vlastní prospěch ‐
mladíkovi nepomáhá kvůli náklonnosti či přátelství, ale aby si
zachránil kůži a unikl trestu. Pud sebezáchovy ho tak nutí
spřádat jednotlivé lži, až je děj plný zdařilých zápletek.

A tak je tomu i v Komedii o strašidle. Děj se neodehrává v
konkrétním čase ani na konkrétním místě (jen přibližně ‐ v
přístavním městečku v době antické). Ve hře se představí řada
postaviček různého věku, vlastností, charakteru... ‐ tyto typy se
objevují v každé době.
A ten, kdo umí „šikovně" lhát, vykroutí se i z notně
ošemetných situací. I to platilo za dob Plautových a bohužel to
platí také dnes. Tím vším je tato komedie nadčasová ‐ dnešního
diváka může pobavit, může v ní objevit podobenství s řadou
svých současníků a třeba i situace, které se staly jemu
samotnému. Proto si tedy pro jistotu, milí diváci, zkuste občas
připomenout, že: Kdo má máslo na hlavě, ať raději mlčí!
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč
Předprodej vstupenek od 19.10. 2009.
Neděle 29. 11. 2009 v 19 hod

D´ARTAGNAN
Divadelní soubor Symposion Třebechovice pod Orebem
Autoři: JeanLoup Dabadie a Jérôme Savary
Režie: Petr Hofmann j.h.
Hrají:
Jakub Charvát, Miroslav Vik, Karla Drašnarová, Ivana
Charvátová, Markéta Koubová, Míla Doležalová, Miloš Čejka,
Pavel Faltejsek, Martin Černý, Eliška Čejková, Hana Čejková,
Petr Hencl j.h.
Divadelní hra D'Artagnan se snaží uchopit tento známý
příběh trochu jinak. Provedení hry se svou formou blíží
filmovému scénáři. Rychlé střihy jednotlivých scén se střídají v
předním a zadním prostoru jeviště, hudební motivy naznačují
změny prostředí v naprosto jednoduché a v podstatě neurčité
scéně. Jedná se tedy o hru na hru. Neprezentujeme zde
d'Artagnanův příběh klasickým způsobem, ale díky
náznakovým kostýmům a přidělení některých mužských rolí
herečkám dochází ke zcivilnění celého divadelního
představení. Hra počítá s divákovou všeobecnou znalostí
tématu, a proto si pro rychlejší spád hry dovoluje některé scény
výrazně zkrátit, vynechat či jen okomentovat, aby mohla
věnovat více času stěžejním okamžikům.
Vstupné: 80 / 70 / 60 Kč.
Předprodej vstupenek od 26. 10. 2009
Změna programu vyhrazena.
62. Polické divadelní hry se uskuteční s finanční
podporou Královéhradeckého kraje.

PELLYHO DOMY
ZÁPIS - TANEČNÍ KURZY
pro mládež - podzim 2010
Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy v Polici nad
Metují Vás zve k zápisu do tanečních kurzů
Zápis se bude konat ve dnech 16. - 20. 11. 2009
v kanceláři CKV v Pellyho domech
(pondělí a středa 9,00 - 11,30 a 12,00 - 17,00 hod, ostatní
pracovní dny do 15,00 hod)
Prosíme zájemce, aby si k zápisu vzali zálohu ve výši
500,- Kč. Doplatek (700,- Kč) bude splatný na začátku
února 2010.

Kurzovné Kč 1 200,- zahrnuje 14 lekcí včetně závěrečného
věnečku.
Taneční kurzy budou probíhat v sobotu od 19,00 hod

na sále Pellyho domů.
Zahájení tanečních: sobota 6. září 2010
Kurz povedou taneční mistři manželé Poznarovi z Červeného
Kostelce.
Kurzovné vracíme pouze z vážných důvodů, protože bude
přihlášen stejný počet chlapců i děvčat a narušení rovnováhy
způsobuje
problémy
ostatním
účastníkům
kurzu.
Při odhlášení z kurzu si proto účtujeme stornovací poplatek
15 %, záloha je nevratná.

Děkujeme za pochopení.

Bližší informace: 491 421 346, 602 645 332

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
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.

Výstava otevřena v provozní době Infocentra (pondělí a
středa do 17 hod, ostatní pracovní dny do 15 hod)

RŮZNÉ
FOTOSOUTĚŽ
POLICKO A GÓRY STOLOWE

Posledním zářijovým dnem skončila možnost přihlásit vlastní
fotografické výtvory do některé ze tří kategorií vypsané
soutěže.
Té se zúčastnilo přibližně padesát autorů, hojně zastoupeni
jsou přespolní - např. z Hradce Králové, Pardubic, Prahy,
Letohradu, Náchodska.
Nelehký úkol čeká nyní šestičlennou porotu, složenou
z fotografů z Policka, z Náchoda a Broumova - vybrat z více
než 200 zaslaných snímků ty nejlepší, které spatří veřejnost
na výstavě v roce 2010 a zároveň určit vždy tři vítěze
v každé kategorii.
Výsledky budou zveřejněny v listopadu.

KLADSKÉ POMEZÍ
je
jedním
z turisticky
významných
území
Královéhradeckého kraje. Zahrnuje zhruba území
bývalého náchodského okresu a prostřednictvím
obecně prospěšné společnosti Branka Náchod je toto
turistické území propagováno v ČR i zahraničí.
V Polickém
měsíčníku
Vás
příležitostně
seznamujeme s novinkami a aktivitami Branky - např.
projekt údržby běžeckých lyžařských tras, vydání
souboru „48 výletů za poznáním Kladského pomezí“,
cyklobusy, první číslo turistických „Letních novin“,
účast našeho informačního centra na veletrhu
cestovního ruchu v Brně. V prvních říjnových dnech
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jsme měli možnost zúčastnit se pracovní cesty do
Českého Švýcarska, které patří mezi turistické oblasti
s kvalitní propagací, širokou nabídkou služeb pro
místní i turisty atd.
V letošním roce vznikla v rámci Branky o.p.s.
pracovní skupina, která rozšiřuje personální kapacity
společnosti, a jejímž cílem je profesionalizace Branky a
zviditelnění a kvalitní propagace a prezentace
Kladského pomezí.
Jedním z významných kroků v tomto směru je
výběr nového loga a především sjednocení grafického
vzhledu všech připravovaných tištěných propagačních
materiálů, úprava vzhledu webových stránek
Kladského pomezí.
V létě letošního roku byla formou výzvy oslovena
zhruba desítka grafiků z celého regionu, aby zpracovali
návrh nového loga Kladského pomezí a především také
navrhli komplexní vzhled prezentace.
Výběrová komise složená ze zástupců Branky
o.p.s., odborníků v oblasti grafiky a propagace se
jednomyslně shodla a vybrala návrh Jana Fliegera
z Broumova
(mj.
také
autor
loga
regionu
Broumovsko). Náhled loga je zobrazen níže a lze si
pod ním představit různé asociace - někdo např. uvidí
část písmene „K“ z názvu Kladské pomezí, jiný jeden
region začleněný mezi ostatní, někdo možná vizuální
souvislost s logem Královéhradeckého kraje….

V současné době připravuje pracovní skupina nové
propagační materiály, které spatří světlo světa během
podzimu a budou sloužit především k propagaci na
blížícím se veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno.
Byla podána žádost do Fondu mikroprojektů na
vydání dalších turistických novin, pokud bude Branka
úspěšným žadatelem, vzniknou v příštím roce rozsáhlé
letní i zimní noviny, které budou zahrnovat informace
nejen z Kladského pomezí, ale i ze sousedního Polska.
Připravujeme se také na nadcházející zimní
lyžařskou sezónu, kromě udržovaných běžeckých stop
bude k dispozici webový portál věnovaný lyžování na
nové adrese http://ski.kladskepomezi.cz, s rozšířenými
informacemi a lepším uživatelským prostředím.
Nápadů a aktivit je hodně.

Za pracovní skupiny Branky o.p.s. Jana Rutarová
a Ida Seidlmanová předsedkyně SR

Kulturní cena a Sportovní cena
města Police nad Metují
za rok 2009
Rada města schvaluje vyhlášení veřejné výzvy k podání
návrhů na kandidáty na udělení
Kulturní a Sportovní ceny města Police nad Metují
za rok 2009.

KULTURNÍ CENA
Police nad Metují
Město Police nad Metují vyzývá
příznivce kultury a společenského života
v Polici nad Metují a jeho spádových obcích, aby do
Informačního centra Pellyho domů v Polici nad Metují
písemně oznámili jména jednotlivců nebo kolektivů,
kteří významně přispěli ke kulturně-společenskému
životu ve městě v roce 2009 nebo městu přinášejí
trvalé hodnoty v oblasti umění, zájmové umělecké
činnosti, případně v dalších kulturně-společenských
aktivitách.
Návrh musí obsahovat:

- jméno a bydliště kandidáta
- kulturní oblast působení
- konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení přínosu
pro město
- jméno, bydliště a podpis navrhovatele

SPORTOVNÍ CENA
Police nad Metují
Město Police nad Metují vyzývá
příznivce sportovců, sportovních kolektivů,
trenérů, cvičitelů i rozhodčích,
kteří se v roce 2009 nejvíce přičinili v oblasti rozvoje
sportu a tělovýchovy se zaměřením trvale podporovat
sportovní dění ve městě a práci s dětmi a mládeží.
I zde musí písemný návrh obsahovat:

- jméno a bydliště kandidáta
- sportovní oblast
- konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení přínosu
pro město
- jméno s podpisem a bydliště navrhovatele

Návrhy na udělení Kulturní ceny a Sportovní ceny
je možné podat písemně
do 30. 11. 2009
do Informačního centra v Pellyho domech.

*****
sobota 31. 10. 2009 od 10 hod

VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ

*****

středa 11. 11. 2009

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
*****

proběhne na místním hřbitově
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sobota 14. 11. 2009, polické náměstí

MARTINSKÝ TRH

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s městem Police nad Metují vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU

Infocentru m
Police nad Metují
SOCHAŘSKÉ PAMÁTKY A OSOBNOSTI
POLICE NAD METUJÍ

· Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
· Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
· Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
· Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené
· Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
· Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
· ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů
· nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí
· znečištěný a vlhký textil

Sobota 14. 11. 2009,
od 9.00 do 11.00 hod
před radnicí na Masarykově náměstí
Police nad Metují
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme
na tel. 224 316 800, 224 317 203

Město Police nad Metují vydalo publikaci Miroslava
Pichla „Památky a osobnosti Police nad Metují“.
Publikace si klade za cíl zachovat v knižní podobě seriály
polického autora Miroslava Pichla, které vycházely na obálkách
Polického měsíčníku v letech 2007 a 2008, je rozšířena o
některé další památky a doplněna fotografiemi.
Brožura je v prodeji v Informačním centru v Pellyho
domech (Police nad Metují).
Cena: 79, Kč
Vydání publikace je realizováno s finanční podporou
Královéhradeckého kraje.

Za město Police nad Metují děkují
Jiří Hubka a Ida Seidlmanová

MOŽNOST PREZENTACE
UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ NA
www.kladskepomezi.cz

Připra vujeme na L I STOPAD

Rádi bychom Vás informovali o možnosti prezentace Vašeho
ubytovacího zařízení v tištěném katalogu ubytování Kladské
pomezí 2010 a na internetových stránkách
www.kladskepomezi.cz

Pátek 27. 11. 2009 v 19 hod, Kolárovo divadlo

PĚT SEZÓN V ANTARKTIDĚ
Daniel Nývlt

České vědecké výzkumy na Antarktidě začaly v roce 2004.
Daniel Nývlt, geolog a paleoklimatolog z České geologické
služby se zúčastnil pěti výprav do této oblasti a ve své
přednášce nás seznámí s největšími zajímavostmi „české“
Antarktidy, s prací na jižním kontinentu i s tím, jak se zde
žije.

*****

Cvičení s OLGOU ŠÍPKOVOU 3
Sobota 28. 11. 2009
sál Pellyho domů
Dva cvičební bloky v
dopoledních hodinách - bude
upřesněno
Vstupné: 150,- Kč / blok.
Předprodej vstupenek
od 9. 11. v Infocentru.
Jana Rutarová, CKV Pellyho domy

Cena prezentace:
300,‐ Kč cena na rok 2010 za uvedení v:
• tištěném katalogu ubytování bez fotografie
• sekci ubytování na www.kladskepomezi.cz
500,‐Kč cena za rok 2010 za uvedení v:
• tištěném katalogu ubytování s fotografií
• sekci ubytování na www.kladskepomezi.cz
Pokud máte zájem o tuto formu prezentace, kontaktujete naše
Informační centrum v Pellyho domech v Polici nad Metují, kde
probíhá sběr dat pro katalog ubytování a kde Vám vystavíme
doklad na Vaši platbu. Termín sběru dat je do 31. 10. 2009.
Radka Vlachová

Den otevřených dveří v Muzeu
města Police n. M.
Regionální muzeum v Náchodě zve občany a návštěvníky
Police n. M. u příležitosti státního svátku 28. 10. 2009 na
prohlídku Muzea města Police n. M. v prostorách
benediktinského kláštera. Muzeum bude přístupné od 9,0012,00 a 13,00-16,30 hod. a vstup bude při této příležitosti
mimořádně zdarma.
Návštěvníci budou moci navštívit prostory opatova
soukromého bytu včetně secesní kaple. V prostoru bývalého
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depozitáře je nyní zpřístupněna stálá expozice, kde jsou
vystaveny zajímavé exponáty dokumentující stará řemesla,
činnost spolků a život v Polici n. M. v období 16. - 19.
století. Návštěvníci budou moci dále zhlédnout expozici
stručně zachycující dějiny Police n. M. od první písemné
zmínky až do současnosti, či depozitář lidového malovaného
nábytku v Laudonově sále. Návštěvníci mají také poslední
příležitost prohlédnout si výstavu „Kamenné mezníky
broumovského kláštera aneb putování po hraničních
steskách Broumovska“, kterou uspořádalo Skautské
středisko Skaláci v Polici n. M.

V polické mateřince…

…dnes zahajujeme 1. část cyklu Vaše otázky – naše
odpovědi:
Kde si mohu stáhnout na internetu Žádost o přijetí
dítěte do MŠ? Na webových stránkách Základní a
Mateřské školy v Polici n. M. jsem ji nenašla.
Naše mateřská škola je samostatným školským zařízením
s vlastní právní subjektivitou a jejím zřizovatelem je město
Police nad Metují, na jehož webových stránkách pod
kapitolou „Školství“ jsou také webové stránky naší MŠ
včetně přihlášky. Pod základní školu organizačně
nespadáme, proto na jejich webu informace o nás
nenajdete.
Žádost o přijetí si můžete také vyzvednout přímo v MŠ.
Kde se mohu dozvědět informace o akcích MŠ?
Na našich webových stránkách – viz. odpověď výše –
dále v Polickém zpravodaji v rubrice „Ze škol a školek“, ve
vitrině MŠ v průchodu k náměstí.
O akcích Vás informujeme přímo v budově MŠ – šatny,
vchodové dveře apod.
Musí děti v MŠ spát a proč?
Děti v MŠ spát nemusí, pouze odpočívají. Klid po obědě
je ze zdravotního hlediska nutný,
zvláště pro děti, jejichž matky pracují a jejich dítě je v
MŠ již v 6.30 hod., vstává tedy v 5.30 hod. Starší děti
odpočívají kratší dobu než děti malé.
Co do MŠ nepatří a proč?
Do MŠ nepatří žvýkačky, cukrovinky, cenné předměty
nebo peníze, dětské zbraně nebo šperky – řetízky, náramky,
prstýnky, kruhové nebo dlouhé náušnice, dále hračky –
výjimku tvoří plyšáčci na mazlení a spinkání. Všechny
ostatní věci jsou pro pobyt dětí v MŠ nevhodné a
nebezpečné – hrozí rozbití, ulomení malých částic, apod.
Co dítě do MŠ potřebuje?
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Náhradní oblečení, nazouvací bačkůrky, spící děti
pyžamko a starší děti kartáček na zuby a pastu. Na pobyt
venku pak oblečení, které si může umazat. Podrobnější
seznam věcí, vhodných a nevhodných do MŠ, najdete na
našich webových stránkách v Desateru pro předškolní děti.
Mohu si vybrat, kdy dám dítě do MŠ na 4 hodiny?(od kdy
do kdy)?
Jsme prvním článkem vzdělávací soustavy, a proto
pracujeme s dětmi systematicky a pravidelně. Pobyt v MŠ
by měl dítěti přinést nové poznatky, zkušenosti a informace
a to se děje prostřednictvím řízených činností, hlavně
v časovém rozpětí 8.00 – 12.00 hod. Proto vyžadujeme
přítomnost dětí s docházkou na 4 hodiny v této době.
Občasný pobyt nebo nepravidelná doba pobytu v MŠ
nepřinese dítěti nic moc nového, neosvojí si režim dne v MŠ
a složitá bude i jeho adaptace na kolektiv ostatních dětí.
Co by mělo dítě zvládnout při nástupu do MŠ?
V rámci možností by mělo dítě umět jíst lžící, pít
z hrnečku, smrkat, jít na procházku, samo si nazout boty a
bačkorky, částečně se ustrojit. Paní učitelky samozřejmě
dětem se všemi věcmi pomáhají, ale není možné z časových
ani organizačních důvodů obsluhovat 25 dětí se vším všudy –
paní učitelky zaváží tkaničky, zapnou zip nebo knoflíky,
upraví, při jídle pomohou, ale každé dítě by mělo v rámci
svých možností zvládat základní sebeobsluhu.
Mohu dítě do MŠ přivést s rýmou, kašlem, průjmem,
teplotou a popř. dát dítěti s sebou nějaké léky?
Pokud se u dítěte projevují nějaké známky nemoci,
nelze je přijmout do kolektivu ostatních dětí. Povinností
učitelky je zajistit svěřeným dětem pobyt ve zdravém
prostředí, proto může dítě s příznaky nemoci do MŠ
odmítnout. Nelze také žádat učitelky, aby nemocným
dětem podávaly léky – nejsme zdravotnické zařízení a
učitelka není zodpovědná za léčení dětí.Pokud maminky
úmyslně učitelku neinformují o zdravotních problémech
dítěte a nemoc se projeví po odchodu rodičů, učitelka
okamžitě kontaktuje rodiče k vyzvednutí dítěte a popř.
návštěvě lékaře. Navíc je potřeba si uvědomit, že program
v MŠ je poměrně aktivní a pro dítě oslabené nemocí nebo
bolestí je pobyt v MŠ nepříjemný. Je nutné také učitelku
informovat o lécích, pokud je dítě pravidelně užívá, a to
z důvodu vyvarování se nevhodných potravin – např. citrusů
apod.
Má se konat rodičovská schůzka a rodiče se předem
ptají, jestli se zde bude řešit něco důležitého?
Pro každého rodiče je každá informace jinak důležitá,
nelze tedy jednoznačně řící, co je a co není důležité.
Rodičovské schůzky se konají proto, aby rodiče hlavně měli
možnost diskutovat a zeptat se učitelek na to, co je zajímá
a co potřebují vědět. Někteří rodiče chtějí řešit své dotazy
ráno při příchodu dítěte do MŠ, ale učitelka je zodpovědná
za děti ve třídě a při větším počtu dětí je komunikace
s rodiči složitá – někdy nemožná – a navíc v této situaci není
ani žádné soukromí pro řešení problému.
Je logopedické vyšetření povinné?
Není. Je to jen jedna z několika našich služeb rodičům.
Učitelka rodičům toto vyšetření doporučí, pokud má
podezření na vadu řeči, souhlas a následná logopedická
péče závisí pouze na vůli rodičů. Pro vaši zajímavost je
z celkového počtu 104 dětí v MŠ 40 dětí s vadou řeči.
Děti v MŠ stříhají nůžkami? Není to pro ně nebezpečné?
Děti se v MŠ učí stříhat dětskými nůžkami od 3 let.
Nebezpečné to není, protože stříhají pod dozorem učitelky
a mají k dispozici dětské nůžky s kulatými okraji.Stříhat se
učí
pod
přímým
vedením
učitelky
speciálními
terapeutickými nůžkami. Stříhání rozvíjí jemnou motoriku
ruky a zvládnutí stříhání je jedna ze základních dovedností
dítěte předškolního věku. Jak správně držet nůžky Vám
poradí rádi paní učitelky.
V Polickém zpravodaji jsem se dočetla, že ve třídě
předškoláků je udělena výjimka 28 dětí. Proč nejsou

stejně obsazené i ostatní třídy, ve kterých je 25 nebo
26 dětí?
Celková kapacita naší MŠ je 100 dětí a toto číslo je
směrodatné při rozdělování dětí do jednotlivých tříd. Na
základě žádostí o zvýšení kapacity ze dne 27.7.2007 bylo
mateřské škole povoleno zvýšit kapacitu Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje na 104 dětí. Tuto kapacitu nelze
překročit, protože by tím došlo k porušení hygienické normy
a nedalo by se zvládnout ani zajištění bezpečnosti dětí.
Tuto výjimku ale musí každý rok schválit zřizovatel.
Z toho vyplývá, že pokud využijeme tuto výjimku ve třídě
předškoláků, musí být v ostatních třídách přizpůsobený
počet dětí tak, aby nebyla překročena celková kapacita
MŠ. Ve třídě předškoláků je využita proto, že jsou zde děti
již starší, zvládající režim v MŠ, jsou rozumově vyspělejší a
samostatnější hlavně v sebeobsluze.
Proč musí děti do MŠ nastoupit v 8.00 hod., když
povolený příchod je až do 8.30?
Režim dne je v naší MŠ nastavený tak, že v 8.30 hod.
začíná řízená činnost s dětmi a děti, které přijdou později,
nemají žádný časový prostor pro volnou hru, což je pro děti
nepříjemné. Navíc v případě výtvarných, hudebních nebo
pohybových činností se dítě s opožděným příchodem
problematicky zapojuje do rozdělané práce – má pocit, že
tuto práci nestihne a nezvládne a je to pro něho
deprimující.
Proč nemohou mít děti - hlavně ty mladší 3 – 4 leté v MŠ
bačkorky na tkaničky a prstové rukavičky?
Děti se během dne několikrát zouvají a obouvají – na
procházku a z procházky – a není možné z časových a
organizačních důvodů, aby učitelka dětem pomáhala se
zouváním, oblékáním a svlékáním a u toho zavazovala
tkaničky od bot a od bačkor. Děti často ani bačkorky na
tkaničky samy nechtějí, protože musí čekat, až jim učitelka
boty zaváže a mají tím pádem zpoždění za ostatními
dětmi. Výjimkou jsou samozřejmě zdravotní ortopedické
bačkůrky předepsané lékařem.
Prstové rukavičky nedoporučujeme ze stejných důvodů,
jen pokud si je dítě umí obléci samo, může je do MŠ nosit.
Podrobnější přehled o tom, co dětem v MŠ vyhovuje a
co ne, najdete na našich webových stránkách ve výše
zmíněném Desateru pro předškolní děti.
Nashledanou příště!
Váš kolektiv učitelek MŠ

Září v 1. a 2. třídě v Bezděkově

"O" jsme poznávali v tematickém bloku nazvaném "U
rybníka a u moře". Kamaráda "S" jsme objevili mezi hady.
"B" jsme si vybubnovali a vyfoukli bublifukem. Při povídání
o hygieně a při umývání se našlo "U" (po skončení vyučování
jsme zářili čistotou a ze třídy vonělo mýdlo).

"Umývám se, umývám, u toho se usmívám..."
. "U
lékaře" se z úst ozývalo "A".
Kromě kamarádství s písmenky děláme i další důležité
činnosti. Píšeme, kreslíme, hrajeme si s čísly, s pány
"Větším, Menším, Rovná se", zpíváme, tleskáme, dupeme
(samozřejmě do rytmu). Druháci procvičili, co se naučili v
1. třídě, přidali abecedu, obtížnější počítání, rýsují, řeší
úkoly ve skupinách...
29. 9. - 30. 9. proběhnou "Ovocné dny" (neboli bude
realizován projekt "Podzimní ovoce"). Budeme poznávat
druhy ovoce, odlišovat ovoce od zeleniny, budeme pracovat
s odbornou literaturou, ochutnávat, krájet, loupat,
připravíme salát, poznáme ovocné stromy. Povíme si o
vitaminech a zdravém jídelníčku, budeme malovat, tiskat,
naučíme se "ovocné básničky a písničky". Budeme s ovocem
počítat, o ovoci psát, číst, druháci uplatní znalost abecedy.
Vydlabeme si dýni, kterou darovali Vítovi. Sestavíme
receptář ovocných moučníků z rodinných receptů. Čeká nás
toho velmi mnoho.
Učitelka 1. a 2. třídy Meierová

Drakiáda - 24.9.2009
I letos jsme hned od začátku školního roku vyhlíželi
vhodný den na uspořádání oblíbené Drakiády. Opět to byl
velký oříšek, neboť dny byly sice krásné a teplé, ale téměř
bez větru. Pak jsme se rozhodli, že den D bude čtvrtek
24.9. Předpověď počasí hlásila změnu tlaku, přeháňky a
mírný vítr.

Prázdniny jsou už v nedohlednu, máme za sebou první
měsíc školy. Do učení jsme se pustili jako draci. Druháci
ukázali prvňáčkům, jak to chodí v naší dvoutřídce, i když
prvňáci své starší spolužáky znali, jak jinak ve stejné
budově se školkou. Ke známému prostředí však přibylo
mnoho nových poznatků. Nejatraktivnější je pro prvňáky
samozřejmě učení nových písmen. Činili jsme se. Kamaráda
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Napětí sílilo každou hodinou, neboť od rána mírně
poprchávalo a vítr byl v nedohlednu. Po zkušenosti z
loňského roku jsme se rozhodli vytrvat v odhodlání až do
stanoveného času prezentace. V poslední hodině došlo i na
vymýšlení náhradního programu. Zkrátka Drakiáda bude.
Hned od prvních minut začátku akce byla velmi slibná
účast. Rodiče a děti se velmi těšili, draků byl velký výběr.
Na počátku malé děti začaly vyrábět dlouhý dračí ocas. Pak
zaválo a tak jsme rozhodli, že zkusíme, zda se draci
vznesou. Výsledek byl skvělý. Během chvilky byli téměř
všichni draci ve vzduchu.
Letošní kategorie: nejvýše letící drak, drak doma
vyrobený, atd. A opět bylo těžké určit, kdo je vítězem.
Nakonec byli kouskem buchty, sušenkou a diplomem
odměněni všichni. Odpoledne se povedlo a mnohým se
domů ani nechtělo. Tak zase za rok...
Marie Vaisarová

Organizace školního roku 2009/2010
v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích

reprezentantům běžcům za předvedené výkony, zároveň
také všem žákům a kolegům, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci obou závodů i městu Police nad Metují za
technickou pomoc.
Pohodový průběh závodů a bezchybná organizace,
těžké, ale zajímavé tratě , proslavené místní pouťové
koláče , poháry i věcné ceny pro nejlepší – to všechno
zanechává kladné vzpomínky nejen na naši školu, ale i na
Polici u stovek lidí z celého kraje. A to je dobře.
P.Jansa

Pohár starostů
Jedná se o dopravní soutěž pro žáky 5.ročníků. Letos
proběhla na dopravním hřišti v Bělovsi dne 29.9., za
rekordní účasti 34 družstev. Za naši školu se zúčastnila 2
družstva, která se skládala vždy ze dvou děvčat a dvou
chlapců.Jezdilo se na kolech podle dopravních značek,
vyplňovaly se testy jako v autoškole a nechyběla ani jízda
zručnosti. Počasí nebylo zrovna ideální, ale všem se tam
moc líbilo.

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010
začalo ve všech základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý
1. září 2009. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 28. ledna 2010. Období školního vyučování ve
druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června
2010.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a
pátek 30. října 2009.
V pondělí 16.11.2009 (úterý 17.11. – státní svátek)
bude ředitelské volno. MŠ Bezděkov, Velké Petrovice a
Česká Metuje zůstanou v provozu podle zájmu rodičů a
počtu dětí, ŠD při ZŠ Police nad Metují a Bezděkov budou
v provozu pouze při dostatečném počtu dětí.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu
23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna 2010.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
29. ledna 2010.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla
školy stanoveny takto:
okres Náchod – od 8.2. do 14.2.2010
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna
a pátek 2. dubna 2010.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července
2010 do úterý 31. srpna 2010.
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011
začne ve středu 1. září 2010.
Zdeněk Teichman, zást. ředitele ZŠaMŠ

Polická základka hostila okresní
a krajské finále v přespolním běhu
Dvě středy po sobě praskalo Nebíčko ve švech. Na
okresní finále základních a středních škol se sjelo na 150
dětí. V šesti kategoriích si mohly vybojovat postup na kraj a
to se povedlo i jednomu dívčímu a dvěma chlapeckým
družstvům naší školy. Tento závod byl nejen sportovní
událostí, ale také generálkou pro organizační tým před
kolem krajským.
Téměř tři stovky závodníků z celého kraje si za téměř
ideálních podmínek vyzkoušelo náročnost polických tratí.
Krásné závody s velmi solidními výkony nejlepších běžců
v kraji mezi kterými se neztratili ani ti naši. Skvělého
výsledku dosáhlo družstvo mladších žáků /Kamil Hofman,
Lukáš Cinkanič, Pavel Melichar, Jakub Binar, Petr Rak a
Tomáš Pavel/, které v silné konkurenci obsadilo krásné třetí
místo. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem
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Jana Šulcová

NAŠA TV v Krkonoších
Filmařský tým ZUŠ, který tvoří své filmy pod hlavičkou
školní kosmické, vědecké a umělecké agentury NAŠA, si
v týdnu od 14. do 20. září vybíral cenu za 1. místo v soutěži
„Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“. Vyhráli jsme s
filmem „Vůle Žít“ – a zmíněná cena byl týdenní pobyt na
Vojenské zotavovně v Bedřichově ve Špindlerově Mlýně.
Na starosti nás měl vedoucí, který zajišťoval pestrý
program, zahrnující převážně výlety, adrenalinové aktivity
a večerní koupání v bazénu.
Následující fotoreportáž přibližuje místo pobytu a
některé zážitky.

Trochu adrenalinu bylo možné
zažít přímo na pokoji:
Setkání s Ufonem u chaty Bílého Labe:

Tyto aktivity není třeba popisovat:

Souboj nosorožců při výletu do ZOO ve Dvoře Králové:
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Stavění sochy v labském řečišti:

Vladimír Beran

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater

Při přemostění jsme „jeli“ pod hrází špindlerovské přehrady
po laně dlouhém přes 130 metrů ve výšce 30 metrů:

Obří houpačka bylo „parádní číslo“, byli jsme vytaženi do
výšky 17 metrů, pak jsme padali volným pádem asi 5 metrů
a ještě se trochu „pohoupali“. Tuto disciplínu absolvovali
všichni členové výpravy, i ti, u kterých rodiče upozorňovali
na strach z výšek:
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Slavnostní barokní fanfáry v podání Pavla a Daniela
Kubečkových, žáků polické ZUŠ, přivítaly ve středu
23.
září
ve Společenském sále Pellyho domů studenty –
seniory při zahájení podzimního semestru 9. ročníku
Polické univerzity volného času. Po tomto slavnostním
úvodu představila paní starostka Ida Seidlmanová hlavní
aktéry zahajovací lekce, pány Jaroslava Čejku a Tomáše
Magnuska. Tomáš Magnusek, spisovatel, jinak však učitel
v Broumově, pohovořil o projektu, který si vysnil, totiž
natočit film o životě dnešních seniorů, o jejich vztazích
s rodinou, se společností a nakonec o vzájemných vztazích
mezi jednotlivými generacemi. A tak vznikl v režii Vlado
Štancela film Pamětnice, u kterého je pan Magnusek
podepsán jako scénárista, producent a též jako představitel
jedné z hlavních rolí. Realizaci pojal dosti velkoryse a
k natáčení pozval celou plejádu známých herců starší
generace, Květu Fialovou, Antonii Hegerlíkovou, nejstarší
naši herečku Zitu Kabátovou (96 let), Uršulu Klukovou,
Libuši Švormovou, Stanislava Fišera, Lubomíra Kostelku,
Lubomíra Lipského, Miloše Nesvadbu, Jana Skopečka,
Josefa Somra, Stanislava Zindulku a mnoho dalších. Druhý
z přednášejících, pan Jaroslav Čejka, známý tanečník,
herec a mim a rovněž jeden z účinkujících ve filmu
Pamětnice, pak vyprávěl o svém životě a o své cestě
divadelním a filmovým světem. Bylo opravdovou lahůdkou
naslouchat jeho vzpomínkám na setkání s velkými herci
minulosti při angažmá v Národním divadle v Praze i jiných
divadlech, jeho líčení příhod z filmových natáčení, včetně
historek z natáčení filmu Pamětnice či zážitků z mnohých
zájezdových představení doma i v zahraničí (m.j. Itálie,
Kambodža, Vietnam, Austrálie).

A přes to, že Jaroslav Čejka byl v poslední době doslova
pronásledován nešťastnými a nepříjemnými událostmi –
zdravotní problémy, operace obou kolen, což dokazovala i
jeho chůze za pomoci holí, v roce 2007 cévní mozková
příhoda, v minulém roce smrt matky, která zemřela ve věku
104 let (!), o kterou stále pečoval – jeho vystoupení se
neslo v lehkém, optimistickém duchu. Ať tedy tento
optimistický duch provází posluchače PUVČ i po celý zbytek
semestru.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

STATISTIKA
K 30.9.2009 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4240 obyvatel.

JUBILEA

=========

V září 2009 oslavili životní jubilea:
70 let
paní
Zdenička Dubišarová
paní
Hana Šolcová
paní
Štěpánka Michálková
75 let
pan
Jaromír Osoba
pan
Miloslav Chára
paní
Marie Sádovská
80 let
paní
Olga Lamková
85 let
paní
Anežka Švorčíková
90 let
paní
Marie Nováková
paní
Milada Rozsypalová
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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 5.9.2009 jsme „přivítali“ těchto 9 nových
občánků:
Jitka Šulcová, Dominik Šrytr, Ondřej Svoboda,
Štěpánka Čápová, Monika Endyšová, Oldřich Hornych,
Adam Ther, Jakub Stuchlík

Žáci a učitelé základních a středních
škol na setkání s představiteli
Královéhradeckého kraje
Dne 22. 9. 2009 se uskutečnilo slavnostního setkání
vítězů předmětových soutěží žáků základních a středních
škol Královéhradeckého kraje s hejtmanem a představiteli
KHK v Hradci Králové.
Mezi oceněnými žáky byli i žáci Střední průmyslové školy
v Hronově Adam Šimek a Jakub Šimek, kteří byli úspěšní
v řešení různých soutěží a olympiád. Tito dnes již
absolventi maturitního oboru strojírenství převzali z rukou
pana hejtmana a dalších představitelů KHK ocenění za 1.
místo v krajském kole ve Středoškolské odborné činnosti.
Zde soutěžili v konkurenci převážně žáků z gymnázií s prací
z oboru Matematika a statistika s názvem Zlatý řez.
Pan Hejtman ocenil práci a aktivitu všech žáků, popřál
jim mnoho osobních a studijních výsledků.
Ing. Jitka Vaňková
Mgr. Helena Řehulková

Jitka

Dominik

Ondřej

Štěpánka

Monika

Oldřich

Jakub

Marek

Adam
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SŇATKY = = = = = = = ===
Minulý měsíc, září, jsme oddávali jen 3x:
3.9. svatba v kapli na Ostaši ( nezveřejněný pár)
9.9. Pavel Macháček a Lenka Zajícová – před
suchodolskou kapličkou
19.9. Petr Švestka a Aida Trojanová – v penzionu na
Skalce

obnově původních ekosystémů a k usměrnění pohybu
návštěvníků tak, aby byly zajištěny podmínky života
vzácných druhů. Přejeme všem mnoho krásných chvil
v jedinečné přírodě Polických a Broumovských stěn.

1. TŘÍDY ZŠ
V úterý 1.září vyrazila „celá delegace“ (paní starostka Ida
Seidlmanová, pan místostarosta Zdeněk Kadidlo a předsedkyně
Komise pro obřady a slavnosti paní Zdeňka Šváblová) do základní
školy, aby pozdravili nastupující nové školáčky a popřáli jim hodně
štěstí. Do prvních tříd letos v Polici nad Metují nastoupilo 38 žáčků,
dalších 5 začalo školní docházku v bezděkovské škole.

Dagmar Hambálková, matrikářka

Předěl Broumovska s novou
ochranou
Žádný z návštěvníků Broumovska nemůže přehlédnout
hřbet Broumovských stěn. Z vnitrozemí se jeví jako lákavý
obzor, za který by chtěl pohlédnout. Když tak např. u kaple
Hvězda učiní, otevře se mu neopakovatelný pohled na
„Broumovskou zemičku“. Ten, kdo se právě nachází v takto
romanticky nazývané Broumovské kotlině, naopak vidí
Broumovské stěny jako ohromující hradbu.
Od 1.10.2009 jsou zde vyhlášena dvě nová maloplošná
zvláště chráněná území.
Pozvolný svah klesající do Polické kotliny je novou
Národní přírodní památkou (NPP) Polické stěny. Oblast od
hřebene spadající k Broumovu je Národní přírodní rezervace
(NPR) Broumovské stěny.
Polické stěny jsou charakteristické zejména krajinářsky
a geomorfologicky hodnotnými pískovcovými roklemi
s výraznou klimatickou inverzí a se svébytnými organismy
vázanými na pískovcové skály. Jsou známé např. svými
„skalními hřiby“ nebo Kovářovou roklí.
Na prudkých svazích národní přírodní rezervace
Broumovské stěny můžeme vdechovat vůni prsti květnatých
i kyselých pralesovitých bučin v kterých místy vystupují
osamělé skalní stěny – často vlhké, stinné, porostlé mnoha
druhy mechorostů a lišejníků.
Klidové zóny obou
chráněných území jsou hnízdišti naší největší i nejmenší
sovy – výra velkého a kulíška nejmenšího a dalších ptáků
skal, sutí a starých lesů.
Vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny
neznamená pro návštěvníky žádná nová omezení. Výnos
NPP však upravuje činnosti, které lze na jejím území
provádět pouze se souhlasem Správy CHKO Broumovsko. Jde
např. o geologické a stavební práce a další aktivity
související zejména s hospodářským využíváním nebo
horolezeckou činnost. Přísnější ochrana platí v Národní
přírodní rezervaci Broumovské stěny, kde je možný pohyb
pouze po značených turistických cestách a cyklostezkách.
V terénu je kromě tabulí hranice vyznačena červenými
pruhy na stromech – dvěma vně chráněného území a jedním
dovnitř. Na společné hranici mezi NPP a NPR bude navíc
informace o tom, do kterého z území vstupujete.
Důvodem k novému vyhlášení byl zastaralý výnos. Nové
výnosy usnadní praktickou ochranu přírody v tomto
unikátním území. Správa CHKO Broumovsko zde bude i
nadále koordinovat a financovat opatření k ochraně a
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Broumovské a Polické stěny:
Dvě úbočí hřbetu táhnoucího se v délce 11 km ve směru SZ JV mezi Policí nad Metují a Broumovem
Národní přírodní rezervace Broumovské stěny:
Aktuální vyhlášení: Vyhláška č. 258/2009 Sb. o vyhlášení
Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení
jejích bližších ochranných podmínek s účinností od
1.10.2009
rozloha:
558 ha
První vyhlášení ochrany:
1956
Kraj:
Královehradecký
Obce s rozšířenou působností třetího stupně: Broumov
Katastrální území: Božanov, Křinice, Martínkovice
Obec:
Božanov, Křinice, Martínkovice
Národní přírodní památka Polické stěny:
Aktuální vyhlášení: Vyhláška č. 260/2009 Sb. o vyhlášení
Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek s účinností od 1.10.2009
rozloha:
686 ha
První vyhlášení ochrany:
1956
Kraj:
Královehradecký
Obce s rozšířenou působností třetího stupně: Náchod
Obec:
Machov, Police nad Metují, Suchý Důl
Katastrální území: Bělý, Hlavňov, Slavný, Suchý Důl
SCHKO Broumovsko

DEN

PRO

PRVODÁRCE

na Transfuzní stanici v Náchodě
v pondělí dne 26. října 2009

Přijďte všichni, kdo jste dosud nedarovali krev a je
Vám alespoň osmnáct let, rozšířit řady dobrovolných
dárců krve. V současné době se projevuje nedostatek
krevních přípravků, a proto směřuje naše prosba i
k Vám. Věříme, že Vám není lhostejný osud vážně
nemocných lidí a pomůžete. Přijďte na Transfuzní
stanici v Náchodě mezi 6.00 – 9.00 hodinou. Ráno se
doporučuje jen lehká snídaně.
Bližší informace Vám podají zaměstnanci transfuzní
stanice na tel. č: 491 601 427. Na tomto čísle si můžete
domluvit i jiný termín, pokud
Vám právě námi stanovený den nevyhovuje.
Všem,
kteří
příjdou
předem
děkujeme
a
prostřednictvím zaměstnanců transfuzní stanice si
dovolujeme předat malý dárek.
Oblastní spolek Českého červeného
kříže v Náchodě

Seniorské aktuality >>>>>>>>>

Měsíc září je tradičně spojován s návratem do školních
lavic. I když tato povinnost již naše uživatele netíží, nelze
toto období jen tak přejít bez povšimnutí. I my v domově
jsme na děti školou povinné mysleli a zavzpomínali jsme si i
na naše školní léta. V čem byla ta naše školička před 60.,
70. lety jiná než dnes? Vzpomínky na léta strávená ve
školních škamnách patří jistě k těm nejkrásnějším. Přejeme
proto dětem v nadcházejícím školním roce hodně zdaru a
jedniček. Žáci z polické základní školy navíc pro nás budou
v tomto roce pěstovat kytičky pro náš nový domov, za což
jim předem velice děkujeme a přejeme jim radost
z úspěšného skutku. Zároveň děkujeme firmě Keramika
Huck, která dodala květináče s miskami a Zahradnictví pana
Zobala, který věnuje našemu domovu kytičky s půdou pro
pěstování.Celý měsíc jsme užívali krásného počasí „babího
léta“ k procházkám a možná již k posledním okamžikům a
posezení na zahradě. I když bylo moc hezky, přece jen ve
vzduchu byl znát blížící se podzim. Všichni jsme se těšili na
21. 9. Nejen že proběhla společná oslava narozenin, ale
přišel i kouzelník. Opravdu! Velice milý a sympatický mladý
muž pan Malý z Náchoda. Králíka z klobouku nám sice
nevyčaroval, ale zato předváděl nepochopitelné kousky
s provazem, obručemi a kartami. Někteří z nás mu dokonce
mohli tak trochu „asistovat“. Přes naši úmornou snahu a
pozornost jsme žádný z jeho triků neprohlédli. Karty se mu
v rukách jen míhaly, kovové obruče jako by nebyly z kovu,
provazy byly jako živí hadi. Kdybychom však poznali
podstatu kouzelnických triků, jejich vystoupení by ztratilo
ono kouzlo a nebyla by to taková paráda. Za krásnou a
poutavou ukázku z jeho umění děkujeme.
Pátek 25. 9. jsme věnovali promítání DVD a vyprávění o
hradních zříceninách v našem okolí, např.: Vlčinec,
Rýzmburk, Vízmburk, Červená Hora, Skály, Střmen,
Adršpach, Výrov nebo Frymburk. Jelikož se většina z nás na
tyto zříceniny již nedostane, připomněli jsme si je alespoň
tímto způsobem.
Dvacátého osmého září jsme si samozřejmě nemohli
nechat ujít účast na Suchodolském posvícení a shlédnutí
průvodu. Poseděli jsme v místní hospůdce, ochutnali koláče
a jiné dobroty a popovídali jsme si s mnoha známými.
Příjemná atmosféra byla navíc umocněna nádherným
počasím. Děkujeme za pozvání.
První říjnový den je ve světě slaven jako Den seniorů. A
protože se důvod k oslavě vždycky najde, tento den jsme
opékali buřty. Vůně ohýnků a pečených brambor přece
k podzimu patří. Brambory ani draka jsme sice neměli, ale
maso je maso.
Houby zatím moc nerostou, zato se urodilo hodně
ovoce, které se může zpracovávat různě: syrové, do
kompotů, buchet či pečiva nebo ho přeměnit na lahodný
mok…. Proto dnes přinášíme z receptů našich babiček
trochu netradiční návod na přípravu ovocného kysela:
do 1 a půl litru osolené vody dáme vařit různé druhy
pokrájeného, vypeckovaného podzimního ovoce – asi 2
jablka, 3 hrušky a 10 švestek (v zimě mohou být i sušené),
můžete přidat i hrstku rozinek. Vaříme dokud je ovoce
měkké. Směs pak zahustíme hladkou moukou rozmíchanou
ve vodě. Podle chuti pak přidáme cukr, chutnější je ovocné
kyselo sladší. Můžete přikusovat chléb. Dobrou chuť!
Závěrem prosím čtenáře Polického zpravodaje a svého
bratra o omluvu. Do minulého čísla se vloudila
nedopatřením drobná nesrovnalost. Recepty na houbové
speciality byly věnovány mému bratrovi, který se
samozřejmě těší dobrému zdraví a je i nadále mezi námi a
přírodu má stále rád.
Za DD Věra Kašíková, ředitelka

Prázdninám
odzvonilo,
ve školách nám skončila
dvouměsíční pauza a tak
mile potěšila účast seniorů
16. 9. v Pellyho domech.
Paní uč. J. Antlová jich
napočítala 68. Chvalitebné.
Jediný kaz na kráse byla
neúčast výboru té části,
kterou zlákalo BABÍ LÉTO a
po vzoru vlaštoviček odletěli
k jihu. Během setkání se nic
zvláštního nestalo, pomyslné
kormidlo
třímala
pevně
v rukou
místopředsedkyně
pí Ivana Richterová a kroutila s ním dobře. Je to herečka,
její parketa jsou prkna, která znamenají svět a při té
příležitosti pozvala přítomné do Kolárova divadla na Polické
divadelní hry, ale i na celou řadu dalších přednášek. Jedné
z nich se zúčastní i ředitel Botanické zahrady Václav
Větvička, který bude hostem v Pellyho domech. Vzpomínáte
na literární
chvilky na podzim, kdy nám p. Pivoňka
předčítal? Repete se koná, začínáme četbou jmenovaného –
povídku napsal Josef Škvorecký, z angličtiny přeložil pan
ing. Václav Eichler. Přijďte mezi nás, není to ztráta času,
ale obohacení ducha a bylinkový čaj, teď na podzim, no
řekněte, co víc si přát? Paní ředitelka knihovny Věra
Plachtová vlídným slovem seznámila s životopisem
mimořádné osobnosti, malířky pí Marie Fišerové – Křečkové.
Kdo by neznal jednu z prvních čítanek Poupata?

Kolovalo několik knížek a dále předala slovo mně, abych
přečetla vyznání zasloužilého umělce, herce ND pan Luďka
Munzara. Prázdné místo u velkého stolu. Řeknu vám,
chodilo mně ouzko, já byla zpocená až tam, kde záda ztrácí
svoje poctivé jméno...
Náročný, ale bohulibý úkol si vytyčily dvě mladé
maminky, pomáhat těm, co pomoc potřebují, pod titulem:
TERÉNNÍ DOMÁCÍ SLUŽKY
Podrobné informace a ceník bude zveřejněno m.j. i
v Polickém měsíčníku. Ať jim to vše vyjde k oboustranné
spokojenosti. Mají srdíčka na pravém místě, děkujeme jim
už teď. 1* dávám ředitelovi ZUŠ p. L. Bořkovi, neboť
pobavil i potěšil, když objímal kytaru a přímo se s ní mazlil
při vyluzování těch kouzelných lidových moravských
písniček. Neplánované, nečekané, ale skvělé. Pobavil nás i
dopisem z roku 1923 ze školy v Rychnově nad Kněžnou, kde
rozumný otec neukázněného žáka vehementně žádá pana
učitele o potrestání pointa = naplácat na panímandu na
holou!!! Pochopitelně, že bylo psáno slušnou formou. Mrzí
mě, že takové dopisy nepřichází do rukou učitelů v roce
2009. Ona taková jedna facka jako dvě slepený je rozhodně
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účinnější, než popsané stránky stížnostmi. Vzpomínáte na
„Obecnou školu“, kdy uč. Igor Hnízdo, veliká autorita, měl
tak vycepované žáčky, že mu po ráně rákoskou ještě
poděkovali.
Pan Jaroslav Seifert obrazem i svým komentářem
přemístil seniory do země zajímavé, kam zřejmě naše
maličkost se nikdy nedostane, obdivovat architekturu,
kulturu a nevídanou krásu. Úžasné. Děkujeme. Poděkování i
paní JUDr. Jaroslavě Seidelové a pí Zhánělové, které
ochotně zachycují nejen okamžiky setkání, ale i webové
stránky obohacují a obměňují.
Setkání končilo poděkováním, rozloučením i prosbou,
aby každý, kdo jen trochu může, oželel pár korunek,
nepřehlédl pokladničku. Bude věnováno lidem, které tolik
milovaná voda zradila a strádají.
Až se vrátí naši „lufťáci“ z teplých krajin, určitě na
říjen do dalšího setkání připraví nějaké překvapení. Do té
doby si užívejte nádherného pestrobarevného podzimu a
opatrujte se!
PS: Pokud nebyl někdo s našim extempore nadšen a
touží kritizovat, což je zvykem, může si do 31. února 2010
postěžovat, buď na hlavním nádraží v Maršově, nebo
v Radešově v lomu. Všude máme „stínové“ nástupce. Děkuji
za toleranci.
Kde nás najdete? www.police.cz, záložka sport a volný
čas.
Hana Krejčová

vstupu do zámku nás uvítaly slavnostní fanfáry. Bylo to milé
uvítání. A pak jsme šli do zámku. Prohlídky se moc líbila.
Interiéry, výzdoba stěn i stropů i naše slečna průvodkyně.
Velice milá a ochotná odpovídat na všechny i ty všetečné
otázky. Součástí prohlídky byl i výstup na věž a prohlídka
velice krásných a upravených zahrad, navíc ještě
vyzdobených sluncem a svatebními hosty a hlavně
nevěstami.
Po prohlídce jsme se sešli u květinových hodin a jeli na
oběd do Pekla k čertům. Výletní restauraci z původně
starého mlýna nechal přestavět Petr Jurkovič pro pány
Bartoně z Dobenína. Měli jsme pro nás rezervaci. Oběd byl
dobrý a zhodnotili jsme, že být v pekle není vůbec špatné.

Náš výlet
Dobročinný fond pro pozůstalé v Polici nad Metují a
okolí uspořádal na sobotu 19. září 2009 pro své členy i
nečleny celodenní výlet. Program zájezdu byl naplánován
na hrady a zámky v našem kraji.
Ráno v 7.00 hod bylo nebe modré bez mráčku a sluníčko
se na nás hezky smálo. Sešlo se nás celkem 40 a všichni se
těšili na hezky prožitý den. Od pana Berky z České Metuje
jsme dostali výborné sušenky doma pečené. Má na ně
speciální recept a má je moc dobré.
První naše cesta vedla do České Skalice, kde jsme měli
dojednanou prohlídku Staré školy. Paní průvodkyně si nás
posadila do lavic a sama seděla za katedrou. Měla po ruce i
rákosku – neboli ukazovátko, se kterým se kdysi ukazovalo,
ale i trestalo neposedné žáčky. Někteří z nás ještě
pamatovali návštěvu této školy se školním výletem. Ale to
už bylo dávno a dnes je všechno jinak.
Ve svém výkladu paní průvodkyně vzpomněla i na
Barunku – Boženu Němcovou, která tuto školu navštěvovala
a vzpomíná na to ve své knize Babička, nebo v povídce Pan
učitel. Připomněla i Bedřicha Smetanu a jeho návštěvy
v České Skalici a Jiřinkovou polku. A v átriu jsme si
prohlédli obrazy malíře Jiřího Škopka z Jaroměře a
keramiku jeho dcery.
Naše další cesta vedla okolo Rozkoše do Nového Města
nad Metují na zámek. Vodní nádrž Rozkoš je nazývána
„Moře východních Čech“ a má rozlohu 1.000 hektarů,
momentálně je její hladina snížená prý o 6 metrů a je to
vidět. Očekávají se vleklé přívaly vody z hor. Cestou okolo
nádrže jsme viděli i plantáže, kde se pěstuje trávník na
prodej. Celé koberce trávníku se pokládají na hřiště,
střechy domů nebo do zahradních úprav a pod. Když jsme
se podívali trochu dál, tak jsme se mohli pokochat krásným
pohledem na panorama Orlických hor až po Krkonoše a
Sněžku. Bylo krásně jasno.
Toho příznivého počasí využili i na letišti okolo kterého
jsme jeli a viděli jsme program vyhlídkových letů a
parašutisty při seskoku.
Zámek v Novém Městě je hojně navštěvovaný turisty. A
právě, že byla sobota, tak se zde konají i svatební obřady.
Každých dvacet minut jedna svatba. A nevěsta jedna hezčí
než druhá. Vážně jsou ty česká holky moc hezký! Zámek je
v soukromém vlastnictví majitelů Bartoňů z Dobenína. Při
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Posilněni jsme se vydali na cestu k Opočnu. Zámek
Opočno je dědictvím rodu Koloredo – Mansfeld. Nejprve
jsme navštívili sbírku trofejí v přízemí a pak jsme šli nahoru
do zámeckých komnat. Na prohlídku zámku jsme šli na dvě
skupiny a bylo to dobře. Lépe jsme si mohli vše
prohlédnout. Hlavně tam jsou vzácné obrazy, překrásně
vykládaný nábytek, lustry, zrcadla a pod. Zámek je
postavený na vysoké skále a z terasy na nádvoří se nám
naskytl krásný pohled na Opočno a v pozadí Orlické hory.

Po prohlídce jsme pokračovali cestou do Borohrádku.
Jeli jsme tam na kafe. U pana Frolíka, který má soukromou
firmu na pražení kávy. Jelikož to má ve svém domě, museli
jsme jeho přednášku, ukázku a ochutnávku navštívit na tři
skupiny, protože bychom se tam nevešli a při pití dobré
kávy by se mělo sedět a kávu pořádně vychutnat. Ukázal
nám i pražírnu a celou sbírku různých mlýnků, kávovarů a
vše co s kávou a jejím pěstováním, pražením a nakonec i
pitím souvisí. A na závěr mohl každý i nějakou tu kávu
koupit domů jako suvenýr.
A večeři jsme měli u Medvěda. Byl knedlík a výborný
gulášek. A protože už byl večer, jeli jsme domů. V Novém
Městě se právě konal festival veseloherních filmů – a my

měli štěstí – tak jsme ještě na závěr našeho hezkého výletu
viděli z autobusu ohňostroj. A byla to moc pěkná tečka za
celým našim hezky prožitým dnem.
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili a byli skvělí a
pohodoví. Všem, kteří celou akci připravili a taky panu
řidiči CDS Paceltovi, který nás všechny zase v pořádku
dovezl až domů.
Příště pojedeme určitě zase!!!
Jednatelka fondu Marie Chaloupková

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

Astronomický klub
Police nad Metují
PLANETY
Pokud nám počasí dovolí, můžeme v první polovině října
v ranních hodinách pozorovat i bez dalekohledu zajímavé
seskupení planet sluneční soustavy.
Nejnápadnějším objektem nad východním obzorem je
planeta Venuše, kterou nemůžeme přehlédnout. Dalším
tělesem je planeta Saturn, kterou lehce najdeme poblíž
Venuše. Nejtěsnější přiblížení obou planet (tj. konjunkce)
nastalo již 13. října. Připojený obrázek představuje situaci
nad východním obzorem dne 16. října kolem šesté hodiny
ranní. Dvojici Venuše a Saturn doplní ještě srpek Měsíce.
Těsně na obzoru bychom v případě ideálních pozorovacích
podmínek mohli uvidět i planetu Merkur.

VÝSTAVA astronomických fotografií, která se měla konat
v září v Pellyho domech se z technických důvodů přesouvá
na březen – duben příštího roku. Termín výstavy včas
oznámíme.

Pohledy do vesmíru
Letní čas (SELČ) končí v neděli 25. října, kdy se o třetí
hodině SELČ posunou hodiny zpět na druhou hodinu SEČ.
Poznámka: občas používaný pojem „zimní čas“ je chybný!
V nadcházejícím
období
budeme
používat
čas
STŘEDOEVROPSKÝ!
SLUNCE
MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

23. října v 8 hodiny 43 minut SELČ vstupuje do
znamení Štíra,
v říjnu se den zkrátí o 1 hodinu a 47 minut,
4. v úplňku, 11. v poslední čtvrti, 18. v novu,
26. v první čtvrti,
v první polovině měsíce nad východním
obzorem,
na ranní obloze, 13. října nastala konjunkce se
Saturnem,
v souhvězdí Blíženců, od 12. října v Raku,
v první polovině noci v souhvězdí Kozoroha,
na ranní obloze v souhvězdí Panny, 13. října
nastala konjunkce s Venuší,
v souhvězdí Vodnáře,
v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Námět známky:
Příležitostný poštovní aršík se 4 známkami a 4
kupony zabývající se chráněnými druhy živočichů a
rostlin na Křivoklátsku, jemuž dominuje ve známce 17
Kč hrad Křivoklát:
1) známka 10 Kč - Martináček habrový (Eudia
pavonia)
2) známka 12 Kč - Martináč bukový (Aglia tau)
Jelen lesní (Cervus elaphus)
3) známka 14 Kč - Výr velký (Bubo bubo)
Čáp černý (Ciconia nigra)
Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva)
4) známka 17 Kč - Sova pálená (Tyto alba)
5) kupon - Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Netopýr velký (Myotis myotis)
6) kupon - Lišaj paví oko (Smerinthus ocellatus)
7) kupon - Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)
8) kupon - Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
Aršík ukazuje noční život lesa biosférické rezervace
Křivoklátska. Mimo známky a kupony jsou na aršíku
zobrazeny a vyjmenovány další druhy ohrožených
živočichů a rostlin.
Způsob tisku: Ocelotisk z plochy v barvě černé
kombinovaný barevným ofsetem. (náklad 80 tis.)

Stanislav Plachta
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Zahrádkáři informují
Zahrádkářská výstava
Ve dnech 24. – 16. září proběhla v Pellyho domech
podzimní výstava zahrádkářů. Součástí byly také dětské
aranžérské práce. Děkujeme všem, kteří přinesli své
výpěstky – zdravou zeleninu a ovoce, krásné květiny a
vystavili je zde. Také děkujeme všem návštěvníkům, kteří
se přišli podívat, poradit se a podpořit nás v našem
pěstitelském snažení. Věříme, že v příštím roce nás bude
víc jak mezi vystavovateli, tak mezi návštěvníky.

V.P. za členy výboru

MAMINA >>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Program na říjen 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.
Úterý (9.30-11.30) – Miminkování
- program pro těhotné a pro rodiče s dětmi do 1 roku.
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
- pro děti nejen jako příprava na vstup do mateřské školky.
Probíhá bez účasti rodičů. Na tento program je nutné se
přihlásit a to na tel.: 724935522 pí. Vítková nebo přímo
v MC, a to každé dopoledne.

Doplňkový program v mateřském centru
Čtvrtek 15. října Canisterapie
Jsme velmi rádi, že se nám opět podařilo sehnat
finanční prostředky na zaplacení lekcí canisterapie. Bohužel
výsledky úspěšného projektu přišli později a již nebylo
možné domluvit kvalifikovaného lektora na původní termíny
– tj. každých 14 dní. Po domluvě s canisterapeutkou
Miladou Macháčkovou z občanského sdružení U rozcestí,
které lekce v MC zajišťuje, jsme se rozhodli nabídnou
klientům alespoň jedno setkání canisterapie za měsíc a
navíc každý měsíc nabídnout nejen klientům, ale i široké
veřejnosti jedno nedělní rodinné odpoledne se speciální
terapií a doplňkovým programem (např.: fyzioterapii,
arteterapii, muzikoterapii a další).
Tato speciální terapie je vždy spojena s cca
dvouhodinovým tématickým programem, který probíhá
v prostorách mateřského centra. Není nutné se na něj
speciálně přihlašovat a je určeno dětem s účastí rodičů,
vstupným je dobrovolný příspěvek. Bližší info na 777/903
029.
Začínáme muzikoterapií v neděli 25. října – info níže.
Čtvrtek 15. října – Babinec – Dárkové krabičky z vlnitého
papíru
Po prázdninové přestávce se opět setkáme s tvořivými
dušemi. Tentokrát budeme tvořit dárkové krabičky
z vlnitého papíru, které můžete využít třeba při blížících se
Vánocích. Krabičky byly a budou k vidění ve stánku MC na
Martinských trzích. Pokud přijdete a vyrobíte jednu
krabičku také pro MC, budete mít vstupné zdarma, jinak je
vstupné 30,-. Veškerý potřebný materiál bude zajištěn,
takže si přineste jen dobrou náladu a chuť se naučit něco
zajímavého ☺
Středa 21.října od 9.30 – Jablíčková slavnost
I v tomto roce jsme pro děti a jejich rodiče opět
připravily velkou jablíčkovou oslavu. Pásmem písniček a
říkadel o jablíčkách budou děti provázet Jablíčkové víly, na
závěr pro Vás máme pohádku – jak jinak než o jablku.
Nebudou chybět ani dobrůtky, které si pro Vás víly Iveta a
Lada vykouzlí. Můžete donést i vlastní upečené jablečné
překvapení. Na program není třeba se přihlašovat.
Čtvrtek 22.10 v 16 hodin – Pohádka O neposlušném
ptáčkovi
Srdečně zveme děti s rodiči na pohádku plnou zvířátek,
písniček a říkadel o ptáčkovi, který se nechtěl oblékat a
nastydl. Když skončí pohádka objeví se Pepina s Klaunem a
show pokračuje dál. Pepina hraje na flétnu a na xylofon a
poté učí Klauna veselou a naučnou písničku. Děti se můžou
přidat. Celé představené končí krátkou pohádkou "Polámal
se mraveneček...".
Hrají : maňásci ....pejsek Puňta, kočička Míca, koník
Blesk a neposlušný ptáček Pepina : Martina Junková
Klaun : Renata Steinerová
Představení je v mateřském centru MaMiNa, trvá cca 30-40
min., vstupné je dobrovolné.
Mateřské centrum Mamina velmi děkuje paní Junkové a
Steinerové za přípravu a realizaci této pohádky. Velmi se
těšíme na další spolupráci.

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.

Neděle 25. října ve 14 hodin - Psí tancovačka aneb Jak
šla písnička na výlet (muzikoterapie)
MC Mamina a U rozcestí, o.s. a zvou všechny děti,
maminky i tatínky na odpoledne plné hraní, zpívání, tance a
legrace:

Cvičení na míčích nejen pro těhotné v úterý 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 2 volná místa!!

Jedna malá, docela tichá písnička si vyšla na výlet.
Cestou jí dohonil vítr. Zvědavě jí okukoval, poslouchal, a za
chvíli si s ní tiše pohvizdoval.
"Ty jsi pěkná písnička!", oslovil jí okouzleně. "Opravdu
se mi líbíš. Takovou veselou milou písničku jsem už dávno
neslyšel. Poletím s tebou třeba až na konec světa!"
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Vítr vzal lehounce písničku na neviditelná křídla a
uháněl s ní k dalekému obzoru.
Kampak spolu letěli? Co tam všechno viděli? Pojď to
zjistit v neděli!
Lekce canisterapie a speciální odpolední program
s muzikoterapií jsou financovány z programu pro podporu
činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální
služby definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění, z rozpočtu Královehradeckého
kraje pro rok 2009.
Sobota 7.listopadu od 15 hodin – Proměny v Mamině
V tomto školním pololetí jsme si pro maminky opět
přichystali oblíbené Proměny v Mamině. Zkrášlovací tým je
zpátky v tradičním složení – Irena Rutarová – vlasová
úprava, Pavlína Sulzbacherová – nehtová úprava a Jana
Krejčová – úprava makeupu. Janě dodatečně gratulujeme
k narození miminka ☺
Jako bonus máme pro Vás připraveno vyšetření pleti
speciálním přístrojem SAM. Jedna z vylosovaných účastnic
Proměn získá ošetření v hodnotě 350,- zdarma!! Vzhledem k
losování prosíme maminky, aby přišli do 15.30.
Vstupné pro členy MC je 100,- , pro nečleny 150,-.
Proměny nejsou určeny pouze maminkám, které chodí do
centra, ale ženám z řad široké veřejnosti. Po skončení
Proměn vyrážíme za zábavou.Bližší info na 777/903 029.

Pozvánky, nabídky, sdělení
V září naše centrum uspořádalo poznávací výlet za
zvířátky. Sice nám byly v patách nemoci, ale účast dětí a
maminek byla příjemná. Děti, vyzbrojeny vidličkami, jablky
a chlebem, převezl autobus až na samý vrch Velkých
Petrovic. A odtud už po svých k oboře nádherných daňků a
muflonů. Abychom tam nenechali i články prstíků, děti
servírovaly dobrůtky zvířátkům se vší parádou vidličkami
skrz plot. I procházka zpět byla příjemná, sluníčko nám
tento den dopřálo.

Tímto velmi děkujeme panu Térovi za svolení k
prohlídce a za Jeho péči o tato krásná zvířata!!
Lada Úlehlová

Maminčina mňamka
Polévka z cukety (od Marušky)
Osmažíme cibulku na másle, zaprášíme moukou,
rozmícháme a povaříme. Přidáme na kostičky nakrájenou
cuketu, sůl. Vše rozvaříme a rozmixujeme. Přidáme
zakysanou nebo sladkou smetanu. Můžeme na talíři vylepšit
instančními nudlemi nebo osmaženými kostičkami rohlíku..
PS: Děkujeme také Ladě z přípravu tohoto krásného výletu.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Město Broumov

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením
v Broumově pořádá v rámci Týdne sociálních služeb v
ČR, které vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních
služeb a Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tel.+Fax.: 491 522 338

e-mail: v.vaver@seznam.cz

Dovolujeme si Vás pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
dne 15.10.2009 od 9:00 do 17:00 hod.
Pořádaný na téma „Problémy se
sluchovým postižením“ a výstavu
komunikačních a kompenzačních pomůcek
místo konání:
Mírové náměstí v Broumově
ulice Lipová 54 za divadelním traktem-v přízemí

Vzkaz Petru Köpplovi
(odpověď na článek Moll i dur v pískovně, Polický měsíčník
č. 9, září 2009)
Jakkoliv chápu Vaše rozhořčení nad chováním určité
skupinky lidí během vystoupení páně Vargy v zatopeném
pískovcovém lomu v Adršpachu, tak se nemohu úplně
ztotožnit s rétorikou, jaké jste použil ve svém postesknutí.
Uměleckou stránku vystoupení, jakož i posouzení toho,
zda je vhodné vůbec akce tohoto typu pořádat v přírodě
ponechávám kavárenským a salonním intelektuálům,
nemaje současně nejmenších pochyb, že vystoupení Radima
Hladíka, či Michala Pavlíčka, by podporu orgánů ochrany
přírody hledala patrně marně.
Pozastavím se pouze a jedině nad znásilněním stovek,
ba možná i tisíců spořádaných lidí, provozujících
horolezectví, kteří zákony ctí, a chovají se (dodržováním
podmínek rozhodnutí, na jejichž podkladě mohou na území
národních přírodních rezervací, případně jinak chráněných
území, vykonávat milovaný sport) v jejich duchu.
Tito se pak v důsledku Vašeho všeobjímajícího
odsouzení cítili, a celkem logicky, neprávem přiřazeni ke
skupině anarchistů, kteří nejen že nerespektují obecná
pravidla na úrovni zákonů nebo podzákonných právních
norem, ale nerespektují v zásadě jakákoliv práva osob
v jejich nejbližším okolí, o veřejném zájmu nemluvě.
Je velice zajímavé sledovat, jak sama ochrana přírody,
která (skrze názor ministerských úředníků) zasela vítr,
sklidila během hudebního (sic!) vystoupení vichřici. Na
vysvětlenou… bývalo v minulosti zvykem, že ona výsada
pohybovat se v chráněných územích mimo značené cesty (a
tedy moci vůbec dojít pod skálu, jakož následně lézt) byla
v minulosti svěřena toliko členům Českého horolezeckého
svazu, potažmo členům, které zaštiťovala celosvětově
mezinárodní horolezecká organizace (U. I. A. A.). V rámci
samočisticích schopností těchto organizací pak bylo lze
možné, řadu „výtečníků“ v rámci disciplinárních řízení
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trestat sankcemi, či vyloučením. Nicméně… od roku 2005
tato výjimečnost svého druhu pominula, neboť vstup mimo
značené cesty byl rozhodnutím ministerských úředníků
povolen VŠEM osobám jdoucím do skal provozovat
(horo)lezecký sport, aniž by tato výsada byla spojena
s povinným členstvím v nějaké sportovní organizaci. Tento
kvalitní nápad, který má být údajným projevem ústavního
principu rovnosti, se mi nepodařilo překonat ani v letošním
roce, kdy jsem opět za ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ
(potažmo za U. I. A. A.) žádal orgány ochrany přírody, aby
ona výjimka, o které se p. Köppl zmiňuje, byla skutečnou
výjimkou pro úzkou skupinu lidí organizovaných v lezeckých
svazech (jedině tak lze hovořit o výjimce).
O tom, zda podobně znějící výjimku, jaká se nyní
vztahuje na (horo)lezce – rozuměj vstup mimo značené
cesty v chráněném území pro všechny – mají například
skalní záchranáři, houbaři či ornitologové… odpověď je
nasnadě – nikoliv, nemají… a hle, zde se o porušení
ústavního principu rovnosti najednou nejedná…
Teď je tedy horolezcem kdokoli, koho člověk potká ve
skalách. Podivná individua ve vojenských maskáčích pálící
uprostřed suchého září velkou vatru ve skalách jsou
horolezci (lana u nich neuvidíte, ale řeknou Vám to), borci
v autech na loukách za Bišíkem jedou lézt (podle vizáže
horolezci), rodinka s košíky v lesích nad Pískovnou (v
pohodě tvrdící že jdou lézt)… ano horolezci! Mohu se jen
trpce pousmát, v kolika případech jsem už slyšel, tuto
univerzální výmluvu od kohokoliv… potažmo se pak os
pracovníků orgánů ochrany přírody dozvím, co Ti zlí
horolezci zase vyvedli…
Ad hoc horolezci, díky rozhodnutí orgánu ochrany
přírody nyní neuchopitelná skupina osob, se optikou p.
Köplla jeví jako uzurpátoři přírodních krás. Připomíná, že
nikoliv členové českého horolezeckého svazu a spřátelených
mezinárodních organizací, horolezci jako neurčitelná a
právně neuchopitelná skupina osob, bez hranic, bez
pravidel, bez vnitřní kontroly, sebereflexi nevyjímaje…
skupina, o kterou se může každý otřít… a lhostejno, kolika
lidem tím bude ublíženo. Lhostejno, práce kolika lidí bude
zmařena. Lhostejno, kolik úsilí zmizí v nenávratnu… a
lhostejno, kolik lidí zůstane v budoucnu raději na temné
straně síly. Zkrátka horolezci…
No nic, kdo v Pískovně byl, ví, že to nebylo tak děsivé,
jak bylo popsáno. Kdo tam byl, ví, že ti lidé, kteří drásali
přírodu, nebyli organizovaní horolezci!!! Kdo tam byl, ví,
kolik desítek horolezců bylo v publiku. Kdo tam byl, ví, že
někteří z těchto anarchistů se účastnili nedávné squatterské
aféry v Praze (to uvádím proto, aby bylo možné si udělat
obrázek o individuích, kvůli kterým jsou popisovány listy
tohoto periodika).
Příště bude možná lepší, když budou horolezcům
prodány barevně odlišené lístky, aby byl vidět poměr mezi
slušnými lidmi v publiku a anarchisty na stráních.
J i ř í Š k o p - autor je předsedou Horolezeckého
klubu Ostaš Police nad Metují, předsedou Oblastní vrcholové
komise Broumovsko, členem Centrální vrcholové komise ČHS a
bývalý dobrovolný Ochránce přírody

Poděkování dobrým lidem
Touto cestou bych chtěl jménem svým, a jménem mojí
rodiny, poděkovat dvěma partám lidí – partě klubu
Eskymáků a lezců, a partě Tátovin, které mi v letošním
roce pomohly s některými náročnými pracemi kolem mojí
bělské chalupy (tj. při celodenních brigádě na předláždění
pískovců a uložení drenáže k odvedení dešťových vod z pod
silnice, a při brigádě na štípání, řezání a vození mega
hromady dříví. Sluší se poděkovat i tolerantním manželkám,
dětem, partnerkám, které daly borcům jednodenní
propustku.
Vážím si Vaší pomoci, neboť je mi jasné, že jste mi
přišli pomoc ve dnech, které jste mohli trávit jiným (možná
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i lepším, ale nikoli veselejším) způsobem, s jinými (možná i
lepšími, ale nikoli veselejšími) lidmi. Věřím, že nyní máte
lepší, nikoliv veselejší, pocit z dobře odvedené práce.
Závěrem, zejména partě Tátovin, slibuji, že polínka
neprodám, nebudu posílat z nudy po potoce, že venkovní
grilovačky omezím na nezbytné minimum, a že teplota
v domě nepřesáhne při vytápění v krutých bělských
mrazech 25 °C.
Karel Heřman Škop, Bělý č.p. 53

Matematické rekreace
Všimněte si, že matematické vzorce mohou být někdy
překvapivé a esteticky příjemné:
0× 9 + 1 = 1
1 × 9 + 2 = 11
12 × 9 + 3 = 111
123 × 9 + 4 = 1111
1234 × 9 + 5 = 11111
12345 × 9 + 6 = 111111
123456 × 9 + 7 = 1111111
1234567 × 9 + 8 = 11111111
12345678 × 9 + 9 = 111111111
123456789 × 9 + 10 = 1111111111
Vybral František Janeček
Řešení úloh z 9. čísla (září 2009):

1.
2.

3.

9 ⋅ 9 = 81 a 9 + 9 = 18,

3 ⋅ 24 = 72 a 3 + 24 = 27,

497 ⋅ 2 = 994 a 497 + 2 = 499
Je zřejmé, že všechna hledaná čísla nemohou bý
jednociferná. Z dvojciferných nemůžeme použít ty,
které mají na místě jednotek2; 4; 5; 6; 8. Hledaný
nejmenší součet prvočísel je

2 + 3 + 5 + 47 + 61 + 89 = 207
7 + 1 = 8 9 − 6 = 3 4 ⋅ 5 = 20

Omlouváme se, za nesprávně uvedený termín pro
zaslání úloh, správně mělo být nejpozději do 15. září
2009.
F. J.

Lidové pranostiky podle církevních
svátků na měsíc říjen
Říjen je desátý měsíc roku. Podle starého římského
kalendáře, v němž rok začínal březnem, to byl měsíc osmý
– october; odtud proniklo jeho jméno do většiny evropských
jazyků. Český název měsíce pochází od jelení řuje, říje
(souvisí se slovem řváti).
1. října - sv. Remigia, biskupa, apoštola Franků (+ 533 v
Remeši)
•
Fouká-li vítr na sv. Remigia od východu, bude teplý
podzimek.
3. října - sv.Terezie Ježíškovy, panny ve Francii (+1897),
nyní 1.10.
•
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky
4. října: - sv. Františka z Assisi, mnicha v Itálii (+ 1226)
•
Svatý František zahání lidi do chýšek.
5. října - sv. Placida, opata na Sicílii, mučedníka (+ 541)
•
Na svatého Placida slunce teplo nevydá.
•
Na svatého Placida zima teplo vystřídá.
8. října - sv. Brigity, královny švédské ( +1373 ), nyní 23.7.
•
Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá.
•
O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.
15. října - sv. Terezie z Avily, panny a učitelky církve ve
Španělsku (+ 1582 )
•
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
•
Svatá Terezie zasazuje zimní okna.
16. října: sv. Havla, opata ve Švýcarsku ( + v 7. století

•
Nalévá-li Havel víno, bude horké léto.
•
Na svatého Havla hleď bys měl zelí doma.
•
Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.
•
Na svatého Havla se víc dobytek vyhánět nemá.
•
Pro Havlovo žito netřeba stavět stodol.
•
Suchý Havel oznamuje suché léto.
•
Svatý Havel češe poslední jablka.
17. října: sv. Hedviky, slezské kněžny, vdovy ( + 1243 ),
nyní 16.10.
•
Svatá Hedvika do řepy ještě medu nalívá.
18. října: sv. Lukáše, evangelisty
•
Do sv. Lukáše ruce kde chceš měj, ale po něm je za
ňadra schovávej.
•
Na svatého Lukáše má být obilí již naseto.
21. října: sv. Voršily ( Uršuly ), panny a mučednice v Kolíně
n. R. ( + 451 )
22. října: sv. Korduly, panny a mučednice v Kolíně n. R. ( +
451 )
•
Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá.
•
Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás
navštěvují.
•
Svatá Voršila a Kordula větry pohnula.
•
Svatá Voršila jíní nasila.
•
Svatá Voršila zimu posílá.
28. října: sv. Šimona a Judy, apoštolů
•
Na svatého Šimoniše přikluše k nám zima tiše.
•
Simona a Judy – buď sníh nebo hrudy.
•
Šimona a Judy – kožich sneste z půdy.
•
Šimona a Judy – tuhnou na poli hrudy.
•
Šimona a Judy – zima je všudy.
Vybral František Janeček

Z úvah Karla Čapka

Ukázka je převzata z knížky Místo pro Jonathana!
(Vydavatelství Symposium, Praha, 1970), ve které jsou
shromážděny Čapkovy úvahy a glosy k otázkám veřejného
života z let 1921 – 1937.
„Snad to, co chci říci, říkám za řadu jiných; za mnohé
z těch, kteří nejsou politiky, nýbrž jenom občany … Je nás
dosti, kdo necháváme politiku jiným, protože děláme něco
jiného; děláme svou práci a věříme, že to nejlepší, co
můžeme, vydáváme všem právě ve svém povolání. Není to
politická netečnost; říkáme-li, že chceme mít pokoj od
politiky, znamená to něco velmi vážného: že chceme, aby
politika byla v pořádku; aby nás neotravovala nad našimi
pracovními stoly; aby nás neponižovala. Rádi bychom
považovali politiku za určitou práci, která se koná stejně
pozorně a věcně, jako my konáme svou a jakou žádáme od
svého krejčího nebo zámečníka; rádi bychom důvěřovali
politikům tak, jako důvěřujeme železnici, že nás poveze
tam, kam jsme si koupili lístek. Nepleteme se zámečníkovi
do jeho práce, ani strojvůdci do jeho řízení;
předpokládáme prostě, že rozumí své věci a že si z nás
nedělá blázny. Náš život by byl neobyčejně trpký,
kdybychom k nim nemohli mít této důvěry. Nuže, náš
politický život je v tom smyslu velmi trpký. Máme
ponižující vědomí, že s námi političtí lidé dělají, co jim je
libo. Jsme jim dobří jen k tomu, abychom jim odevzdali
hlas; vše další, co nám demokracie dává, je politická
bezmoc.“ …
…„Jsme-li nespokojeni, volá se na nás: Pracujte ve
stranách! Ne; je-li nám čeho třeba, tedy je to pracovat
proti stranám; proti vládě stran; proti hlasovací mašinérii;
proti inkompetenci; proti politice za zavřenými dveřmi;
proti všemohoucnosti výkonných výborů; proti našemu
ponížení; proti úpadku demokracie. My, pouzí občané,
nechceme vládnout; my chceme jen důvěřovat.“

P. S.: Mám dojem, že od roku 1925, kdy byly tyto řádky
napsány, se způsoby politiků příliš nezměnily. Nejsem si
jist, zda se změní vůbec někdy.
František Janeček

Konec okurkové sezóny

Kdo by to řekl, že máme po okurkové sezóně, ačkoliv
nevím, proč toto rčení je synonymem pro letní pohodu. Na
podzim má pak se školním rokem začínat hon a shon. Měli
jsme v létě pohodu ? Nejdříve v letním měsíci červenci lilo
jak z konve a pan Kemr to v jednom pěkném českém filmu
nazval trefně, že „chčije“ a „chčije“, a tak se taky stalo.
Zátopy Česko navštívily , ba vedraly se k nám bez pozvání.
Bohem políbený kraj, naše Policko, bylo ušetřeno , ale
nesmíme si příliš fandit, cesty Páně jsou nevyzpytatelné a
více pokory nám bude též slušet.
Ale jakápak okurková sezóna ? Povodně nás míjely, ale
haštěření o nastávající volby a sázení na to, budou-li brzo či
nebudou-li, nás vybičovávaly k sázkám.
Ale vzruchy i tohoto druhu patří k životu v demokracii. A
tak má člověk guláš v hlavince , jak je to s těmi levými,
pravými či středo- pravo-levo názory a stranami když ti, co
mají hlavy „pomazané“, sami nevědí, jak na to.
Možné řešení by mohlo být, kdyby se u nás zčista jasna
objevil občan Akademos, který by mezi těmito názory
sjednal mír a uklidnil občany, že i na ně a jejich blaho se
myslí. Abych vysvětlila toho Akademose. Když se Théseus
zmocnil ve Spartě Heleny a unesl ji do Athén,
napochodovalo spartské vojsko, vedené Heleninými bratry a
domáhalo se vrácení Heleny do Sparty. A tu se objevil
občan Akademos, který mezi Spartou a Athénami
zprostředkoval mír a vrácení Heleny. Stejně však později
došlo k trojské válce, takže z toho plyne naučení, že ty
názorové boje i přes všelijaké zprostředkovatele budou,
patří k demokracii a měly by zvítězit , tedy opravdu zvítězit
ty moudré a prospěšné.
A k tomu všemu rozmanitému mezi námi lidmi bychom
měli vědět, že proti veškeré totalitě, která na nás může i
číhat,
jsou
čtyři
základní
ctnosti:
odvaha
ke
svobodě,snášení protikladů, angažované pozorování a vášeň
pro rozum. To není z mé hlavy, ale pochází z hlavy Ralfa
Dahrendorfa ,britského politologa, filosofa a sociologa
německého původu, který zemřel v červnu 2009. Tak si to
pamatujme, Poličáci jsou chytré hlavy a vyznají se !
A teď něco pro odlehčení . V neděli 20.září jsme se
báječně pobavili v Kolárově divadle. K zahájení Polických
divadelních her promluvila milým slovem paní Ivana
Richterová a představila
pražské divadlo Palace. Tento
divadelní soubor
nám předvedl
hru dvou , zřejmě
francouzských, autorů ( jména jsou uvedena v Kulturním
přehledu) s názvem „Velká zebra a aneb jak že se to
jmenujete „ s hlavními představiteli Ondřejem Vetchým a
Kateřinou Hrachovcovou. Ze začátku hry jsem byla jaksi
rozpačitá, co že to na nás Pražáci hrají, ale hned jsem
roztála. Nebyly to hloupé konverzačky , byly vtipné ze
života a opepřené tak, jak to vlastně mezi ženami a muži
chodí. Holt mužský mají rádi změny a ženy jakbysmet, říká
se tomu nemoc a málo kdo je imunní. Christian – Ondřej
Vetchý to s tou nemocí trochu přehnal a přece jen malé
svědomí mu nedalo a snažil se svým fingovaným úmrtím
zaopatřit pojistkou své bývalé ženy či družky. Ale lži se
nevyplácejí, no, vždyť to známe. Člověk se zamotává a
zamotává a pravda se stejně vyjeví. A tak páni a dámy, ve
všem se musí umět chodit, ale raději rovně a zejména ve
vztazích mezi muži a ženami.
Díky patří těm, kteří se o naši duševní potravu starají.
Jen dál a houšť!
Jar©a Seidelová
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Jména ulic v Polici (nad Metují)
Druhé pokračování ..
Roku 1779 začala v Polici vznikat nová, i když nevelká a
celkem nevýznamná okrajová část města. Jako první vzniklo
na obecním „gruntu“ za Městským mlýnem (čp. 195), při
náhonu na Pekařský mlýn (čp. 227), stavení souseda
Antonína Svědíka a obdrželo číslo popisné 178 (tj. dnešní
čp. 193). Tento hlouček několika domků, jehož čtyři
chalupy později stály i na pravém břehu Ledhujky (ty však
musely vzít za své při budování okresní silnice Mezihorním
údolím roku 1864) začali nazývat „SPLACHOVEM“. Místní
název „na splachově“ zřejmě reflektuje občasné rozvodnění
tenkrát ještě neregulovaného potoka Ledhujky, kdy se
z líně tekoucího potůčku čas od času náhle stávala dravá
voda, která brala – „splachovala“ – vše, co jí stálo v cestě.
Stejně jako na jiném místě o kousek výš proti toku potoka,
tam kde stával později městský pivovar a kde se již předtím
říkávalo kvůli zmíněným záplavám „VE VENEDIGU“ – tj. v
Benátkách.
Roku 1782 se začalo městečko dále nesměle rozrůstat a
poprvé víc překračovat své středověké hranice: ten rok
vyrostly první chalupy na obecních pastvinách, sousedících s
pozemky panského „Dolního dvora“, podél pravé strany
cesty z Police do Bezděkova. Byl to první impuls k pozdější
četnější zástavbě, jak občanské, tak i průmyslové, která
začala nést prostý a případný název: „NOVÁ ULICE“ (dnes
17. listopadu). Jako vůbec první stavení zde byla sousedem
Antonínem Tomkem postavena dřevěná rozložitá chalupa
čp. 225 (o více než sto let později již stálo na jejím místě
řeznictví a kamenný hostinec Josefa Lisáka; dnes je budova
součástí a. s. Kovopol a naposledy sloužila jako vrátnice),
následovalo podobně rozsáhlé dřevěné stavení čp. 212,
postavené blíže k městu kovářem Vojtěchem Vrabcem. Tam
se později nacházela i noclehárna pro vandrující tovaryše –
„herberk“, a také jeden čas pokoutní hospoda, honosně
zvaná „U modré hvězdy“. Toto stavení, které stávalo vedle
dnešní vinárny „Véčka“, bylo zbořeno roku 1957, bez
ohledu na skutečnost, že bylo památkově chráněno.
Také ulice, či lépe řečeno dvouřadí nemnoha domků
podél cesty ústící do Mezihorního údolí, při pravém břehu
dolního toku Ledhujky, neměla dlouho své pojmenování.
Musel to být až sám císař Josef II., který dne 9. září roku
1779 poctil městečko svou návštěvou, aby se dočkala svého
jména. Císař, který konal inspekci hranic po východních
Čechách, po tzv. „bramborové“ válce, přijel touto ulicí
z Náchoda přes Radešov, a do náměstí, kde jej již
očekávala nastoupená městská garda, vjel se svou suitou
generálů Wurmsera a Brauna uličkou mezi domy dnešních
popisných čísel 79 a 81 – a nemile tím zaskočil purkmistra
s konšely, kteří na jeho příjezd čekali s uvítacím projevem
u cesty od Bezděkova. Poličtí, na památku té vzácné
návštěvy, jednak nechali mezi zmíněnými domy postavit
suchodolským kameníkem Filipem Klemtem kamennou
bránu s císařským orlem a oslavným nápisem, jednak
zmíněnou ulici od té doby začali nazývat ulicí „CÍSAŘE
JOSEFA II.“ Ale všechna sláva, polní tráva – nebylo to na
věčné časy. Brána vzala za své po požáru náměstí roku
1853, sám název ulice ještě dřív. Když v ní roku 1819, na
místě chalupy přástevníka Jana Wejrycha (čp. 200),
postavili právováreční měšťané svůj nový pivovar, který
předtím stával od nepaměti uprostřed náměstí, počali tuto
ulici nazývat ulicí „PIVOVARSKOU“. Pivovar dostal přednost
před císařem! To ovšem v Čechách nijak moc nepřekvapuje,
zvláště když se vztah k památce Josefa II. počal měnit a
nejednou
se
stával
předmětem
česko-německých
nacionálních sporů.
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Rok 1864 byl počátkem budování nové „okresní“ silnice
Mezihorním údolím, na trase dosud stávající prabídné, často
rozbahněné polní cesty. Ta se po svém dokončení až do
Hronova stala komfortní alternativou staré cesty přes osadu
Střezinu, těžkými formanskými vozy jen velmi obtížně
překonávanou,
zejména
kvůli
strmému
stoupání
bezděkovského kopce. A když v červenci roku 1875 poprvé
zahvízdala parní lokomotiva na kolejích nové železniční
trati Choceň-Meziměstí, bylo to také případným impulsem
k tomu, aby se ulice jménem Pivovarská zase
přejmenovala. Jak? Přece ulici, která vede k polickému
nádraží (stojícího ovšem na katastru obce Bezděkov),
třebas byl ten „Bahnhof“ od města vzdálenější víc než bylo
zdrávo, nelze pojmenovat jinak, než ulicí „NÁDRAŽNÍ“. A
poněvadž všechny pozemky podél toku potoka Ledhujky až
po jeho soutok s řekou Metují, odkud začínala obecní louka
zvaná od pradávna „Primaska“ (na níž roku 1906 postavil
svou továrnu Václav Škop z Bezděkova), patřily a některé
dosud stále patří polické obci, byla a dodnes je tato
Nádražní ulice nejdelší ulicí města Police nad Metují.
Nevadí, že na těch třech kilometrech její délky je pouze 18
budov označených popisnými čísly a že je dnes již ulicí
slepou, což zavinila povodeň, která roku 1979 vzala silniční
most u továrny národního podniku Veba pod Petrovicemi.
Čas ubíhal vpřed rychlým krokem, ovšem pokud šlo o
nové rozšiřování zástavby města a tím i o vznik nových ulic,
příliš mnoho se nestalo. Až nadešel den 20. března 1884,
památný tím, že se tenkrát jinak opatrní poličtí radní
mimořádně „uhodili přes kapsu“ a za 6.700 zlatých
konvenční měny koupili od benediktinů rozlehlé pozemky,
náležející ke klášternímu velkostatku, k někdejšímu tzv.
„Dolnímu dvoru“ pod Havlatkou. Kdysi předtím se tento
dvůr nazýval podle jeho někdejšího majitele, panského
úředníka Ondřeje Pitrova z Mikulova, „Pitrovský“ a jeho
hospodářské stavení, které naposledy sloužilo jako obecní
dvůr a stávalo v dnešním Bezděkově parku, bylo zbouráno
roku 1912. Tehdejší slavné obecní zastupitelstvo v čele
s purkmistrem
Emilem
Katschnerem
rozhodlo,
že
v budoucnu na těchto zakoupených pozemcích, podle
připravovaného tzv. regulačního plánu města, povstane
další městská část, nazvaná již dopředu „NOVOU ČTVRTÍ“.
Pravoúhlá síť později vzniklých ulic této „Nové Čtvrti“
dodnes svědčí o tom, že regulační plán města, vyhotovený
roku 1896, byl tehdy navržen opravdu promyšleně. Již
v červnu roku 1899 byla zbořena chalupa čp. 215 na Nové
ulici, překážející trase plánované budoucí ulice (později
nazvané „Pod Havlatkou“), tím však byla pro tuto chvíli
veškerá budovatelská činnost vyčerpána. Snad v té chvíli
scházeli potencionální stavebníci, ovšem v idylickém čase
Rakousko-Uherska se na nic příliš nespěchalo. První stavba
na „Nové čtvrti“ vyrostla teprve až po uplynutí 16 let od
zmíněné koupě: byla to továrna izraelity Petra J. Gottlieba,
někdejšího vydavače bavlny. V této tkalcovně se 120 stavy
byla výroba zahájena 18. února 1900. Další, v pořadí druhý
dům zde postavil roku 1902 stavitel Vilém Pohl ml. Byla to
velká jednopatrová budova s úhlednou secesní fasádou pro
stejného stavebníka P. J. Gottlieba, samozřejmě již
s titulem továrníka (čp. 215); ten samý rok povstala i další
velká stavba opodál tzv. „Slepého mostu“, překlenujícího
potok Vrbičky. Byla to jednopatrová budova městského
chudobince čp. 294, později přeměněná v dívčí měšťanskou
školu.
Větší stavební ruch na „Nové čtvrti“ nastal až v období
po roce 1908. V režii polického stavitele Viléma Pohla
mladšího počal naproti Gottliebově továrně vyrůstat blok
přízemních obytných domů, většinou budovaných pro různé
drobné živnostníky. Prvním stavebníkem zde byl kameník
Antonín Kricnar (čp. 316), záhy jej následovali švagři
truhlář František Jenka (čp. 318) a pilníkář František Pichl
(čp. 317). Poblíž ulice Nádražní vyrostl roku 1909 patrový
dům čp. 342 obchodníka s obilím Františka Reinše, na jiném
místě postavil stavitel František Erber patrové domy dalším

zámožnějším majitelům, např. roku 1909 dům čp. 328
sládkovi Antonínu Smělému, nebo roku 1910 dům čp. 330
Barboře Pášmové, majitelce ledhujské Krčmy a dům čp. 331
pekaři a cukráři Vilému Teichmannovi. Brzy zkrášlily
„Novou čtvrť“ i výstavné veřejné budovy: již na Silvestra
roku 1909 se oslavovalo dokončení novostavby cvičebny
Tělocvičné jednoty Sokol – „Sokolovny“, od roku 1914 se
zde tyčila pompézní budova okresního soudu s nezbytnou
věznicí. Tak zde během krátkého času vznikla celá nová
ulice, hlavní osa předpokládané zástavby – prozatím však
bezejmenná. Svůj oficiální název obdržela dne 11. října
1915 na schůzi obecního zastupitelstva, kdy byla vyslyšena
žádost spolku „Dělnické vzdělávací jednoty Budislav“, aby
jedna z nově vzniklých ulic byla pojmenována třídou Mistra
Jana Husa. „Usnešeno, aby pojmenována byla tak hlavní
ulice na Nové čtvrti, aby tabulky s tímto označením
umístěny byly na domě p. Františka Reinše čp. 342 a dívčí
škole měšťanské čp. 294.“ Tedy ulice „HUSOVA“ (tj. dnešní
ulice Tyršova). Další ulice Nové čtvrti si však na své
pojmenování musely ještě pár let počkat.
Pokračování v příštím čísle.

Miroslav Pichl

Hvězda na Broumovských stěnách
(674 m n. m.) v datech
Hvězda je pravděpodobně nejnavštěvovanějším místem
Broumovských stěn a zároveň důležitou křižovatkou
turistických cest. V datech si všimneme postupné výstavby
barokní kaple, turistické chaty, dalších nutných zařízení
k těmto stavbám (přípojné komunikace z Hlavňova,
elektrifikace, zajištění zdrojů vody, vyznačení turistických
cest atd.), významných akcí a návštěv.
1647
16. února, za třicetileté války, vtrhlo švédské vojsko
generála Wittenberga znenadání na Broumovsko a udeřilo
na císařské vojsko polního maršála Montecuccoliho, které
zde leželo. U stezky přes Stěny z Broumova a Křinic do
Police pod „Polickou horou“ (dnes zv. Hvězda) došlo k boji.
200 císařských vojáků bylo zajato, utrpěli velké ztráty a
přišli o velkou kořist včetně stříbrného nádobí
Montecuccoliho.
1670
Na hřebeni Broumovských stěn, na výrazném skalnatém
výběžku u starého stezníku z Broumova do Police nad
Metují dal broumovský opat Tomáš Sartorius postavit vysoký
dřevěný kříž. Pravděpodobně sloužil jako orientační bod pro
pěší cestující. Na vrchol kříže pak byla umístěna pozlacená
plechová hvězda. Pocházela z vrcholu tzv. „červené věže“
broumovského kláštera, poškozeného požárem v roce 1664.
Odtud má původ nové místní jméno této lokality, známé
dnes v české i německé verzi (Hvězda / Stern).
V předchozích dobách byla Hvězda známá pod jménem
Polická hora (Polický vrch) podle blízké Police.
1732 – 1733
Na místě Sartoriova kříže nechal na vysoké skále
podnikavý a uměnímilovný broumovský opat Otmar Zinke
postavit z místních pískovcových kvádrů kapli, zasvěcenou
Panně Marii Sněžné. Byla postavena zřejmě podle návrhu
stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera (není doloženo
prameny, vyplývá z jeho činnosti pro břevnovskobroumovský klášter). Náklad na stavbu činil tenkrát 1.800
zlatých. Symbolika hvězdy umístěné na kříži, postaveném
zde roku 1670 za opata Tomáše, mohla vést k myšlence
stavby na originálním půdorysu pěticípé hvězdy. Rovněž se
udává, že je to volná varianta řešení svatojánského kostela
na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, díla J. B. Santiniho.
Při kapli stál i příbytek pro poustevníka, který o kapli
pečoval. Kaple byla slavnostně vysvěcena dne 5. srpna 1733
a téhož dne byla zavedena pro budoucí časy výroční pouť. U
kaple se konaly slavné bohoslužby, na které zpravidla

chodilo procesí z Police,vedené samotným opatem. Tato
sláva a záře Hvězdy byla však brzy ukončena.
1787
Na základě císařského nařízení Josefa II. byla kaple za
opata Jakuba Chmela zrušena. Ve veřejné dražbě byla
prodána barvíři Josefu Theerovi z Police za 70 zlatých
k rozebrání na stavební kámen. Tehdejší hvězdecký
poustevník Kristián Goldstein, který o kapli pečoval, se
přestěhoval do Police na Záměstí a zde roku 1826 zemřel ve
stáří 104 let. Není bez zajímavosti, že tuto skutečnou
postavu si sběratel regionálních pověstí Antonín Krtička
„vypůjčil“ do své povídky „Kovářova rokle“, kde
z poustevníka Kristiána udělal vůdce loupežníků.
Důkladně postavená kaple však úspěšně odolala všem
pokusům o demolici, a tak zde torzo kaple zůstalo po
desítky let a občas poskytlo přístřešek cestujícím přes hory,
často tudy chodívali studenti klášterního gymnázia
z Broumova. „Bylo to jednou v létě asi za půl století, kdy
sem dorazila parta žíznivých studentů a od zbytků kapličky
se rozhlížela po překrásné krajině. Za chvíli však studenti
začali přemýšlet, že by tu měla být voda, ba co lépe hospoda ke svlažení vyschlých krků. Jeden z nich, jistý Jan
Rotter, ostatním řekl, že kdo jiný by ji měl postavit než
opat. Klášteru přeci patří celá krajina i pohoří, kde jsou
zbytky původní kaple. Nakonec všem ze žertu slíbil, že až
on se stane opatem v Broumově, obnoví kapličku a dá tady
postavit i hospodu. Nato se žízniví studenti odebrali přes
Kovářovu rokli, kde se mohli napít na další cestu.
Od té doby uplynulo pak mnoho let. Ze studentů se stali
učenci a z některých kněží. Stal se jím i Jan Rotter, který
nakonec skončil v broumovském gymnáziu, kde kdysi sám
studoval, jako profesor. V roce 1844 se tehdejší opat
Placidus Beneš vzdal svého úřadu a 7. listopadu téhož roku
byla konána volba nového opata - stal se jím Dr. Jan
Rotter.
Když po čase opat Jan opět stanul ve zříceninách
kapličky na Hvězdě, vzpomněl si najednou na svůj rozhovor
s ostatními studenty před dávnými roky. Protože měl nyní
dostatek moci i peněz, rozhodl se, že kapličku dá znovu
vystavět a vedle zřídí pro poutníky a obdivovatele krásné
přírody veliký hostinec. A co slíbil, vykonal, i když
uskutečnění plánů trvalo celých deset let.“
1854
Tohoto roku došlo k obnově kaple a stavbě myslivny a
hostince na Hvězdě.
Kronikář Josef Brandejs: … „Toho roku sobě oblíbil p.
prelát Jan Nep. Rotter tu kapličku u Hvězdy, která již celá
zpustlá byla, na svůj náklad opět opraviti a k tomu ono
místo ještě lépe zvelebiti a ji zrenovírovati dal. Za onou
kaplí nechal z tesaných kamenů vchod a zábradlí postavět,
a vše co bylo sešlé znovu dostavit nechal, prapísky nové i
dlažbu novou a tak vše obnoveno bylo.
Jak známo, tato kaple roku 1786 byla v licitaci koupena
Josefem Theerem, a od té doby byla v držení Theerovských
dědiců, poněvadž že byl p. prelát mínění opraviti ji nechat,
tu obdržel ji od p. Petra Theera, obrista vojenského od
husarů, a tu počal nechat hned již po celé léto na Hvězdě
stavěti. Na vrch kaple nechal hvězdu novou opět udělati a
pozlatiti a dne 2. září toho roku se ještě báně s hvězdou
na vrch kaple zasaditi dala, při které oslavě se veliká síla
lidu z Policka zúčastnila a k tomu se sešla z celého okolí,
taktéž i z Broumovska tu příchozích vícero bylo.
Při zasazování té hvězdy, při té slavnosti, na vrchu
kaple byli Eduard Smola, klempíř z Police a tesaři Josef
Poláček, František Brandejs a Ignác Forget, všichni Poličtí.
Tu při zasazení Ignác Forget vzal sklenici s vínem
naplněnou, vzhůru ji pozvedl a provolával slávu nejprve
zeměpánu Františku Josefovi, pak Jeho Milosti panu
prelátovi, který se též osobně zúčastnil, pak celému
konventu a ještě zvláště provolal také slávu panu
polickému inspektorovi Celestinu Jeřábkovi a celé úřední
správě panství polického a dával tam nahoře jeho
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soudruhům také víno píti, kteří to samé provolávali za ním,
až společně víno vypili, pak sklenku dolů mezi skály
zahodili a zdraví dobrého všem provolali, těm jenž tu
přítomni byli, a tu obecenstvo opětovalo ta pronešená
slova jejich, ať žije ještě dlouhá léta ve zdraví J. M. P.
prelát, inspektor Celestin Jeřábek a vldp. duchovní poličtí,
tč. Vld. Faráře Františka Branda a kooperátory Emeliana
Koláře a Viktora Muníčka. To vše v jazyku českém se událo,
což se Broumovským protivilo. Hvězda ale přece na české
straně ku obci Hlavňovu a panství polickému jest, a oni to
nahoře při zasazení té hvězdy Češi byli, kteří ani němčiny
mocní nebyli a taktéž veliká většina přítomného lidu byla
Čechů.
Též se opodál té kaple počala stavěti nová restaurace,
dům dle švýcarského slohu, která prv od tesařů polických
zhotovená pod tesařským mistrem Františkem Hübschem a
dohromady sestavená na zahradě někdejšího tehdáž ještě
dvora Dolejšího panského, úplně zhotovená v Polici byla, a
potom očíslované díly dřeva jsou s dosti velkou potíží a
námahou po kusech nahoru tu ke Hvězdě dovážené byly, a
tam na vystavěnou podezdívku, která pod stavitelem
broumovským
vystavená
byla,
opět
dle
čísel
poznamenaných stavěná a rovnaná byla. Mezi tím časem
zemřel mistr tesařský František Hübsch starý a ta všecka
obojí práce stavitelská svěřená ku dostavění budovy byla
staviteli broumovskému J. Falgemu a potoměj syn po
nebožtíkovi František Hypš mladší co polír tesařský
pracoval sebou dále i s druhými polickými řemeslníky.
Truhlářskou práci zhotovil všecku jak uvnitř kaple i
s oltářem Josef Pejskar, truhlář v Polici čp. 37, taktéž i při
restauraci dosti uměle jak uvnitř sálu a ve všech pokojích
též zhotovil. Vldp. P. doktor bohosloví Celestin Jeřábek,
inspektor polického panství, poslal Josefa Pejskara
truhláře před časem se podívat na takovou podobnou práci
do sousedního Slezska do Fürstensteinu [pozn.: dnešní
zámek Książ u Wałbrzychu/PL], aby si jí dobře povšimnul a
dle ní podle vzoru a slohu přiměřeného tu se
srovnávajícímu znaku klášternímu vypracoval, což se také o
to Jos. Pejskar zpečoval a po dohotovení té práce od
kláštera pochvalu obdržel.
Ku povznešení tohoto místa konány jsou časté vycházky
na Hvězdu z Police dítkami školními s P. Emelianem
Kolářem, s nábožnými zpěvy a s mnoha ještě dospělými
staršími lidmi, kdež katecheta Kolář školní dítky s nápojem
i jídlem častoval. Mezi touto stavbou bydlel tamže pod
mostem ku té kapli vedoucí bratr polického oberforsta
Ignáce Mengemanna co prozatímní hostinský. Též i z města
Broumova přicházeli na horu Hvězdy časté hromadné
procesí lidu, kdež za příčinou tou mnozí obchodníci
s potravinami, jak z Police, tak i z Broumova, odcházeli na
Hvězdu prodávati pekařské pečivo, uzenky, rozličné ovoce,
i jiné věci tam prodávali.“
Pokračování příště ...
Miroslav Pichl a František Janeček

KALENDÁRIUM
ŘÍJEN 2009
1. říjen
Mezinárodní den seniorů.
340.výročí – potvrzení cechovního řádu Cechu řezníků,
ševců a krejčích v opatství broumovském.
60. výročí – vyhlášení Čínské lidové republiky Mao CeTungem v Pekingu.
35. výročí – zahájení zkoušek vydatnosti podzemních
pramenů pitné vody v Polické křídové pánvi.
2. říjen
65.výročí – úmrtí Vojtěcha Borise Luži (1891-1944), čs.
legionáře v Rusku a čs. generála, který za první
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republiky přináležel k elitě velitelství československé
armády, po březnu 1939 spolutvořil velení vojenské
odbojové organizace Obrana národa, v letech 1943-44
stál v čele ilegální odbojové skupiny Rada tří, byl
jedním z kandidátů na velitele povstání na Slovensku,
v říjnu 1944 byl zastřelen protektorátním četníkem.
65. výročí – kapitulace bojovníků Varšavského povstání,
když Armia Krajowa (Zemská armáda) v čele
s generálem Tadeuszem Bór-Komorowskim (1895-1966)
byla nucena vzdát se německým jednotkám.
3. říjen
40.výročí – úmrtí Ferdinanda Pečenky (1908-1959),
filmového kameramana a předního představitele české
kameramanské školy, do r. 1945 jednoho z nejvíc
zaměstnávaných filmových tvůrců, který se zásadně
podílel na filmech režisérů Martina Friče (Kristián,
Jánošík, Lidé na kře), Františka Čápa (Noční motýl),
Otakara Vávry (Filosofská historie, Pohádka máje).
4. říjen (až 10.)
Mezinárodní týden vesmíru.
5. říjen
Světový den učitelů
50.výročí – úmrtí Jaromíra Krejcara (1895-1949),
architekta, žáka Jana Kotěry (1871-1923) a Josefa
Gočára (1880-1945), člena Devětsilu, Sdružení
architektů, Levé fronty, Svazu socialistických
architektů a zakladatele Klubu za novou Prahu,
iniciátora funkcionalismu a předního zástupce nového
hnutí československé architektury, který přinesl nové
řešení v dispozici obytných, ale především obchodních
objektů, autora obchodního domu Olympic ve Spálené
ulici, Vily V. Vančury na Zbraslavi, Gibianova
rodinného domu v Bubenči a jiných.
6. říjen
720.výročí – narození Václava III. (1289-1306), sedmého
krále českého, krále polského a uherského, posledního
českého panovníka z dynastie Přemyslovců.
7. říjen
60. výročí – vyhlášení Německé demokratické republiky
(Deutsche Demokratische Republik) na území sovětské
okupační zóny Německa a východní části Berlína. 3. 10.
1990 se stala součásti Spolkové republiky Německo.
8. říjen
200. výročí – jmenováni Klemense Václava Nepomuka
Lothara hraběte Metternicha (1773-1859) ministrem
zahraničních věcí Rakouska. V této funkci výrazně
ovlivňoval dějiny Evropy až do roku 1848.
110.výročí – úmrtí Juliuse Eduarda Mařáka (18321899), pedagoga, kreslíře, malíře, krajináře jež se jako
jediný zúčastnil výzdoby Národního divadla, pro které
namaloval obrazy památných míst českých dějin (Říp,
Blaník, Vyšehrad atd.), a Národního muzea. Jeho
obrazy plné lyriky dodnes zaujmou svou kultivovaností
a ušlechtilostí.
9. říjen
Světový den pošty
80.výročí – narození Vladimíra Menšíka (1929-1988),
divadelního, filmového a televizního herce, skvělého
vypravěče a baviče. Od r. 1958 vytvořil pro film a
televizi přes 150 rolí; hrál ve filmech Práče, Král
Šumavy, Procesí k panence, Hledá se otec, Až přijde
kocour, Limonádový Joe, Mezi námi zloději, Lásky
jedné plavovlásky, Všichni dobří rodáci, Klec pro dva,
Dívka na koštěti, Parta hic, Markéta Lazarová, Tři
oříšky pro Popelku, Princ a Večernice, Jak se budí
princezny, Což takhle dát si špenát; televizních
seriálech Chalupáři, Žena za pultem, Byl jednou jeden
dům, Návštěvníci, Arabela a k vrcholům jeho práce
patří televizní hry Ikarův pád a Tažní ptáci.

10. říjen
Světový den duševního zdraví
145.výročí – narození Josefa Součka (1864-1938),
evangelického teologa a duchovního, iniciátora spojení
všech českých evangelických církví, k čemuž došlo v
prosinci 1918 na sněmu, který vytvořil Českobratrskou
církev evangelickou a on byl zvolen jejím prvním
synodním seniorem.
11. říjen
585.výročí – smrti Jana Žižky z Trocnova (1360-1424),
vojevůdce a politika, který vojenské zkušenosti nabýval
v šarvátkách proti rozpínavosti Rožmberků a ve
službách polského krále proti řádu německých rytířů.
Po návratu do Čech vstoupil do královských služeb, ale
jeho životní názory zásadně ovlivnilo kázání Jana Husa
(1369(70)-1415), jehož se stal horlivým posluchačem.
Po roce 1419, když se husitská revoluce projevila v
plné síle, stal se jedním z jejích nejrozhodnějších
zastánců. Za vlastní přijal program čtyř pražských
artikulů a v dalších letech prokázal, že jeho postoje
byly nadřazeny různým politickým zájmům, a tak se v
čele husitských vojsk obracel jak proti přímým
nepřátelům, tak i proti těm, kteří (jako například
adamité) krajními názory rozvraceli hnutí uvnitř.
V letech 1420-1424 vedl vítězné bitvy husitů.
80.výročí – narození Luďka Hulana (1929-1979),
jazzového hudebníka, v 50. letech jejího největšího
propagátora, spoluzakladatele průkopnické jazzové
skupiny Studio 5, později skupin Jazzové studio a
Jazzové trio, které měly zásadní vliv na formování
moderního českého jazzu; autora alba Milá společnost.
14. říjen
105.výročí – narození Karla Plicky (1894-1987),
výtvarníka fotografa, filmového režiséra, folkloristy a
hudebního vědce, který po studiích v Praze a Bratislavě
působil jako referent národopisného oddělení Matice
slovenské v Martině; v letech 1937-39 se stal
zakladatelem a vedoucím první filmové školy na
Slovensku. Soustavně sbíral a dokumentoval písně a
všeobecně lidovou kulturu a materiál zachycoval na
filmový pás (Za slovenským ľudom, Po horách, po
dolách, Zem spieva,) a později jej částečně zveřejnil i
v knižních publikacích: (Český zpěvník, Slovenský
spevník). Vydal rovněž několik knih fotografií
(Slovensko, Praha ve fotografii Karla Plicky, Pražský
hrad, Vltava, Československo, Procházky Prahou, Vlast
líbezná) a byl spoluautorem rozsáhlého folkloristického
díla Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích,
říkadlech a hádankách..
15. říjen
35.výročí – úmrtí Ladislava Čepka (1899-1974),
geologa, který se věnoval inženýrské a ložiskové
geologii, organizaci a metodice geologického výzkumu
a mapování; zakladatele archivu hlubinných vrtů a
komise pro klasifikaci zásob nerostných surovin; autora
celé řady odborných publikací a populárně naučné
knihy o geologii Hlubiny Země.
16. říjen
Světový den výživy
90.výročí – nečekaného napadnutí velkého množství
sněhu, které i na Policku zavalilo na polích brambory a
řepu. I tento fakt přispěl k potížím v zásobování města.
17. říjen
Světový den za odstranění chudoby
18. říjen
10.výročí – úmrtí Františka Ivana Antonína Ryngla
(1905-1999), nejstaršího z Řádu sv. Benedikta (Ordo
Sancti Benedikti).

20. říjen
70. výročí – nařízení používat německo-české veřejné
nápisy jako důsledek zřízení Protektorat Böhmen und
Mähren - Protektorátu Čechy a Morava 16. března
1939.
24. říjen
Den Spojených národů
Světový den informací o rozvoji
355. výročí – vydání patentu, který stanovením
povinnosti zúčastňovat se bohoslužeb 90 dní v roce
zásadně
prohloubil
rekatolizaci
obyvatelstva
v Čechách.
80.výročí - krachu na newyorské burze (též zvaný Černý
čtvrtek), největšího burzovního krachu v dějinách,
který odstartoval velkou hospodářskou krizi, resp.
celosvětovou ekonomickou depresi.
24. říjen (až 30.)
Týden za odzbrojení
26. říjen
85. výročí – odjezdu branců z Police nad Metují a
okolních obcí k plukům do Hradce Králové, Jičína a
Vysokého Mýta. Po výcviku v České Lípě a dalších
posádkách byli odvelení k marškupaniím (pochodovým
rotám) a odesláni na frontu.
27. říjen
65. výročí – potlačení Slovenského národního povstání.
60. výročí – úmrtí Františka Halase (1901-1949),
nejvýznamnějšího českého básníka 20. století, jehož
poezie se dotýkala záhad a smyslu lidské existence,
přičemž dokázal spojit hlubokou skepsi a deziluzi s
hledáním pevného mravního řádu; autora sbírek Sépie,
Kohout plaší smrt, Tvář, Hořec, Dokořán,Torzo naděje,
Ladění, V řadě, A co a básnického cyklu Naše paní
Božena
Němcová.
Veřejně
odmítal
praktiky
komunistické strany po roce 1945 a odmítl se stát
členem totalitního Svazu československých spisovatelů.
28. říjen
Den vzniku samostatného československého státu.
70. výročí – demonstrací proti německé okupaci v den
založení československého státu. V Praze byl při nich
zabit dělník Václav Sedláček (1917-1939) a zraněn
medik Jan Opletal (1915-1939), který na následky
zranění zemřel 11. 11. 1939.
30. říjen
190. výročí – dokončení stavby kašny na náměstí
v Polici nad Metují suchodolským kameníkem Filipem
Klemtem. Kašna je vyhotovena z pískovce v empírovém
slohu a naposledy byla renovována před deseti lety.
70. výročí – zavedení odběrných potravinových lístků na
chléb, mouku, cukr, mléko a maso, a to na osobu a
týden: l00 dkg chleba, 120 dkg masa, 40 dkg cukru, 28
dkg másla (28 dkg sádla).
31. říjen
130. výročí – narození Karla Hašlera (1879-1941),
herce, textaře, skladatele, spisovatele, dramatika a
režiséra, od r. 1903 člena činohry Národního divadla
v Praze, od r. 1911 uměleckého poradce kabaretu
Lucerna, později ředitele kabaretu Rokoko, od r. 1924
Varieté v Karlíně, kam přivedl výpravnou revue, kterou
i sám psal a režíroval - Honzo, nedej se, Praha byla, je
a bude, Pražáci, co je to?, Jsme všichni děti Prahy.
Jeho nekompromisní národní postoj v době německé
okupace vedl k jeho zatčení a odvlečení do
koncentračního tábora Mauthausen, kde byl brutálně
umučen nacisty.
PhDr. Zlatica Zudová–Lešková, CSc.
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Žijí mezi námi…
KAMIL „SAXA“ EXNAR a LUKÁŠ
„ŠUFŤA“ KOLLERT - hasiči

Je v Polici pro vás něco, o čem byste mohli říci: „Je to
moje srdeční záležitost?“
Šufťa: Vyrůstal jsem na Jiráskově ulici, kde jsme měli
skvělou partu lidí a dneska, když se s nima potkávám, tak si
vzpomenu na to, jak jsme hráli na ulici hokej nebo tenis.
Lidi jsou tady skvělý.
Saxa: Pro mě je to Police jako město. A příroda okolo,
skály. Mám radši malý města, než ty velký. Chvíli jsem
bydlel v Praze, když jsem tam pracoval a to pro mě bylo
strašný.
Od kdy jste u dobrovolných hasičů?
Šufťa: Já asi od první třídy. Tenkrát na hasičský kroužek
začalo chodit pár kamarádů a já se tam šel podívat s nimi.
A bylo to. Byla tam skvělá parta mladých hasičů, tenkrát se
ještě dělali nábory, to dnešní školáci už neznají. Dneska
jsou mladý členové už v podstatě jen děti od starších členů.
Jinak se k hasičům dneska už nikdo moc nehrne.
Saxa: Já jsem začal někdy na druhým stupni na
základce. Tenkrát člověk musel být v nějaký organizaci a k
pionýrům jsem nechtěl. Ale může to být i pokračování
rodové tradice: děda i praděda byli hasiči.
Dá se říci, že je hasičina váš největší koníček?
Saxa: No koníček... to už je skoro práce.
Šufťa: Koníček? Koníčků máme asi každej dost. Já
lezení, kolo, sbírám známky a staré pohlednice. U hasičů
se pořád drží stejně dobrá parta lidí a to se pak dá společně
vydržet dlouho.
Saxa: Hlavně parta lidí, ta je důležitá.
Jeden z vás je ze Sboru dobrovolných hasičů Velká
Ledhuje a druhý z SDH Police? Existuje mezi vámi
rivalita?
Šufťa: Rivalita fungovala víc v době, kdy i Police
soutěžila. Ale větší rivalita je u straší generace.
Saxa: Výjezdní jednotka je společná, i když máme dva
sbory.
Šufťa: Třeba mně je to jedno, ale u straších hasičů
rivalita asi zůstane napořád. Třeba my dva: Saxa nám
pomáhá na soutěžích, k zásahům zase jezdím já s nima, tak
v tom problém nevidím.
Oba dva jste byli teď v pátek (18.9.2009) v Broumově
na stáži u profesionálů. Jaké to bylo?
Šufťa: Byli jsme tam hned od rána. Měli jsme trochu
smůlu, ale pro lidi je to zase štěstí, že nebyl žádný výjezd.
Mohli jsme toho vidět víc a přiučit se, ale na druhou stranu,
čím méně škod a neštěstí, tím líp. Ale o to víc měli času se
nám věnovat. Vytáhli nás na slaňování, rozstříhali jsme vrak
auta...
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Saxa: Pak jsme byli ještě na záchrance v Broumově. Z
celýho dne nám určitě něco v hlavě zůstalo.
Šufťa: Viděl jsem, že drží službu tři lidi a kdyby měli
vyjet k většímu požáru, tak bez dobrovolných hasičů jsou
marný.
Saxa: Sice jsem už i slyšel, že by bylo lepší, kdyby se víc
investovalo do profíků a dobrovolný hasiči se zrušili úplně,
ale podle mě je to blbost. Dobrovolní hasiči jsou
nejpočetnější dobrovolný spolek v Čechách. Kdyby všichni
volili jednu politickou stranu... (smích) žádná jiná by
neměla šanci.
Chtěli jste někdy být profesionální hasiči?
Šufťa: Nijak jsem o tom nepřemýšlel, ale teď, po tom
pátku, bych chtěl. Byla by to pěkná práce. Práce koníčkem,
to je vždycky výhoda.
Saxa: Kdybych se líp učil...
Tys byl Saxo na vojně u jednotek CO, u hasičů. Po tom
přece ta cesta musí už být snazší?
Saxa: Když jsem přišel z vojny, tak mi Jirka Šolc už
sháněl místo. Ale zrovna ten rok už byla potřeba maturita.
Kdybych přišel domů o půl roku dřív, mohl jsem být u
profíků a maturitu si dodělat při práci. Takhle to už nešlo.
Vzpomenete si na svůj první výjezd?
Saxa:Tak to jo. Bylo mi sedmnáct a nevzali mě s sebou.
(smích)
Šufťa:Já na tom byl podobně. Mně řekli, že sice můžu
jet, ale že nesmím vystoupit z auta.
Samozřejmě nevyjíždíte pouze k požárům? Kde všude
zasahujete?
Šufťa: K nehodám nás nevolaj. Ledhujský hasiči jsou
spíš taková pomoc, jako dodávka vody na požářiště, plnění
cisterny, úklid. Polický hasiči jsou na ten dřívější zásah. Maj
cisternu, hodně vody a my máme ty lidi. Do Avie se vejde
dvanáct, třináct lidí. Když je potřeba i patnáct.
Saxa: Jakoby nás k nehodám volali jenom když je něco
„lepšího“, třeba převrhlý kamion s prasaty na Petrovicích.
(smích)
Jak je na tom Polická hasičárna, co se týče techniky?
Šufťa: Ledhuje pětadvacet let starý auto, Police je na
tom asi trochu líp.
Saxa: Tatra je stará asi patnáct let. Ale myslím si, že
technicky jsme na dobrý úrovni.
Oba dva jste byli v roce 2002 na povodních. Jak to tam
tenkrát vypadalo?
Šufťa: Společně jsme byli v Hoříně u Mělníku. Nakonec
jsem byl rád, že můžu aspoň nějak pomoc. Po organizační
stránce to bylo dobře zařízený. Ale v jednu chvíli se mi
zdálo, že bylo málo lidí, který práci řídili. Hodně lidí na
práci, ale nikdo, kdo by je přesně poslal na určitý místo.
Saxa: Já jsem byl nejdřív v Českých Budějovicích a u
Mělníka pak ještě asi třikrát po víkendech. Nejhorší co si
vybavuju, byli asi mrtvý srnky na loukách. A v Budějovicích
si hodně stěžovali na povodňový turisty. Lidi se jenom
chodili koukat co voda zničila.
Dá se určit nějaký nejkritičtější roční období pro vznik
požárů?
Saxa: Podle mě jaro, kdy spousta lidí vypaluje trávu. A
samozřejmě když je sucho, tak stačí maličkost, kus sklíčka,
brzdící vlak...
Šufťa: Lidi si prostě s vypalováním trávy nedají říct. Ale
rok od roku je to lepší. Snad už jsou moudřejší, anebo mají
větší strach z pokut.
Jakou máte zkušenost s ostatními řidiči, když jedete k
výjezdu?
Saxa: Párkrát se mi stalo, že jsem musel skoro zastavit.
Třeba když jsem jel do Adršpachu a proti mně jel polský
autobus a prostě se neuhnul. Ale většinou jsou slušný a
uvolní cestu. Jenom někdy tak, že všechno jenom zhoršej,
když se uhýbají nějak blbě.
Šufťa: Poslední výjezd jsme měli pod Klůček a ze
Smetanovi ulice jelo auto, rychle vyjel ze stopky a těsně

před náma zajížděl ke kraji. Někdy je jednání lidí prostě
nepochopitelný.
Berete hasičinu jako celoživotní službu?
Šufťa: Já určitě. Pokud se neodstěhuju, a to bych
nerad, tak u hasičů vydržím.
Saxa: Já si myslím, že u toho taky zůstanu.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

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

Zpráva náboženské obce církve
Československé husitské v Polici
nad Metují.
Náboženská obec CČSH Váš zve, stejně jako každý rok,
do sboru Apoštola Pavla, tentokrát v neděli 1. 11. 2009
v 9.00 hodin.
Vzpomeneme společně na naše drahé zesnulé s bratrem
farářem Stanislavem Švarcem.
Za radu starších CČSH Jar. Trojtl – předseda

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Čas podzimní
Opět je tu kouzelný podzimní čas, čas sklizně úrody,
pouštění draků a přípravy na zimu. V přírodě bude končit
vegetační období a již nyní se nám začíná proměňovat před
očima. Rozehrává v nás podzimní nálady a nabízí nám
krásné estetické prožitky a také příležitost žasnout nad
krásou a dokonalostí Božího stvoření.V rámci církevního
roku trvá období liturgického mezidobí. V měsíci říjnu
prožijeme Svátek či památku s některými našimi světci,
dále Výročí posvěcení královéhradecké katedrály Svatého
Ducha a také jeden významný stání svátek - Den vzniku
samostatného československého státu. Na počátku listopadu
pak prožijeme Slavnost Všech Svatých a budeme mít
příležitost společně vzpomenout na naše blízké a ostatní
zemřelé, kteří nás předešli na cestě do Božího království.

Ze soboty 24. na neděli 25. října, bude také navrácen
čas z letního na zimní, tedy o 1 hodinu zpět.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
4. října -

27. neděle v mezidobí, Památka sv. Františka z
Assisi
7. října Památka Panny Marie Růžencové
11. října - 28. neděle v mezidobí
15. října Památka sv. Terezie od Ježíše
16. října - Svátek sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky
Slezska
18. října - 29. neděle v mezidobí, Svátek sv. Lukáše,
evangelisty
25. října - 30. neděle v mezidobí,
28. října - Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Den vzniku samostatného československého
státu, státní svátek
30. října - Výročí posvěcení královéhradecké katedrály
Sv. Ducha
1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ
ZEMŘELÉ
4. listopadu - Památka sv. Karla Boromejského
8. listopadu - 32. neděle v mezidobí

Městská policie informuje
V měsíci září městská policie :
Zajišťovala cyklistický závod Rallye Sudety a jeho
zvlášť nebezpečné křižování s hlavní komunikací na
vrcholu Pas.
Provedla ve spolupráci se sociálním odborem několik
kontrol v místních restauracích. Za přestoupení zákona
uložila na místě blokové pokuty.
zjistila a zajistila podezřelé osoby nabízející plagiáty
elektrického nářadí. Věc předala v vyřízení celní
správě.
provedla několik kontrol ve sběrném dvoře
vyřídila stížnosti občanů týkající se sousedských
problémů
na požádání spolupracovala s úředníky exekučního
oddělení soudu Náchod.
prováděla kontroly parků a dětských hřišť
uložila několik blokových pokut za nedodržování
nařízení obce o placeném parkování.
Na požádání provedla doprovod při větším výběru
finančních prostředků z bankomatu.
Navštívila a navštěvuje obchody ve městě a působí
preventivně proti drobným krádežím. Komunikuje
s majiteli a prodávajícími a ve spolupráci s nimi se
snaží této kriminalitě předcházet a případné pachatele
postihovat podle zákona.
Pravidelně provádí pochůzky v obcích náležejících pod
správu města Police nad Metují.
spolupracovala s Policií ČR ve výkonu služby.
zpracovala celou řadu žádostí pro státní orgány,
zejména soudy a úřady vyšetřovaní.
V psím útulku od pondělí 12.10. bude pracovat nový
správce. V současné době je v něm jeden pejsek. Dva
pejsci si za poslední měsíc pobyli v útulku jen krátce.
Byli po pár dnech předání zpět majitelům. Jeden u nás
přečkal svoji pouť za láskou, druhý se zaběhl při
pronásledování divokých prasat.
Jednoho pejska jsme se marně několikrát snažili
odchytit před vysokým panelákem na sídlišti..bohužel
se nedařilo..prázdný sáček od piškotů, prokouslá
bunda, košile a pořádná modřina na ruce, jsou toho
němými svědky. Povolaný veterinář s uspávací puškou
byl odvolán, protože pejsek zřejmě pod tíhou svědomí,
své pole u paneláku opustil.
Zjistila pachatele černé skládky na pozemcích nad ulicí
Sluneční. Pozemek byl pachatelem uveden do
původního stavu a uklizen.
Vypátrala ve spolupráci s občany zloděje popelnic,
prádla pověšeného na šňůrách u domu a dalších věcí.
Pachatelé
se k činům přiznali a byli po zásluze
odměněni.
Kolektiv městské policie
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Oddíl ČASPV TJ Spartak Police n/Met.
Vás zve od září 2009 opět do tělocvičny Základní školy
v Polici n. M. na pravidelné cvičení žen:

Cvičení pro ženy začínáme v úterý 1. září

AMK Police pomáhalo při pořádání
závodu horských kol SUDETY 2009
Dne 12.9.2009 se jel již 15. ročník závodu horských kol
SPECIALIZED RALLY SUDETY, které pořádal Sportovní klub
Redpoint Team o.s. z Teplic nad Metují. Ředitel závodu pan
Tomáš Čada, tak jako každý rok, požádal AMK Police nad
Metují o několik lidí, kteří by pomohli k hladkému průběhu
tohoto velmi náročného a populárního závodu horských kol.
Čtyři členové AMK Police nad Metují se postavili na trať ke
komunikacím, kde by mohlo dojít ke střetu závodníků
s vozidly a to k přejezdu hlavní silnice na Pasách a
k přejezdu silnice u hospody v Suchém Dole. Další čtyři
členové zajišťovali tzv. motospojky, kdy dva jeli na
motorkách před samotnými závodníky, jejichž úkolem bylo
dohlížet, zda nejsou na trati umístěny různé umělé
nástrahy, které by mohli ohrozit zdraví závodníků a dva
trať uzavírali a kontrolovali, zda se někdo ze závodníků
nezranil a nezůstal na trati. AMK Police nad Metují tímto
děkuje dobrovolným hasičům z Police nad Metují, kteří na
naši žádost poskytli několik členů, aby nám tak pomohli
k obsazení dalších nebezpečných přejezdů, kde se křížila
trať závodu s komunikací, a které jsme nemohli obsadit
z vlastních řad.
za AMK Police - Petr Dostál

Vážení spolupořadatelé a partneři,
Děkujeme Vám za pomoc při zajištění 15. ročníku
MTB maratonu Specialized Rallye Sudety – mistrovství
České republiky 2009.
Této významné sportovní akce se v letošním roce
zúčastnilo celkem 963 startujících. Díky nadšení několika
lidí, podpory jednotlivých obcí, partnerů závodů a nezištné
pomoci více než 250 dobrovolných pořadatelů na trati
proběhl závod bez problémů. Věřím, že jste i Vy se svou
prezentací v rámci závodu spokojeni a že budeme společně
pokračovat i v příštích letech. Výsledky, fotogalerie a
videoreportáž naleznete na
www.redpointteam.cz.
Za Redpoint team Tomáš Čada – ředitel závodu
Poznámka redakce:
Účastníkem letošního ročníku byl také Jiří Patrný z České
Metuje, kterého si diváci pamatují z loňského roku, kdy
celý závod absolvoval na kole „ukrajina“, bez brzd. Letos
se postavil na start s dámskou skládačkou. Závod dokončil
na 296. místě, když za ním zůstalo více jak 60 závodníků.
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Pondělí

20.00 – 21.00 hodin

malá těl. cvičení pro starší ženy J. Zocherová
velká těl. kondiční posilování
R. Teichmanová
Úterý
20.00 – 21.00 hodin
Step – aerobic
Středa

J. Zocherová
20.00 – 21.00 hodin

P-class
Čtvrtek

J. Zocherová + K. Brátová
19.00 – 20.00

Step – aerobic + P – class

K. Brátová

Zdravotní cvičení začínáme v úterý 6. října
Úterý a čtvrtek
18.00 – 19.00 hodin
R. Teichmanová
Těšíme se na Vás vaše cvičitelky

TIKY TEAM pořádá
v sobotu 24. října 2009
sedmý ročník florbalového
turnaje pro starší a pokročilé.

URNA CUP 2009,
kterého se mohou zúčastnit pouze
neregistrovaní hráči:
*
*
*
*

mužské týmy s věkovým průměrem 32 let a více
ženské týmy bez věkového limitu
týmy s hmotnostním průměrem 100 Kg a více
firemní týmy

Letošní novinkou je možnost zúčastnit se turnaje
firemním týmům. Podmínkou je, aby všichni hráči ve
firemním týmu byli z jedné firmy (instituce, úřadu
apod.) Firemní tým nemusí splňovat věkový ani
hmotnostní limit. Jedinou podmínkou je, že nesmí
patřit mezi hráče registrované.
Nepřihlásí-li se dostatečný počet mužstev, které
splňují podmínky pro účast v turnaji, bude umožněno
hrát i mladším týmům a to v pořadí od nejstarších
k nejmladším. Registrace se netýká žen.
V ceně startovného, které činí 555,55 Kč (22,22 €)
na jeden tým, jsou zahrnuty nealkoholické nápoje,
hodnotná cena a diplom. Vítěz získá putovní cenu. Při
zaplacení startovného v hotovosti bude poskytnuta
sleva na startovném ve výši 1%.
Začátek turnaje je stanoven na 8.00 hodin v
tělocvičně u Základní školy v Polici nad Metují.
Přihlášky můžete zasílat na datlicek@atlas.cz nebo
volejte na telefon: č. 608 908 006 nejpozději
do 11. října 2009.
Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 17. října
2009. Ke startovnému přiložte seznam hráčů s datem
narození.
Nebude-li
startovné
zaplaceno
do
požadovaného termínu, nebude týmu umožněno na
turnaji startovat.
Losování do jednotlivých skupin proběhne 18. října
2009 v 19.00 v Divadelním klubu v Polici nad Metují.
Další informace k turnaji, pravidla, rozpis jednotlivých
zápasů s časy zahájení najdete na:
http://www.tikohratky.tym.cz/
Bufet s jídlem a pitím širokého sortimentu zajištěn.
Těšíme se na hojnou účast startujících ale i
fanoušků, kteří vytvoří perfektní sportovní atmosféru.

Klub historických vozidel
Metuje
Klub byl založen o vánocích r. 1999, tj. letos bude mít 10-ti
leté jubileum.
První společenskou akcí byla výstava exponátů při
příležitosti 120. výročí založení Hasičského sboru ve
Velkých Petrovicích v červnu 2000.
Každoroční a již tradiční, největší a nejznámější
společenskou aktivitou klubu jsou výstavy historických
vozidel, které jsou konány při příležitosti srpnové pouti
v Polici n. M. v prostorách Bezděkových sadů.
V současné době Klub historických vozidel čítá 190
členů, kteří jsou ponejvíce z oblasti bývalého okresu
Náchod, nejvzdálenější jsou z Prahy.
Letos poslední společenskou akcí Klubu byla Podzimní
jízda, která odstartovala z Masarykova náměstí v Polici n.
M. dne 26. 9. 2009. Této jízdy se zúčastnilo 120
historických vozidel, motocyklů a automobilů, s 200
účastníky. Okruh vedl po zdejším okolí Policka, Hronovska,
Červenokostelecka s cílem v Rokytníku a výstavou exponátů
ve Stárkově. Celý okruh měřil 55 km. V kategorii motocyklů
se umístil na 1. místě p. Michal Matyska na stroji Jawa 250
„Pérák“, na 2. místě p. Zdeněk Horák na stroji Jawa 500
OHC, na 3. místě p. Dalibor Hlušek na stroji Jawa ČZ 350
s postranním vozíkem. V kategorii automobilů na 1. místě
se umístila sl. Bohadlová se stojem Škoda 120, na 2. místě
p. Josef Thér se strojem Škoda 110R Coupé, na 3. místě p.
Břetislav Pernica se strojem Velorex 250.
Kontakt :
Jiří Bernard, president klubu, tel.: 732 372 191
Basil Richter, tiskový mluvčí klubu, tel.: 737 721 089

SSK PEDRO Police nad Metují
ve spolupráci s MěÚ Police nad Metují

pořádá 3. ročník florbalového turnaje mládeže

otevřené mistrovství Polické křídové pánve určené všem mladým
milovníkům děravého míčku školního věku,
bez rozdílu pohlaví i výkonnosti…

termín :

sobota

7. listopadu 2009

tělocvična ZŠ Police nad Metují
systém :

skupiny a zápasy o pořadí
3 + 1 hráčů na hřišti, počet lidí v týmu neomezen

informace :

veškeré informace obdrží přihlášená družstva
písemnou formou, dotazy na ssk.pedro@seznam.cz
vítěz získává putovní pohár Velkého Pedra
turnaj je určen pro žákyně a žáky navštěvující
jakoukoli základku /ročník 1995 a mladší/
občerstvení zajištěno

startovné :

200,- korun za tým

přihlášky :

do 30. října 2009 - písemné a závazné,
zaplacením startovného máte účast jistou, počet
týmů omezen
ssk.pedro@seznam.cz, P.J. ZŠ Na Babí 190, 54954

Přijďte pobejt ...

Petr Jansa

www.sskpedro.policenadmetuji.cz

Sportovní střelecký klub 843
Dovolujeme si polické veřejnosti oznámit, že dvěma
sportovním střelcům z Police nad Metují se podařilo to, o co
se snaží spousta sportovců v celé zemi, a to získat titul
Mistra České republiky. A. Herzogovi a P. Voborníkovi se
to podařilo dne 5. 9. 2009 na republikovém šampionátu,
který se konal v Hradci Králové na střelnici v Třebeši.
Jednalo se o disciplínu Malorážní puška s puškohledem na
mizivé cíle do 50m, v kategorii dvojice, nástřelem 861
bodů. K tomuto střeleckému výsledku musíme ještě přidat
celkové 4. místo v jednotlivcích, které obsadil P. Voborník
nástřelem 437 bodů.
SSK 0843

****

Volná pracovní
pozice
Firma Viridium.cz hledá do
svého týmu zaměstnance na
pozici Servisní technik IT.

(Nástup možný ihned) Více informací naleznete
na našich internetových stránkách:
www.viridium.cz
Strukturované životopisy můžete zasílat na email: viridium@viridium.cz
****

POZOR, pozor, pozor!!!

Pro nově otevřenou pobočku v Broumově
hledáme 5 pracovních sil na kompletaci
žádostí na obchod a služby. Výdělek od
30.000,- Kč.
Informace na tel.:
728 512 648 nebo 773 512 927
****

Sauna opět v provozu od 1. 10. 09

Srdečně zveme stálé zájemce o saunování, ale
rádi přivítáme nové.
Provoz sauny:
čtvrtek od 17.00 – 22.00 hod. ŽENY
pátek od 17.00 – 22.00 hod. MUŽI
Na Vaši návštěvu se těší pí Macounová
****
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POZOR půjčky pro všechny
-

-

nebankovní
půjčky
od
soukromých
investorů dle vašich potřeb
nebankovní VISA karty na 100.000,- Kč, na
založení této karty potřebujete OP a
1.000,- Kč.
hypotéky 120% ceny nemovitosti
vyplácíme exekuce dražby
do registru nenahlížíme
Informace ne tel.: 728 512 648 nebo
773 512 927
****

Restaurace „Na Hrázi“
v Hlavňově

sděluje všem svým klientům, že od 1. října
2009 upravuje provozní dobu takto:
Pondělí
ZAVŘENO
Úterý
15.00 – 22.00 hod.
Středa
15.00 – 22.00 hod.
Čtvrtek
15.00 – 22.00 hod.
Pátek
12.00 – 24.00 hod.
Sobota
12.00 – 24.00 hod.
Neděle
12.00 – 20.00 hod.
****

PENZION ADLER znovu
zahájen provoz od 2. 10. 2009

Nekuřácká restaurace, příjemné posezení
vhodné pro rodiny s dětmi, zamilované páry, starší i
mladší generace, možnost rezervací, svatebních
hostin, školící programů a příprav romantických
večerů po telefonické dohodě. Specialista na
staročeskou i minutkovou kuchyň Váš překvapí svým
uměním a vyvážeností chutí, které jste doposud
nezkusili. Naše specialita podniku jsou klokaní
medailonky na červeném víně a ke každé vybrané
minutce předkrm v ceně.
Změna podnájemníka Vás překvapí novým a
čistým vzhledem restaurace a pokojů.
Těšíme se na Vaši návštěvu, provozovatel Nikola
Frič, IČO 761 137 848, Kontakt.: 739 339 786
****

Srdečně Vás zveme na
Havelské posvícení na
Ostaši s tradičními
vepřovými hody
od pátku 16.10. do neděle
18.10. a v pondělí
19.10.2009 od 15:00 hod. s hudbou.
Od listopadu je hospůdka otevřená každý
víkend.
Rezervace do restaurace je možné
domluvit na tel.:604 371 576.

Aktuální informace na www.ostas.adrspach.cz
****
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Prodám byt 2+1

v Polici nad Metují, po rekonstrukci,
zděné jádro, plastová okna,kuchyň na
míru. Nutno vidět. Cena dohodou.
Kontakt 776 668 964
****

DLOUHODOBĚ
PRONAJMU
slunný jednopokojový byt 1+kk
v Polici nad Metují.
Byt se nachází v 2.patře cihlového domu,
akumulační vytápění, kuchyňská linka,
sprchový kout. Nejlépe nekuřákovi.
Ihned volný k nastěhování!

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

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hronov, Hostovského 910
kontakt:

℡ 491 485 048
491 482 226
e-mail: skola@spshronov.cz
www.spshronov.cz

Nabízí možnost získání středního vzdělání ve dvou stupních:

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

A1, A, B, C, T, E, D

Broumov
Šalounova 87
Datum:
27. října 2009
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
29. 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

Obor vzdělání:
• Elektrotechnika - počítačové řídicí systémy
• Strojírenství - výrobní a informační systémy
délka vzdělávacího programu:
- 4 roky denní forma vzdělávání
- 2 roky denní zkrácená forma vzdělávání (pro uchazeče, kteří získali
střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání)

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
Obor vzdělání:

• elektrikář
• automechanik
• nástrojař
délka vzdělávacího programu:
- 3 roky denní forma vzdělávání
- 2 roky denní zkrácená forma vzdělávání (pro uchazeče, kteří získali
střední vzdělání s maturitní zkouškou )

KROMĚ STŘEDNÍHO VZDĚLANÍ MOHOU ŽÁCI
ZÍSKAT CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ:
ECDL, SW AUTODESK, CAD/CAM-ALPHACAM, SOLID EDGE,
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve všedních dnech : 5. 11.,19. 11., 26. 11. 2009 a 7. 1. 2010
od 14.30 do 16.30 hodin
v sobotu 12. 12. 2009 od 9.00 do 12.00 hodin.
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Jana Burešová, 17. listopadu 123, Police n. Met.

Kosmetika - kouzlo doteku * Masáže - úleva pro tělo i duši
Přijďte si vyzkoušet účinky znovuobjevené staré lidové metody s dvojitým účinkem

DETOXIKAČNÍ MEDOVOU MASÁŽ
Na rozdíl od klasické masáže, medová masáž odstraňuje tzv. pumpováním z organizmu
toxiny – jedy, které se ukládají hluboko v tělesných tkáních kolem páteře po celou dobu
našeho života. Toxiny způsobují oslabování organizmu, co má za důsledek vznik různých
nemocí.
V oblasti páteře se také nacházejí nejdůležitější nervová
zakončení, které ovlivňují většinu orgánů v těle. Při onemocnění
orgánů, se může medová masáž, podílet na jejích vyléčení. Právě
intenzita podráždění pokožky a množství vyloučených toxinů nám
umožňuje rozpoznat začátky některých nemocí.
Medová masáž silně oživuje celý organizmus. Je vhodná při vyčerpání a slabosti
v důsledku stresu, stáří nebo onemocnění, při napětích, nervových poruchách a stavech
neklidu. Medová masáž je také velice účinná při typických civilizačních nemocech např.:
alergie, revmatizmus, žaludeční a střevní poruchy, plísňové onemocnění střev, pokožky a
orgánů, bolesti hlavy, chronická rýma, nespavost, nervové poruchy, deprese, jaterní a
ledvinové nemoci, funkční poruchy slinivky břišní, ženské nemoci, poruchy potence a
neplodnosti, stavy po operacích atd.
Tato metoda za pomoci blahodárných účinků medu je úspěšně používána v Německu,
Rakousku, slovenských a maďarských lázních...
Právem ji můžeme říkat, že je to SLADKOST, KTERÁ POMÁHÁ

Objednat se můžete a bližší informace dostanete na tel. č.: 604 799 189
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Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
Nové Město nad Metují, Školní 1377
Vás zve na

na podzim pro Vás připravilo
ovocné stromky a růže
chryzantémy
macešky
dušičkové zboží
jarní cibuloviny
okrasné dřeviny a trvalky
kvetoucí vřesy
sušené aranžmá
okrasné tykve
a mnoho dalšího zboží za příznivé ceny
V ZAHRADNICKÉM CENTRU V POLICI NAD METUJÍ
MÁME OTEVŘENO TAKÉ O SOBOTÁCH, NEDĚLÍCH A
SVÁTCÍCH
Kde nás všude najdete?
V Hronově naproti spořitelně.
Tel.: 491 483 245
V Polici nad Metují naproti Penny Marketu
Tel.: 491 420 507
V Teplicích nad Metují vedle spořitelny
Tel.: 491 581 463
V Broumově naproti hřbitovu
Tel.: 491 521 253
V Jívce vedle mateřské školy ( po předchozí domluvě)
Tel.: 776 105 974
Web: www.zahradnictvi-zobal.cz
Email: zahradnictvi.zobal@tiscali.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek
27. 11. 2009 14.00 – 18.00 hod.
sobota
28. 11. 2009 8.00 – 12.00 hod.
______________________________________________________________
Pro školní rok 2009/2010 nabízíme pro žáky 9. tříd základní školy
tyto obory:
STU DIJ N Í OB O RY:
Technické obory:

• Mechanik seřizovač
• Mechanik strojů a zařízení
• Mechanik elektrotechnik

Obory služeb:

• Gastronomie (kuchař-kuchařka, číšník-servírka)
• Ekonomika a podnikání (zaměření na obchodněpodnikatelskou činnost)

UČ EB N Í OB OR Y:
Technické obory:

•
•
•
•
•

Strojní mechanik
Obráběč kovů
Nástrojař
Karosář (autoklempíř)
Truhlář

Obory služeb:

•
•
•
•

Cukrář
Kuchař– číšník
Prodavač
Kadeřník

• Elektrikář – silnoproud
• Elektromechanik pro
zařízení a přístroje

NÁSTA VB A:
• Podnikání
______________________________________________________________________
Telefon:
491 470 158
Fax:
491 470 174
Adresa:
549 01 Nové Město nad Metují, Školní 1377
E-mail:

info@sossou-nm.cz

URL:

http://www.sossou-nm.cz

Nabízíme
práci údržbáře

Podmínkou je živnostenský list
Jedná se o údržbu budov a přilehlých
pozemků. Nepravidelná práce vhodná pro
šikovného důchodce. Práce všeho druhunátěry, opravy, úklid, sečení, apod.
Nutnost – řidičský průkaz skupiny B

Kontakt:
737 261 680, 602 646 380
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Akce konané v měsíci září:
• Míčový víceboj
• Znovuvysvěcení pomníku sv. Václava
• Garden party

Štěpána Horáka

▲ Míčový víceboj – střelba na bránu

▲ Garden party 26. září 1929

▲ Míčový víceboj – tenis (příprava na podání)

▲ Garden party – korzo po rynku
▲ Míčový víceboj – cvrnkání alias šukání kuliček

▲ Znovuvysvěcení restaurovaného pomníku sv.

Václava knězem Mons. Marianem Lewickým
39

▲ Garden party – skupinové foto před kašnou

... pokračování z titulní strany
19. dubna 1842 vyšel ráno, právě když šli lidé na ranní
mši, z této budovy oheň, který „velkou část města v popel
obrátil“. Pro podezření ze žhářství byla obviněna sestra
Josefa Lamky Karolína. Josef Brandejs uvádí, že „ve
vyšetřování uvězněna byla, tam zoufale a zběsile si
počínala, že prý jest ona nevinna, sousedé ji museli dnem i
nocí hlídati, až pak předce pro nedostatek usvědčení
propuštěna opět na svobodu byla, neb také vzešla
domněnka, že souseda Fr. Šolce stará matka, která byla na
mozku chorá na půdě při straně č. 18 u oužlabí popel
vysypala, aneb jinak tak zaviniti mohla, ačkoliv se předce
žádná jistota ani tu nevyšetřila.“ Koželuh Jan Lege
z Kostelní ulice (rovněž autor nejstarší polické kroniky),
jeden z postižených, to komentoval takto: „Všeobecné
důmnění jest, že ze zlomyslnosti Karolina podpálila, neb
byl ten dům prodlužený a předce jim nic neshořelo, vše
bylo odnešeno, neb i ty darebné pantofle byly na ní po ohni
k spatření. Že mstivá byla celá rodina, a opomíjím, co bylo
důkazů proti nim, jenže žádný neviděl ji podpalovat a ona
by se nepřiznala i kdyby ji na skřipec dali a tak se silně
oheň rozšířil, poněvadž jihovýchodní vítr vál, že radní dům
a celá Kostelní ulice v okamžiku v plameni stály“, tj.
vyhořely tři strany náměstí a celá Kostelní ulice, celkem 36
várních domů a 6 jiných příbytků. Pravou příčinu požáru
tehdy nevyšetřil ani hrabě Lev Thun, od roku 1843 krajský
hejtman v Hradci Králové a od roku 1848 prezident českého
gubernia.
Spáleniště domu zde stálo až do roku 1848, kdy jej
nakonec koupil v dražbě za 838 zlatých konvenční měny
obchodník a purkmistr města František Šolc, rovněž majitel
vedlejšího domu čp. 17 a postavil zde znovu dům, který již
roku 1864 prodal za 6.000 zlatých rak. č. majiteli hostince
„U zlatého kříže“ v Kostelní ulici (čp. 4 – pozdější Vackův
hostinec, v současnosti „Hanoj“) Josefu Krtičkovi.
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V domě sám nebydlel a byli zde v pronájmu pekař
Augustin Zocher, cukrář Josef Krtička (syn majitele), řezník
Antonín John a také krejčí Václav Hofmann, známý tím, že
si jako vůbec první v Polici pořídil roku 1862 tenkrát
neslýchanou novinku: mechanický šicí stroj, nejdříve s
ručním pohonem na kliku a později i s pohonem šlapacím. V
domě byla v pronájmu od roku 1850 až do roku 1868 rovněž
obecní městská kancelář s archivem a také c. k. cimentní
(cejchovní) úřad, jehož představitelé, cimentní mistr
Vendelín Mrnka, truhlář a radní, a zámečník František Riedl,
označovatel, dohlíželi na správné rozměry prodávaného
zboží na místních plátenických trzích a také na správnost
používaných délkových měřidel.
Roku 1882 dům čp. 18 koupil od svého otce jeho syn,
zámečník František Krtička s manželkou Marií, ale již roku
1891 jej prodal za 12.600 zlatých obchodníkovi se střižným
zbožím Vilémovi Durdíkovi a jeho manželce Albertině, dceři
Františka Švorčíka z čp. 11, kteří zde byli již dříve v
pronájmu, a „kterýmžto se v obchodě tu dosti dobře dařilo,
takže nejprve jen z velmi malé movitosti v nedlouhém čase
zezámožnili a mohli sobě tento dům koupiti“. František
Krtička potom s manželkou koupil budovu mlýna v
ochozském údolí ve Velké Ledhuji, kde si zařídil
zámečnickou dílnu a později otevřel i hostinec. Vilém Durdík
dům roku 1891 přestavěl „ku svému pohodlí a ku jeho
obchodu“ na dvoupatrový, jako poslední na náměstí zde
zazdil podloubí a u svého krámu si zřídil, jako první v Polici,
ozdobný dřevěný portál s velkou výkladní skříní. Dosud
polickým obchodníkům sloužila za jejich výklady (pokud je
vůbec měli) jen prostá okna, uzavíraná na noc křídly
dřevěných okenic.
Připomeňme zde, že celá fronta domů (od čp. 17 po čp.
23) východní strany náměstí měla své podsíně – podloubí.
První impuls k jejich postupnému odstranění vznikl roku
1865, kdy dům čp. 22 (lépe řečeno spáleniště domu po
požáru roku 1842) koupil řezník Jindřich Freiwald. Ten zde
nechal postavit nový dvoupatrový dům a zařídil zde
hostinec, který nazval „U Zlatého lva“. Přestavba jeho domu
byla tehdy doprovázena s jistými obtížemi. O povolení, aby
u svého domu mohl Freiwald podloubí zazdít, hlasovali
tehdy všichni majitelé této řady domů a nakonec rozhodl
jediný hlas souseda z čp. 21, sklenáře Jana Plného,
vyučeného sedláře z Nízké Srbské, o kterém Josef Brandejs
poznamenal, že „když provozoval sklenářství, tak více
tabulí skla rozbil nežli zasklil, a když jednou zasklíval
uvnitř skříň, v ní se sebou sám zasklil“... Tento precedens
pak nakonec vedl k postupnému zazdění podloubí celé této
řady domů, což je určitě velká škoda. Roku 1907 byl na této
straně náměstí vydlážděn mozaikový chodník, protože býval
oblíbeným nedělním korzem – místem procházek.
V domě byla od roku 1903 také umístěna četnická
stanice, kde posádce četníků Eduarda Zeidlera a Josefa
Holoty velel Vojtěch Vydra, manžel Durdíkovy dcery
Albertiny, který však roku 1907 ve stáří 39 let zemřel.
Připomeňme zde, že aktérka pověstných suchodolských
„zjevení“ Kristina Ringlová byla pro zločin veřejného násilí
odsouzena 8 . 4. 1895 v Hradci Králové k jednomu měsíci
vězení zostřeného dvěma posty za to, že právě na c. k.
četnického závodčího Vojtěcha Vydru „uskutečněným
násilným vztažením ruky se protivila, aby se její předvedení
před okresního hejtmana do Broumova zmařilo“.
V budově bylo rovněž cukrářství Bohumila Beneše,

„vzorně zařízené s lahůdkami“, zlatnictví Václava Šafránka
a kartáčnictví slepce Antonína Kollera, známého také jako
zakladatele místní „Obecní knihovny“, „velmi společensky
podnikavého v národních spolcích“, bratra někdejšího
zdejšího okresního soudce Josefa Kollera. V domě bylo také
obuvnictví Antonína Kociána a holičství Vojtěcha Straucha,
rovněž obecního policajta. Roku 1891 se zde připomíná se
svým atelierem i fotograf Václav Švorčík, syn hostinského z
čp. 102.
Od roku 1907, kdy se oženil s Marií, sestrou hostinského
Jana Vacka z čp. 4, převzal obchod syn Josef Durdík, „ale
zkrze lehké hospodaření jeho, ponechal si jej otec dále“.
Josef Durdík nakonec zemřel roku 1918, na samém konci I.
světové války jako c. k. šikovatel ve vojenské záložní
nemocnici v Čáslavi v 35 letech na otravu krve. Stalo se tak
po celkem banální příhodě, kdy se uhodil kladívkem do
prstu, když doma připevňoval na zeď kyvadlové bicí hodiny,
dědictví po svém tchánovi, hostinském Janu Vackovi
staršímu, který zemřel v srpnu roku 1918. Jeho otec Vilém
Durdík zemřel raněn mrtvicí roku 1921 ve věku 78 let, matka
Albertina Durdíková ho následovala na věčnost roku 1925 ve
stáří 75 let. V domě, který ji připadl na základě trhové
smlouvy ze dne 11. 3. 1922, vedla svůj obchod s látkami
vdova Marie Durdíková a rovněž zde bylo i vyhlášené
cukrářství Ferdinanda Zochera.
Ještě si připomeňme, že v domě bydlel v nájmu bývalý
kupec a majitel Krčmy vdovec Josef Pášma a zde roku 1905
zemřel ve stáří 79 let. Bydlela zde i Halina Friedrichová, po
matce pravoslavného vyznání, narozená v ruském Levkovci,
která se roku 1911 provdala za ing. Emila Katschnera,
zakladatele kovoprůmyslu v Polici nad Metují. Za první
světové války zde bydlela židovská rodina Adlerova, váleční
uprchlíci z haličské Stanislavi. Bydlel zde na zaslouženém
odpočinku po 40leté učitelské službě řídící učitel z Bělého
Fridolín Sitte, čestný občan obce Bělý, který zde roku 1938
ve věku 83 let zemřel. Dům čp. 18 od roku 1956 nakonec
vlastnily dcery Marie a Josefa Durdíkových: Helena,
provdaná za JUDr. Jaromíra Janouška (syna ředitele dívčí
školy Aloise Janouška) a Berta, provd. Řeřichová.
Roku 1957 byla v přízemních místnostech této budovy, v
bývalém obchodě, které byly propojeny s místností obchodu
ve vedlejší budově čp. 19 (!), po adaptacích, které se vlekly
pro tehdejší nedostatek vhodných řemeslníků po celý rok,
otevřena prodejna potravin n. p. Pramen s vedoucím
Josefem Černým. Při ní byla zřízena tak zvaná „Mléčná
jídelna“ první polický bufet s rychlým občerstvením.
Kronikář města tehdy poznamenal: „prodává se mléko,
máslo, smetana, chléb, pečivo, kompoty, jamy, obložené
chlebíčky, nanuky, saláty, dorty, střiky. Z teplých nápojů
kakao, čaj, káva, mléko. Zřízení prodejny uvítají zvláště
v letních měsících turisté.“ Tato prodejna potravin s
bufetem, s obrovským vývěsním štítem „Mléko, chléb,
pečivo, občerstvení“, kterou později vedl Jaroslav Ungrád,
po něm Vladimír Kaválek (pozdější hostinský) a nakonec
Pavel Bergmann, po roku 1994 zanikla. Z bývalého
potravinářského obchodu vznikla roku 1995 prodejna
koberců, o nedlouho později zde vznikl obchod s levným
textilním zbožím a hračkami pojmenovaný „Tracy“,
následně přejmenovaný na „Skrblíkův ráj“. Milan Schirlo,
majitel obchodu, je od roku 2002 rovněž majitelem tohoto
domu.
Miroslav Pichl

