Domy čp. 19, 20 a 21 na východní straně náměstí a jejich historie.
Dům číslo popisné 19.
Vůbec první známý majitel tohoto právovárečného domu byl
jakýsi Tobiáš Havelka, od roku 1596 Jan Runa. Počínaje rokem
1609 se stal majitelem tohoto domu Jakub Březina, konšel a
později i primas. V. V. Tomek a od něj i Josef Brandejs uvádí,
že „zběhl pro náboženství z obce, ale potom zase po několika
letech se opět navrátil, a připuštěn byv k držení domu svého na
podsíni v rynku, musil však platiti berně, zadržalé za svého
vzdálení. Byl to jeden z nejvážnějších sousedů polických, který
již od roku 1601 býval zhusta konšelem a za posledních let
častěji primasem až do roku 1623. V obecních účtech
zaznamenáno jest, že roku 1628 od Jakuba Březiny přijato, co
zběhl pro náboženství z obce a berně reštimoval, 8 kop míš.
v pátek po sv. Fabiánu“. Bylo to po vydání mandátu císaře
Ferdinanda II. v roce 1624, kdy Jakub Březina emigroval pro
svou protestantskou víru
do ciziny, ovšem již roku
1651 jej shledáváme jako
člena
polického
Mariánského
bratrstva.
Připomeňme, že právě
stručná poznámka V. V.
Tomka
v jeho
knize
„Příběhy kláštera a města
Police nad Medhují“ o
Jakubu
Březinovi
inspirovala Aloise Jiráska
k napsání
povídky
„Sousedé“ a později i
dramatu
„Emigrant“,
zasazených ovšem do jiné
doby.
Právě roku 1651 se
stal majitelem domu syn
Jakub Březina, od roku
1669 Jiřík Pejskar, pak od
roku 1690 Kristián Schreiber. Po něm od r. 1692 Jiřík Tiok, pak
od r. 1733 Melichar Dimbter, od r. 1760 syn Josef Dimbter, poté
od r. 1793 František Dimbter. Počínaje rokem 1804 se stal
majitelem František Reimann, od něj dům roku 1817 za 8.000
zlatých vídeň. čísla koupil Václav Fendrich, obchodník a jirchář.
Dům vyhořel 19. dubna 1842 a byl po roce obnoven, ale byl již
roku 1846 prodán v dražbě a majitelem se stal kupec František
Fendrych. Ten však roku 1871 zemřel. O rok později se vdova
Albína Fendrychová provdala za Josefa Pášmu, syna hostinského
Václava Pášmy z čp. 69 a v tomto domě si společně zavedli
obchod se střižným zbožím. Na okraj poznamenejme, že Josef
Pášma byl mj. i přítelem spisovatele Aloise Jiráska a také, že
v hostinci „U zeleného stromu“, kde byl jeho otec Václav Pášma
hostinským, uspořádal roku 1888 velkou výstavu růží, s velkým
ohlasem i v cizině.
Dva synové zemřelého Františka Fendrycha, Hugo, vyučený
sladovník, a František, „v odborné tkalcovské škole poučený,
zavedli sobě nejprve obchod s ručním tkalcovstvím, dávajíce
přízi tkalcům do domu“, a pak s kapitálem 16.000 zlatých,

vydává město Police nad Metují

dědictvím po otci, postavili roku 1895 na pozemku s pramenem
vody, koupeného od polické obce v mezihorním údolí, malou
tkalcovnu, hnanou párou. Třicetiletý Hugo však zemřel roku
1896 na tuberkulózu plic a továrna byla i s domem čp. 19, který
bratři se svou matkou vlastnili od r. 1870, pro pohledávky
věřitelů (36.000 zlatých) prodána v úřední dražbě. Dům, který
byl celý v majetku Huga od r. 1894, koupila jejich matka za
12.760 zl., textilní továrničku nejprve za 8.000 zl. obchodník s
plátny P. J. Gottlieb. V nařízené nové soudní relicitaci ji pak
koupila matka Albína za 10.200 zl. a tkalcovnu přímo z ruky
prodala obchodníkovi s plátny, známého i z polických
plátenických trhů, Janu Hofmannovi z Březové u Vernéřovic za
18.000 zlatých. František Fendrych po ztrátě jmění odešel za
prací do Uher a tam v Pešti roku 1902 rovněž zemřel. Sama
jejich továrna měla své další, poměrně pohnuté osudy, ale to
není předmětem tohoto
článku. Jen připomeňme,
že objekt továrny je dnes
v majetku fy Cross.
Roku 1908 se do domu
přiženil Emilián Máša,
kupec z Milotic, když si
vzal dceru Pášmových
Emilii. V domě zemřel
roku
1920
také
PhMr. Jaromír
Pášma,
bývalý lékárník v Plzni,
bratr Josefa Pášmy ve
stáří 69 let. Ten zemřel
roku 1924 ve stáří 75 let,
jeho žena Albína, která
zemřela roku 1925, se
dožila stáří 84 let. V
obchodě s galanterním
zbožím pokračoval syn
Josefa Pášmy Jaromír, který se oženil r. 1932 s Boženou
Boučkovou z Přelouče. Zemřel roku 1947 v 71 letech. Obchod s
ovocem a zeleninou vedla Růžena Pášmová. Od roku 1924 byli
vlastníci domu Marie Pášmová, Jaromír Pášma, Emilie Pášmová,
Otomar Pášma a Zdenka Pášmová.
Po válce zde byl až do roku 1956 obchod s potravinami, ze
kterého po adaptaci nakonec vznikl tehdejší bufet, připojený k
potravinářskému obchodu ve vedlejším domě čp. 18, kde ještě v
roce 1963 bylo jedině v celé Polici k dostání mléko, dosud
rozlévané z konví do přinesených nádob.
Budovu (nejprve jen část) koupil později František Jirman,
zeť Jaroslava Vancla, kdysi majitele továrny na kovové hračky.
Od roku 1995 zde bylo v nájmu umístěno lahůdkářství a obchod
s potravinami Pavla Bergmanna, které později rovněž skončilo.
Do někdejšího obchodu Růženy Pášmové byla roku 1978 po
sběrně čistírny oděvů umístěna trafika, která sem byla
přenesena z čp. 5 a je zde s malou přestávkou dodnes.
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Mozaika z radnice….
Životy nás všech jsou protkány veselím i smutkem. Ani
snažení na radnici, ve městě a spádových obcích není vždy
provázeno spokojeností. Vás i nás. Zanedlouho to bude
jedenáct let, kdy jsem nepřipravena začala pracovat na
radnici. Domnívám se, že již vím, o čem práce správní a
samosprávní je. Každodenní práce mě však přesvědčuje, že
na všechno připravena nejsem.
Čím dál víc se snažím pochopit reakce stěžovatelů,
šíření zaručených zpráv, nevyzpytatelné chování kritiků,
nepřátelství těch, kterým nemohlo být vyhověno, sobeckost
osobních
zájmů,
jednoduchost
a
omezenost
v jednoznačných závěrech na práci druhých….
Ale především se snažím radovat z maličkostí, které se
povedly a vedou.
Proměny
zahradnictví
pod
taktovkou
manželů
Zobalových, výstavka bylin a hub před okny Městské lékárny
na náměstí, využívání dětských hřišť a odpočívadel ve
městě i mimo něj, zájem o výstavu v Pěkově, o Den
otevřených dveří v městském muzeu v klášteře, výsledky
dětí z našich škol, nadšení dobrovolníků organizujících akce
pro širokou veřejnost, z postupu do užšího finále v soutěži
Obec přátelská rodině….
Jsem vděčná za rozumné spolupracovníky i spoluobčany.
Za všechny, kteří vnímají váhu slova řečeného i napsaného.
Nemění názory z hodiny na hodinu, nejsou sebestřední,
zákeřní a nevyužívají zlomků informací k jednoznačným
závěrům.
Ani tento měsíc nebudu vypisovat vybrané aktivity,
které mě v uplynulém čase provázely. Je jich nemálo. Jsou
různorodé. Doslova skáču z jednoho do druhého. Nemám
pocit, že se všemu věnuji dobře a naplno. Ale snažím se.
Jste-li názoru opačného, přijďte za mnou a řekněte mě to.
Popovídejme si, abyste si problém osahali ze všech stran.
Listopadové číslo Polického měsíčníku vyjde ve středu
na sv. Martina. Další úterý budeme vzpomínat státním
svátkem 20. výročí Dne boje za svobodu a demokracii. Již
dnes v rozhlase, televizi i tisku vnímáme připomínání
událostí roku 1989.
Přijměte naše pozvání ke krátkému zastavení a
připomenutí si dvou událostí Dne válečných veteránů a
17. listopadu 89tého roku. Ve středu 11. listopadu v 17
hodin na hřbitově společně s Ostrostřeleckou gardou
Polickou a TS 20 Pláň vzpomeneme obětí všech válek a
následně se přemístíme na náměstí, kde každý svojí
zapálenou svíčkou
u Mariánského sloupu může
vzpomenout událostí před dvaceti lety.
Aktivní zakladatele a členy OF zvu poté do velké
zasedací místnosti radnice na setkání.
Ida Seidlmanová

moci využívat sportovní kluby ve městě, prostor haly
umožňuje také pořádání různých kulturních akcí. Sportovní
hala má tribunu pro 180 sedících diváků, byla konstruována
s ohledem na křivku viditelnosti, pod prostorem tribuny je
navržen úložný prostor. Dispoziční řešení zohledňuje
požadavky na požární bezpečnost staveb, z tribuny i ze
sportovní plochy jsou východy do volného prostoru. Hrací
plocha je umístěna v 1. NP a bude provedena jako dřevěná
pružná palubovka. Ve stejné úrovni jako hrací plocha jsou
čtyři šatny s hygienickým zázemím a nářaďovna. V 2. NP má
hala hlavní vstup, zázemí diváků a rozhodčích. Konečně ve
3. NP je klubovna pro sportovce, místnost ozvučení a
projekce, prostor vzduchotechniky. Objekt je možné
napojit na technickou infrastrukturu základní školy nebo na
inženýrské sítě procházející v zájmovém území stavby.
Město bude pro realizaci tohoto záměru hledat vhodné
zdroje financování.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Projektová dokumentace
„Přístavba sportovní haly k ZŠ“
Jedním s dlouhodobých cílů města je rozšířit nabídku
sportovního vyžití v Polici nad Metují. Proto v letošním roce
probíhá příprava zpracování projektové dokumentace pro
územní a stavební řízení přístavby nové sportovní haly.
Přístavba je navržena jako jednolodní víceúčelová hala
s potřebným zázemím pro sportovce a diváky. Je přistavěna
k základní škole a navržena pro víceúčelové využití.
Velikostní rozměry umožňují využití prostoru pro různé
druhy sportu: tenis, badminton, basketbal, halovou
kopanou, halovou házenou, halový hokej a volejbal. Nová
tělocvična rozšíří možnosti výuky ZŠ a současně ji budou
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Zpráva ze schůzky k bariérám
cestovního ruchu na Policku
Dne 20. 10. 2009 se v Pellyho domech v Polici nad
Metují uskutečnila schůzka iniciovaná Dobrovolným svazkem
obcí Policka a občanským sdružením Julinka Police nad
Metují.

Hlavním bodem setkání, věnovaného cestovnímu ruchu
Policku, bylo představení projektu občanského sdružení
Julinka financovaného z Operačního programu Přeshraniční
spolupráce ČR-PR s názvem "Modernizace turistických cest
na Policku". Dále potom řešení způsobu předfinancování
projektu, další směry rozvoje cestovního ruchu v regionu a
diskuse.
Na jednání byli pozváni starostové DSO Policka,
občanské sdružení Julinka, Správa CHKO Broumovsko, Klub
přátel turistiky TJ Spartka Police n. M., Horolezecký klub
Ostaš Police n. M., zástupci polického informačního centra,
Muzeum Merkur Police n. M. a poskytovatelé služeb
v oblasti cestovního ruchu.
V úvodu byla na programu prezentace, ve které DSO ve
stručnosti připomněl organizace zabývající se cestovním
ruchem v oblasti, přínos cestovního ruchu a také aktivity
realizované různými subjekty na podporu cestovního ruchu.
P. Hejnyš z Občanského sdružení Juůinka seznámil
s konkrétní situací na Policku, zejména s nejhůře
schůdnými úseky některých turistických stezek v oblasti
Ostaše, Broumovských stěn a Boru.
Občanské sdružení již v minulém roce provedlo za
finanční podpory Lesů ČR, města Police nad Metují, obce
Suchý
Důl
opravu
chodníků
v Kovářově
rokli
v Broumovských stěnách. Město Police nad Metují dále tyto
aktivity podpořilo finančně, dodáním materiálu i zajištěním
pomoci polických hasičů.
Občanské sdružení Julinka na schůzce představilo
projekt „Modernizace turistických cest“, který byl vybrán
k financování z prostředků EU Operačního programu
přeshraniční spolupráce ČR-PR prostřednictvím fondu
mikroprojektů Euroregionu Glacensis, a který má v roce
2010 komplexněji řešit úpravy turistických cest na Policku,
v celkové výši cca 711 000,- Kč.
Celý projekt je třeba nejprve realizovat a proplatit,
teprve poté jsou na základě správného vyúčtování uhrazeny
nositeli projektu náklady v max. výši cca 84 %.
Občanské sdružení v současné době nedisponuje
takovými finančními prostředky, aby mohlo zaplatit náklady
projektu dopředu. Proto hledá v současné době řešení
vzniklé situace - na setkání p. Hejnyš, zástupce Jůlinky,
oslovil přítomné starosty obcí DSO s dotazem poskytnutí /
půjčení financí na realizaci projektu. Na každého občana to
při přepočtu na obyvatele DSO vychází přibližně 80 Kč.
Dobrovolný svazek obcí si velmi váží práce, kterou
Julinka v této oblasti vykonává.
Starostové ale v současné finanční situaci a s výhledem
na rozpočty obcí v příštím roce nemohou přislíbit
předfinancování celého projektu. Také se jedná o částky,
které je třeba případně projednat na zastupitelstvech
jednotlivých obcí.
Obce DSO jsou schopny poskytnout materiální pomoc,
dále např. prodat dřevo z lesů za zvýhodněnou cenu atd.
o.s. Julinka bude muset hledat další cesty, jak získat
finance - jedním z návrhů setkání bylo vypsat veřejnou
sbírku.
Jana Rutarová

ODPADOVÉ INFORMACE

Změna termínu svozu odpadu
z popelnic
Po 39. kalendářním týdnu nastala pravidelná změna
intervalu svozu zbytkového odpadu z popelnic, a to z
týdenního na čtrnáctidenní. Sváží se v lichých týdnech.
Tato změna se týká katastrálního území Velká Ledhuje a
velké části Police n. Met. Na malé části území Police n.
Met., nastala tato změna až po 40. týdnu a sváží se zde v
sudých týdnech.
Jedná se o následující ulice: 17.
listopadu, Tyršova, Pod Havlatkou, Husova, část Nádražní

(po prodejnu nábytku), U Opatrovny a ulička mezi
náměstím a Nádražní ul. Toto rozdělení je z důvodu
kapacity svozového vozidla odpadové firmy.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Město Police nad Metují vyzývá
k předkládání žádostí o poskytnutí
příspěvků (grantů) města pro rok 2010
(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).
Omlouvám se všem čtenářům – v minulém měsíčníku
bylo chybně uvedeno, že se jedná o výzvu pro rok 2009.
Přijímané žádosti se týkají roku 2010.
Helena Ištoková, správa dotací

Povinnosti provozovatelů malých
stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, na povinnost danou zákonem
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (§12 odst.1 písm.f), a to
zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření
účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a
kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů
provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a
to nejméně 1x za dva roky, a odstraňovat zjištěné závady;
tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá
paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů
spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého
tepelného výkonu 11 kW. Dodržování této povinnosti
kontroluje podle výše uvedeného zákona Městský úřad
Police nad Metují. Městský úřad také na požádání sdělí
oprávněné osoby, které mohou provádět daná měření,
zjišťování a kontroly.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

2

Povolování kácení dřevin
V koloběhu přírodních zákonitostí již vládne podzim a
vegetační dobu pomalu nahradilo období vegetačního klidu.
No a to je také období, kdy je možné kácet dřeviny rostoucí
mimo les. U nás trvá od 1. listopadu do 31. března.
Připomínáme, že podle zákona o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
je k pokácení dřevin s obvodem kmene 80 cm a více ve
výšce 130 cm nad zemí a souvislé keřové plochy o
potřebné povolení. Na území
velikosti 40 m2 a více,
našeho města vydává povolení Městský úřad Police n.M.,
(jako příslušný správní úřad ochrany přírody) formou
rozhodnutí, a to na základě žádosti. Formulář žádosti o
povolení je k dispozici na městském úřadě nebo je možné si
ho stáhnout na internetových stránkách města. Podle
zákona je povolení možné vydat ze závažných důvodů,
po vyhodnocení stavu, místní situace a estetického
významu dané dřeviny. Pro zmírnění ekologické újmy za
pokácený strom a se předepisuje náhradní výsadby nových
dřevin.
Nenechávejte podávání žádostí o povolení ke kácení
na poslední chvíli, protože je možné, že se nestihne do 31.
března vyřídit a budete muset s kácením počkat až na příští
dobu vegetačního klidu.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Měření průjezdnosti Kostelní ulicí Police nad Metují
Broumov

Směr
Časy měření
Typ vozidel

5,30 - 6,30
osobní, MOTO

7,30 - 8,30

19,00 - 20,00

CELKEM

nákladní osobní, nákladní osobní, nákladní osobní, nákladní osobní, nákladní
součet
vozidla MOTO vozidla MOTO vozidla MOTO vozidla MOTO vozidla

20.8 - 21.8. 2009 před umístěním retardérů

Datum měření
Počet vozidel

14,00 - 15,00

66

5

78
0 173 0
25
0
342
16.9. - 17.9. 2009 po umístění retardérů

Datum měření

5

347

Počet vozidel

34

2

69

2

140

1

38

1

281

6

287

Porovnání

-32

-3

-9

2

-33

1

13

1

-61

1

-60

Provoz snížen o

48,48%

60,00% 11,54%

36

Porovnání

-30

Provoz snížen o

45,45%

0

66

2

-5

-12

2

100,00% 15,38%

5,30 - 6,30

65

Porovnání

44
-21

Provoz snížen o

32,31%

7,30 - 8,30

1

7

0

3

-67

-2

19,59%

278
-69
19,88%

100,00% 98,93%

14,00 - 15,00

19,00 - 20,00

CELKEM

20.8 - 21.8. 2009 před umístěním retardérů
21
0 164 0
39
0
289
16.9. - 17.9. 2009 po umístění retardérů
2
84
2 124 1
30
2
282
-2 63
2 -40 1
-9
2
-7
50,00%

24,39%
75,00% 200,00%

Datum měření

Porovnání

43
-22

1
-3

Provoz snížen o

33,85%

75,00%

Provoz zvýšen o

-32

275

4

Provoz zvýšen o

Počet vozidel

0

nákladní osobní, nákladní osobní, nákladní osobní, nákladní osobní, nákladní
osobní, MOTO
součet
vozidla MOTO vozidla MOTO vozidla MOTO vozidla MOTO vozidla

Datum měření
Počet vozidel

32

Náchod

Datum měření
Počet vozidel

1

18,50%

Směr

Typ vozidel

141

200,00%

Provoz zvýšen o

Časy měření

17,29%
16,67%

100,00% 34,21% 100,00%

27.10. - 29.10. 2009 po umístění retardérů

Datum měření
Počet vozidel

17,84%

19,08%
200,00%

Provoz zvýšen o

289
-4

42,86%

200,00%

30,77%

7
3

1,37%

27.10. - 29.10. 2009 po umístění retardérů
82
2 131 0
27
0
283
61
2 -33 0 -12 0
-6
20,12%

293

2,42%

23,08%
100,00%

4

3
-1

286
-7

2,08% 25,00% 2,39%

74,39% 200,00%

Rozbor vody z vrtu Julinka na
polickém náměstí
Na
počátku
října
tohoto
roku,
zrealizovala
Hydrogeologická společnost, s.r.o. Praha druhý pravidelný
odběr vody z vrtu Jůlinka na náměstí a akreditovaná
laboratoř společnosti Vodohospodářské inženýrské služby,
a.s. Praha provedla následně zkrácený rozbor této vody.
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Výsledky rozboru jsou porovnány s vyhláškou č.
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném
znění. Protokol o zkoušce č. 2009/3670 je k dispozici na
městském úřadě, odboru IMŽP. Provedený rozbor potvrdil,
že voda z Jůlinky vyhovuje limitům pro pitnou vodu bez
úpravy. Vzhledem k obsahu dusičnanů, není tato voda
vhodná pro přípravu umělé výživy kojenců. Další rozbor
bude proveden na jaře 2010.
Hodnoty vybraných ukazatelů:
ukazatel
jednotka skutečnost limit
reakce vody
CHSK Mn
železo
dusičnany
dusitany
amonné ionty
hydrogenuhličitany
Escherichia coli
koliform. bakterie
živé mikroorganizmy.
mikroorganizmy celkem.

pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
jedinci/ml
jedinci/ml

7,4
2,1
< 0,05
33
< 0,01
< 0,05
220
0
0
0
0

6,5 – 9,5
3
0,20
50
0,50
0,50
0
0
0
50

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Police plná ropných úkapů…
V poslední době zaznamenáváme a ve spolupráci
s Policií ČR řešíme zvýšené množství ropných úkapů na
silnicích a cestách v Polici n.M. a okolí. Ropné úkapy jsou
dobře viditelné zejména na vlhké vozovce.
Naposled byly skvrny ropných úkapů výrazně patrné ve
čtvrtek 5. listopadu, kdy se táhly od dolního kruhovém
objezdu, asi 1m širokou stopou několik desítek metrů, dále
po Ostašské ulici od hřiště k čerpací stanici KM Prona a
pokračovaly až do Teplic n.M..
Prosíme proto majitele všech motorových vozidel,
zejména těžké mechanizace, aby si zkontrolovali, zda
právě oni nejsou zdrojem znečištění našeho životního
prostředí a zejména povrchových vod.
Děkujeme za pochopení.
Jiří Malík, Správa CHKO Broumov
Ing. Jan Trutnar, MěÚ Police n. M.

Výzva
žádáme občany, aby neumisťovali před budovu
Československého kostela sběr pro Diakonii. Sběrné místo je
zřízeno v Hasičské zbrojnici v Polici n. M. Radimovská ulice,
kam můžete tento sběr odevzdat každé pondělí v době od
13 do 17 hodin. Děkujeme.
DH

Usnesení rady města ze zasedání
č.21, 22 /2009 ze dne 12.10 a 26.10.2009
RM schvaluje následující změny v obsazení sportovní
komise RM:
odvolává Jana Hotárka ml.
jmenuje Bohuslava Riegera, Jiří Škopa a Davida Théra.
RM schvaluje pronájem zahrádky pod Havlatkou manželům
Jurajovi a Jitce Malíkovým. Jedná se o část pozemku p.č.
923/1 o výměře 500 m2 v k.ú. Police nad Metují. Trvání
nájemního vztahu je podmíněno chováním nájemce, při
oprávněné stížností některého z ostatních nájemců
zahrádek bude nájemní smlouva okamžitě ukončena.
RM schvaluje úpravu nájemného za provozování
Divadelního klubu KD nájemci Štefanu Pišimu. Nájemné
bude za období červenec až prosinec 2009 sníženo na
4.000,- Kč měsíčně. RM doporučuje rozšířit nabídku
poskytovaných služeb a nabízí bezplatnou pomoc města při
propagaci služeb.

RM bere na vědomí zprávu o DSO Lesy Policka a
hospodaření v městských lesích v roce 2009
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 995/2 o
ploše cca 20 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM souhlasí s nákupem autobusu pro SDH Pěkov za cenu 45
tis. Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 42.
RM ukládá nabízet služby osobní dopravy nově zakoupeným
autobusem SDH Pěkov všem spolkům a zájmovým
organizacím, a to především těm, které město podporuje ze
svého rozpočtu.
RM schvaluje, aby osobní ohodnocení ředitele ZŠaMŠ bylo
vypláceno od října do prosince 2009 z účelových prostředků
rozvojového programu určených účelovým znakem 33005
OJ/71.
RM schvaluje použití investičního fondu příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Police nad
Metují Polici nad Metují k úhradě nákladů na opravy ve výši
110 tis. Kč.
RM schvaluje použití investičního fondu příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Police nad
Metují Polici nad Metují na pořízení ozvučení tělocvičny
v hodnotě 85 tis. Kč
RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení rozpočtová
opatření č. 43 až 87 - tedy snížení výdajů o 2 801 000,- Kč,
snížení příjmů o 4 366 380,- Kč a zvýšení revolvingu o 1 565
380,- Kč.
RM schvaluje, aby příspěvková organizace ZUŠ v Polici nad
Metují přijala od Kulturní a sportovní nadace města
Náchoda nadační příspěvek ve výši 5 000,- Kč a použila ho v
souladu s účelovým určením, vyjádřeným ve smlouvě o
poskytnutí nadačního příspěvku, jímž je podpora školní
filmové dokumentaristiky – projekt grafického studia ZUŠ
„Tři osudy“.
RM schvaluje v rámci Rozvojového programu MŠMT Zvýšení
nenárokových složek platů a motivačních složek mezd
pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce
odměny (1.etapa) ředitelce MŠ Daně Balákové.
RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 1 zřizovací
listiny příspěvkové organizace Knihovna města Police nad
Metují ze dne 31.10.2007 účinný od 28.10.2009.
RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 1 zřizovací
listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Police nad
Metují, okres Náchod ze dne 31.10.2007 účinný od
28.10.2009.
RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 2 zřizovací
listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Police nad Metují ze dne 23.6.2005 účinný od
28.10.2009.
RM doporučuje ZM ke schválení Zřizovací listinu
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Police nad
Metují, okres Náchod v doplněném a aktualizovaném znění
platnou od 28.10.2009.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Základní
umělecké školy Police nad Metují za 3. čtvrtletí roku 2009.
Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Knihovny města
Police nad Metují za 3. čtvrtletí roku 2009. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Mateřské školy
Police nad Metují za 3. čtvrtletí roku 2009. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření města za 3. čtvrtletí roku
2009. Rozborem hospodaření
města byla
zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.

RM bere na vědomí výsledky hospodaření Základní školy
Police nad Metují za 3. čtvrtletí roku 2009. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit, že
projednání změny č. 2 územního plánu města Police nad
Metují - návrhu zajistí Městský úřad Náchod.
RM schvaluje:
a) dohodu o ukončení nájmu pozemku p.č. 569/1 v k. ú.
Hlavňov nájemci panu Josefu Rotterovi k 31.12.2009.
b) záměr pronájmu pozemku p.č. 569/1 o výměře 16001
m2 v k.ú. Hlavňov.
RM doporučuje prodej pozemku p.č. 335/1 o výměře 1457
m2 v k.ú. Hony takto :
1) část pozemku p. č. 335/1 o výměře 867 m2 MUDr.
Bedřichu Hradilovi
2) oddělený pozemek p.č. 335/3 o výměře 590 m2
manželům Jiřímu a Jitce Pípalovým.
Kupní cena je stanovena ve výši 70,- Kč/m2 a bude
uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení odkup pozemků p.č. 743/3
o výměře 200 m2, 744 o výměře 2947 m2, 748 o výměře 292
m2, 749/1 o výměře 8223 m2, 752 o výměře 3565 m2, 755 o
výměře 288 m2, 757/1 o výměře 14274 m2, 769/5 o výměře
446 m2, 1103/1 o výměře 995 m2 a 1124/5 o výměře 41 m2 v
k.ú. Police nad Metují od vlastníka M. F.. Kupní cena je
stanovena dohodou ve výši 20.000,- Kč a kupující uhradí
daň z převodu nemovitosti.
RM doporučuje ZM ke schválení odkup pozemků st.č. 526 o
výměře 400 m2, p.č. 222/1 o výměře 1067 m2, 729/1 o
výměře 5804 m2 a 729/2 o výměře 312 m2 v k.ú. Velká
Ledhuje od vlastníka Benediktinské opatství sv. Václava v
Broumově. Kupní cena je stanovena ve výši 300.000 ,- Kč a
bude uhrazena dvěma splátkami takto:
1) 140.000,- Kč bude uhrazeno do 31.12.2009
2) 160.000,- Kč bude uhrazeno do 30.6.2010.
RM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě
předloženou velitelem OOP ČR npor. Ing. Bc. Pavel
Štenglem a zprávu předloženou ved. strážníkem MP Petrem
Zimou.
RM nedoporučuje ZM prodej pozemku p.č. 56 v k.ú.
Hlavňov žadatelům J. P. a J. Š..
RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu části pozemku p.č.
731/1 v k.ú. Velká Ledhuje o ploše 18.000 m2 nájemci
Družstvu vlastníků Police nad Metují k nejblíže možnému
datu.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu části usnesení č.
08/03/2009 takto:
ZM ruší požadavek navýšení kupní ceny za zemědělské
pozemky o 3% úrok.
RM schvaluje změnu části usnesení RM č. 10/08/2009
takto: RM netrvá na podání výpovědi Družstvu vlastníků z
nájmu zemědělských pozemků určených v letošním roce
k prodeji.
RM ukládá odboru IMŽP prověřit výši nájemného za
zemědělské pozemky pronajímané DV, zda odráží změnu
průměrné ceny pozemků platnou dle vyhl. 412/2008 Sb. od
1.1.2009. V záporném případě RM ukládá projednat s DV
změnu výše nájemného.
RM schvaluje záměr prodeje bývalé škvárovny s pozemkem
st.č. 47/2 v k.ú. Police nad Metují a ukládá odboru IMŽP
zadat zpracování znaleckého posudku a připravit návrh
výzvy na prodej obálkovou metodou a vypovědět nájemní
smlouvu na celý pozemek.
RM doporučuje ke schválení ZM Smlouvu o revolvingovém
úvěru registrační číslo
7360009200464 na úvěr do výše
limitu 10 mil. Kč .
RM schvaluje úpravu regulovaného nájemného v městských
bytech pro období 2010 až 2012 takto:
ve standardních bytech
43,22 Kč/m2/měsíc
v bytech se sníženou kvalitou
38,90 Kč/m2/měsíc
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S tím, že pro rok 2010 se poskytuje následující sleva na
nájemném:
ve standardních bytech
8,22 Kč/m2/měsíc
v bytech se sníženou kvalitou
8,90 Kč/m2/měsíc
RM doporučuje ZM prodej pozemků pro stavební parcely
pod Klůčkem v k.ú. Velká Ledhuje těmto žadatelům :
p.č. 731/35 - manželé T. a I. Ř.
p.č. 731/36 – P. H.
p.č. 731/37 - manželé D. a J. H.
p.č. 731/38 – M. S.
p.č. 731/39 – O.S.
p.č. 731/40 - manželé L. a P. F.
p.č. 731/41 - manželé M. a L. N.
p.č. 731/42 – M. K. a L. K.
p.č. 731/45 - Delta Velké Poříčí s.r.o.
p.č. 731/46 - MUDr. I. K.
p.č. 731/47 - Delta Velké Poříčí s.r.o.
p.č. 731/48 – P. R. a J. R.
p.č. 731/49 – J. a O. Z.
p.č. 731/50 – J. C.
p.č. 731/52 - manželé J. a J. P.
p.č. 731/53 - manželé A. a M. K.
p.č. 731/54 – J. A.
RM doporučuje ZM znění kupní smlouvy s těmito
podmínkami :
- kupní cena 400,- Kč/m2
- zaplacení kupní ceny nejpozději do 30.11.2010, pokud
bude uhrazena do 30.6.2010 bude kupujícím
poskytnuta sleva ve výši 25.000,- Kč
- pokud kupní cena nebude uhrazena v termínu, uhradí
kupující městu smluvní pokutu 25.000,- Kč
- kupující do pěti let od podpisu kupní smlouvy na
pozemku dokončí stavbu rodinného domu, v případě
nesplnění závazku uhradí městu smluvní pokutu
50.000,- Kč za každou bytovou jednotku
- město do 31.12.2010 vybuduje sítě (vodovodní a
kanalizační řád, rozvod plynu a elektřiny) na hranice
pozemků, v případě nesplnění závazku uhradí
kupujícím 25.000,- Kč za jednu parcelu
- město do 31.12.2010 vybuduje na přístupovém
pozemku veřejné osvětlení, chodníky bez povrchové
úpravy a komunikaci, v případě nesplnění závazku
uhradí kupujícím 25.000,- Kč za jednu parcelu
- v případě, že by noví vlastníci nebo jejich právní
nástupci chtěli pozemek prodat, zřizuje se k
pozemkům předkupní právo pro Město Police nad
Metují, a to za stejných podmínek, za jakých ke koupi
došlo, se snížením kupní ceny o případnou slevu
poskytnutou ze strany města v době prodeje.
Podmínkou uzavření kupních smluv je, aby byl se
zhotovitelem stavby uzavřen dodatek, který bude
obsahovat stejnou výši pokut za nesplnění termínu jako
má město ve smlouvách s jednotlivými kupujícími.
RM schvaluje podmínky města Police nad Metují pro
umístění staveb rodinných domů v nové lokalitě „Nad
školkou“:
- v území neumisťovat srubové stavby klasické kládové;
- v území umístit stavbu tak, aby svou částí byla
umístěna na uliční čáře min. 3 – max. 8 m
- v území umisťovat stavby s max. 3 podlažími (přízemí,
patro, podkroví; alt. suterén, přízemí podkroví)
- stavební parcely č. 1, 2, 9, 10 a 12 jsou určeny pro
výstavbu dvou bytových jednotek
RM revokuje své usnesení č. 11/21/2009 a doporučuje ZM
ke schválení rozpočtová opatření č. 43 až 95. Mimo
rozpočtového opatření č. 93.
RM doporučuje ZM doplnění usnesení č. 02/04/08 o prodeji
domu č.p. 204 s pozemkem st.č. 272/2 manželům P. a P.
S. takto:
Nedojde-li k uhrazení kupní ceny do 30.11.2009 prodej výše
uvedených nemovitostí manželům P. a P. S. se ruší.
Ing. P. Pohner, tajemník
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Usnesení zastupitelstva města ze
zasedání č.6/2009 ze dne 27.10.
2009.
ZM schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Knihovna města Police nad Metují ze dne
31.10.2007 účinný od 28.10.2009.
ZM schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Mateřská škola Police nad Metují, okres Náchod
ze dne 31.10.2007 účinný od 28.10.2009.
ZM schvaluje Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Police nad
Metují ze dne 23.6.2005 účinný od 28.10.2009.
ZM schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Police nad Metují, okres Náchod v
doplněném a aktualizovaném znění platnou od 28.10.2009.
ZM schvaluje, aby projednání změny č. 2 územního plánu
města Police nad Metují - návrhu zajistil Městský úřad
Náchod.
ZM schvaluje smlouvu o revolvingovém úvěru registrační
číslo 7360009200464 na úvěr do výše limitu 10 mil. Kč .
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009, o
stanovení koeficientu daně z nemovitostí, která nepočítá se
stanovením místního koeficientu a zachovává osvobození
pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a
trvalých travních porostů od daně z nemovitostí.
ZM ruší usnesení č. 08/03/2009 a schvaluje odklad prodeje
zemědělských pozemků Družstvu vlastníků Police nad
Metují dle usnesení ZM č. 16/07/2008 a zaplacení kupní
ceny v celkové výši 563.152,- Kč nejpozději do 30.6.2010.
ZM schvaluje prodej pozemků pro stavební parcely pod
Klůčkem v k.ú. Velká Ledhuje těmto žadatelům :
p.č. 731/35 - manželé T. a I. Ř.
p.č. 731/36 – P. H.
p.č. 731/37 - manželé D. a J. H.
p.č. 731/38 – M. S.
p.č. 731/39 – O.S.
p.č. 731/40 - manželé L. a P. F.
p.č. 731/41 - manželé M. a L. N.
p.č. 731/42 – M. K. a L. K.
p.č. 731/45 - Delta Velké Poříčí s.r.o.
p.č. 731/46 - MUDr. I. K.
p.č. 731/47 - Delta Velké Poříčí s.r.o.
p.č. 731/48 – P. R. a J. R.
p.č. 731/49 – J. a O. Z.
p.č. 731/50 – J. C.
p.č. 731/51 – J. T. a X. S.
p.č. 731/52 - manželé J. a J. P.
p.č. 731/53 - manželé A. a M. K.
p.č. 731/54 – J. A.
b) ZM schvaluje znění kupní smlouvy s těmito podmínkami :
- kupní cena 400,- Kč/m2
- zaplacení kupní ceny nejpozději do 30.11.2010, pokud
bude uhrazena do 30.6.2010 bude kupujícím
poskytnuta sleva ve výši 25.000,- Kč
- pokud kupní cena nebude uhrazena v termínu, uhradí
kupující městu smluvní pokutu 25.000,- Kč
- kupující do pěti let od podpisu kupní smlouvy na
pozemku dokončí stavbu rodinného domu, v případě
nesplnění závazku uhradí městu smluvní pokutu
50.000,- Kč za každou bytovou jednotku
- město do 31.12.2010 vybuduje sítě (vodovodní a
kanalizační řád, rozvod plynu a elektřiny) na hranice
pozemků, v případě nesplnění závazku uhradí
kupujícím 25.000,- Kč za jednu parcelu
- město do 31.12.2010 vybuduje na přístupovém
pozemku veřejné osvětlení, chodníky bez povrchové
úpravy a komunikaci, v případě nesplnění závazku
uhradí kupujícím 25.000,- Kč za jednu parcelu
- v případě, že by noví vlastníci nebo jejich právní
nástupci chtěli pozemek prodat, zřizuje se k

pozemkům předkupní právo pro Město Police nad
Metují, a to za stejných podmínek, za jakých ke koupi
došlo, se snížením kupní ceny o případnou slevu
poskytnutou ze strany města v době prodeje.
Podmínkou uzavření kupních smluv je, aby byl se
zhotovitelem stavby uzavřen dodatek, který bude
obsahovat stejnou výši pokut za nesplnění termínu jako má
město ve smlouvách s jednotlivými kupujícími.
ZM doplňuje usnesení č. 02/04/08 o prodeji domu č.p. 204
s pozemkem st.č. 272/2 o výměře 301 m2 v k.ú. Police nad
Metují manželům P. a P. S. takto:
Nedojde-li k uhrazení kupní ceny do 30.11.2009 prodej výše
uvedených nemovitostí manželům P. a P. S. se ruší.
ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 56 v k.ú. Hlavňov
žadatelům Jaromíru Podstatovi a Jamesu Štefaniakovi.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 335/1 o výměře 1457 m2
v k.ú. Hony takto :
a.
část pozemku p. č. 335/1 o výměře 867 m2 MUDr.
B. H.
b.
oddělený pozemek p.č. 335/3 o výměře 590 m2
manželům J. a J. P..
Kupní cena je stanovena ve výši 70,- Kč/m2 a bude
uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje odkup pozemků p.č. 743/3 o výměře 200 m2,
744 o výměře 2947 m2, 748 o výměře 292 m2, 749/1 o
výměře 8223 m2, 752 o výměře 3565 m2, 755 o výměře 288
m2, 757/1 o výměře 14274 m2, 769/5 o výměře 446 m2,
1103/1 o výměře 995 m2 a 1124/5 o výměře 41 m2 v k.ú.
Police nad Metují od vlastníka M. F.. Kupní cena je
stanovena dohodou ve výši 20.000,- Kč a kupující uhradí
daň z převodu nemovitosti.
ZM schvaluje odkup pozemků st.č. 526 o výměře 400 m2,
p.č. 222/1 o výměře 1067 m2, 729/1 o výměře 5804 m2 a
729/2 o výměře 312 m2 v k.ú. Velká Ledhuje od vlastníka
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově. Kupní cena
je stanovena ve výši 300.000 ,- Kč a bude uhrazena dvěma
splátkami takto:
1) 140.000,- Kč bude uhrazeno do 31.12.2009
2) 160.000,- Kč bude uhrazeno do 30.6.2010.
ZM schvaluje směnu pozemků mezi městem Police nad
Metují a firmou HAUK s.r.o. takto :
1) Město Police nad Metují přenechá firmě HAUK
s.r.o. část pozemku p.č. 995/1 o výměře 295 m2 v
k.ú. Police nad Metují.
2) Firma HAUK s.r.o. přenechá Městu Police nad
Metují část pozemku p.č. 990/2 o výměře298 m2 v
k.ú. Police nad Metují.
Smluvní strany se dohodly, že cena pozemků je stejná,
a o náklady na zaměření a ocenění se podělí rovným
dílem.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 43 až 94 - tedy snížení
výdajů o 3 193 000,- Kč, snížení příjmů o 4 068 200,- Kč a
zvýšení revolvingu o 875 200,- Kč.
Ing. P. Pohner, tajemník

Ohlédnutí za dnem otevřených
dveří v Muzeu města Police n. M.
U příležitosti státního svátku české státnosti 28. října
2009 proběhl v Muzeu města Police n. M. den otevřených
dveří. Akce se setkala s poměrně velkým zájmem obyvatel
Police n.M. a jejího okolí - celkem si tento den muzeum
prohlédlo 168 návštěvníků, z toho 29 dětí. Mezi příchozími
nalezneme ale i obyvatele vzdálenějších míst a dokonce i
čtyři zahraniční hosty.
Soudě podle reakcí většiny návštěvníků byla tradičně již
největším lákadlem soukromá secesní opatova kaple. Pro
mnohé byl příjemným překvapením i nově zpřístupněný
opatův záchod, umístěný v malé místnůstce za kaplí, jakož i
samotné předsálí kaple s ukázkami pseudohistorického
vyřezávaného nábytku z konce 19. století. Velké pozornosti

se těšily i fresky, odkryté při seškrabávání starých nátěrů
v roce 2004 v tzv. Laudonově sále, na nichž je mimo jiné
zachyceno průčelí klášterního kostela v podobě někdy
kolem roku 1754.
Největší ohlas však měla nová expozice umístěná
v prostorách
bývalého
dlouhá
léta
nepřístupného
depozitáře. Zde návštěvníci zhlédli řadu exponátů, mnohdy
unikátních, které dokumentují stará řemesla provozovaná
v Polici, předměty dokumentující činnost spolků i lidovou
zbožnost. Již při vstupu do výstavní místnosti zaujal většinu
návštěvníků rozměrný oltářní obraz, namalovaný původně
na dřevěných dvěřích, či portréty generála Ernsta Gideona
Laudona a polního maršálka Jana Josefa Václava Radeckého
z Radče. Z vystavených exponátů se největší pozornosti
těšily předměty, dokumentující rozvoj řemesel a obchodu
v Polici n. M. v 18. - 19. století, především pak
polychromovaný vyřezávaný nástavec kupeckého pultu
v podobě dvou mořských draků propletených ocasy a
podpíraných dvěma postavami, znázorňujícími obchod a
řemeslo. S polickými cechy souvisí i přenosné lucerny na
tyčích, nošené v párech při slavnostních příležitostech
zástupci cechů.
Technicky zvídavé návštěvníky zaujal například
mechanický psací stroj systému MIGNON, stolní šicí strojek
na ruční pohon, či telekomunikační přístroj z roku 1926.
Mezi obdivované exponáty patřil i bicykl (kostitřas)
s velkým dřevěným loukoťovým kolem z doby kolem roku
1900, který
v expozici
spolu
s dalšími exponáty
dokumentuje
činnost
sportovních
spolků.
Většina
návštěvníků si pak na závěr prohlídky s velkým zaujetím
poslechla unikátní hrací hodiny z konce devatenáctého
století, jejichž hrací strojek hraje mimo jiné také
Škroupovu známou melodii, použitou v Tylově Fidlovačce,
jež se později stala českou národní hymnou.
Jan Tůma

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

Lékař

14.11. – 15.11. ZNL s.r.o. (Mudr. Houštěk)
Masarykova 30, Broumov
17.11.

MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291 Police n. M.

Tel. č.
491 523 607
491 541 654

21.11. – 22.11. MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 291 Police nad Met.

491 543 543

28.11 . – 29.11. MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí

491 582 381

05.12. – 06.12. Bc. J. N. Ogriščenko – dentista
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov

491 502 425

Propagace regionu Policko –
Mezi Ostašem a Hejšovinou
Máme to štěstí, že náš kraj se právem řadí mezi
nejkrásnější místa ČR, nejen pro přírodní bohatství, ale i
duchovní hodnoty a dochované památky.
Patříme do
turistického regionu Kladské pomezí, jehož posláním je
propagovat a rozvíjet cestovní ruch na území bývalého
okresu Náchod - od Úpice, Jaroměře až po Broumov.
Policko, ale i celé jeho širší okolí Broumovska včetně
Teplicko – Adršpašských skal, vyniká především přírodními
krásami,
bohatstvím pískovcových skalních útvarů a
členitým terénem, který umožňuje daleké výhledy do
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kraje.
Není vůbec náhoda, že zde byla v roce 1991
vyhlášena Chráněná krajinná oblast Broumovsko. Nám
nejbližším skvostem a dominantou je stolová hora Ostaš,
jehož vrcholová část je od roku 1956 přírodní rezervací.
Ale není to jen Policko a Ostaš, ale také stolové hory na
polském území, které dělají náš kraj pozoruhodným. Mezi
jednotlivými městy se z těchto důvodů uzavřely smlouvy o
vzájemné spolupráci v oblastech kultury, osvěty, nauky a
společné propagaci regionu. Čilá spolupráce se pravidelně
prokazuje při pořádání nejrůznějších sportovních a
společenských akcí, mezi které patří např. nedávno
ukončená fotosoutěž Policko a Góry Stolowe. Dalším
společným počinem je projekt „Mezi Ostašem a
Hejšovinou“, který byl podpořen z prostředků ERDF
prostřednictvím
Euroregionu
Glacensis
v souladu
s Operačním programem přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika 2007 – 2013. Euroregion
Glacensis je nadnárodní dobrovolné zájmové sdružení obcí
a dalších právnických osob na území okresů Trutnov,
Náchod a dalších na české straně a sdružení měst a obcí
okresu Kłodzko, Ząbkowice a Dzierżoniow na polské straně.
Jeho hlavním úkolem je podpora česko - polské spolupráce
a rozvoje příhraničního území, která jsou spjata úzkými
geografickými a historicko-politickými vazbami.
Název projektu „Mezi Ostašem a Hejšovinou“ není
společnou turistickou značkou, ale má poukázat na
podobnost stolových hor, krajiny i lidí na obou stranách
hranice tj. v obcích Dobrovolného svazku obcí Policka v ČR
a partnerské obce Radkow v Polsku. V rámci společného
projektu byly v tomto roce vydány informační brožury a
propagační
materiály,
které
budou
k dispozici
v informačních centrech a napomohou vzájemnému
poznání, rozvoji turismu a zvýšení návštěvnosti obou
regionů. Konkrétně byly obcí Radkow připraveny následující
publikace: Knížka srovnávacích fotografií z Radkowa a okolí
„Radków – wczoraj i dziś, útlý polsko – český slovníček
„Rozmówki polsko –czeskie“ a turistická mapa „Gmina
Radków – Kraina Gór Stołowych“.
Obdobné materiály připravil také český partner projektu
obec Žďár nad Metují. Od prosince 2009 bude k dispozici
kniha o obci, Ostaši a okolí s názvem „Žďár nad Metují –
malebný kout pod Ostašem“ včetně podrobné mapy a
brožura pověstí Antonína Krtičky Polického v polském
jazyce „Góra Ostasz v opowieściach a legendach“, jejíž
součástí je česko – polský slovníček základních frází
turistického ruchu. Je jisté, že všechny výše uvedené
publikace přispějí k vzájemnému poznání a bližšímu
propojení příhraničních regionů a podpoří rozvoj
turistického ruchu v oblasti. Věříme, že si také místní
občané připomenou výjimečnost našeho kraje a jedinečnost
jinak všedních zákoutí.

J.P. Obec Žďár nad Metují

dotváříme další nabídky, doplňujeme informace a
hledáme pro vás další náměty z knihovnického života,
z činnosti naší knihovny. Také se pokusíme stát se
vašimi prostředníky při vyhledávání zajímavostí
z našeho kulturního života – viz např. nabídka
Užitečné odkazy. Budeme rádi, pokud se nám podaří
stát se zajímavými partnery při získávání informací
pro čtenáře naší knihovny, pro knihovníky poboček a
obecních knihoven v našem obvodu a také pro
náhodné návštěvníky webových stránek, kteří objeví
na našich stránkách něco zajímavého.

SMS operátor
V dnešní době rostoucích nároků hledá možnost
úspor i knihovna. Proto jsme využili nabídky SMSoperátora na posílání upomínek, upozornění na
rezervovanou
knihu
či
knihu
objednanou
prostřednictvím
meziknihovní
výpůjční
služby
prostřednictvím SMS zpráv. Jde o komunikaci se
čtenáři daleko rychlejší a pohotovější. Ještě ten den,
kdy se kniha v knihovně objeví (vrátí ji předchozí
čtenář, přijde z jiné knihovny), můžeme informovat
čtenáře a on si ještě ten den stihne žádanou knihu
vyzvednout. K uskutečnění této myšlenky v plném
rozsahu nám chybí už jen telefonní čísla, případně
mailové adresy čtenářů. Proto chceme požádat ty,
kteří budou mít o tuto službu zájem, aby při své
návštěvě knihovny tyto údaje sdělili knihovnicím.
Děkujeme a věříme, že nová služba najde své
uplatnění.

Knihovna města Police nad Metují není jen
hlavní budova na Masarykově náměstí čp. 75 –
4. Díl
V České Metuji se knihovna v roce 2002
přestěhovala do nově upravených prostor v budově
obecního úřadu. Zároveň obec zažádala o grant
z programu VISK 3 - Informační centra veřejných
knihoven a získala počítač, knihovnický program
Clavius a bezplatné připojení k internetu. Knihovna je
tak ve velice příjemném prostředí a s příjemnou a
ochotnou knihovnicí Metujáci získali možnost
vzdělávat se a půjčovat či knihy i časopisy na úrovni.
Několik čísel mluví za vše – pokud použijeme čísla
odevzdaného ročního výkazu o knihovně a údaj o
počtu obyvatel k 31. 12. 2008, vyjde nám, že každý
obyvatel navštívil knihovnu víc než 7x a půjčil si přes
10 knih nebo časopisů (jde o statistický průměr).
Knihovnice uvítala na besedě i děti z místní školky.
Prostě se snaží, aby prostor knihovny byl místem
setkávání, tak jak to podle nových trendů má být, ale
hlavně je přínosný pro život vesnice.

Černé hodinky

 KNIHOVNA
Nové webové stránky

Knihovna v Týdnu knihoven spustila své nové
webové stránky. Snažili jsme se, aby byly přehledné a
srozumitelné i pro laiky, proto jsou uváděny i návody
k obsluze jednotlivých nabídek. Samozřejmě stránky
nejsou dokonalé ani dokončené. Ještě stále
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3. listopadu proběhla v dětském oddělení Černá
hodinka, na které vystoupila žena milá a skromná,
inteligentní a chytrá, a zároveň stále se hlásící
k Bukovici, Polici a Policku – novinářka PhDr. Irena
Jirků. Představila nám nejen svou rodinu, ale hlavně
časopis Sanquis, jehož je nyní šéfredaktorkou. Poznali
jsme, že jako šéfredaktorka vlastně dělá vše – od
vymýšlení obsahu časopisu, jeho grafické podoby po
marketing,
shánění
sponzorů,
organizování
doprovodných akcí (např. výstav). Do práce se
zapojuje manžel i obě dcerky. Přes všechno pracovní
vypětí působila ona ve společnosti své rodiny

spokojeně, ba přímo šťastně. Moc jí to přejeme a
děkujeme, že mezi nás přijela.

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

V úvodu si se všemi návštěvníky připila na šťastné
setkání – přijela přece domů.
Další Černá hodinka nás čeká:

Černá hodinka

Večer humoru z textů Milana Vítka
Účinkují:Ivana Richterová a Jiří 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.

Čtení pro Senior klub Ostaš
V letošním roce naposledy se sejdeme ke
společnému čtení v úterý 1. prosince v 15 hodin
v dětském oddělení knihovny. Po oddechovém
tématu minulého čtení vás v začínajícím adventu
pozveme k malým zamyšlením nad texty pana
Františka Novotného. Mnozí ho znají jako
moderátora rozhlasových Dobrých jiter, Textempore
a dalších pořadů. Je dnes naším nejprodávanějším
básníkem. Hlavně však je to člověk s moudrostí a s
velikou láskou k lidem ve svém srdci. Opět se těšíme
na čtené slovo v podání Františka Pivoňky.
Věra Plachtová

Nabídka knih:
▲ Velíšek, Zdeněk: Svět tají dech.
Reportáže, fejetony a komentáře z mezinárodní
politiky.
▲ Meckelburg, Ernst: Experimenty s časem.
Záhadné posuny v čase.
▲ Janoška, Martin: Nejkrásnější vodopády České
republiky.
▲ Oreyová, cal: Zázračná síla olivového oleje.
Účinky přírodního prostředku s desítkami receptů.
▲ Mahler, Zdeněk: Krajan – Gustav Mahler.
Životopisná novela.
▲ Krumlowský, Felix: Běda ženám, kterým muži
vládnou.

Bouřlivé osudy českých panovnic a šlechtičen.
Šůla, Jaroslav: Sen o ratibořickém dětství.
Osudy předobrazů postav z Babičky Boženy
Němcové.
Murakami, Haruki: Sputnik, má láska.
Současný psychologický milostný román.
Crombie, Deborah: Zelený hrob.
Detektivka.
Amrein, Nikole: Doktorka Kateřina.
Román z lékařského prostředí.
Váňová, Magda: Přítulný Zajíček.
Současný napínavý román.
Vondruška, Vlastimil: Znamení Jidáš.
Historická detektivka.
Mariani, Scott: Alchymistovo tajemství.
Současný anglický thriller.
Dáša Ducháčová

Letos na konci listopadu
vyjde nová kniha Broumovsko
v pověstech s ilustracemi Jany
Wienerové. Texty převyprávěla
Eva Koudelková na základě
vlastních i jiných překladů z
německých
a
polských
pramenů,
protože
kniha
tentokrát obsahuje i několik
vyprávění z oblasti sousedící s
Broumovskem z kladské strany.
Čtenáři v knize vedle některých
vyprávění známých ze souboru
Pověsti z Broumovska (2000)
naleznou také mnoho příběhů dosud českým čtenářům
neznámých, např. o vzniku Teplic, o Křížovém vrchu, o Vlčí
rokli, o lapcích u Meziměstí, o Vernéřovické studánce, o
zlatém kapradí v Broumovských stěnách a jiné.
Kniha bude v prodeji v knihkupectví u Kohlů a
v knihovně s editorkou Dr. Evou Koudelkovou chystáme
setkání na Černé hodince, jejíž termín je předběžně
domluven na 26. ledna 2010. Již teď vás zveme.

Věra Plachtová

KINO

Kolárovo divadlo
Úterý 17. 11. 2009 v 19 hodin

JÁNOŠÍK

Pravdivá
historie
o
Jurovi
Jánošíkovi
a
Tomášovi
Uhorčíkovi.
Příběh nejslavnějšího zbojníka,
který bohatým bral a chudým dával.
Stal se symbolem lidového odporu
proti panskému útlaku. Lidová
fantazie
ho
obdařila
přímo
pohádkovými
vlastnostmi.
Zázračnou
silou,
neobyčejnou
chytrostí a odvážnými činy.
I když byly dosud natočeny čtyři
celovečerní filmy o Jánošíkovi,
slavného lidového hrdinu příliš
neznáme. Známe jen lidovou legendu o slavném zbojníkovi,
který bohatým bral a chudým dával a kterého po zradě
popravili zavěšením na hák za žebro. Opravdového Juru
Jánošíka, mladíka z Těrchové, jehož krátký, ale dramatický
život inspiroval generace Slováků k vytvoření legendy,
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přibližuje až tento nový film režisérek Agniezsky Holland a její
dcery Kasii Adamik. Výpravný velkofilm vznikl podle scénáře
Evy Borušovičové, která několi let studovala archivní záznamy
a dokumenty.
Režie: Agniezska Holland, Kasia Adamik
Hrají: Václav Jiráček, Ivan Martinka, Marián Labuda, Adrian
Jastraban, Richard Krajčo a další.
Přístupnost: Mládeži přístupný od 15 let.
Pravdivá historie SK / PL / ČR / HU 2009 (140 min).
Vstupné: 50 Kč
Úterý 24. 11. 2009 v 19 hodin

VENI, VIDI, VICI

Romantická komedie z golfu.
Po tragické smrti svého otce,
vášnivého golfisty, vyrůstá Honza
pouze s maminkou a malým
bráškou Lukášem. Rodina se se
smrtí otce těžce vyrovnává a hrozí
jí existenční problémy. Zrovna ve
chvíli, kdy se Honza dozvídá o
svém přijetí na vysokou školu,
přichází majetková exekuce. Ten
se k celé situaci staví čelem a
místo
plánovaných
prázdnin
s přítelkyní Terezkou nastupuje na
brigádu do luxusního hotelu v Karlových Varech, kde pracuje
jeho prastrýc Maxmilián.
Honza usilovně dře ve dne v noci. Aby mu Maxmilián trochu
zpříjemnil život, rozhodne se Honzu alespoň na chvíli vrátit ke
golfu, který jako malý s otcem hrával. Honza se projeví jako
opravdový talent a jeho trenér se rozhodne se, že ho připraví
k turnaji. Po týdnu nastoupí Honza ke svému prvnímu
opravdovému turnaji, který k údivu všech vyhraje. Následují
bujaré oslavy a ráno se Honza probouzí s kocovinou v posteli
krásné Alice.
Ta nabídne překvapenému Honzovi reklamní kontrakt, který
by mu pomohl vyřešit starosti s penězi, a Honza souhlasí.
V golfu i v práci se mu daří, ale brzy začne práce vyplňovat
všechen jeho volný čas. Den před juniorským mistrovstvím
golfu přichází nečekaná událost. Honza se při tréninku zraní!
A to je pouze začátek…
Režie: Pavel Göbl
Hrají: Filip Tomsa, Jitka Kocurová, Sandra Nováková, Bob
Klepl, Václav Postránecký, Iveta Dušková, Jaromír Nosek,
Marek Vašut, Eva Ujfaluši, Karel Gott ad.
Přístupnost: Mládeži přístupný od 12 let.
Romantická komedie ČR 2009 (95 min).
Vstupné: 50 Kč
Úterý 8. 12. 2009 v 19 hodin

ULOVIT MILIARDÁŘE
Drzá komedie režiséra Tomáše Vorla

Po teenagerovském
snímku
Gympl
přichází Tomáš Vorel
s filmem, který se
dotýká
aktuálních
témat
–
médií,
lobbyingu,
manipulace
s in‐
formacemi, korupce a
s ní spojených politických tlaků.
PR manažer Lehký dostane vládní zakáz‐ku, aby z
konkurenčních důvodů odstavil dravého podnikatele
Grossmana.
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Pro tento účel si najme všehoschopného reportéra Skopového
(Radomil Uhlíř) a rozjede kampaň se zinscenovanou reportáží,
ve které Grossman mlátí romského chlapce. Informace
převezmou všechna média a moralisté z nejrůznějších
sociálních skupin ochotně nabízejí své výpovědi a odborné
komentáře, aby Grossmana veřejně zostudili.
Grossman je demonstrativně zatčen a policejní tisková mluvčí
Jakubíčková sděluje národu, že byl obviněn z rasismu a že je
proti němu zahájeno trestní stíhání.
Atmosféra zhoustne natolik, že si do Grossmana může každý
kopnout. I jeho přítelkyně Kateřina, televizní rosnička, cítí, že
by její kariéra mohla být ohrožena. Zdálo by se, že musí přijít
nezastavitelný pád, když Grossmanovi PR manažeři dostanou
spásný nápad: Koupit televizní stanici a obrátit veřejné mínění
na svou stranu.
V dalších rolích se objeví Bolek Polívka jako rabín, David Vávra
jako předseda PEEN klubu nebo Miroslav Etzler v roli
policejního kapitána. Autorem hudby k filmu je skladatel Wich,
se kterým režisér Vorel spolupracoval už na Gymplu.
Režie: Tomáš Vorel
Hrají: Tomáš Matonoha, Ester Janečková, Jiří Mádl, Kateřina
Sedláková Miroslav Etzler, Milan Šteindler, Josef Carda,
Radomil Uhlíř, David Vávra, Tomáš Vorel jr., Bolek Polívka a
další.
Přístupnost: Mládeži přístupný od 12 let.
Drzá komedie ČR 2008 (100 min).
Vstupné: 50 Kč
Úterý 15. 12. 2009 v 19 hodin

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

DIVADLO

KOLÁROVO DIVADLO

62. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
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!

BESEDA

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

Pět sezón v Antarktidě
Daniel Nývlt

České vědecké výzkumy na ostrově Jamese Rosse u
Antarktického poloostrova začaly v roce 2004. V prvních
sezónách se ještě spalo ve stanech, dnes již na ostrově stojí
česká vědecká stanice Johanna Gregora Mendela. 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.
Vstupné: 50 Kč, děti 30 Kč

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.
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D O P O L E D N Í P Ř EDSTAVENÍ
PROSINEC - KOLÁROVO DIVADLO
čtvrtek 10. 12. 2009 v 9.00 a 10.30, Kolárovo divadlo

TYGŘÍK PETŘÍK
Divadlo Drak, Hradec Králové
Hlavním tématem příběhu je strach a způsob, jak se s ním
vypořádat. Hrdinou je tentokrát malý tygr jménem Petřík.
Podobně jako mnoho dětí má tygřík Petřík strach ze spousty
věcí. Bojí se tmy, pana doktora, psů i koček. Bojí se, že spadne z
houpačky, bojí se vody, dokonce se bojí i klaunů v cirkuse. Jeho
maminka tygřice je z toho celá nešťastná. Jednou z tygříka
Petříka vyroste velký tygr a ten se přece nesmí ničeho bát!
Kamarádi tygři si z Petříka dělají legraci, ale Petřík si neví rady
jak na svůj strach vyzrát. Nakonec, podobně jako ve skutečném
životě, vše vyřeší neočekávaná událost… V představení
vystupují herci společně s loutkami. Barevná scéna se neustále
proměňuje a provokuje dětskou představivost. Živá kapela a
písničky dodává inscenaci ten správný rytmus a atmosféru.
Věříme, že se naši malí diváci budou opět nejen krásně bavit,
ale že některým z nich tygřík Petřík dokonce pomůže překonat
vlastní strach ze světa, který skýtá stále větší a větší množství
nejrozmanitějších nástrah.

Kč 500,-. Doplatek (Kč 700,-) 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

Cvičení s OLGOU ŠÍPKOVOU 4
Sobota 28. 11. 2009
sál Pellyho domů
Dva cvičební bloky v dopoledních
hodinách - od 9,30 a 11,30 hod.

Vstupné: 30 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT

Vstupné: 150,- Kč / blok.
Předprodej vstupenek
od 9. 11. v Infocentru.

PROSINEC - KOLÁROVO DIVADLO

Na akci budou také přítomni
zástupci zdravotní pojišťovny
METAL-ALIANCE, kteří budou
zdarma měřit zájemcům skrytý tuk

Čtvrtek 17. 12. 2009 od 19 hodin, Kolárovo divadlo

„VÁNOČNÍ KONCERT 2009“
Orchestru Václava Hybše
a jeho hostů

a hodnoty BMI.

Hlavním hostem „Vánočního koncertu 2009“
je herec Luděk Sobota.
Dalšími hosty a zpěváky jsou: Jan Smigmator, čerstvý
absolvent konzervatoře, který účinkoval v muzikálech Golem a
J. Rozparovač bude nejen zpívat, ale i celý program konferovat.
Veronika Savincová – studentka 5. ročníku populárního zpěvu
na Pražské státní konzervatoři, dále studuje skladbu a
aranžování hudby, vystupuje s různými orchestry na naší i
zahraniční scéně. Nejmladším účinkujícím letošního turné je
16ti letá Barbora Mochowá, studentka zpěvu a hry na housle,
která při své výšce 152 cm vzbuzuje údiv svým sametovým
altem a Martin Růža, zpěvák – student Pražské státní
konzervatoře s neobyčejným hlasem, o kterém se mluví jako o
zázraku přírody. Dá se bez nadsázky říct, že o těchto zpěvácích
ještě hodně uslyšíme.
Vstupné: 170 / 160 / 150,‐ Kč.
Předprodej vstupenek od 18. 11. 2009

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
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RŮZNÉ
AKTIVNÍ ŽIVOT SENIORŮ
Město získalo grant z prostředků Královéhradeckého kraje na
aktivity pro seniory. V rámci projektu „Aktivní život seniorů“
se tak např. konají přednášky Polické univerzity volného
času, Senior klubu Ostaš, vznikne leták s radami pro
bezpečnost seniorů apod.
Jednou z aktivit projektu je také rozšíření znalostí seniorů
z oblasti počítačů.
V listopadu a prosinci se v počítačové učebně Pellyho domů
budou konat krátké /cca 2 hod/ počítačové kurzy pro
zájemce o tuto problematiku, které povede p. Hamerský
z knihovny.
Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 18. 11.
v Informačním centru. Přesný termín konání kurzu jim
bude následně sdělen.
Senior klub Ostaš se ve středu 25. 11. vydává na poznávací
zájezd do Pece pod Sněžkou a Janských Lázní.
Autobus mohou doplnit další zájemci, ať už např. z řad
Polické univerzity volného času nebo ostatních seniorů. Cena
(Kč 250,- pro členy Senior klubu, Kč 300,- pro ostatní)
zahrnuje program v Peci pod Sněžkou (výlet rolbou), oběd a
dopravu.
Závazné přihlášky s úhradou ceny do 18. 11.
v Informačním centru.

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

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.

Před vypuštěním lampionu si, prosím, POZORNĚ
přečtěte letáček s návodem, který je u lampionu
přiložen.
Lampiony nelze pouštět za větrného nebo deštivého
počasí!!
Zároveň si dovolujeme požádat, aby občané tuto neděli
v podvečerních hodinách využili pro parkování svých
vozidel místa mimo náměstí. Tak se všichni, kdo budou
chtít lampiony pouštět, mohou bez problémů shromáždit na
prostranství před Pellyho domy.

Děkujeme za pochopení.

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.

neděle 29. 11. 2009, Masarykovo náměstí

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE

sraz v 16,30 hod před Pellyho domy na náměstí:
- setkání s Mikulášem a čerty
- mikulášská nadílka
- krátký kulturní program
Následuje

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
a poté

SPOLEČNÉ VYPOUŠTĚNÍ
LAMPIONŮ PŘÁNÍ
Lampiony budou v prodeji od 16,00 hod za Kč 69,- / ks.

Nezapomeňte s sebou zápalky nebo zapalovač a tužku
na napsání přáníčka!!

Pár slov o historii lampionů přání
Jelikož je světlo z lampionů přání vidět na kilometry daleko,
byly celá staletí používány pro vojenské účely jako
signalizační zařízení. Poté se rozšířily mezi běžné
obyvatelstvo a byly používány k náboženským a rituálním
účelům. V dnešní době lidé začínají objevovat jejich kouzlo
a z lampionů přání se stává hit nejrůznějších oslav a
slavnostních příležitostí.
Proč lampiony přání?
Každoročně se v oblasti Pingsi v Thajsku koná festival, kde
můžete vidět na jednom místě tisíce těchto lampionů. Lidé si
na ně píší své touhy a pak je vypouštějí do nebe. Říká se, že
tyto lampiony splní přání, které na ně napíšete, a odnesou s
sebou zlé duchy a neštěstí. Proto jsou pojmenovány českým
dvouslovím "lampiony přání".
Co vlastně lampiony přání jsou?
Lampiony přání jsou takové malé horkovzdušné balóny
(výška cca 90 cm). Po zapálení hořáku a vypuštění do nebe
vytvoří lampiony přání nezapomenutelný okouzlující efekt,
který je nejen naprosto bezhlučný, ale i originálnější a při
dodržení všech zásad také bezpečnější než ohňostroje.
Lampiony přání mohou vyletět až do výšky 500 m.
Jak lampion přání zapálíte?
U každého lampionu je podrobný návod, jak jej vypustit.
Pokud není hořák už připevněn k bambusovému rámu,
připevněte jej a poté teprve zapalujte. Doporučujeme
vypouštět každý lampion přání ve dvou lidech. Jeden
lampion drží a roztahuje jeho stěny a druhý zapaluje hořák.
Jak dlouho zůstane lampion přání ve vzduchu?
Hořák je sestavený tak, aby vydržel hořet přibližně 10-20
minut. Po tuto dobu zůstane lampion ve vzduchu, poté
zhasne a snese se k zemi.
Všechny naše lampiony jsou vyrobeny z materiálů, které jsou
naprosto šetrné k životnímu prostředí. Po vyhasnutí hořáku
se vzduch v lampionu ochladí a ten klesne zpět na zem.
Papír z lampionu se během několika dnů sám rozloží a na
místě dopadu zůstane jen bambusový rám.
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Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje

Předprodej vstupenek od 9. 11. 2009: Infocentrum
Police n. M., tel. 491 421 501. Cena vstupenky 140,-Kč.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

Doporučujeme teplé oblečení, předprodej vstupenek
bude i na místě!

·
·
·
·
·

·
·

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

Připravujeme na PROSINEC
Středa 2. 12. od 14,30 hod, sál Pellyho
domů:
Polická univerzita volného času

Jaroslava Janečková - Hudba v proměnách času II.

Čas Vánoc není jen sháněním dárků, pečení cukroví či
uklízení, ale měli bychom si najít čas na umělecký zážitek, a
to v podobě koncertu a nasátí vánoční atmosféry. Koncerty
proběhnou v Novém Městě nad Metují, Polici nad Metují a
Jaroměři a připravil je David Novotný za podpory uvedených
měst.

Ve středu 2. prosince od 19,00 hod
se uskuteční

CHARITATIVNÍ ADVENTNÍ
KONCERT
v kostele Nanebevzetí P. Marie v Polici n. M.,
kde vystoupí Virginie Walterová – držitelka ceny Antonína
Dvořáka, cena udělena Masarykovou akademií umění a
Evropskou unií za přínos pro hudbu. Varhaník Vladimír
Roubal.
Andrea
Kalivodová
přední
česká
mezzosopranistka, představitelka v Rusalce ve Státní opeře
v Praze, také vystupuje v zahraničí. Gábina Goldová má
vlastní pořad v polské televizi, je převážně známá jako pop
zpěvačka a svými swingovými melodiemi.
Výtěžek putuje do domova důchodců a kostela
Nanebevzetí
Panny
Marie
v Polici
nad
Metují.
Záštitu přijali: biskup královéhradecký Mons. Dominik Duka,
poslankyně Hana Orgoníková a starostka Police nad Metují
Ida Seidlmanová.
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Generálními partnery akce jsou: Skrblíkův ráj
s prodejnami v Polici nad Metují, Červeném Kostelci,

Hronově, Broumově, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vinna
Insurance Group, Náchod net, salon Dennipeh Broumov,
Proma Reha Česká Skalice, Rund Odpady Jaroměř a Profi
Market Jaroměř, Elza Předměřice s.r.o. Předměřice nad
Labem, Prost Velichovky a Elza Předměřice s.r.o..

David Novotný

Pondělí 14. 12. 2009 v 19.30 hod
Pellyho domy v Polici n. M.
Expedice Gasherbrum I. 2009
David Knill
Gasherbrum I.(8 086 m) je jedenáctou nejvyšší horou světa
a třetím nejvyšším vrcholem Pakistánu, hned po K2 a Nanga
Parbat.
Na vrcholu třetí nejvyšší hory Pakistánu stanuli v srpnu t. r.
David Knill z Police n. M. a Jaroslav Netík z Broumova. Třetím
úspěšným horolezcem byl Honza Trávníček.
Vstupné: 40 Kč, děti 20 Kč

Vánoční trhy na Masarykově náměstí
Soboty: 5. 12., 12. 12. a 19. 12. 2009
středa 23. 12. v 19,00 hod
PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
na Masarykově náměstí
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 2010

Pro letošní rok nastává změna v termínu konání tradičního
ohňostroje. Neuskuteční se na Silvestra, 31. 12. Bude
uspořádán ohňostroj novoroční - v neděli 10. 1. 2010 na
polickém náměstí. Ve stejný termín se také bude konat
Novoroční koncert v Pellyho domech.
Jana Rutarová, CKV Pellyho domy

Infocentru m
Police nad Metují

ZIMNÍ TURISTICKÉ NOVINY

Společnost pro destinační management Broumovska (APRB
o.s.) vydává s finančním přispěním města Police nad Metují
Zimní turistické noviny.
Dočtete se v nich o lyžařských trasách na území Kladského
pomezí, zimní turistice, připravovaných zimních akcích,
regionální literatuře atd..
Nebude chybět ani rozhovor s polickým rodákem
Václavem Hybšem!
Noviny budou k dostání zdarma na IC od 18. 11. 2009.

SOCHAŘSKÉ PAMÁTKY A OSOBNOSTI
POLICE NAD METUJÍ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V IC POLICE NAD METUJÍ:
Pondělí 30. 11. 2009 od 20 hod

MARIE ROTTROVÁ
Jiráskovo divadlo v Hronově
Vstupné: 410,‐ Kč.
Radka Vlachová

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.

PETROVICKÉ ŠIKULKY ZVOU SRDEČNĚ VŠECHNY DĚTI I DOSPĚLÉ

V NEDĚLI DNE 29.11.2009 OD 14.00 HODIN
DO KLUBU HASIČŮ, KDE SE KONÁ

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
SPOJENÁ S DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍM
LOUTKOVÉ SCÉNY DĚTEM NÁCHOD.

PROGRAM:
14.30 BESÍDKA DĚTÍ Z MŠ VELKÉ PETROVICE
14.45 ČERT A MIKULÁŠ
15.00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Doprovodný program:

PRODEJNÍ ADVENTNÍ VÝSTAVA

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

AKCE SE KONÁ VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM, SDH VELKÉ PETROVICE a KHV METUJE.
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V polické mateřince…

…dnes – na základě kladného ohlasu na minulý Polický
zpravodaj – pokračujeme v cyklu Vaše otázky – naše
odpovědi:
Může dítě z MŠ vyzvedávat starší (ale nezletilý)
sourozenec?
Rodiče mohou pověřit vyzvedáváním svého dítěte
každého, koho uznají sami za vhodného a komu plně
důvěřují. Může to tedy být i starší sourozenec dítěte bez
ohledu na věk, rodiče však musí sami zvážit, jestli je
v silách staršího sourozence dítě při vyzvedávání z MŠ
zvládnout – to znamená pomoci dítěti ustrojit se, obout a
dovést ho k rodičům. Zodpovědnost za dítě přebírají rodiče
ve chvíli, kdy učitelka dítě z MŠ předá sourozenci. Nelze
žádat po učitelkách, aby dohlížely na dítě a staršího
sourozence v šatně, u botníků a v ostatních prostorech MŠ –
jsou totiž plně zodpovědné za svěřené děti ve třídě a nesmí
je spustit z dohledu. Je tedy pouze na uvážení rodičů, koho
a jakým způsobem pověří, aby vyzvedl jejich dítě z MŠ.
Osoby tímto pověřené rodiče uvedou písemně na dokument
Zplnomocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ, který je
k dispozici u paní učitelky.
Přijímáte do MŠ děti s odlišnými způsoby stravování –
dieta, bezlepková strava, vegetariánství?
Stravování a příprava jídel v MŠ probíhá podle přesně
vymezených pravidel. Pokud se jedná o částečnou úpravu
jídel, např. nemastná dieta, neslaná dieta, slazení
náhradními sladidly, eliminace některých potravin
způsobujících alergii jako citrusy, čokoláda apod., není
problém pro paní kuchařky po dohodě s rodiči zajistit dítěti
dietní stravu v tomto smyslu. Pokud se však jedná o
naprosto odlišnou přípravu jídla z odlišných surovin, pak je
zajištění stravy pro děti v tomto případě problém.
Bezlepkovou dietu jsme v minulosti řešili dohodou
s maminkou, která dopolední svačinku donesla do MŠ a dítě
vyzvedávala před obědem – stravování bylo v tomto případě
pouze na ní.
Slyšela jsem, že MŠ navštívily děti z MŠ ze Swidnice
z Polska – jak tyto velké akce při běžném provozu
zajišťujete?
S MŠ z polské Swidnice má naše mateřinka oficiální
přátelský vztah. Spočívá mimo jiné ve vzájemných
návštěvách dětí z obou školek 2x ročně. Zajistit takovou
akci je samozřejmě složité, protože naše školka musí
v takový den pojmout kolem 30 dalších dětí k dětem
stávajícím, což je problém hlavně z prostorových důvodů.
Máme však štěstí na uznalé maminky, kterým touto cestou
moc děkujeme, že situaci pochopily a nechaly si v tento
den své děti doma – jednalo se o děti nejmladší 3 – 4 leté.
Děkujeme také Mateřskému centru Mamina, které – ač
neplánovaně a nečekaně – pro tyto maminky a děti
uspořádalo náhradní program. Díky jim celá návštěva
proběhla na výbornou a v příštím čísle Polického zpravodaje
Vám o ní přineseme podrobnější informace.
Jaké oblečení mají mít děti na procházku v chladnějším
období?
Většina rodičů vozí své děti do školky a ze školky
nalehko s tím, že ,,ten kousek do školky děti přeběhnou.“
Rodiče ale zapomínají, že chodíme každý den na vycházku
na dobu asi 1 hod. A to je pro některé děti problém –
nemají čepici, kalhoty na ven, dokonce někdy chybí i
bunda. Proto prosíme rodiče – řidiče, aby na tento fakt
nezapomínali a dětem dávali vhodné strojení s sebou. Teď
na podzim stačí teplejší kalhoty – šusťáčky nebo flaušové
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tepláčky, podzimní bunda a čepice, popř. rukavičky palčáky
– viz. minulý Zpravodaj. V tomto období děti také nosí
punčocháčky – mohou je nosit do třídy na hraní místo
tepláčků a ponožek. Je totiž potřeba si uvědomit, že se
děti několikrát za den převlékají – na procházku,
z procházky, na spinkání a po spinkání – a převlékat
několikrát denně ponožky a punčocháčky a zpět, není
v silách ani dětí, ani paní učitelek – strojí 25 dětí! Některé
maminky upřednostňují kombinézy před oteplováčky –
záleží, co vyhovuje maminkám, jen v případě oteplovacích
kalhot malá prosba: ať jsou pro děti dostatečně velké, aby
děti neměly holá zádíčka! Děkujeme předem!
V minulém
Zpravodaji
jste
psali
o
některých
dovednostech, které má zvládnout předškolák před
vstupem do ZŠ. Existuje nějaký seznam dovedností
předškoláka? Podle čeho se posuzuje, jestli dítě je nebo
není zralé pro ZŠ?
Jsme prvním článkem vzdělávací soustavy a při veškeré
výchovné práci vycházíme ze závazného dokumentu
Ministerstva školství – Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání. Jeho součástí je také přesný
přehled dovedností (přesná definice jeho kompetencí neboli
výstupů) předškolního dítěte. Na základě celkového
hodnocení dítěte, co z těchto kompetencí zvládá a co ne,
lze částečně posoudit zralost dítěte pro vstup dítěte do ZŠ.
Protože však vývoj každého dítěte je jiný, některé děti
těchto kompetencí dosáhnou dříve a jiné později, zralost
pro vstup do ZŠ posuzují hlavně odborníci v Pedagogicko –
psychologické poradně, hodně prozradí také komunikace
s dítětem při Zápisu do ZŠ. Rámcový vzdělávací program i
s kompetencemi si můžete prostudovat v MŠ, k dispozici je
také na internetu ve ŠVP je stručný výklad toho, coby dítě
mělo umět na konci předškolního období – před nástupem
do ZŠ.
Proč v případě nemoci dítěte lze dostat oběd s sebou jen
1. den, proč nemohu odebírat obědy denně po celou
dobu nemoci dítěte?
Stravování v MŠ podléhá přísným hygienickým pravidlům
– konkrétně vyhl. 107/2005 Sb. O školním stravování, § 4
odst. 9. Na základě této vyhlášky je možné odebrat oběd
jen v 1. dni nemoci, kdy dítě nemohlo být předem
odhlášeno z MŠ, v ostatních dnech je po celou dobu nemoci
odhlášeno jak z docházky do MŠ, tak ze stravování v MŠ.
Nelze mít přihlášené dítě na stravu a odhlášené z docházky,
přítomnost dítěte musí být v obou případech shodná.
Zřizovací listina školní jídelny při MŠ navíc nedovoluje
vaření pro veřejnost – tedy pro jiné strávníky, než jsou děti,
přihlášené a řádně navštěvující MŠ.
Navštěvujete i divadelní představení v Kolárově divadle?
Jak se postaráte o děti, jejichž rodiče nesouhlasí
s návštěvou divadla?
Divadelní představení v Kolárově divadle navštěvujeme
a snažíme se vybírat představení vhodná pro děti od 3 let.
Roli hraje i délka takového představení, složitost děje
apod., protože, jak všichni víme, děti jsou velmi upřímné
publikum a dokáží dát velmi razantně najevo, co je zaujme
a co nikoliv. Většinou rodiče návštěvu divadla vítají, sami
by se s dětmi do divadla třeba nedostali z časových důvodů,
ale pokud někteří vysloveně nesouhlasí, aby jejich dítě šlo
se školkou do divadla, pak si musí své dítě nechat v tento
den doma, protože školka nemá žádné možnosti, jak
zajistit náhradní dozor a péči.
Můžu podat žádost o přijetí dítěte do MŠ kdykoliv?
Existuje nějaký pořadník těchto žádostí?
MŠ každoročně v květnu vyhlašuje Zápis do MŠ. Podávání
žádostí o přijetí dítěte mimo toto období je zbytečné,
protože všechny žádosti se uzavírají po Zápisu, bez ohledu
na pořadí. Pro umístění dítěte do MŠ jsou směrodatná
kritéria, podle kterých lze dítě přijmout do MŠ nebo ne.
Přehled těchto kritérií najdete na našich webových
stránkách na webu města Police n. Met v kapitole Školství

(nikoliv na webu ZŠ a MŠ) , rádi Vám je sdělíme přímo
v MŠ, v období před zápisem je také uvádíme v polickém
zpravodaji spolu s termínem zápisu.
Proč musím platit školné od září, když moje dítě nastoupí
do MŠ až v únoru?
Rodiče dětí, přijatých do MŠ, obdrží od vedení MŠ
Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Toto Rozhodnutí je
závazným dokumentem k docházce dítěte do MŠ a vydává
se na příslušný školní rok, v kterém bylo dítě přijato. To
znamená od září do června bez ohledu na to, jestli dítě
fyzicky nastoupí v září nebo až v únoru. Na toto Rozhodnutí
o přijetí se váže platba školného – tím pádem Rozhodnutí o
přijetí od září do června a stejně tak platba školného od
září do června. Rodiče, kteří nechtějí platit školné od září,
ale od data nástupu jejich dítěte do MŠ, nemohou tedy
dostat platné Rozhodnutí o přijetí a tím pádem nemají
vůbec místo pro své dítě v MŠ jisté. Pokud školné nechtějí
platit, musí zariskovat a mohou se přijít zeptat na volné
místo v průběhu roku. Dále je třeba vědět, že na počet
vydaných Rozhodnutí o přijetí od září příslušného školního
roku se váže finanční rozpočet školky a tím pádem i veškeré
personální zajištění provozu MŠ na celý školní rok. Na
odlišné počty Rozhodnutí o přijetí, vydaných navíc
v průběhu školního roku, tedy po září, se nebere žádný
ohled, proto je směrodatné období září – červen.
Vaším ohlasem a zájmem o cyklus otázek a odpovědí,
týkajících se dění v naší mateřince, jste nás velmi mile
překvapili a rádi budeme v případě Vašeho dalšího zájmu
v této formě komunikace pokračovat. Ptejte se, co Vás
zajímá a co chcete vědět, určitě Váš dotaz vyřešíme.Otázky
nám
můžete
zasílat
emailem
na
adresu
mspolice@tiscali.cz, písemně na adresu školky nebo přímo
do schránky umístěné u vchodu do MŠ na brance. Klidně se
ptejte i učitelek ve třídách.
Těšíme se příště nashledanou!
Váš kolektiv učitelek MŠ

Úspěchy dvou oborů polické ZUŠ
v České televizi
Výtvarný obor:
Žáci grafického studia NAŠA vytvořili nevšední
dokumentární film s názvem „Vůle žít“, se kterým se
zúčastnili soutěže „Bojovníci proti totalitě očima dětí“.
Česká televize uvede ve sváteční den 17. listopadu od 14:30
na prvním programu pořad s názvem „Pozor, natáčí se!“.
Bude se jednat o sběrný dokument, mapující celoroční
projekt základních, středních a uměleckých škol - „Totalita,
normalizace a sametová revoluce očima dětských a
studentských filmových štábů“. V pořadu budou rozhovory i
s našimi žáky a ukázky z jejich filmového díla.

Hudební obor:
V sobotu 14. listopadu odjíždí do Prahy autobus s dalším
úspěšným orchestrem naší školy – tentokrát to bude
smyčcový komorní orchestr menších žáků, který si dal název
„Orchestra piccola ma giocossa“. Je to již desátý ze
souborů naší školy, které od roku 1999 pravidelně vítězí
v rozhlasové soutěži CONCERTO BOHEMIA. Letošní koncert
vítězů proběhne v sobotu 14. listopadu již tradičně v paláci
na Žofíně a bude přenášen v přímém přenosu Českým
rozhlasem na stanici Vltava. Česká televize pořídí záznam
koncertu, který odvysílá včetně předtočených reportáží
s jednotlivými orchestry v sobotu 5. prosince od 20 hodin na
ČT2.
Úspěšným reprezentantům polické ZUŠ a jejich
pedagogům blahopřejeme a vás ostatní zveme v uvedené
termíny k televizním obrazovkám…
(ZUŠ)

UNIE RODIČŮ
Milí rodičové,
obracím se na Vás s naléhavou prosbou o doplnění členů
v naší unii rodičů.
Zvláště prosím rodiče žáčků z prvních až třetích tříd,
kteří by nám přispěli svými novými názory a nápady a také
především pomocnou rukou při realizování akcí, které
pořádáme.
Na podzim chystáme Burzu zimních a sportovních věcí,
začátkem nového roku (únor, březen) Rodičovský ples.
Budete-li mít zájem o podrobné informace o naší Unii
rodičů při Základní škole v Polici nad Metují nebo se přímo
rozhodnete přihlásit se a pomoci nám, napište mi, prosím,
na e-mail.adresu: pavluchanda@post.cz
Děkuje a na spolupráci se těší
Pavla Pavlová předsedkyně Unie rodičů.

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Polická univerzita volného času měla v měsíci říjnu na
pořadu další dvě setkání, opět ve společenském sále Pellyho
domů. Hudební ouvertury zajistila v obou případech
bratrská žesťová dua žáků polické ZUŠ Tomáše a Daniela
Kubečkových a Tomáše a Jana Pavlových. Tito zahráli
posluchačům ze svého repertoáru několik barokních
skladeb, které mají připravené pro nadcházející soutěže.
Vystoupení všech aktérů se jistě líbila, a tak jim lze jen
popřát v těchto soutěžích hodně úspěchů.
Ve středu 7. října byl hostem Polické univerzity volného
času RNDr. Václav Větvička, dlouholetý ředitel Botanické
zahrady Přírodovědecké fakulty v Praze (do roku 2007),
známý posluchačům z pořadů Dobrá jitra Českého rozhlasu
2 – Praha a jako autor jejich knižních vydání, ale také jako
autor či spoluautor celé řady odborných a populárněvědeckých publikací; je též nositelem medaile Vojtěcha
Náprstka za popularizaci vědy (2004). Pan Větvička
pohovořil o své cestě životem, na které byl doprovázen
hlavně vším, co má něco společného s botanikou,
s přírodou. Zabýval se i zahradní architekturou a v této
souvislosti padla jména mnoha významných parků a zahrad
v republice - Průhonice, zámek Štiřín, Černolice, Kramářova
vila v Praze, Benešova vila v Sezimově Ústí aj. Byl
iniciátorem akce vysazování Stromů svobody v roce 1968
(později přejmenované na akci Strom republiky), ke které
se tehdy přihlásilo na 10 tisíc obcí v celém Československu.
Spolu s přítelem, dřevosochařem Martinem Patřičným se
zasloužil také o obnovení Dne stromů, který se slaví od roku
2000 vždy 20. října. Na závěr svého vystoupení přidal téměř
hodinovou přednášku o historii botanických zahrad u nás.
Jeho vyprávění, které neslo jasnou pečeť toho, že botanika
a příroda vůbec jsou jeho velkým a snad jediným životním
koníčkem, bylo velmi zajímavé, ale také velmi obsažné, což
vyžadovalo od posluchačů opravdu značné soustředění.
Přednáška, která následovala o týden později ve středu 14.
října byla doprovázena menšími komplikacemi. Předem
ohlášené vystoupení tajemníka prezidenta republiky
Ladislava Jakla, který se na poslední chvíli omluvil, bylo
zrušeno a namísto toho vyslechli posluchači improvizované
pásmo věnované nedávným 85. narozeninám spisovatele
Josefa Škvoreckého. Pořad uvedla vedoucí Městské knihovny
paní Věra Plachtová jeho stručnou biografií. S využitím CDROMu následovala ukázka fotografií ze života Josefa
Škvoreckého a zazněla zde také krátká pasáž z úvodu
románu Zbabělci v podání samotného spisovatele. A hlas
tohoto spisovatele zazněl ještě jednou, tentokrát
z magnetofonového pásku, na který autor těchto řádků
nahrál několik dílů z celé řady pravidelných pořadů Josefa
Škvoreckého, které pod názvem O knihách a čtení
v osmdesátých letech minulého století vysílal Hlas Ameriky.
Na závěr pak si posluchači vyslechli, pravděpodobně v české
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premiéře, v podání pana Pivoňky povídku Josefa
Škvoreckého Kouzelná hora a děvče jak vrbový proutek,
otištěnou v kanadském časopisu Toronto Life v roce 1996.
Tato povídka s poněkud delším titulem je určená
pochopitelně spíše kanadskému čtenáři, ale na druhé
straně, jak je u tohoto spisovatele časté, se dotýká našeho
regionu a má i svou „náchodskou“ pointu.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

SŇATKY = = = = = = = ===



Letošní říjen byl svatebně úúúplně klidný
– až na dvě svatby v obřadní síni…
3.10. Jaromír Hornych a Veronika Bezvodová
24.10. Jiří Pášma a Šárka Lecnarová

24.10.2009 Jiří a Šárka Pášmovi
Protože v obřadní síni probíhá další část její rekonstrukce,
byly tyto svatby na delší dobu poslední akce v obřadní síni.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

]]]]]]

Poslednímu letošnímu VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
v sobotu 24.10.2009 bylo přítomno 15 dětí:
Dvojčátka Alice a Petr Mitterwaldovi, Jaroslav
Beran, Anežka Burešová, Justýna Prokopová,
Emilie Meierová, Adéla Therová, Jan Marel, Nikola
Krausová, Nela Ulvrová, Matěj Švorčík, Tereza
Hlávková, Filip Král, Kristián Masaryk, Tobiáš Pášma

STATISTIKA

]]]]]]]]

K 31.10.2009 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4237 obyvatel.

JUBILEA

Petr a Alice

Jaroslav

=========

V říjnu 2009 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Antonie Čermáková
75 let
paní Milena Foglarová
paní Eva
Zítková
80 let
paní Běluše Novotná
90 let
pan Václav Hruška

Anežka

Justýna

Emilie

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.
Adéla
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Jan

Nikola

Obměna lůžek a nočních stolků
v broumovské nemocnici pokračuje

Nela

Matěj

Filip

Kristán

Tereza

Po dohodě s vedením nemocnice rozhodla správní rada
Nadačního fondu HOSPITAL na
svém jednání dne
20.10.2009 o pokračování (2. etapě) aktivit v oblasti
získávání finančních prostředků na obnovu lůžek
v broumovské nemocnici.
V průběhu první etapy (prosinec 2007 – březen 2009) se
díky obcím Broumovska a podnikatelům v regionu, zejména
členům Podnikatelského klubu Broumovska, podařilo získat
více než 1 mil.Kč. Nadační fond HOSPITAL předal na konci
března tohoto roku nemocnici do výpůjčky 22 ks
pečovatelských polohovacích lůžek a nočních stolků,
vyrobených firmou PROMA REHA s.r.o. Česká Skalice. Lůžka
a noční stolky jsou umístěny v oddělení lůžek následné péče
broumovské nemocnice a slouží tak

Tobiáš

Dagmar Hambálková, matrikářka

Blahopřání panu učiteli Šedovi
Vážený pane učiteli,
oznámil nám kalendář, a to není žádný lhář, že
4. října narozeniny i svátek máte. A proto Vám
přejeme:
Ať hodně dobrých lidí potkáváte,
ať pořád pěkně vypadáte, ať nemoci nepotkáváte.
Ať je Vám přáno nacházet na cestě životem vše,
co potřebujete ke štěstí a ruku, co v žalu Vás
pohladí.
Ať Vás těší svět, budete tady s námi aspoň do sta let.
Vaší bývalí žáci

Setkání maminek a miminek
v Hlavňově
Letošní podzimní sezónu zahájily hlavňovské ženy vítáním
nových občánků. Akce se uskutečnila v pondělí 12.října. Je
vidět, že babyboom dorazil i do Hlavňova. Od loňského
prosince se tu narodilo šest dětí. Nešly jsme proto
tentokrát my za maminkami, ale maminky přišly se svými
ratolestmi za námi do místní klubovny.
Přivítaly jsme v prosinci narozené děti: Toníčka a
Valérku a v létě narozenou Emilku a Nikolku. Zároveň mezi
nás přišly i o něco starší děti: Kateřinka a Sašenka a dále
předškoláci: Danda a Lucinka.
Udělaly jsme si příjemné odpoledne. Při dobrém
občerstvení jsme si povídaly nejen o radostech i strastech s
dětmi. A když se do diskuze přihlásily i dětičky, bylo
opravdu veselo. Také jsme se domlouvaly, že bychom
mohly dělat něco pro sebe a začít třeba svou fyzičkou. A
tak začneme od listopadu pravidelně cvičit kalanetiku v
místní tělocvičně. Kdo by měl zájem, může přijít každé
úterý od 19.00 hod.
Než jsme se rozešly, dostaly od nás maminky nějakou tu
pozornost, a to jak pro sebe, tak pro své dětičky. Potěšila
nás vysoká účast a věříme, že se při nějaké další akci opět
setkáme.
Hlavňovské ženy

pacientům
tohoto
oddělení.
Dále pak správní rada,
na základě žádosti ředitele
nemocnice,
na
svém
říjnovém jednání rozhodla
o nákupu dalších 4 ks lůžek
a nočních stolků a 2 ks
kardiackých křesel pro
vyžadující
pacienty
trvalou,
intenzivní
ošetřovatelskou
péči
(vybavení pokoje s charakterem lůžek pro dlouhodobě
nemocné pacienty s dostupností jednotky intenzivní péče).
Toto vybavení bude nemocnici předáno do výpůjčky
v krátké době.
Obracím se jménem správní rady Nadačního fondu
HOSPITAL na občany, zástupce veřejného i soukromého
sektoru.
Podpořte prosím náš fond, finanční prostředky, které
získáme pomohou obměnit další lůžka a noční stolky
v naší nemocnici a pomohou tak zlepšit pohodlí klientům
nemocnice a zdravotnickému personálu zjednoduší
obsluhu.
Finanční prostředky můžete poukázat na účet Nadačního
fondu HOSPITAL Broumov.
Číslo účtu :
KB Broumov, číslo účtu : 78-8888360207/0100.
Bližší informace obdržíte na adrese sídla NF, Broumov,
třída Masarykova 239 či na e-mailové adrese :
blazkova@broumov-mesto.cz , telefon: 491 504 225. Po
dohodě připravíme i smluvní dokumentaci.
Věřím, že zástupci veřejného i soukromého sektoru
podpoří pokračování projektu obnovy lůžek a nočních stolků
a prokáží tak zájem o zlepšení kvality života v našem
regionu, a že druhá etapa obnovy bude stejně úspěšná jako
etapa první.
Předem Vám děkuji nejen za podporu, ale zejména za
to, že Vám není lhostejný osud druhých.
Ing. Eva Blažková, předsedkyně správní rady NF

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
To nám ten čas utíká, co tomu říkáte? Senior klub se
v Pellyho domech sejde 2 x a bude se psát rok 2010! My
budeme o rok starší. Ale na věku nezáleží, protože i stáří
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má své kouzlo a chceme zestárnou přeci důstojně. A
abychom se k tomu dobrali, musí nám někdo rozumný,
vzdělaný mnohaletým studiem a praxí ne pouze o
prázdninách ukázat cestu. Není přímočará bez překážek,
ale žádná nejde bez zdolávání. A tak po úvodním přivítání
naší předsedkyní pí H. Pivoňkovou, paní uč. Sorokinovou a
p. ředitele L. Bořka a okouzlující hrou na smyčce vnučkami
paní učitelky se zastavila i paní starostka města I.
Seidlmanová mezi námi.
Host byl mimořádný, paní MVDr. Mathesová, která se
řadu let zabývá tématem Zdravá výživa. A ta nás zaujala
nejen šarmem, vtipností, ukázkami jak se chovat ke své
tělesné schránce, povídáním o životosprávě, nezdravém
hubnutí za každou cenu. Ona má i svoje specifická
pojmenování. „Kohoutovka“ pitná voda, to je ten
životabudič,
základ.
Ovoce,
zelenina,
vitamíny
naservírováno vkusně, pastva pro oči, to je zase „Picasův
talíř“ A když se přednáška blížila k závěru, jako dezert nám
přednesla „Desatero“. Není co dodat bylo to všechno bez
kazu. Pánové dostali ponaučení, dámy rovněž. Doporučení?
Preventivní prohlídky = nepodceňovat. Veliké poděkování
paní doktorce za bezprostřednost a tady jasně
demonstrovala, že čím je člověk vzdělanější je pokorný. A
ona by měla být nač hrdá. Zůstala člověčí a u ní „marodit“
určitě není stres. Těšíme se na brzkou viděnou a děkujeme.
Krakonoš se těší na příjezd Kvíčerovských. 25. 11. se
jede do Pece pod Sněžkou. Zde čeká rolba, která je vyveze
až na vrcholky hor. Autokarem se vrátí do Jánských Lázní,
kde se mohou zrehabilitovat. Oběd zajištěn a v ceně 250,Kč je i zahrnut. Přihlášky závazné a to do 18. 11., kdy bude
setkání. Místopředsedkyně I. Richterová opět upozorňuje na
kulturu, výuky na počítači, dále se bude dolaďovat
návštěva některého divadelního a to profesionálního
představení v Hradci Králové. Paní Steinerová a terénní
služby; bylo zmíněno a doplněno informacemi. I lázeňské
pobyty nejen v blízkém Bohdanči, ale i za hranicemi naší
země v Maďarsku. Uvažujte o tom!
Tak alespoň vidíte, že Senior klub Ostaš je činorodá
společnost a dnes mezi nás přijeli i přátelé z Hronova.
Určitě nebyli zklamáni.
Podzim = jeseň, kratší noc a delší den to nás nemůže
rozhodit, když si uvědomíme zásady, které nám milá paní
doktorka vštípila. Tak zase za měsíc.
Kde nás najdete? www.meu-police.cz, záložka sport a
volný čas, Senior klub Ostaš.
Hana Krejčová

PRÁZDNÉ MÍSTO u velkého stolu

Každému je nám vyměřen jistý díl věčnosti. Ne vždy si
to však uvědomujeme, protože bychom jednali a chovali se
jinak. Až v okamžiku, kdy kolem nás přejde bolest, utrpení,
nebo smrt někoho blízkého, někoho koho máme rádi – na
chvíli se zastavíme. A přitom pořád umírají na téhle
planetě lidé a rodí se další – je to stále stejná úměrnost
daná zrozením – životem – smrtí...
U jednoho velkého stolu, kam jsem měl čest nejednou
se posadit, zůstalo od sobotního červnového rána roku 1984
prázdné místo. Česká matička paní Marie Fischerová –
Kvěchová těsně před svítáním dodýchala svůj díl věčnosti.
Byl to požehnaný život. Dvaadevadesát let jí byl
dopřáván zázrak zrození dne i noci. A ona si to vždycky plně
uvědomovala a pokorně a s úctou vážila: „Vidíš babičko,
řekla své dceři Manči, tak máš vnuka maturantem“, když se
dozvěděla, že její Tomášek vstoupil mezi dospělé. Jako
těmi posledními slovy nám všem dávala naději a víru, že
přeci neumíráme, ale žijeme dál ve svých dětech. Kolik dětí
vlastně bylo jejich. Nedopočítáš se. Jsou to opravdu ty její
po krvi, ale i ty stovky dalších, které zachytila štětcem,
perem nebo jen tužkou v okamžiku radosti, dětské
blaženosti v bezpečí rodičovské lásky v okamžiku očekávání
a chvění nedočkavostí po životě.
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Svítí nám do kuchyně slunce do chvíle, než zmizí za
obzor. Paprsky dopadají na obrazy na stěně už několik let.
A včera moje žena chodila mezi sluncem a těmi obrázky a
já slyšel jak si potichu šeptá slova napsaná drobnou rukou,
jak do sebe vpíjí prostou krásu a barevnost České lidové
písně a kresby. Byl to poslední západ slunce, který se od
nás přestěhoval přes řeku až k domu, až tam, kdy od této
chvíle bude navždy prázdné místo u velkého stolu. Ale
nejen tam. Už nikdy se nezachvěje bílý list papíru, aby do
sebe přijal vůni lučního kvítí pod Třebatovem, furiantské
gesto šohaje, dobro a zlo pohádky. Odešla paní malířka.
Nechala nám tu všem, kteří ji měli rádi svůj dílek věčnosti
naplněný až po okraj láskou.
Zadívej se do jediného obrázku a přivoláš dětství a vůni
chleba...rozkvetlých jabloní...maminku..
A nestyď se za slzu, která ti steče po duši. Nemusí přeci
láska a dobro zvítězit jen v pohádkách.
Děkujeme za Váš celý život, paní malířko!
Zasloužilý umělec Luděk Munzar

Středisko výchovné péče Varianta
přestěhováno do Police nad Metují
Od 1.10.2009 jsme se přestěhovali z prostorových
důvodů z Broumova, kde jsme 10 let působili, do Police nad
Metují města.
Střediska výchovné péče jsou ambulantní preventivně
výchovná a poradensko-terapeutická zařízení pro děti a
mládež, která se ocitá v náročných životních situacích,
které jsou převážně ve spojení s problémovým chováním.
Jedná se především o problémy ve škole, v rodině, v
sociálních vztazích, osobnostní problémy včetně poruch
chování jako takových (záškoláctví, agresivita, zneužívání
návykových látek, juvenilní trestná činnost).
Ve Středisku výchovné péče Varianta působí 3 na
příslušné výši vzdělaní o proškolení odborníci: Mgr. Dana
Nývltová (vedoucí SVP, speciální pedagog-etoped), Viktoria
Maixnerová (psycholog), Bc. Eva Hetfleišová (sociální
pracovnice).
Naším střediskem projde ročně kolem sta klientů.
Měsíčně přichází do střediska přibližně patnáct nových
žádostí o vyšetření dětí a mládeže ze škol, od rodičů či
z OSPOD, z nichž většina spadá do kompetence SVP. Tyto
děti a mladiství se stávají našimi klienty nebo jsou žádosti
vyřízeny formou krizové intervence či jednorázové
poradenské konzultace pro rodiče a dítě, v případě potřeby
jsou klienti posíláni do jiných institucí (pobytové SVP,
OSPOD,PPP, DDÚ). S dětmi a adolescenty, kteří se stávají
klienty našeho zařízení se pracuje koncepčně a dlouhodobě
(po dobu několika měsíců). V rámci zlepšení spolupráce se
školami dochází naši pracovníci přímo do jednotlivých škol
na konzultace s učiteli klientů a výchovnými poradci.
SVP VARIANTA nabízí v rámci svého ambulantního
provozu následující formy práce:
Individuální práce s klientem
- analýza situace, postupné řešení problému formou
individuálních konzultací či psychoterapie
Skupinové formy práce
- vytvořená skupina z klientů SVP a jejich společná
práce (kolektivní zkušenost, zpětná vazba skupiny na své
chování a projevy, tématické zaměření skupinové práce dle
akutních potřeb členů skupiny)
Práce s rodinou
- společné hledání a zvládání problémových situací,
vymezování rolí a přístupu v rodině, zlepšování vztahů a
komunikace v rodině
Krizová intervence
- aktuální pomoc v tíživé situaci poskytnutí kontaktu na
další instituce, vhodné poradny či příslušná zařízení
věnující se dané problematice
Práce s třídními kolektivy a spolupráce se školami

- jedná se zejména o intervenční programy pro
problémové kolektivy včetně případných konzultací
s třídními učiteli a výchovnými poradci.

Schůzky Klubu filatelistů 05-84 v Polici nad Metují
Sběratelé poštovních známek našeho klubu se budou
v příštím roce scházet opět v malé zasedací síni polické
radnice v těchto termínech: 15. února, 19. dubna, 21.
června, 18. října a 20. prosince 2010. Schůzka bude vždy
od 14.00 do 14.30 hodin. Rádi mezi sebou přivítáme nové
zájemce o filatelii!
Novinkář Stanislav Plachta a předseda Miloslav Thér

Byli bychom rádi, kdybyste tuto zprávu zároveň
pokládali za možnou pozvánku k návštěvě našeho
zařízení, rádi Vám poradíme a rádi si poslechneme i Váš
příběh a ochotně Vám pomůžeme. Naše služby jsou
diskrétní a Vaše informace udržíme v bezpečí (viz.
zákon č. 101/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000)
Kontakt:
Bc. Eva Hetfleišová
SVP Varianta
Tyršova 327, 549 54 Police nad Metují
tel.: 491 521 519, 731 389 631

Astronomický klub
Police nad Metují

Filatelistické noviny >>>>>>>>>

LISTOPADOVÉ METEORY

Novinky z filatelie
Emise
k poctě
175.
výročí písně Kde domov
můj. U zrodu písně Kde
domov můj? stáli a hlavně
konali tři mužové. První
z nich, spisovatel, dramatik
a divadelník Josef Kajetán
Tyl napsal frašku o tradiční
slavnosti pražských ševců
s názvem Fidlovačka, aneb
žádný hněv a žádna rvačka,
která měla premiéru ve
Stavovském divadle v Praze
21. prosince 1834. Zazněla
v ní hudba i zpěv zásluhou
druhého tvůrce, skladatele
a
dirigenta
Františka
Škroupa. Do třetice to byl
výkon
skvělého
pěvce,
basisty Karla Strakatého. Ten zapůsobil svým podáním písně
o domově na obecenstvo zcela mimořádným dojmem. Píseň
zlidověla a v pravém slova smyslu znárodněla. Její první
sloka se stala součástí československé státní hymny a od
roku 1993 je státní hymnou České republiky.
Nejde o první známku
s touto písní. V roce 1934
připomenula
čs.
pošta
tehdy stoleté jubileum
jejího vzniku archovým i
aršíkovým vydáním hodnot
1 a 2 Kč s vyobrazením
kresby
Josefa
Mánesa
Domov.
Námět známky:
Známka je vydána k
příležitosti oslav výročí
významných listopadových
událostí v dějinách ČR.
Konec listopadu roku 1939
a 1989 byly, a stále jsou,
pro Českou zemi velmi
významnými mezníky. První
rok symbolizuje období
začátku
okupace
nacistickým Německem, II. světovou válku a léta utrpení.
Oproti tomu rok 1989 je rokem ukončení dlouhé éry, kdy v
našem státě vládl komunistický režim.
Způsob tisku: tisk ofsetem na výšku (na známce je
zachyceno datum 17. 11. v bílé barvě a pod ním jsou
uvedeny oba roky 1939 a 1989; známka má podtisk v barvě
bílé, modré a červené, což symbolizuje vlajku České
republiky).

V noci ze 17. na 18. listopadu budeme mít
možnost sledovat činnost meteorického roje Leonidy.
Pojmenování roje souvisí s latinským názvem
souhvězdí Lva - Leo, Leonis.
Krátce z „meteorické“ terminologie: meteoroid =
částice meziplanetární hmoty, obíhající kolem
Slunce, meteor = létavice, „padající hvězda“,
světelný jev, který pozorujeme na noční a ve
výjimečných případech i denní obloze, meteorický
roj = hromadný výskyt meteorů, které zdánlivě
vylétají z jednoho místa na obloze. Meteory, které
patří k roji Leonid, vylétají tedy ze souhvězdí Lva.
Místo se odborně nazývá radiant a je poblíž hvězdy
ksí Leo.
Předpověď pro letošní Leonidy zní velmi
optimisticky. Pokud nás (jako obvykle) nezklame
počasí, mohli bychom v noci ze 17. na 18. listopad
mezi 22 a 1 hodinou pozorovat roj s maximem až 200
meteorů za hodinu. Ale pozor – je to pouze
předpověď. V roce 1998 nastalo maximum Leonid
s časovým předstihem cca 16 hodin.
Z historie pozorování meteorického roje Leonidy
jsou zcela mimořádné roky 1833 a 1966. Lidé v
Severní Americe tehdy pozorovali roj s četností
několika desítek tisíc meteorů za hodinu!
Na závěr je třeba připomenout, že listopadové
Leonidy mají souvislost s dráhou komety 55P/TempelTuttle.
Na hvězdárně v Pardubicích jsme se 7. října
zúčastnili vernisáže výstavy nazvané Expedice
SAROS. Vystavené unikátní fotografie dokumentovaly
cesty za úplným zatměním Slunce. Astronomové –
odborníci i nadšení amatéři navštívili Thajsko,
Venezuelu, Maďarsko, Turecko a v letošním roce i
Čínu.
Na vernisáži výstavy byli přítomni vzácní hosté,
veteráni kosmických letů. Kosmonaut Viktor
SAVINYCH (Rusko) a astronaut James VOSS (USA),
kteří v naší zemi pobývali v rámci programu ASE XXII
Planetary Congress – Prague 2009.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC

22. listopadu v 5 hodin 22 minut SEČ
vstupuje do znamení Střelce,
v listopadu se den zkrátí o 1 hodinu a 20
minut,
2. v úplňku, 9. v poslední čtvrti, 16 v
novu, 24. v první čtvrti,
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MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

není pozorovatelný,
nízko na ranní obloze, končí období dobré
pozorovatelnosti planety v tomto roce,
po celou noc v souhvězdí Raka,
na večerní obloze v souhvězdí Kozoroha,
na ranní obloze v souhvězdí Panny,
na večerní obloze v souhvězdí Vodnáře,
na večerní obloze v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Podzimní prázdniny aneb
skautské výlety
Už nás je tolik, že jet společně na jednu chatu, jak
jsme byli doposud zvyklí, je dost problém. A tak každý oddíl
vyrazil podle svých zájmů do jiných končin. I tak jsme
způsobili poprask na zastávce ve Žďáře, odkud obvykle
vyjíždíme. Takovej nával cestujících tam díky nám hned tak
nevidí.
Nejblíže byla vlčata. Podzimní prázdniny strávila na
velmi originální chatě Čepelka na Brendách. To je
v Jestřebích horách, kousek od Žaltmanu, v místech, kde
podle Čapkových pohádek působil slavný loupežník
Lotrando. Čapkovy pohádky jsme si také četli na dobrou
noc a byly také motivem mnoha her. Na výletech jsme
hledali Lotrandovu jeskyni, vylezli na rozhlednu na
Žaltmanu, prohlédli si muzeum bratří Čapků ve
Svatoňovicích, kde mají také skvělou cukrárnu. Přestože
nebylo zrovna skvělé počasí, barvy podzimu byly úžasné a
barevné listí se stalo vděčným materiálem pro výtvarná díla
večer na chatě.
Skautky se světluškami strávily prázdniny v Nymburku.
Tohle město a jeho okolí pro nás nevypadá moc zajímavě,
ale skautská základna Tortuga a její okolí nabízela skvělé
prostředí pro spoustu zajímavých programů. Zkuste si třeba
v neznámém městě podle slepého plánku nalézt označené
budovy a zjistit o nich něco zajímavého. Na zámku Loučeň
se zase krásně bloudilo v labyrintech z přírodních materiálů
– z tisů, buxusů, kamene či dřevěných palisád. Skautky
putovaly do Kerska po stopách Bohumila Hrabala, světlušky
zase navštívily skanzen lidové architektury v Přerově nad
Labem, kde se mohly podívat, jak dřív lidé žili, kde se děti
učily a dozvěděly se, jak dřív probíhala svatba od samého
začátku až do konce. Nechyběla ani lázeňská promenáda po
Poděbradech s nezbytnými lázeňskými oplatky. Večer ještě
vždy zbylo dost sil na několik vypečených her, výrobu
družinových triček, nebo šperků z moduritu a další společné
činnosti.
Oddíl bratra Františka složený z polických skautů vyrazil
nejdál. Během výpravy za poznáním Plzeňského kraje jsme
toho viděli a zažili mnoho. Ve středu 28. října jsme
navštívili Pivovarské muzeum a Zoologickou zahradu v Plzni,
den poté nás čekala nesmírně zajímavá výprava za
poznáním Chodska. Putovali jsme po stopách Jana Sladkého
Koziny, vycházeli jsme z Domažlic, prošli přes Újezd, kde
jsme navštívili Kozinův statek, pak jsme přes Trhanov
doputovali až do Klenčí pod Čerchovem. V tomto malebném
městě jsme si prohlédli expozici věnovanou osobnosti
J.Š.Baara. Dva dny jsme prožili společně s vlčaty z Boru na
skautském srubu nedaleko Třemešné pod Přimdou,
uprostřed hlubokých hvozdů Českého lesa. Pak jsme se
vrátili do Plzně a vyrazili do před rokem otevřeného
Techmania science center. To je založeno na expozicích
složených z interaktivních exponátů, které herní formou
přibližují určitý matematický či fyzikální princip. Užili jsme
si tady spoustu zábavy a mnoho se toho dozvěděli. V sobotu
jsme hráli hru v historickém centru Plzně a v neděli vyrazili
plni zážitků domů.
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Josef Hejnyš, Lenka a Michal Burešovi

A zase jsme nosili dříví do lesa
V loňském létě jsme nosili klády na povalové chodníky
dolů do Kovářovy rokle. Tentokrát je taháme nahoru na
hřeben Broumovských stěn ke Koruně. Tam je skoro dvě stě
metrů shnilých lávek přes bažinatá místa a tak je třeba je
vyměnit za lepší a pevnější, aby bylo možné bezpečně tudy
procházet. S podporou správy CHKO se podařilo získat
grant z Ministerstva životního prostředí a tak je možné
zaplatit vybudování cca 90 metrů nových chodníků. Z
prostředků Lesů ČR pak můžeme vybudovat chodníky další.
Znamená to ovšem v tomto už dost nepříjemném
podzimním počasí odmakat pěkných pár hodin ve skalách
při ne zrovna lehké práci. Klády něco váží a terén je značně
členitý a rozbahněný, donášková vzdálenost hodně dlouhá.

MAMINA >>>

(Maminky, Miminka a Nápady)

Pangas v růžovém kabátku s
brambory (od Káti)
Předvaříme si oloupané a nakrájené brambory v osolené
vodě. Scedíme a dáme do vymazaného pekáčku, lehce
posolíme, posypeme drceným kmínem. Nahoru položíme 3-4
ks filetů zmrazené ryby pangase.
Uděláme si zálivku ze zakysané smetany, 2 vajec, pár
plátků šunky nakrájené na drobno a nastrouhaného sýra
(druh sýra dle chuti), osolíme, přidáme mletou červenou
papriku a pro dospělé opepříme. Zalijeme rybu, necháme
částečně protéct i na brambory. Dáme do trouby a necháme
zezlátnout a vajíčko ztuhnout, cca 15 min. při 200 stupních.
(Pozn.: Při nákupu mraženého pangase si dáme pozor a
řádně čteme etiketu, balení by nemělo obsahovat více než
10% vody. Pro děti je tato ryba výborná – je bez kostí.)
Organizace těchto prací se opět ujalo Občanské sdružení
JULINKA. Na práci se, stejně jako v loňském roce, podílejí
členové klubu přátel turistiky a hlavně hasiči z Police i
Ledhuje. Zatím máme za sebou několik odpolední na pile a
jednu sobotu ve skalách, hotových je 34 metrů chodníků.
Další pracovní soboty ještě budou následovat a doufáme, že
se podaří do zimy dílo dokončit. Pokud má někdo zájem se
zapojit, bude vítán. Machři, aby byli in, chodí do posilovny
a platí za to nemalý peníz. Ti chytřejší přijdou pomoci
s instalací nových chodníků ke Koruně. Zaposilují si také, a
na zdravém povětří, udělají při tom kus užitečné práce a
ještě i vydělají něco peněz na Vánoce. To zní dobře ne?
Špatný stav turistických cest není zrovna dobrou
vizitkou obyvatel tohoto regionu. Nikomu nepatří a tak
nikdo necítí povinnost či potřebu se starat o jejich údržbu,
vynakládat na to peníze. A tak se lávky rozpadají, zábradlí
rezatí, schody se hroutí, cesty podléhají erozi, zarůstají
stromy a keři, případně obrůstají kopřivami. Občanské
sdružení JULINKA na tuto skutečnost už dlouho nejen
upozorňuje, ale také dělá hodně pro to, aby se situace
zlepšila. Téměř rok usilovali jeho členové o získání
finančních prostředků z grantů Česko-Polské spolupráce.
Nakonec bylo toto úsilí korunováno úspěchem. Tím se
otevřela cesta k řešení alespoň těch nejbolavějších úseků
turistických cest. A to je příležitost pro každého, kdo je
ochoten přiložit ruku k dílu a pomoci s realizací prací na
opravách a modernizaci turistických cest. Aby se tu chodilo
lépe nejen turistům - návštěvníkům, ale i nám samotným.
Tak kdo si chce máknout už nyní, může volat na tel.
číslo: 723 465 971. Určitě se domluvíme.
Josef Hejnyš, předseda sdružení

Obec Velké Petrovice vyhlašuje

VEŘEJNOU SBÍRKU

ZVON DO ZVONICE VELKÉ PETROVICE

Termín: od 9.11.2009 do 31.5.2010.
Na výrobu nového zvonu s lineárním
pohonem můžete přispět na speciálně
zřízený účet č. 43-5727560247/0100
Občané Velkých Petrovic mají
možnost přispět také do pokladniček a
na základě sběracích listin (blíže na
letácích a na vývěskách v obci).
Děkujeme všem, kteří přispějí.

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.
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.
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!!
Od nového roku plánujeme znovu otevřít kroužek
Keramiky spojené s dalším tvořením pod vedením Simony
Pohlové. Jedná se o tvořivý kroužek, kde budou mladší děti
s pomocí rodičů a starší děti sami poznávat keramickou
hlínu a tvořit z ní výrobky. Další náplní programu bude
tvoření z jiných a netradičních materiálů. Vaše přihlášky
přijímáme na mailu i.monka@seznam.cz nebo v MC, bližší
info Vám poskytneme i na tel.: 728 334 087. Konkrétní
časové údaje o konání kroužku budou konzultovány
s přihlášenými zájemci. Přihlášky přijímáme do konce
tohoto roku. Finanční podmínky jsou stejné jako u cvičení
na míčích.

Doplňkový program v mateřském centru
Čtvrtek 12. listopadu v 16 hodin - Babinec – hvězdičky a
ozdoby z korálků
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Při dalším tvořivém odpoledni si vyrobíme hvězdičky a
ozdoby z korálků. Veškerý materiál bude zajištěn. Vstupné
je 30,- . Setkání je určeno široké veřejnosti, není třeba se
na něj přihlašovat.
Čtvrtek 12. listopadu – Canisterapie
Lekce canisterapie jsou určeny klientům dětského věku
se
speciálními
potřebami
z mikroregionu
Policka.
V současné době jsou navštěvovány 7 klienty a jejich
rodinami.
Lekce canisterapie a speciální odpolední programy s
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 14. listopadu dopoledne – stánek MC na
Martinských trzích
Již třetím rokem si maminky navštěvující mateřské
centrum MaMiNa připravili pro návštěvníky Martinských trhů
v Polici nad Metují stánek se svými výrobky. Nebudou
chybět oblíbené martinské rohlíčky, ale i další zajímavé
věci.
Velmi děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy
stánku a také Městu Police nad Metují za poskytnutí
prostoru a Potravinám Petr Purkert.
Čtvrtek 19. listopadu v 9.30 – Módní přehlídka
Lektorky dopoledních programů – Iveta Vítková a Lada
Úlehlová si pro děti a jejich rodiče připravili speciální
dopoledne s módní přehlídkou. Děti si užijí program
obohacený o procházku po přehlídkovém molu a následnou
diskotéku. Malé modelky a modelové si jistě s pomocí svých
rodičů doma vyberou zajímavé kreace, které si obléknou a
předvedou ostatním návštěvníkům. Odměna je jistě
nemine.
Středa 25. listopadu v 16 hodin – Specifické poruchy
učení z pohledu matky
Povídání, které si pro nás připravila paní Máslová, se
bude zabývat vysvětlením základních pojmů dyslexie,
dysgrafie a další dys. Poradí rodičům, jak se dají tyto
poruchy odhalit, v kolika letech se u dětí nejčastěji
projevují a nabídne možnosti, jak pomoci. Samozřejmostí
jsou odpovědi na Vaše dotazy.
Vstupné je 30,-. Přednáška probíhá v prostorách MC na
1. stupni ZŠ.
V případě zájmu rodičů zajistíme hlídání dětí. Pokud
máte o hlídání zájem, je nutné nás kontaktovat na tel.:
777 903 029 nebo mailu: katahlavkova@seznam.cz do
pondělí 23.11. Hlídání bude zajištěno od počtu min. 3 dětí.
Čtvrtek 26. listopadu – Babinec – Adventní věnce
Milí tvořiví přátelé, je to k nevíře, ale Advent již klepe
na dveře. Ani tento rok nebudeme pozadu a opět si
vyrobíme adventní věnec zajímavou technikou. Potřebný
materiál bude upřesněn na plakátech.
Čtvrtek 3. prosince v 9.30– Čertovský rej
Cílený program plný říkadel, písniček a tanečků bude
zaměřen na andělé a čertíky, děti mohou také přijít
v převleku nebo červeno-černé kombinaci oblečení jako
čertíci. Každý malý čertík dostane malou odměnu. Možná
přijde i Mikuláš.
Středa 9. prosince dopoledne – Prevence kriminality
Povídání s maminkami si připravila nprap. Jana
Pecoldová, která pracuje jako preventistka v Preventivně
informační skupině Náchod u Policie České republiky. Po
dopoledním programu si budeme s maminkami povídat na
témata Jak nedat zloději příležitost, jak se bezpečně
chovat na ulici a v dopravě, Jak auto není trezor nebo Jak
se nebát volat policii. Samozřejmostí jsou otázky a
odpovědi. Tato témata jsou v čase předvánočních nákupů
velmi aktuální, nikdy není na škodu zopakovat si zásady
správného jednání. Na závěr povídání dostanou účastníci
malé dárečky.
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Pozvánky, nabídky, sdělení
Fotografie z činnosti MC k dispozici návštěvníkům
Oznamujeme, že v mateřském centru jsou k dispozici
CD s fotografiemi a videi z programů a akcí MC za školní rok
2008/2009, dále z kroužku Tanečků a programu Malý
Zvídálek. Pokud máte o některé z těchto CD zájem,
kontaktujte nás na mailu: katahlavkova@mcmamina.cz
nebo 777/903 029 nebo přímo v MC. CD je možno zapůjčit
domů, kde si stáhnete Vámi vybrané fotografie nebo Vám
ho můžeme i nechat vypálit celé.
Slavnostní předávání certifikátů Společnost přátelská
rodině
Dne 2.11. se konalo slavnostní předávání certifikátů
Společnost přátelská rodině (SPR), kterou každoročně
vyhlašuje Síť MC ČR, jímž je MC MaMiNa členem. Akce,
která se konala pod záštitou hejtmana L. France, se
uskutečnila za milé přítomnosti radního za sociální oblast p.
Uchytil a také prezidentky Sítě MC ČR paní Rut Kolínské, ve
Studiu Beseda v Hradci Králové. Za Maminu se účastnily dvě
zástupkyně (plus dvě mimča :)
Jsme velmi rádi, že místo v porotě, která hodnotila
jednotlivé návrhy na ocenění SPR, přijala starostka Police
nad Metují paní Ida Seidlmanová. Velmi jí tímto děkujeme
nejen za její účast při rozhodování o SPR, ale také za její
úžasnou reprezentaci myšlenky SPR a potažmo i našeho
města.
Vzhledem k tomu, že Police nad Metují postoupila do
druhého kola soutěže Obec přátelská rodině, pevně věříme,
že ocenění získáme, dílem i díky velkého přičinění paní
starostky. Velmi děkujeme.
Nedělní setkání s Písničkou aneb Postřehy z účasti na
speciální terapii
Moc se s vámi chci podělit o příjemné zážitky
z nedělního odpoledne, které především pro rodiny s dětmi
se speciálními potřebami a další návštěvníky mateřského
centra uchystal tým lektorky canisterapie paní Milady
Macháčkové. Odpoledne 25.10. 2009 bylo zpestřeno
muzikoterapií. Sešlo se nás 5 rodičů a 7 dětí.
Lektorka Eva nám nachystala posezení u „ohníčku“
z dřívek a kamínků. Nejdřív jsme všichni stavěli domeček
pro panenku Písničku, která nás provázela celým
odpolednem. Použili jsme všechno, co jsme v centru našli a
co se na domeček hodilo.
Eva s sebou přinesla spoustu neobyčejných hudebních
nástrojů. Nejvíc se asi dětem zalíbil xylofon s andělsky
krásným zvukem, krásné říční kameny, „mlýnek“, tepané
kovové koule různých velikostí, které děti koulely a
strefovaly se tak do kovové tyčky.
Zpívali jsme, hráli na nástroje, poslouchali hudbu,
tančili, byli jsme na dobrodružné výpravě v pralese. Dlouho
s dcerou nezapomeneme na tanec se šátky. Eva nám
vyprávěla příběh o bále na zámku a my jsme krásný
hedvábný šátek proměňovali v tančící princeznu, vznešenou
královnu, moudrého krále, veselého kašpárka. Taky jsme si
hráli na vláčky, vystřídali jsme se, každý byl chvíli mašinka
a pak zase vagónek. Mašinky byly tak šikovné, že si jejich
vagónky mohly zkusit zavřít oči. To byste viděly tu hrdost a
zodpovědnost v očích 3-4 letých dětí, když spolehlivě, bez
karambolů vedly své maminky a kamarády. Celý program
nás postupně a nenásilně směřoval ke spolupráci. Byl to
opravdu krásný pohled na děti, jak na hudbu ve dvojicích
houpaly v šátku krásné duhové skleněnky, aby jim
nevypadly.
Celý program byl tak výborně poskládán, že i naše
poměrně malé děti vydržely celé 2 hodiny soustředěné.
Prostě nás to moc bavilo. Děkujeme a těšíme se na příště.
S velkým nadšením zapsala Naďa Dvořáková
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

rozum, že autobus se musel pokřtít a takováto událost
řádně oslavit, a tak se vyjelo v pondělí 19. října 2009 na
projížďku (i s paní starostkou) na Slavný. A autobus pokřtěn
byl. Tak mnoho šťastných kilometrů!
Šárka Pokorná

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala Šárce a Otovi
Pokorných za úžasný nápad uspořádat výstavu fotografií
„Jak se žilo v Pěkově“. Nekonečné vzpomínky a nové
informace od zúčastněných nebraly konce ani po třetí
návštěvě. Není divu, že v knihovně bylo rušno i mimo
otevírací hodiny.
Přeji ještě hodně takhle vydařených akcí.
Alena Jenková

Muzikoterapie

Členové Osadního výboru v Pěkově mě pověřili úkolem,
abych každý měsíc napsala pár řádků do Polického
měsíčníku o tom, co se v Pěkově událo nebo se bude dít.
Pokusím se tedy o to.
1) KNIHOVNA: Ve dnech 3. až 14. října 2009 proběhla
v pěkovské knihovně výstava fotografií „Jak se žilo v Pěkově
a na Honech kdysi a nyní...“. Fofografií se sešlo od 36ti
rodin kolem 900 kusů, proto nebylo ani možné všechny
vystavit. Vernisáž 3. října 2009 navštívilo 74 lidí, posedělo
se u vínečka a kávy, zavzpomínalo se – bylo na co. Sešli se i
lidé, kteří nemají jinak moc šancí se potkat. A to byl také
jeden z účelů akce. Původně byla výstava plánována do 10.
října, ale na četná přání byla otevřena až do 14. října t. r.
a za celou dobu ji shlédlo 302 návštěvníků z Pěkova i
širokého okolí (doloženo návštěvní knihou). Pěkovská
knihovna tímto děkuje všem, kteří si vyšetřili nějaký ten
čas a výstavu navštívili a dále i polickým knihovnicím, které
pomohly se skenováním fotografií, ze kterých vznikne CD a
později budou v pěkovské knihovně k nahlédnutí i v tištěné
formě (poslouží i jako příloha pěkovské kroniky). A ještě
prosba: pokud někdo vlastníte fotografie nebo různé
materiály týkající se Pěkova (dřívější i současné) a byli
byste ochotni je zapůjčit, ozvěte se, prosím, na mail:
pokorny.pekov@seznam.cz nebo přímo v pěkovské anebo
polické knihovně.
2) LOUTKÁŘI: Příspěvek p. Karla Knittela – „Nová
sezóna v loutkovém divadle“.
Nová zimní loutková sezóna 2009-2010 v Pěkově začala
vlastně už v létě. Bylo nutno sehnat nové, u nás ještě
nehrané scénáře her pro ty nejmenší i starší děti. Podařilo
se nějaké zajistit. Po zralém výběru se členové
loutkohereckého kroužku představí čtyřmi hrami – od
prosince 2009 do března 2010 (každý měsíc bude uvedena
jedna). Naší snahou je, aby se děti pobavily a získaly
zkušenost, že každé zlo je vždy potrestáno a pravda zvítězí.
Závěrečné představení je rozšířené o vystoupení
pěkovských hudebníků z řad dětí – děti rády předvedou své
umění mladším kamarádům. Nakonec proběhne tombola o
skromné ceny, každý malý divák si nějakou odnese.
Termíny jednotlivých představení budou vždy upřesněny a
to podle toho, jak se nám podaří pohádky secvičit. Všem
příznivcům – hlavně dětem, přejeme pěknou podívanou a
srdečně zveme do pěkovského loutkového divadýlka.
3) HASIČI: SDH Pěkov zakoupil starší autobus Sor 7,5 lili
pro 26 osob – nahradí malý modrý autobusek, který už má
své odslouženo, a do kterého se vešlo 20 sedících osob.
Částkou 45.000,- Kč přispěl MěÚ Police n. Met.. To dá

CESTA V PĚKOVĚ

V Pěkově se minulý měsíc úspěšně opravila cesta,
dlouhá asi 350 m . Z blátivé cesty je pěkná asfaltová.
Převážně bude využívaná chodci a cyklisty. Kopíruje státní
silnici,kde není možné vybudovat chodník. Peníze na opravu
se získaly z prodeje domu čp.79 v Pěkově. Poděkování patří
všem zastupitelům,kteří odsouhlasili prodej a souhlasili, že
celá částka se zainvestuje v naší obci.
BK

KAPLIČKA V PĚKOVĚ

Letos na jaře se opravovala obecní kaplička v Pěkově.
Bezmála 60% na tuto opravu daroval pěkovský občan.
Zbývající část zaplatilo město. V neděli 18.října při
pěkovském posvícení byla kaplička vysvěcena, na její
počest Polická garda ostrostřelecká vystřelila slavnostní
salvu.

Všem, kteří se
zúčastnili této
slavnosti, patří
upřímné
poděkování.
BK
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Milé dámy a pánové,

Poděkování

Touto cestou bych chtěla moc a moc poděkovat lidem,
kteří mi pomohli a bez jejich rad by se nemohl uskutečnit
můj velký sen. Nevím u koho mám začít……je jich tolik a mě
je jasné, že někdo musí být poslední, ale i ten poslední pro
mě udělal velmi mnoho. A kdo mi pomohl? Ida Seidlmanová,
Helena Ištoková, Jitka Klímová, Jitka Ištoková, Ilona
Kejdanová, Monika Trnovská, Ivana Richterová, Lukáš
Petříček, Věra Kašíková, Petra Kosová, Jaruška Lokvencová,
Václav Zítka, Miroslav Jirásek, Živnostenský úřad a Sociální
odbor v Náchodě a Živnostenský úřad v Broumově.
Ještě jednou všem děkuji Renata Steinerová

Ahoj děti a dospěláci!

Jmenujeme se Divadlo Kočky a hrajeme maňáskové i
hrané divadýlko pro mateřské školky. Naše pohádky jsou
zaměřeny na čtvero ročních
období. Po maňáskovém
představení vystoupí na scénu Pepina s Klaunem. Pepina je
rezatá, pihovatá fešanda, která umí krásně zpívat a někdy
zlobí Klauníka. Klaun je takový popleta, co nic neumí a
nezná. Ale za pomocí dětí na všechno přijde.
Na nohách má krásné klaunovské boty, ušité ševcem
Jiráskem. Látku na divadlo jsme získaly od pana Zítky. A
tímto oboum pánům srdečně děkujeme.
Divadlo Kočky jezdí od školky ke školce, od města k
městu, od vesnice k vesnici.
Příští měsíc navštíví dětské oddělení v Nemocnici
Náchod. A má v plánu navštívit i děti v Dětském domově v
Broumově.
A pro ty děti co nechodí do školky? Je možnost si nás
pozvat domů.
V plánu máme i vycházky a vyjížďky po okolí v
doprovodu Klauna a Pepiny.
Záleží jen na dětech, jestli vezmou rodiče s sebou
anebo je nechají u prarodičů.
Na brzké shledání se těší Pepina a Klaun (Divadlo
Kočky) Pepina tel: 605 982 960 Klaun tel: 607 824 616

po novém roce plánujeme pro vás Gramofonové
dýchánky. Přijďte a zavzpomínejte si u LP desek na staré
dobré časy. Termín konání upřesníme buď v Senior klubu
Ostaš, který se schází jednou za měsíc v Pellyho domě a
nebo v lednovém výtisku Polického měsíčníku.
S pozdravem Martina Junková a Renata Steinerová

Odpoledne stolních her
Pro všechny náruživé hráče, kteří nemají spoluhráče, tu
máme příležitost, jak se zdravě vyřádit.Po novém roce
plánujeme pro malé i velké hráče stolní hry.
Můžete čekat hry jako je třeba Člověče nezlob se,
Kanasta, Prší, Žolíky, Mariáš, Kvarteto, Černý Petr, Šachy,
Mlýny apod. Hry které neumíme se od vás rády naučíme.
Termín konání odpoledních stolních her upřesníme v
lednovém polickém měsíčníku. Těšíme se na vás.
S pozdravem Martina Junková a Renata Steinerová
Kontakt: 605 982 960, 607 824 616

POZVÁNKA

Sdružení přátel obce Malá Čermná PUMPA pořádá
besedu
s promítáním
historických
fotografií a pohlednic jedné z obcí tzv.
Českého koutku v Kladsku a to obce
STROUŽNÝ,
nyní
Pstrążna,
dříve
Strausseney. Akce se koná v sobotu dne
21. listopadu 2009 od 13.30 hod. ve
společenské místnosti Domova důchodců
v Malé Čermné. Bližší informace na
www.pumpa-malacermna.cz nebo na
telefonním čísle 602839374.
SRDEČNĚ ZVEME.

Terénní domácí služby

Minulý měsíc v Polickém zpravodaji o nás vyšel článek.
Touto formou vám chceme oznámit rozšíření našich služeb.
A to o holičství a kadeřnictví. Tyto služby nabízíme vám
všem, kteří již nemůžete sami dojít do kadeřnictví.
Přijdeme za vámi až k vám domů. Holíme, stříháme,
barvíme všechny věkové kategorie. Pro malé děti, které se
bojí a pláčí při stříhání, je tu možnost ostříhání v převleku
pohádkových postav.
Telefon : Martina Junková 605 98 29 60
Chcete překvapit své blízké a nevíte co k Vánocům,
narozeninám nebo je jen tak potěšit ?
Je tu možnost odkoupení poukázek v různých cenových
hodnotách v oblasti domácích terénních služeb. Např. mytí
oken, celkový úklid domácnosti nebo stříhání a barvení
vlasů, venčení domácích mazlíčků, v neposlední řadě je
možné si poukázkou zarezervovat divadelní představení
s Pepinou a Klaunem a mnoho dalších služeb. A kde tyto
poukázky získat ? Bližší informace o poukázkách, celkové
nabídce služeb a cen získáte na níže uvedených kontaktech.
S pozdravem
Martina Junková tel: 605 982 960,
e-mail: panijame@seznam.cz
Renata Steinerová tel: 607 824 616, e-mail:
renata.maxovka@seznam.cz
Renata Steinerová 607 824 616

25

Lidové pranostiky podle církevních
svátků na měsíc listopad
Listopad je jedenáctý měsíc roku. V starém římském
kalendáři to byl měsíc devátý – november a toto
pojmenování převzala v drobných obměnách většina
evropských jazyků. Český název měsíce souvisí bezpochyby
s padajícím listím.
1. listopadu: Všech svatých
- Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
- Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o sv. Martině
o půlnoci.
- Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o sv. Martině
se vší mocí.
- O Všech svatých jsou-li větry, znamenají zimu
proměnlivou.
- Všichni svatí dluhy platí.
2. listopadu: Dušiček
- Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to
oznamuje

9. listopadu: sv. Teodora, vojína, mučedníka v Sýrii (+ 306)
- Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá.
Svatý Teodor – mrazy lezou z hor.
11. listopadu: sv. Martina, biskupa ve Francii (+ 397)
- Jaký den svatého Martina, taková bude zima.
- Jižní vítr na Martina – mírná zima.
- Martinův led bude vodou hned.
- Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
- Na svatého Martina dobrá bývá husina; pohleď na hruď a
na kosti - poznáš, jaká zima
se přihostí.
- Na svatého Martina husa nejpěkněji zpívá ( na pekáči ).
- Na svatého Martina kouřívá se z komína.
- Na svatého Martina zima chod svůj začíná.
- Martině po ledu, o vánocích po blátě.
- Po svatém Martinu zima nežertuje.
- Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se
honí.
- Radost Martina je husa a džbán vína.
Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
Svatý Martin usedá s díkem u teplých kamen.
12. listopadu: sv. Josafata, mučedníka na Ukrajině (+ 1623)
- Na svatého Josafata, lepší kožich nežli vata.
16. listopadu: sv. Otmara, opata ve Švýcarsku (+ 759)
- Na svatého Otmara neuvidíš komára.
19. listopadu: sv. Alžběty Durynské ( nar. na Slovensku ),
kněžny a vdovy (+ 1231), nyní 17.11.
- Počasí o svaté Alžbětě předpovídá, jak bude v létě.
21. listopadu: Obětování Panny Marie
- Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.
- Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá
zima se v lednu chystá.
22. listopadu: sv. Cecílie, panny a mučednice v Římě (+
230)
- Svatá Cecílie sněhem pole kryje.
23. listopadu: sv. Klementa, papeže (+ 97)
- Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí.
25. listopadu: sv. Kateřiny, panny a mučednice v Alexandrii
(+ 307 )
- Je-li Kačenka ucouraná – bývá Baruška (4. 12) naškrobená.
- Kateřina na ledě, vánoce na blátě.
- Martin a Kateřina na blátě – vánoce na ledě.
- Na svatou Kateřinu sluší se schovati pod peřinu.
- Svatá Kateřina přichází bíle oděná.
29. listopadu: sv. Saturnina, biskupa a mučedníka ve
Francii ( + ve 3. století )
- Na Saturnina skučí Meluzína.
30. listopadu: sv. Ondřeje, apoštola
- Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
- Na svatého Ondřeje konec pocení.
- Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
- Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
Vybral František Janeček

Nebojte se matematiky
Všimněte si následujících kuriozit čísla 37 a vychutnejte si
i krásy matematiky:

37 ⋅ 3 = 111
37 ⋅ 6 = 222

37 ⋅ 18 = 666
37 ⋅ 21 = 777

37 ⋅ 9 = 333
37 ⋅ 12 = 444

37 ⋅ 24 = 888
37 ⋅ 27 = 999

37 ⋅ 15 = 555

(3

+7
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Skřivánčí písně Josef Václav Sládek
Už to žluté listí opadává,
od jíní jsou luka šedivá,
už nám vlaštovička sbohem dává,
od hor dýchá zima mrazivá.
Obilí se mlátí ve stodole,
jab´ka snesena jsou pod střechu,
brzo sníh pokryje snad i pole,
luh i les se chystá k oddechu.
Vesely však budou naše chatky,
až kolem nich sněhu navane,
u kamen zavrčí kolovrátky,
zabělá se peří nadrané.
Usmívat se bude hospodyně,
s pece budou zpívat jablíčka,
dětem o Karkulce, Meluzině
vyprávět bude babička.
Otevřou se dveře, s košatinou
Mikuláš přinese ovoce,
potom přijde Lucka s hrachovinou
a co mžik tu budou vánoce.
Sbohem tedy, vlaštovičko milá!
Než ty zlaté svoje pohádky
dopoví nám tady zima bílá,
ty přiletíš s jarem nazpátky.
Z Čítanky pro první třídu měšťanských
a středních škol (Praha 1946) vy bral F.J.

Několik rad pro seniory

Příspěvek k Mezinárodnímu dni seniorů
Důchodový věk může i za jistých podmínek být
pohodový. Aby tomu tak bylo, je dobré:

1. Být přiměřeně zdravý. Ve stáří přibývají všeliké

choroby a neduhy, ale hýčkáním se jich nezbavíte. Je
sice fakt, že se jich nezbavíte ani jiným způsobem, ale
proč byste je měli rozmazlovat? Dočasnou úlevu přináší
setkání s vrstevníky, kde se můžete svými potížemi
pochlubit a stát se tak středem pozornosti a obdivu.
Obecně se dá říci, že to, co jste zanedbali před
důchodem, už nedoženete, ale stejně byste toho
kouření mohli nechat.

2. Mít rozum. Znamená to, že si člověk uvědomuje, že už

není takový jura jako dříve, že se nerozčiluje nad
každou prkotinou, ale jen nad těmi důležitými a že ví,
že nikdy nebylo, aby nějak nebylo.

3. Mít rodinu nebo přátele. Buďte rád, že je máte, i když

vám lezou na nervy a pořád na vás něco chtějí. Myslíte
si, že by někdo jiný vydržel vaše neustálé poučování,
jak se má co udělat a zařídit? Domníváte se, že by
někdo cizí měl pochopení pro vaše stereotypní historky
o tom, že jste měl samé jedničky a jak jste byl u
partyzánů?

4. Být finančně zabezpečený. Jste-li v důchodu, musíte se

smířit s tím, že naděje, že se nad vámi někdo ustrne a
nějakou tu tisícovku vám občas půjčí, je zcela
zanedbatelná. Měl jste na zadní kolečka myslet dřív a
neprohýřit každý měsíční příjem v antikvariátech a
knihkupectvích.

5. Mít kde bydlet. Je užitečné, aby i v důchodu měl

37 ⋅ ( 3 + 7 ) = 33 + 7 3 = 370
2

Zima

člověk místo, kam se může vracet; v žádném
restauračním zařízení ani v hale Hlavního nádraží vás
po uzavírací hodině nenechají.

) − ( 3 ⋅ 7 ) = 37

Vybral F. J.
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6. Mít co dělat a o něco se zajímat. Abyste měli co dělat,

o to se většinou vaši blízcí postarají. Bojí-li se však vás
k něčemu pustit, musíte si něco, co nezpůsobí velkou
škodu, vymyslet sami. Také ohledně svých zájmů byste
měli být opatrní – místo zvýšené pozornosti, kterou
věnujete slečně od sousedů, se raději zdokonalujte
v angličtině, naučte se esperanto, poznávejte cizí
kraje. Vzpomínáte na knížku, kterou jste si vždycky
chtěli přečíst, ale nikdy jste se k tomu nedostali?
Tento výčet není pravděpodobně úplný, ale nic vám
nebrání v tom, abyste ho doplnili.
Z brožury Emila Caldy „O věcech a
lidech“ vybral (s jeho souhlasem) F. Janeček

Jména ulic
v Polici (nad Metují) v letu let.
Třetí pokračování ...
K několika změnám v názvech ulic však došlo již před
rokem 1915 a rovněž i později. Roku 1903 oslavil Václav
Vladivoj Tomek, proslulý historik a politik, rovněž čestný občan
města Police, své 85. narozeniny. Město Police mu dne 31.
července uspořádalo okázalé oslavy jeho jubilea, včetně
„průvodu městem, který se odbýval s lampiony a s hudbou
vedením kapelníka Josefa Špičáka.“ Již před zahájením
slavnosti se obecní zastupitelstvo v čele s purkmistrem
Vilémem Pellym, na návrh pořadatelského výboru Tomkových
slavností, usneslo dne 15. července na tom, „aby při
příležitosti
slavností pořádaných k uctění
slovutného
dějepisce, c. k. vládního rady V. V. Tomka, osvědčeného
přítele a příznivce našeho města, příležitostně jeho 85.
narozenin ulice doposud Hořejší zvaná, ku poctě a památce
jeho pojmenována byla ulicí Tomkovou.“ Dvě litinové tabulky
s nápisem „TOMKOVA ULICE“ vyrobil a dne 25. září toho roku
dodal Roman Klatovský z Červeného Kostelce; jedna tabulka
byla umístěna na začátku ulice, na domě čp. 23 obchodníka
Viktora Kristy, druhá na jejím konci, neznámo kde, snad na
domě čp. 45 tehdejšího majitele JUDr. Františka Metalla, tam
kde byla rovněž umístěna jedna z petrolejových lamp
veřejného osvětlení. K tomu je možno pro zajímavost
připomenout, že ulic pojmenovaných „Tomkova“ je v České
republice (dále ČR) celkem deset. Nejsem si úplně jistý, zda
jsou všechny pojmenovány po „našem“ V. V. Tomkovi – ovšem
v Praze a v jeho rodišti Hradci Králové zcela určitě. Je zde však
nutno zdůraznit jinou skutečnost, totiž, že právě tato Tomkova
ulice je jednou z mála ulic, která se takto jmenuje trvale od
této doby až do přítomnosti. Jak záhy poznáme, mnoho jiných
ulic města Police (nad Metují) takové štěstí neměly.
Jednou z těch prvních postižených byla ulice Nádražní –
jako by nestačilo, že má během nedlouhé doby již třetí název.
Dne 30. května 1916, za 1. světové války, kdy obecní
zastupitelstvo, již tak dost obtížené takřka neřešitelnými
starostmi se zásobováním obyvatelstva potravinami, se muselo
zabývat velmi „závažným“ přípisem c. k. okresního hejtmanství
v Broumově, vyzývající nazvat náměstí nebo ulici jménem
vynikajícího rakouského vojevůdce. Radní František Reinš tehdy
iniciativně navrhl, „aby některá z ulic pojmenována byla
jménem nejjasnějšího následníka trůnu arcivévody Karla
Františka Josefa. Obecní zastupitelstvo, aby dalo výraz svého
patriotického loyalního smýšlení vůči panující dynastii a
projevilo svou neobmezenou důvěru s jakou pohlíží na svého
budoucího panovníka nejjasnějšího císaře a krále českého
usneslo se na tom, aby ulice zvaná dosud Nádražní neb
Pivovarská pojmenována byla ulicí „ARCIVÉVODY KARLA
FRANTIŠKA JOSEFA“. K tomu cíli buďtež učiněny ihned kroky
u hofmistrovského úřadu za účelem nejjasnějšího svolení.“
Trvalo však jen pár měsíců a 21. listopadu 1916 stařičký
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mocnář František Josef I. ve Vídni skonal a z následníka trůnu
se stal císař – Karel I. Tak se přihodilo, že v Polici byla ulice,
která se honosila jménem posledního rakousko-uherského
císaře. Zřejmě jen pouhé dva roky; nedá se dost dobře
předpokládat, že by se tak mohla jmenovat ještě v
československé republice, i když k úřednímu přejmenování a
pojmenování ulic došlo v Polici až roku 1922.
Jedním z prvních rozhodnutí, které nově zvolení
představení města Police po pádu Rakousko-Uherska
v československé republice učinili, bylo doplnění názvu města.
Především proto, že obcí s názvem Police bylo a dosud je
v Čechách a na Moravě povícero (Police v okr. Třebíč, Police
v okr. Šumperk, Police v okr. Vsetín, dále Horní a Dolní Police
v okr. Česká Lípa; existuje i obec Police v Polsku, ve vojvodství
Zachodnie-Pomorskie). Dne 26. ledna 1921 se shromáždilo 30
členů polického obecního zastupitelstva na svém zasedání a
mimo jiného rokovali i o změně názvu města. Usnesli se,
„poněvadž dochází často k záměnám a se zřetelem k tomu, že
označení místa Police nad Metují užívá se již všeobecně, ač
úředně změna provedena není, usneseno, aby změna
pojmenování na Police nad Metují provedena byla úředně a
k tomu příslušné kroky byly zavedeny.“ V souladu s tehdejším
usnesením obecního zastupitelstva je třeba zopakovat, že
navržený název, namísto dřívějšího a starobylého názvu Police,
již byl dlouhá léta předtím užíván a opravdu chyběla jen jeho
legalizace. (Dosud nejstarší známé písemné uplatnění bližšího
zeměpisného určení města připojením sousloví „nad Metují“ je
doloženo na výučním listu, vystaveného pro Jana Khoma
polickým cechem řezníků dne 24. ledna 1768.) Šťouralové by
mohli tvrdit, že by byl víc na místě přídomek „nad Ledhujkou“,
protože řeka Metuje městem vůbec neprotéká. To je ovšem
hrubá mýlka! Řeka Metuje městem teče, a to kolem ulice
Nádražní pod Petrovicemi – i když v délce jen něco málo přes
100 metrů (ale to snad přece musí bohatě stačit!).
I sám původ názvu řeky, který si Police k svému názvu
připojila, je poněkud zahalen tajemstvím: počátek hydronyma
Metuje je i v dnešní době hodně nejasný. Odborníci míní, že
má patrně kořeny v praindoevropském základě „medh“ = střed,
střední (srov. lat. medius) – snad polohou Metuje mezi dalšími
řekami Úpou a Orlicí? Interpretace obratného fabulátora
Antonína Krtičky o vzniku jména řeky jako o zvolání
benediktinského mnicha, který s průzkumnou výpravou svých
druhů našel na jejím břehu v dutém stromě med lesních včel –
„Med-tu-je“ – je pouze exemplárním příkladem lidové
etymologie. Ta často vysvětluje vznik jmen pouze na základě
jejich současné zvukové podoby. Řeka Metuje (původním
názvem „Medhuya“) však své jméno nejdříve dostala na svém
dolním toku a je pravděpodobně odkazem na předslovanská
osídlení při jejím ústí do Labe (první písemná zmínka o řece
zvané Medhuya pochází již z roku 1186!). Škoda, že se Antonín
Krtička nepokusil vysvětlit také zvukově podobný a svým
pradávným původem asi identický název Ledhuje!
A prameniště řeky? O to se dlouhá léta vedly odborné spory
s velmi nacionálním podtextem – pramení Metuje v Německu
nebo v Čechách? Dlouho byl za zdroj Metuje většinou
vodohospodářů, na základě určení geologa Karla Kořistky,
pokládán potok Zdoňovský (Merkelsdorfer Bach), pramenící
v Prusku nade vsí Raspenau (dnes obec Łączna v Polsku). Letité
rozepře o určení pramenů řeky Metuje nakonec uťala vyhláška
ministerstva lesního a vodního hospodářství, vydaná roku 1975.
Ta s konečnou platností stanovila jako pramen Metuje potok,
údajně vyvěrající západně od Adršpašských skal nad obcí
Hodkovice poblíž někdejší, dnes již neexistující samoty Kalousy
(něm. zv. „Kahlhaus“). Ten dále protéká Vlčí roklí, mezitím
přijímá několik dalších přítoků a u hotelu „Skalní město“ mladá
říčka Metuje adršpašské skály opouští. Nejlépe je přesvědčit se
osobně: v květnu roku 2008 jsem se k takto definovanému
pramenu řeky Metuje vydal a pokusil se jej vyhledat. Leč
údajné prameniště, striktně stanovené ministerskou vyhláškou,
bylo bez jediné kapky vody! Nyní pozor, ten den jsem se určitě
stal svědkem zázraku. Nevěřil jsem svým očím, ale řeka
Metuje, navzdory vyschlému úřednímu zdroji, přesto dál
plynula svým korytem!
Pokračování v příštím čísle.
Miroslav Pichl

Hvězda na Broumovských stěnách
(674 m n. m.) v datech
1854 – 1855
Z rozvalin staré zrušené kaple byla klášterní vrchností kaple
znovu vybudována. Dne 25. května roku 1855 byla v polickém
kostele posvěcena socha P. Marie a odnesena šesti mládenci
v doprovodu družiček na oltář kaple na Hvězdě. Na svátek
Panny Marie Sněžné dne 5. srpna byla kaple znovu vysvěcena
břevnovsko-broumovským
opatem
Janem
Nepomukem
Rotterem a pouť na Hvězdě obnovena. Slavnostní mše se tehdy
zúčastnily davy lidí z Policka a z Broumovska. Od této doby se
toto místo stává dějištěm vyhlášených hvězdeckých poutí.
Kaple je unikátní svým vnějším půdorysem pěticípé hvězdy o
rozpětí 11 m. Uvnitř je však kruhová a její kupolovitý strop je
zakončený lucernou se zlatou hvězdou. Přes skalní průrvu vede
ke kapli klenutý most, jehož oblouk se klene nad počátkem
sestupné stezky k Broumovu. Z opačné strany ji obepíná
vyhlídkový ochoz, z něhož je nádherný pohled na celou
broumovskou kotlinu a horské hřebeny, které ji lemují (Javoří
hory na česko-polských hranicích a na Soví hory v Polsku).
V souběhu s obnovením a znovuvysvěcením kaple byl
nedaleko na samém okraji propasti postaven v krásném
švýcarském slohu dřevěný hostinec s klenutými sklepy
vytesanými ve skále. Dne 9. května 1855 byl v polickém kostele
vysvěcen zvon na jméno P. Marie Sněžné a 10. května zavěšen
do věžičky budovy dokončeného hostince. V hostinci, který byl
později částečně vyzděn, byla rovněž umístěna hájovna
benediktinského velkostatku. Hajný sloužil zároveň jako
hostinský, později byl hostinec pronajímán.
Nejcennější částí hostince je vstupní sál s balkony a
kazetovým stropem, procházející oběma patry.Tvůrcem vnitřní
výzdoby kaple, sálu i pokojů restaurace byl polický truhlář
Josef Peiskar. Inspirovala ho podobná stavba v dnešním zámku
Książ u Wałbrzychu, kam ho stavitelé vyslali. Truhlář pak sklidil
za své dílo od kláštera pochvalu.
Tentýž rok byla zpřístupněna i turistická vyhlídka na skále
nepříliš daleko od kaple, na „Supím koši“ a opat Rotter rovněž
nechal upravit a rozšířit starou pěší stezku z Křinic na vrchol
Stěn.
Hlavňovský učitel a obecní písař Josef Vepřek zaznamenal v
„Důležitostech obce Hlavňov“: „Co zvláštní památnost do
těchto listů poznamenáno budiž, že ona osamělá a již zpustlá
kaple Hvězda zvaná, která u Broumovského stezníka na
pomezní skalnaté výšině mezi okresem Polickým a
Broumovským
stojí,
nákladem
opata
Broumovského,
Nejdůstojnějšího Pána Jana Nepomuka Rottera obnovena a
ozdobena byla, a opodál vlevo na podobném skalním vrcholu
nákladný hostinec vystavěn a i stezník ze skalnatého návrší
k Broumovu vedoucí schodnější udělán byl. Obnovením tím
získalo okolí nemálo, a stavba tak nákladná prospěla za právě
panujících zlých časů zdejším osadníkům velmi. V srpnu dne 5.
byla kaple ta slavnostně vysvěcena a na to v ní velmi často mše
svaté čítány. I bylo to opravdu radostně vesele, když zvonek u
Hvězdy zavzněl, a buď k modlení neb ke mši svaté zavolal.“
Již od počátku měl hostinec také pokoje pro hosty a vábil
mnohé milovníky romantiky pro úchvatné výhledy do
broumovské kotliny. Místo učarovalo mnoha známým lidem – za
všechny uveďme alespoň spisovatele Aloise Jiráska, který
navštěvoval Hvězdu pravidelně, téměř každoročně, vzpomínaje
tu na svá studentská léta v broumovském klášterním gymnáziu.
Chodíval tudy jako student pěšky domů do Hronova. Vzpomínky
na Hvězdu uložil do prvního dílu svých „Pamětí“. Rád se sem
vracel i v dospělosti, nejednou jej doprovázel historik V. V.
Tomek.
Mezi návštěvníky Hvězdy patřil později i rozporuplný
ministr kultury Zdeněk Nejedlý.
1860
Při instalaci hromosvodu na kapli spadl klempíř Eduard
Smola do skalní propasti a na následky těžkých zranění po více
než dvou týdnech zemřel.
1906
4. června 1906 navštívil Polici královéhradecký biskup
Josef Doubrava.

Odpoledne v pátek dne 8. června pak učinil p. biskup s jeho
družinou vycházku na Hvězdu, tamto jej uvítali myslivci
z panství polického s Josefem Johnem nadlesním a hvězdeckým
myslivcem spolu hoteliérem tamější restaurace v čele
s Theodorem Pejskarem. Tamto si p. biskup prohlédl kapličku
a udělil všem přítomným u oltáře své biskupské požehnání. Na
zpáteční cestě, an počasí pohodlné bylo, tak též pěšky šla tato
duchovní družina společně od vsi Hlavňova do suchodolského
lesa Šolcova se podívati na tamější kapličku a křížovou cestu a
od kapličky, kterážto měla ve své vížce zvonek, šla celá
družina duchovní cestou vedoucí dolů po růžencových schodech
ku studánce na památné to místo z roku 1892, které se t.č. tak
pověstné stalo, a rozhlášené po celé střední Evropě i též
v Americe bylo, kde se novinářské listy o tom zajímaly a
mnoho obšírných článků napsaly.“
Červenec 1906. Na Policko poprvé zavítal, na popud
pražského profesora Hynka Pášmy (syna ledujského „krčmáře“
Hynka Pášmy, později profesora v Táboře) akademický malíř
Adolf Kašpar, slavný ilustrátor Jiráskových děl či Babičky
Boženy Němcové. Ubytoval se na Hvězdě, kde byl tehdy
hostinským známý a samorostlý tamní myslivec Theodor
Pejskar.
1917
Proběhla druhá vlna rekvizicí zvonů na Policku.
Dne 14. listopadu již hned počali vyvěšovati ty rekvírované
zvony pro světovou válku a sice: na bývalé to staré radnici atd.
[…] V následující dny sbíraly a vyvěšovaly se tu v každé okolní
obci zvonky, kterými se zvonilo ráno, v poledne a u večer
klekání, totiž v Hlavňově ve vsi a také na Hvězdě v lese
z tamější restaurace zvonek byl odnešen, kterýžto tam byl
v roku 1854 zavěšený, od opata Nepomuka Rottera pořízený…
1920
5. srpna o Hvězdecké pouti „byli pouze jen broumovští
kněží tak služby Boží konající, a když počalo německé kázání,
tak tu se ozvaly hlasy z obecenstva, aby se německy nekázalo,
ale jen česky, a tu se přítomní Němci všecky z Hvězdy přes
hory dolů domů ztratili.“
1928
1. dubna byla zavedena na Hvězdu telefonní linka.
1929
4. července řádila velká větrná smršť s bouří a průtrží
mračen.
Pohroma způsobila obrovské škody na lesních stromových
porostech (byly zlomeny stromy i o průměru 60 cm). V lesích
na Broumovsku a na Ostaši, Hvězdě a Honech, patřící
benediktinskému velkostatku, byly odhadnuty škody na 2
miliony Kč. Vichřice v Broumovských stěnách na Hvězdě byla
tak obrovská, že se návštěvníci hostince ze strachu před
zuřícím živlem ukryli do sklepení budovy.
1930
28. června uhodil do chaty na Hvězdě blesk.
1931
3. června se konala výborová schůze polického Klubu čsl.
turistů. „Pan předseda [Jaroslav Linhart] hlásí, že na Hvězdě
ve skalách byly skalní útvary zohyzděny velikými německými
nápisy a jednáno, co podniknouti proti této německé
provokaci. Poněvadž se to stalo bez dovolení našeho odboru i
bez dovolení správy velkostatku, usneseno, aby se celá tato
nemilá věc oznámila p. vládnímu radovi Leinerovi a žádáno
důrazně o přísné vyšetření. Dále bude toto jednání Němců
oznámeno v ústředí KČST v Praze, aby ihned zakročilo u opata
broumovského a podobnou věc nedovolilo.“
1938
10. října se počaly šířit poplašné zprávy o zabrání chaty na
Hvězdě. Na místo byl vyslán četnický pohotovostní oddíl
z Náchoda, aby do rozhodnutí delimitační komise možnému
záboru Hvězdy zabránil. Ve 21 hod. bylo neznámým
pachatelem vystřeleno na strážmistra E. Palečka, který
hlídkoval v okolí restaurace.
15. října byla turistická chata na Hvězdě zabrána a stala se
do roku 1945 součástí Velkoněmecké říše. Došlo k odtržení
Sudet od Československé republiky, polický okres je okleštěn o
celé Broumovské stěny, obce Řeřišné, Hony a o Ostaš
s Hvězdou.
16. října „objevila se zpráva, že chata Hvězda, která byla
minulého dne obsazena Němci, zůstane nám zachována. Zpráva
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tato přijata byla s nedůvěrou a skutečně se hned ukázalo, že
tomu není tak. Němci broumovští měli na tom veliký zájem,
aby chata byla Němci zabrána. Město Police spolu s odborem
Klubu československých turistů obrátili se telegraficky na
předsednictvo vlády a ministerstvo zahraničí o zachránění
Hvězdy pro nás. Ku pomoci vyzváno též ústředí KČT.“
21. října „kolíčkovali Němci hranice na Slavném a dále ku
Hvězdě a Pěkovu. Kolíčky ty zase naše hlídky vytahovaly.“
20. listopadu oslavili broumovští Němci získání říšského
občanství velkolepým nočním pochodňovým průvodem na
Hvězdu. Připojení k Německé říši uvítala na Broumovsku
převážná většina jeho německých obyvatel s fanatickým
nadšením.
1939
19. dubna byla kaple na Hvězdě německými ordnery
zapálena.
Turistická chata byla po celou válku nepřístupná, stala se
lazaretem pro německé letce, kteří se zotavovali po zraněních.
Pokračování příště ...
Miroslav Pichl a František Janeček

KALENDÁRIUM
LISTOPAD 2009
1. říjen
* 90.výročí – narození Radovana Lukavského (1919-2008),
herce, recitátora a pedagoga, který ztvárnil stovky divadelních,
filmových, televizních i rozhlasových rolí a jeho vytříbený a
kultivovaný hlas z něj dělal jednoho z nejlepších a
nejznámějších českých vypravěčů a recitátorů poezie. Od r.
1950 byl členem nově ustaveného souboru Městských divadel
pražských a o sedm roků později se stal členem činohry
Národního divadla (s přestávkou r. 1990). Jeho nejslavnějšími
divadelními rolemi byly Obchodník s deštěm, Hamlet nebo
Tomáš Becket. Ve filmu hrál například hlavní roli v Králi
Šumavy, televizním divákům zůstává v paměti díky roli Václava
Tháma v seriálu F. L. Věk a řadě dalších. Byl pedagogem
pražské Akademie múzických umění. Napsal dvě knihy o
herectví a mnoho článků.
2. říjen
Den Památky zesnulých – svátek, který se na českém území
slavil od pohanských dob. Tak, jak se úcta k mrtvým projevuje
dnes, je ovšem zásluha benediktýnského opata Odilla z Cluny,
který zvyk zavedl r. 998.
3.říjen
* 110.výročí – narození Miloše Havla (1899-1968), filmového
podnikatele, od r. 1920 spoluzakladatele a později hlavního
akcionáře společnosti A-B, jejíž filmové ateliéry v Praze na
Barrandově se staly místem pro výrobu českých filmů. V roce
1937 obnovil firmu Lucerna-film, kterou už r. 1912 založil jeho
otec. Byl spolumajitelem významného střediska společenského
života v Praze - paláce Lucerna a Barrandovských teras. Po
válce byly jeho filmové podniky znárodněny a on sám byl
obviněn z kolaborace. Po únoru 1948 byl při pokusu o útěk do
zahraničí zatčen a vězněn, ale nový pokus v roce 1952 byl
úspěšný. Žil v Mnichově.
* 110.výročí – narození Otomara Korbeláře (1899-1976), herce,
hudebníka, režiséra a ředitele divadla, působícího nejdéle
v Divadle na Vinohradech a v Hudebním divadle v Karlíně. Jako
zpěvákovi mu byly svěřeny především role charitativních mužů
a mezi jeho nejpozoruhodnější
filmové role patří role
Františka Kmocha ve filmu To byl český muzikant nebo hlavní
role v prvním československém barevném filmu Ján Roháč z
Dubé či role císaře Františka Josefa I. ve filmu Sarajevský
atentát. Jako dlouholetý člen KSČ stál v 70. letech u zrodu
normalizačního Svazu dramatických umění.
4. říjen
* 100.výročí – narození Oldřicha Hlavsy (1909-1995), knižního
grafika, typografa a publicisty, jež se zasloužil o objev nových
vztahů sazby obrazové části do textu a nově se pokoušel
utvářet také celkovou podobu knihy. Mezi jeho významné
teoretické práce patří Typografická písma latinková (1958) a
Typografia I-III (1976, 1981).
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* 20.výročí – úmrtí Bohumila Váni (1920-1989), stolního
tenisty, který v průběhu své kariéry vystoupil při mistrovství
světa třicetkrát na stupně vítězů a z toho třináctkrát na
stupínek nejvyšší.
6. říjen
Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí
v průběhu válek a ozbrojených konfliktů – se připomíná na
popud OSN od r. 2001.
7. říjen
* 20.výročí – úmrtí Jana Skácela (1922-1989) prozaika,
publicisty a nejvýznamnějšího básníka z generace vstupující na
literární scénu ve druhé polovině 50. let, který osobitě navázal
na halasovskou tradici analytické, hutné poezie. Známé jsou
jeho sbírky Kolik příležitostí má růže, Co zbylo z anděla a tři
výrazné knihy poezie 60. let: Hodina mezi psem a vlkem,
Smuténka a Metličky. V publikační činnosti mohl pokračovat až
v r. 1981, kdy zveřejnil sbírku Dávné proso a dále následovaly
sbírky Naděje s bukovými křídly, Chyba broskví, Odlévání do
ztraceného vosku ( a v posmrtně vydaná sbírka) A znovu láska.
10. říjen
Světový den vědy pro mír a rozvoj – si připomínáme od r.
2001.
* 65. výročí – úmrtí Jana Švermy (1901-1944), novináře,
levicového intelektuála a politika Komunistické strany
Československa, který pocházel z měšťanské rodiny a v r. 1921
vstoupil do KSČ. Od r. 1929 patřil již do užšího Gottwaldova
vedení, přičemž se snažil politiku Kominterny aplikovat na
podmínky Československa jako vyspělé středoevropské
demokratické země s občanskou společností a velkou kulturní
tradicí, za což byl donucen k veřejné sebekritice. V listopadu
1938 odešel do moskevského exilu. V letech 1939-1940 řídil
činnost zahraničního byra KSČ v Paříži, avšak v r.1941 se
navrátil do Moskvy, kde byl vážným politickým soupeřem K.
Gottwalda (1896-1953). V záři 1944 byl vyslán jako zástupce
zahraničního vedení KSČ na povstalecké Slovensko, kde po
porážce povstání zemřel vysílením při ústupu povstalců do hor
Nízkých Tater.
11. říjen
Mezinárodní Den válečných veteránů – významný den ČR –
výročí podpisu příměří 11. 11. 1918 v 11.00 hodin ve štábním
vagóně vrchního velitele dohodových vojsk francouzského
maršála Foche v Compiegne na řece Marně, čímž skončila l.
světová válka. V ČR se poprvé připomínal v roce 2001.
* 70.výročí – úmrtí Jana Opletala (1915-1939), od r. 1936
studenta Lékařské fakulty Karlovy univerzity, který bydlel v
Hlávkově koleji a v r. 1939 působil v její samosprávě. Dne 28.
října 1939 se účastnil národní demonstraci proti německým
okupantům při níž byl zraněn střelou do břicha a 11. listopadu
zemřel. O čtyři dny později se konalo v Praze rozloučení, které
přerostlo v novou protifašistickou demonstraci. 16. listopadu
na poradě u A. Hitlera (1889-1945) bylo rozhodnuto o uzavření
českých vysokých škol na tři roky, zastřelení studentských
představitelů a deportaci dalších do koncentračního tábora
Sachsenhausen. Plnění rozhodnutí začalo v brzkých ranních
hodinách následujícího dne.
* 60. výročí – znárodnění firmy Josef König, mechanická
tkalcovna v Polici nad Metují (v Mezihorním údolí u Petrovic),
která byla později začleněna k polickému národnímu podniku
META.
13. říjen
Mezinárodní den nevidomých – na výročí narození Valentina
Haűyeho (1745-1822) významného francouzského pedagoga a
tvůrce jednoho z typů slepeckých písem , který se připomíná
od r. 1946.
90.výročí – narození Josefa Istlera (1919), malíře, grafika,
spoluzakladatele skupiny RA, účastníka hnutí Phases a předního
světového tvůrce "strukturální" abstrakce. Kromě klasické
formy vyjádření se věnoval i monumentálním zakázkám, např. i
výzdobě letiště Praha-Ruzyně.
14. říjen
Světový den diabetu – vyhlášen Mezinárodní federací diabetu a
World Health Organization v r. 1991.
15. říjen
Den vězněných spisovatelů – vyhlášen mezinárodním centrem
PEN-klubu r. 1993.

* 110. výročí – úmrtí Josefa Mockery (1835-1899), architekta a
stavitele-restaurátora, zastánce pseudogotického puristického
směru, ve kterém koncipoval své stavby od školních budov až
po chrámy (např. sv. Ludmily na Vinohradech, Petra a Pavla na
Vyšehradě), Schwarzenberskou hrobku v Třeboni, proboštství
na Hradčanech aj. Stejně postupoval i při svých prácích
restaurátorských (Karlštejn, Křivoklát, Konopiště, Prašná
brána), takže jim všem vtiskl jednotný ráz architektury druhé
poloviny 14. století., zač byl už svými současníky kritizován.
R.1873 byl jmenován stavitelem pražské katedrály sv. Víta,
kterou po pětadvaceti letech práce také - zejména západní
průčelí se dvěma věžemi - z největší části dokončil.
* 15. výročí – založení firmy HAUK & syn, s. r. o. Společnost se
zabývala kovovýrobou a výrobou bytových doplňků.
17. říjen
Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek České
republiky.
Mezinárodní den studentstva – výročí perzekuce českého
studentstva v roce 1939.
* 100. výročí – narození Karla Rašky (1909-1987), lékaře epidemiologa, pedagoga a zakladatele moderní československé
epidemiologické školy, který již v letech války prosadil
zavedení diagnostiky Rh faktoru a v Evropě prvních krevních
transfúzí u fetální erytroblastózy (onemocnění plodu související
s rozdílným Rh faktorem matky a plodu). Od dubna 1945
spoluorganizoval pomocné akce při potlačování epidemie
skvrnitého tyfu v koncentračním táboře Terezín, po r. 1945
organizoval transfuzní službu, zkoumal streptokokové infekce,
zasloužil se o zkrácení léčby spály použitím penicilínu. Měl
významný podíl na vypracování strategie eradikace
("vymýcení") neštovic ve světě.
* 40. výročí – úmrtí Václava Kršky (1900-1969), filmového
režiséra a scenáristy, prozaika, který byl mistrem ve vytvoření
atmosféry a věrohodně působícího historického prostředí.Mezi
jeho práce se řadí především filmy životopisné: o revolucionáři
Josefu Václavovi Fričovi (Revoluční rok 1848), vynálezci Josefu
Božkovi (Posel úsvitu), malíři Alšovi (Mikoláš Aleš), spisovateli
Aloisovi Jiráskovi (Mladá léta), nebo skladateli Bedřichu
Smetanovi (Z mého života); .a výpravné: Labakan, Legenda o
lásce, Jarní vody.
19. říjen
* 170. výročí – narození Emila Škody (1839-1900), technika,
velkopodnikatele a zakladatele největší strojírenské továrny
Škoda v Plzni (dnešní Škoda Holding a.s.). Na počátku stálo
jeho rozhodnutí v r. 1866 přijat místo vrchního inženýra v
plzeňské Valdštejnově strojírně, kterou o tři roky později od
něj odkoupil. Během příštích 19 let vybudoval z neznámé
továrničky s 33 dělníky mohutný podnik se 4 000 dělníky, 200
úředníky, a především světovou pověstí. Postavil novou
slévárnu, strojírnu, ocelárnu, kovárnu, vlastní dráhu,
zbrojovku. Byl povýšen do rytířského stavu.
20. říjen
Světový den dětí – slaví se z iniciativy UNICEF a OSN.
* 75.výročí – zahájení budováni nové silnice z Police nad Metují
na Slavný.
* 20.výročí – zahájení protestů polických občanů - iniciovaných
Petrem Schulzem, Janem Antlem, Karlem Šnáblem, Milanem
Rotterem, Petrem Skřivánkem a manžely Kovářovými - proti
zásahu komunistické státní bezpečnosti proti studentům na
pražské Národní třídě dne 17. listopadu 1989. O den později
následovala první demonstrace polických občanů na náměstí,
kde se protestující shromažďovali každý den až do 27.
listopadu, kdy proběhla generální stávka a první veřejné
shromáždění Občanského fóra, ustanoveného o den dřív.
21. říjen
Den filozofie – iniciovalo UNESCO v r. 2001; v ČR se připomíná
od r. 2004.
Světový den pozdravů, který se slaví od r. 1973 na podporu
světového míru.
22. říjen
* 20.výročí – úmrtí Josefa Luxe (1956-1999), politika, předsedy
ČSL a KDU-ČSL, vicepremiéra a ministra zemědělství v letech
1992–1998. V září 1998 odstoupil ze zdravotních důvodů ze
všech svých exekutivních funkcí a absolvoval v americkém
Seattlu transplantaci kostní dřeně. Zemřel na následky

pooperačních komplikací. R. 2000 mu byl in memoriam
propůjčen Řád T. G. Masaryka II. třídy.
24. říjen
* 100. výročí – narození Cypriána Majerníka (1909-1945),
slovenského malíře působícího v Praze, představitele
„Generace 1909“, jehož tvorbu patrně ovlivnila propukající
choroba skleróza multiplex a také velkým dílem společenské
změny podmíněny nástupem fašizmu. Svůj postoj k němu
vyjádřil v obraze Objetí, Don Quijot, Tatarská hlídka a stejně
citlivě vnímal i pozdější tragédii Lidic a Ležáků a válečné
utrpení miliónů lidí, které vyjádřil v monumentálně
koncipovaném díle Neslýchané setkání.
25. říjen
* 285. výročí – osazení kříže na vrchol polického klášterního
kostela tesařem Josefem Rosenbergrem a klempířem
Antonínem Pirklem.
26. říjen
* 70.výročí – úmrtí Arne Nováka (1880-1909), literárního
historika, kritika, esejisty, druhého muže (vedle F. X. Šaldy)
české literární esejistiky a kritiky první poloviny 20. století,
autora stěžejního díla Přehledné dějiny literatury české, ve
kterém nově vymezil periodizaci novodobé české literatury, a
především podal koncízní a dosud v lecčems aktuální a
použitelný výklad českého písemnictví, počínaje církevně
slovanským obdobím, a které dosud prakticky není překonáno.
* 20. výročí – vyhlášení místního Občanského fóra, které
předložilo představitelům Městského úřadu v Polici nad Metují
pěti bodové požadavky.
27. říjen
* 55. výročí – úmrtí Josefa Sovy (1860-1954), ředitele
měšťanské školy a starosty města Police nad Metují v letech
1926-1930, který do našeho města přišel jako učitel v r. 1897.
28. říjen
* 95.výročí – zavedení maximálních cen obilí, mouky a brambor
jako přímého
důsledku vojnových okolností, které dále
způsobovali zásobovací potíže, drahotu, donutili vládu
k vypsání válečných půjček.
* 80.výročí – úmrtí Josefa Špičáka (1842-1929), kapelníka
polické sokolské hudby a známého uměleckého tkalce.
29. říjen
* 110. výročí – narození Otakara Machotky (1899-1970),
sociologa a politika, od r. 1933 působícího na univerzitě
v Bratislavě, od r. 1939 v Praze. Po uzavření českých vysokých
škol v listopadu 1939 pracoval ve statistické službě, účastnil se
domácího odboje a koncem války se stal místopředsedou České
národní rady. Profesně se zabýval problémy sociálního chování,
a to jej přivedlo i do politického života. Stal se členem Čs.
strany národně-socialistické, ale po únoru 1948 emigroval do
USA, kde působil jako univerzitní profesor sociální psychologie
na Harpo College v Bringhampton.
30. říjen
* 110.výročí – narození Hanse (Johanese) Krásy (1899-1944),
skladatele a klavíristy, autora mnohých krátkých skladeb a
písní, kantáty Die Erde ist des Herrn (Země patří pánu), opery
Verlobung im Traum (Zásnuby ve snu) a Brundibár. V srpnu
1942 byl deportován do Terezína, kde složil ještě Smyčcové
trio a Tři písně na Rimbaudovy verše. V září 1943 došlo k
terezínské premiéře Brundibára a v extrémních podmínkách
koncentračního tábora se opera dočkala 55 provedení. Autor i
dětští interpreti posléze zahynuli v Osvětimi.
PhDr. Zlatica Zudová–Lešková, CSc.

Žijí mezi námi…
VERONIKA KLUSÁČKOVÁ – kadeřnice,
vítězka soutěže Art Image Change International
Je v Polici pro Tebe něco, o čem bys mohla říci: „Je to
moje srdeční záležitost?“
Police je pro mě celkově místem, kde jsem ráda.
Všichni se mě ptají, kdy už půjdu do Prahy, protože mi
bude Police za chvíli malá, ale mně se tady líbí.
Takže po kadeřnickém salónu v Praze netoužíš?
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Já ne, ale uvidíme, jak to všechno dopadne. Hlavně se
„Zeleným domečkem“, protože nám ho město prodává. Tím
mi trochu hází klacky pod nohy. A jestli to někdo koupí, tak
nevím, jak to s námi nakonec dopadne.
Neuvažuješ o tom, že bys to celé koupila sama?
Jasně, že jsem o tom uvažovala, ale vzít si v dnešní
nejisté době hypotéku, není žádná sranda. Navíc mi cena
„Zeleného domečku“ vůbec nepřijde lákavá.
Jak jsi začínala? V Polici přeci tenkrát už bylo několik
zavedených kadeřnictví, tak to asi chtělo dost odvahy,
ne?
Začala jsem hned, jak jsem dodělala školu a dostala se
na maturitní nástavbu v Praze. Jelikož jsem ji studovala
dálkově, tak jsem měla představu o bohémským životě, že
až budu potřebovat peníze, půjdu někam na brigádu a jinak
si budu užívat. Ale pak mi volala paní Nosková, že k sobě
někoho shání a že mě doporučili ve škole. A taková šance se
neodmítá. Nepřemýšlela jsem, kolik je tady kadeřnictví,
prostě jsem do toho šla.
Vzpomeneš si, koho jsi stříhala poprvé a jak nakonec
vypadal?
To si pamatuju úplně přesně. Byly to tři moje
kamarádky a stříhala jsem je venku na sídlišti. Seděly na
válci na antuku a chodily jsem do devátý třídy. Ale mě už
tenkrát vzaly na kadeřnickou školu, takže jsem pro ně hned
byla kadeřnice. (smích) A dopadlo to, myslím, dobře,
protože ke mně všechny stále chodí.
Do jaké míry záleží u kadeřnice na talentu a kreativitě,
a do jaké míry je to vlastně řemeslná práce?
Myslím si, že naučit se stříhat může každý, ale spíš jde o
to, co kdo do toho dá ještě víc. Když řekneš třem
kadeřnicím, aby ostříhaly mikádo, každá to udělá úplně
jinak. Hodně důležitý je další vzdělávání, sledování novinek
a trendů... I když je fakt, že Police je malý město a daleko
od Prahy a to co je moderní ve světě, nebo v Praze, sem
přijde až se zpožděním.
Jaký je tedy současný trend v kadeřnictví?
Přirozeně vypadající krásný, dlouhý vlasy. Jednolitý
odstíny v měkkých tónech. Ale samozřejmě, že ne pro
každého se nové trendy hodí.
Na soutěžích pracuješ sama. Jsi trochu výjimka,
většinou na modelce pracuje celý tým lidí.
Když se na to člověk cítí, může to dělat sám. Na jednu
stranu to samozřejmě trvá delší dobu, ale nemyslím si, že
je to handicap. Protože když vymyslím nějaký účes, už
mám i představu líčení. A docela bych trnula, že by to
někdo jiný udělal jinak, než byla moje představa.
Představ nám soutěž Art Image Change International
(AICHI), kterou jsi letos vyhrála.
Jedná se o mezinárodní kadeřnicko-vizážistickou soutěž
o největší změnu image. Není pravidlo, že z dlouhovlasé
blondýny je třeba udělat černovlásku ostříhanou na krátko.
Spíš se jedná o to, aby se i modelka v „novém“ cítila dobře,
smyslem není proměna za každou cenu. Jde o sladění účesu
a líčení s vnitřní krásou osoby. Já mám ráda proměny, které
nejsou pouze na jednu fotku. Hodně se setkávám s tím, že
modelce ostříhají vlasy o deset centimetrů, udělají vlny a
nalíčí ji. Jenže po prvním umytí a odlíčení, není z proměny
už skoro nic vidět. Soutěž probíhala od dubna, měla tři kola
a finále bylo 1.10.2009 v divadle Hybernia.
Závěrečné kolo soutěže AICHI byl večer ve stylu 20. a
30. let. Jak jsi se na to připravovala?
Teoreticky mi radila paní mistrová ze školy, prakticky
jsem trénovala celé léto na kamarádce. Na soutěži jsme
začínaly v devět a v jedenáct jsme se přesouvaly do divadla
Hybernia. V divadle všichni svoje účesy dodělávaly a já tam
jenom seděla a byla jsem strašně nervózní, že jako jediná
mám tak brzo hotovo. Ve finále mi pak porotce řekl, že
jsem to učesala nejlíp, že jsem udělala dvacátý léta, jak
skutečně vypadaly. Hodně kadeřníků si vzalo z dvacátých
let jen něco a udělali z toho jakoby modernu, což ale
nebylo účelem soutěže.
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Vyhrála jsi stáž v Paříži od firmy L´Oreal. Těšíš se?
Těším se samozřejmě moc. Byla jsem už na školení s
kanadskými kadeřníky. To bylo super a hodně jsem si z toho
odnesla. Tak doufám, že stejně super bude vypadat i stáž v
Paříži. L´Oreal je jedna z nejznámějších značek a
teoreticky bych měla být v rukou těch nejlepších, ale
uvidíme, jak to bude vypadat prakticky.
Jakých soutěží jsi se už zúčastnila?
Začala jsem před dvěma roky na soutěži Bomton Cup a
dostala jsem se do finále, do nejlepší dvanáctky. Vloni jsem
absolvovala „Kadeřníka roku“, kde jsem byla nominovaná
do nejlepší desítky a finále probíhalo v hotelu Hilton
v Praze. No a letos jsem vyhrála soutěž AICHI.
Chtěla jsi být vždycky kadeřnice? Jak třeba vypadají
Tvoje panenky?
Ty já jsem si stříhala postupně. Nikdy nedopadly na
ježka. A kadeřnice jsem chtěla být asi vždycky.
Stíháš i něco jiného?
Moc ne, ale pořád si postupně plním sny. Chtěla jsem
být kadeřnice, vizážistka a fotografka. A to se mi plní,
protože první dvě věci už dělám a teď se začínám učit fotit.
Máš odvážné zákazníky? Přicházejí s přesnou vizí, jak
chtějí vypadat, anebo se svěří Tvým rukou a nůžkám,
nechají si poradit?
Mám hodně zákaznic, který to nechávají na mně a
nechají mi volnou ruku. Spousta z nich si nechá poradit, ale
samozřejmě jich je dost takových, že jsou zvyklý na to
svoje a nechtějí žádnou změnu.
Napadá Tě ještě něco, co bys chtěla zmínit?
Jo, aby nám neprodávali „Zelenej domeček“. A
slovíčkem „NÁM“ myslím všechny, kteří chodí rádi do
„Zeleného domečku“.
Pozn. informace a fotografie ze soutěže AICHI je možné
najít na stránkách www.bomton.cz
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Městská policie informuje
V měsíci říjnu městská policie :
-

-

-

-

Zjistila podnapilého řidiče, který ujel od dopravní
nehody, věc předala k šetření PČR . Orientační dechová
zkouška ukázala 2,9 °/oo alkoholu v krvi.
zúčastnila se jednání RM ohledně bezpečnosti ve městě
a zasedání ZM
doručovala písemnosti pro orgány města a jiné
instituce, které byly cestou pošty nedoručitelné
spolupracovala se základní školou a sociálním odborem
při kontrole docházky některých žáků
provedla opakovanou kontrolu restauračních zařízení
ohledně podávání alkoholu mladistvým a hraní na
výherních automatech
provedla kontrolu chování majitelů psů , na veřejném
prostranství
kontrolovala městský hřbitov a zařízení města (Pellyho
domy, veřejné WC, knihovnu)
zabývala se oznámením občanů ohledně pálení odpadu
pro PČR a okresní soud zpracovala několik jejich
žádostí o posudek
plnila úkoly z technické porady města a TS – zabývala
se žádostí občanů ohledně dopravní situace v ulici Ke
koupališti
prováděla pochůzky v obcích patřících pod Polici nad
Metují
spolupracovala s PČR
Psí útulek má od 12.10. nového správce. V současné
době jsou zde umístěni dva psi. Jeden, kterého jsme
museli odchytit s pomocí veterináře a uspávací pušky.
Fotografie jsou umístěny na internetové stránce města.
Kolektiv městské policie

Po dobu zimního času bude tedy pořad bohoslužeb
následující:
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 17.00 hod
v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Úřední hodiny: v úterý, ve středu a v pátek.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
9. listopadu - Svátek Posvěcení lateránské baziliky
11. listopadu - Památka sv. Martina, biskupa
13. listopadu - Památka sv. Anežky České
15. listopadu - 33. neděle v mezidobí - Den Bible
17. listopadu - Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
- Státní svátek - Den boje za svobodu a
demokracii
- Mezinárodní den studentstva
22. listopadu - neděle, Slavnost Ježíše Krista Krále
23. listopadu - Slavnost sv. Klementa I., papeže a
mučedníka, hlavního patrona
královéhradecké diecéze
29. listopadu - 1. neděle adventní
30. listopadu - Svátek sv. Ondřeje, apoštola
6. prosince - 2. Neděle adventní, Svátek sv. Mikuláše,
biskupa
8. prosince - Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Poslední tankování – Kleny 2009

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Závěr liturgického roku
Přesto, že je teprve podzim, máme již za sebou, na
zkoušku, dvě zimní vlny. Podzimní čas snad ještě chvíli
vydrží, abychom si ještě trochu užili toulek barevnou
přírodou a dokončili podzimní práce na zahradě. Také
uvidíme, co nám letos přiveze sv. Martin. V církvi již nyní
prožíváme poslední týdny liturgického roku a 29. listopadu
vstoupíme dobou adventní do liturgického roku nového. Na
počátku měsíce listopadu jsme prožili Slavnost Všech
svatých a poté Vzpomínku na zesnulé. Tato zastavení jsou
pro život člověka důležitá. Jednak aby si uvědomil, že není
pánem nad životem, a že naše pozemská pouť je dočasná,
ale také aby objevil naději a Boží nabídku na spásu a věčný
život. V průběhu tohoto měsíce nás pak čeká už jenom
několik méně významných památek a svátků a v jeho druhé
polovině Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou ukončíme
liturgický rok.

Pořad bohoslužeb po změně času:
Jediná změna v pořadu bohoslužeb, která nastala se
změnou na zimní čas, je u sobotní večerní mše svaté
s nedělní platností, která je posunuta na 17. 00 hod.
Ostatní zůstává nezměněno.

Dne 31.10.2009 v brzkých ranních hodinách členové AMK
Police nad Metují vyjeli svým autobusem směr Kleny u
České Skalice, kde je čekal, tak jako minulý rok, závod
terénních motocyklů pod názvem „Poslední tankování“.
Tohoto závodu se i letos zúčastnilo několik členů AMK
Police nad Metují a to Radovan Řezníček, Jan Vajsar, Karel
Janda, Pavel Plachta, Petr Teiner, Jaroslav Beran III, Václav
Kohl a Lorant Holzknecht. Někteří na závody vyrazili již
zmíněným autobusem a někteří se na místo konání dopravili
vlastními vozidly. Motorky však většinou odvezl autobus.
Trať závodu byla ve velké míře vedena po poli, stylem se
dala přirovnat k závodu cross country, délka jednoho kola
byla cca 1,5 km. Celkem se uskutečnily dvě rozjížďky po
pěti kolech. Časy z obou rozjížděk se následně sčítaly a
jezdec s celkovým nejlepším časem se stal vítězem.
Závodníci byli rozděleni do čtyř základních tříd, kdy všichni
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jezdci z AMK Police jeli ve třídě hobby. I přes mrazivé
počasí dojeli všichni v pořádku a většina i do cíle. V první
rozjížďce výborně odstartoval Radovan Řezníček a dostal se
do čela závodníků. Po prvním kole mu však prasklo plynové
lanko a bylo po naději. Výborně ukončil první rozjížďku
Jaroslav Beran III. a to na čtvrtém místě. Druhá rozjížďka
se mu však bohužel nepovedla a celkově skončil uvnitř pole
startujících, ač se velmi snažil, aby obhájil a zopakoval
loňské první místo. Ostatní závodníci se taktéž umístili na
dobrých místech, ale bohužel nikdo z nich nestál tzv. na
bedně. Důležité však je, že se nikdo nezranil. Příští rok
snad budeme mít větší štěstí a nějakou tu medaili či pohár
si odvezeme.

SSK PEDRO Police nad Metují
pod záštitou MěÚ Police nad Metují

pořádá jubielní 10. ročník florbalového turnaje

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

23. – 24. 1. 2010

termín :

víkend

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 www.sskpedro.policenadmetuji.cz
vítěz získává putovní pohár věnovaný starostkou města
novinka : 2 skupiny – Soutěžáci a Pro radost
už v přihlášce uveďte váš zájem hrát v hlavní sekci Soutěžáci a mít tak
šanci na zisk poháru, nebo v sekci Pro radost, to je pro spolky, kterým
nejde ani tak o výhru jako o pohyb a radost nad každou dobrou akcí –
v této skupině máte možnost pokusit se zvítězit nad sebou samými,
nebo si užít pohodový den - vítěz této skupiny získává putovní pohárek..
startovné : 300,- / slovy třista ! / korun za tým

za AMK Police – Petr Dostál

Poděkování za ten letošní a přání
všeho dobrého našim účastníkům,
příznivcům, spolupracovníkům, sponzorům,
ale také všem lidem dobré vůle - v tom
roce i příštím.

přihlášky : do 10. ledna 2010 - písemné a závazné,
zaplacením startovného máte účast jistou, počet týmů omezen

jansapetr@seznam.cz , P.J. ZŠ Na Babí 190, 54954 Police n.M.

Přijďte pobejt !!!

Petr Jansa
1.11.2009

za SSK Pedro Petr Jansa

Jana Burešová, 17. listopadu 123, Police n. Met.

Kosmetika - kouzlo doteku * Masáže - úleva pro tělo i duši
PŘÍSTROJOVÁ LYMFODRENÁŽ
Trápí Vás celulitida? Chcete mít pevnější, štíhlejší a hladší nohy? Máte sklon ke křečovým žílám?
Otékají Vám nohy?
Pokud ano, nabízíme Vám jako jeden z mála salónů speciální procedury přístrojových lymfatických masáží, které
tytoproblémy dokáží úspěšně řešit. Mechanická lymfomasáž je příjemný a pohodlný postup jak bez námahy
aktivovatnedostatečnou činnost lymfatického systému. Je to druh masáže, pomáhající rozproudit cévní systém.

Jaké jsou účinky lymfatických masáží?
▲ odstraňují úspěšně celulitidu, vyhlazují, zeštíhlují a zpevňují obvod stehen, břicha, zadečku i boků
▲ udržují dobrý stav pokožky v oblasti břicha, boků, stehen, hýždí a končetin, modelují postavu (ideálně v kombinaci s
▲
▲
▲
▲
▲

cvičením a úpravou jídelníčku)
mírní otoky a syndrom těžkých nohou
osvěžují unavené nohy, pro sedavě zaměstnané i ty, kteří celý den stojí
prevence vzniku křečových žil
detoxikují organismus, zlepšují tok krve a lymfy, prokrvují a omlazují
příjemná relaxace a regenerace organismu

Na jakém principu pracuje lymfoven?
Jedná se o masážní přístroj fungující na principu tlakových vln. Lymfoven umožňuje příjemnou a efektivní mechanickou
lymfomasáž postupující tlakovou vlnou z periferie do centra, kde se lymfa očišťuje a jde zpět z centra do periferie. Je to
nenahraditelný způsob k postupnému odvodu nadbytečných tekutin v krevních a lymfatických cévách a odvod zplodin
látkové výměny Odstraňování toxických látek napomáhá regeneraci a detoxikaci organismu.

Lymfodrenáž i ostatní služby poskytované v salonu je možno zakoupit na dárkové poukázky
nebo čerpat Vaše benefity.

Objednat se můžete a bližší informace dostanete na tel. č.: 604 799 189
33

SSK PEDRO Police nad Metují
pořádá devátý ročník akce nazvané

halový tenis s líným míčkem – čtyřhry
termín:

podle počtu přihlášených, 28. – 29. 11 a 6. 12. 2009 tělocvična ZŠ Police nad Metují
bude upřesněno přihlášeným – na webovkách !
startovné: 250,- Kč na dvojici – k pokrytí pronájmu tělocvičny a na ceny
pravidla : otevřený turnaj pro všechny milovníky pohybu a pohody, bez rozdílu věku, pohlaví a
výkonnosti …hraje se podle platných tenisových pravidel, upřesnění a změny budou
společně s rozlosováním zaslány přihlášeným dvojicím
přihlášky : písemně do 22. 11. 2009 na adrese P.J. ZŠ Na Babí 190 Police n.M., nebo
jansapetr@seznam.cz
omezený počet týmů, startovné plaťte současně s přihláškou
pro radost a soutěžáci v přihlášce uveďte do které ze skupin chcete být nasazeni – bude li to možné,
budete nasazeni podle Vašeho přání, bychom si turnaj všichni užili v pohodě – a o to tady jde …
Přijďte pobejt !
více informací, výsledky, termíny,
nasazení, najdete na :

Petr Jansa
www.sskpedro.policenadmetuji.cz

****

Prodám zahrádku
se zděnou chatkou v Polici nad Metují.
Cena dohodou. Telefon: 731 733 547
****

Prodám garsonku v panelovém domě
na sídlišti v Polici nad Metují.
Byt je ve vlastnictví bytového družstva.
Telefon: 731 763 030
****

Tradiční prodej vánočních
stromků a jablek se uskuteční

na

staré tržnici naproti hřbitovu v pátek
4. prosince od 13.00 do 16.00 hodin.
Telefon: 774 407 168
****

Sobota 12.prosince 2009 od 20 hodin
společenský sál Pellyho domů

Obecní úřad v České Metuji
pronajme byt 2+1

 k tanci a poslechu hraje TROP, řídí Z. Bachura

I. kategorie v České Metuji.
Informace na tel.491 541 248

 mládeži do 16 let nepřístupno
 nekuřácké prostředí
 bohatá tombola
 vstupné 80 Kč
 místenka 20 Kč
 předprodej od 30.11. - Infocentrum v Pellyho domech
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VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ
VETEŠE
KOUPÍM

„OBCHŮDEK U VAŠÍKA“
Dita Bártová

Po
Út
St
Čt

9 – 12
9 – 12
9 – 12
9 – 12

14 – 16
14 – 16

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

IČ: 75333376, 17. listopadu 237
549 54 Police nad Metují
(u autobusového nádraží)
- kojenecký a dětský second
hand, obuv
- bio kosmetika SALOOS
- vonné tyčinky, prstýnky
!!! VŠE ZA PŘÍJEMNÉ CENY !!!
Rychlé občerstvení „Pellyho domy“
si Vás dovoluje pozvat na

ZVĚŘINOVÉ HODY
které se konají

v úterý 17. listopadu
od 10.00 do 17.00 hod.
Bistro se změní na restauraci s obsluhou, kapacita
bude navýšena na cca 100 míst.
Prodej též přes ulici.

REZERVACE možno osobně v bistru
nebo na tel. 777 828 343.
Na Vaši návštěvu se těší Martin Exner,
Pavlína Brožová a kolektiv zaměstnanců!!!
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin řidičského
oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D

Broumov
Šalounova 87
Datum:
26. listopadu 2009
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
1. prosince 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

Střední škola hotelnictví a podnikání
SČMSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz
PRACOVIŠTĚ HRONOV:
Čapkova 193
549 31 HRONOV
Tel:
491 483 104, 491 483 809
Mobil:
602 163 890
Fax:
491 482 490
e-mail: skola@hshronov.cz
PRACOVIŠTĚ VRCHLABÍ:
Komenského 616
543 01 VRCHLABÍ
Tel. a fax: 499 429 149
Mobil:
724 984 585
e-mail: hladikova@hshronov.cz
OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITOU

Hotelnictví
Cestovní ruch
OBORY S VÝUČNÍM LISTEM:

Kuchař – číšník
Kuchař
Číšník
Cukrář
NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ
STUDIUM (denní i při zaměstnání):

Podnikání
Žákům školy nabízíme:
- ubytování v domově mládeže v Hronově
- celodenní stravování ve vlastní školní jídelně
- zahraniční praxe, odborné kurzy a kroužky
- cvičné zájezdy, účast v odborných soutěžích
- prospěchová stipendia

Dny otevřených dveří Hronov i Vrchlabí - každá středa 13 - 17 hod.
(Prosíme o telefonické ohlášení - Hronov 602 163 890, Vrchlabí 724 984 585)

Prezentační akce s ochutnávkami pro žáky 9. tříd ZŠ a rodiče:
11. 11., 2. 12., 9. 12., 13. 1. (vždy v 15 – 16 hodin)

Obec Bezděkov nad Metují
VK LOŽISKA s.r.o.
Soukenická 162
549 54 Police nad Metují

Tel.: (+420) 491 541 600
e-mail: bornova@vkloziska.cz
www.vkloziska.cz

VK LOŽISKA s.r.o., Police nad Metují
přijme zaměstnance
nástup možný ihned
Požadavky pro přijetí:
• Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zaměřené na
informatiku, techniku nebo ekonomiku
• Znalost anglického jazyka podmínkou
• Práce na PC (WORD, MS OFFICE, INTERNET)
• Ochota přizpůsobit pracovní dobu potřebám firmy
• Profesní životopis a trestní bezúhonnost
• Schopnost komunikace se zákazníkem

Nabízíme:
•
•
•
•

Zapracování
Stabilitu pracovního poměru
Příjemné pracovní prostředí
Odměňování dle výsledků

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu:
bornova@vkloziska.cz
Bližší informace na telefonu: 775 865 566
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nabízí k prodeji

STAVEBNÍ PARCELY
Lokalita: Obytná zóna Jižní čtvrť- ve středu obce, za
obchodem a sportovištěm, pozemky lehce svažité k jihu
Nabídka: 16 stavebních parcel o velikosti od 700 m2 do
1050 m2 určených pro výstavbu rodinných domů
Termín možné výstavby: léto 2010
K pozemku je ve výstavbě: přípojka elektřiny, vodovodu,
kanalizace, zemního plynu a nová místní komunikace
Vybavenost v obci:
- autobusová doprava ve směru Broumov-Náchod
(Praha), Police nad Metují - Machov
- vlakové nádraží na k.ú. Bezděkov
- mateřská školka
- základní škola (1.-4.roč, uvažuje se o 5.roč.)
- sportoviště, tělocvična
- zájmové spolky: hasiči, ČČK, sportovní oddíl,
rybáři, myslivci
- pobočka České pošty s.p.
- obchod
Cena za 1 m2 je stanovena na 300,-Kč
Kontakt a informace: Obecní úřad Bezděkov nad Metují
Tel.: 491 541 130, 724 187 501

VOŠ, SOŠ a SOU
v Kostelci n. Orl., Komenského 873
tel: 494 323 711

E-mail: szes@szeskostelec.cz

www. szeskostelec.cz

Denotevřených
otevřenýchdveří
dveř
Den
sobota 21. 11. 2009 (8.00-12.00hod.)
pátek 8. 1. 2010 (12.00-16.00hod.)
Pro školní rok 2010/2011 nabízíme studium:
A ve Střední odborné škole ul. Komenského 873
B v Centru chladicí a klimatizační techniky
přírodovědné maturitní obory
ul. Havlíčkova 156
tel: 494 323 741
E-mail: cop.sekretariat@tiscali.cz

1) AGROPODNIKÁNÍ

(41-41-M01) - maturitní
nutné je lékařské potvrzení
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci
a) nebo b)

a) ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PROVOZ
b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE

2) EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
rozšířené o OCHRANU VOD A RYBÁŘSTVÍ
(16-01-M01) - maturitní

3) PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM
(78-42-M06) maturitní

1) MECHANIK ELEKTROTECHNIK (2641L/01)
-čtyřletý maturitní obor zaměřený na montáže a servis chladicí
a klimatizační techniky a tepelných čerpadel - lék. potvrzení

2)ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A
PŘÍSTROJE (26-52-H01)
- kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb.- tříletý učební obor se zaměřením na

MONTÁŽE A SERVIS CHLADICÍA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
(chladničky, mrazničky, chladící a mrazící pulty, klimatizace,…)

a MONTÁŽE A SERVIS DOMÁCÍCHELEKTRICKÝCH
SPOTŘEBIČŮ ( pračky, sušičky, myčky a jiné domácí spotřebiče)

3) PODNIKÁNÍ

( 64-41-L524)

dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů

Součástí areálů obou škol jsou moderní internáty, tělocvičny a vlastní stravovací zařízení s celodenní stravou.
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28. října
Den vzniku samostatného
československého státu

&
31. října - Vzpomínka na zesnulé

▲ Položení květin k pomníkům

▲ Ostrostřelecká garda Polická - nabíjení

▲ Slavnostní salva
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Štěpána Horáka

▲ Pan Konrád Lichter přednesl úvodní báseň

▲ Slovo si vzala starostka Ida Seidlmanová

▲ Po projevu se nad hřbitovem rozezněly zvony

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Vám nabízí:

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

SLOUČÍME,
ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností
a Vašich přání YAGIEX
ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
... pokračování z titulní strany
Dům s popisným číslem 20.
Prvního majitele várního domu, mnohem později
označeného čp. 20, Pavla Jaurů známe z roku 1574, kdy
svůj dům prodal Janu Stárkovi za 300 kop míšeňských grošů.
Od roku 1586 stavení vlastnil jeho syn, Jiřík Stárek,
kterému dům roku 1617 za obrovského požáru spolu
s dalšími 70 domy ve městě vyhořel. Až roku 1637
spáleniště koupil Melichar Pejskar a dům znovu postavil. Od
roku 1663 dům vlastnil Jan Maděra, ale o rok později již byl
novým majitelem Jiřík Tér. Roku 1696 zde shledáváme
nového majitele Jana Wejrycha, přišel však den 12. května
1700, kdy dům spolu s celým městem opět shořel. O rok
později koupil spáleniště Stanislav Holinka a dům znovu
obnovil. Roku 1734, právě když začala II. slezská válka o
rakouské dědictví, dům koupil polický primas a kupec
Václav Thýn. O rok později, dne 10. června 1745 již válku
poznal na vlastní kůži. „Hned ráno přijelo přes 50 husarů
pruských do Police a dali se v loupení rozličných domů.
Zvláště u kupce Václava Thýna v rynku na podloubí pobrali
tu mnoho rozličného zboží, vína, domácích věcí, sena
jmenovitě, pak 50 korců ovsa a 40 korců žita. Tento
dobrotivý muž co mu po nich zbylo zásob raději chudým
všecko rozdal, aby i toho pobrati nemohli.“ Od roku 1760
byl novým majitelem rovněž kupec Ignác Chmel, u kterého,
za sedmileté války v listopadu roku 1768, byl ubytován
generál Pálfy, jehož pluk byl do Police vložen
k přezimování.
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Počínaje rokem 1786 se stala majitelkou domu Johana
Chmelová, vdova, která obchod po manželovi dál vedla a
která rovněž poznala „dobrodiní“ Prušáků, kteří jí roku 1778
celý krám vydrancovali a jí samotnou zbili. Za poznámku
také stojí, že na její přímluvu byl podstatně zmírněn trest
kováři Floriánu Pejskarovi, který za povstání roku 1775
sedlákům okoval hole a byl za tuto nedovolenou
„zbrojířskou“ práci později odsouzen k tělesnému trestu
výpraskem holí.
Od roku 1830 byl novým majitelem Jan Pohl z Trutnova,
ale ten jej ten samý rok zase prodal a „odtáhl zase do
Trutnova“, jak poznamenal Josef Brandejs. Dům koupil
obchodník s plátny Jan Hornych a roku 1828 ho prodal za
3.087 zlatých konvenční měny obchodníku Janu Průšovi.
Roku 1836 však celá Průšova rodina za epidemie cholery
naráz vymřela a dům roku 1837 koupil řemenář Václav Šála
z Ledhuje. Roku 1842 dům za velkého požáru města vyhořel,
ale ještě ten samý rok byl zase obnoven. Za rok však měl
dům již dalšího majitele, vdovu Amálii Šálovou, která
řemenářství vedla s tovaryšem Aloisem Wunschem, původem
z Gabersdorfu ve Slezku. Ten se osamostatnil až po její
smrti, nakonec se ve stáří 72 let oběsil ve „Vambeřických
horách“, jak se tenkrát říkávalo Stěnám.
Roku 1851 dům koupil Josef Žid ze Žďárek u Hronova a
ten jej roku 1853 předal svému synovi Josefovi,
tkalcovskému vydávači a také jednateli několika asekurací,
jak se tehdy říkávalo pojišťovnám. Stojí také za zmínku, že
v domě byla od roku 1874 po čtyři roky umístěna lékárna
Jana Gabriela, původem z Nymburka. Nutno též
připomenout, že se roku 1872 v domě narodil Jaromír Žid,
učitel, rovněž sbormistr vyhlášeného polického pěveckého
tělesa „Hvězda“, který rovněž zkomponoval hudbu
k operetnímu libretu Antonína Krtičky „Modré oči“. I jeho
syn Jaromír (*1898) se zcela věnoval hudbě a byl mj. i
dirigentem olomouckého operního orchestru.
Od roku 1894 se stal majitelem domu řezník Jan Pejskar
s manželkou Jindřiškou, dcerou panského zahradníka
Františka Fridricha. Bylo by jen nošením dříví do lesa znovu
připomínat, že to byl se svým bratrem Františkem
zakladatelem uzenářského průmyslu v Polici nad Metují.
V domě byl přirozeně i řeznický krám, který byl hned roku
1894 vybaven výkladní skříní a který se zde s krátkými i
delšími výlukami udržel až do nedávné doby. Snad ještě
stojí za připomenutí, že roku 1911 byl v zahradě domu
postaven další dům, který nese jméno po manželce majitele
„Vila Jindra“. Dům je v majetku dědiců rodiny Pejskarovy
dodnes.
Dům čp. 21.
Třetí právovárečný dům na východní straně náměstí, na
který vzpomínáme, se poprvé připomíná jeho majitelem
Janem Drozanským z Litic roku 1568. Od roku 1586 se stal
majitelem Adam Drozanský, syn, panský úředník. Roku 1610
zaznamenáváme dalšího majitele, Tomáše Bartáka, zvaného
Roučka. Roku 1616 si svůj dům s Bartákem vyměnil
Nathanael Šifel, ovšem dům po roce vyhořel a spáleniště
koupil roku 1618 Jan Koukal a dům znovu obnovil. Roku 1636
dům od svého tchána převzal Michal Březina. Roku 1678 je
majitelem Jan Pejskar, pak od roku Rudolf Pejskar a od roku
1742 Václav Pejskar. Roku 1749 se do domu, k vdově Anně
Pejskarové přiženil Jakub Šrůtek. Jan Průša, kupec a primas

města koupil dům roku 1773 za 600 zlatých stříbra. Také ten
se stal obětí řádění pruských vojáků, kteří mu roku 1778
celý krám zcela vydrancovali. Josef Brandejs zaznamenal
výrok Jana Průši v roce 1811, „když šli poličtí s hudbou do
Žděřiny, aby tam vesele oslavili volbu nového purkmistra
Tadeáše Luňáčka, a tu když táhli okolo jeho domu, stál před
domem a pravil k nim tato slova: Rozlučte se těmito
dobrými časy, však nastane jinak. A v krátkém čase se jeho
slova splnila. Vydán byl Finanční patent a následovaly opět
též války francouzské s Napoleonem Bonapartem, které již
od r. 1790 započaté byly.“
Roku 1815 se stal majitelem domu syn Jan Průša.
Připomeňme, že Jan Průša byl občas dopisovatelem
Pražských novin, jak o tom mj. svědčí i jeho zpráva o
jakémsi místním tornádu 20. června roku 1830, kdy prý
spadlo při silném větru z nebe velké množství obilí, zejména
žita a pšenice, „takže mnohá rodina pět i šest věrtelů si ho
nashromáždila a do mleynů dala“. Celá rodina Průšova
včetně dětí však za cholery roku 1836 během jednoho týdne
vymřela a roku 1838 stavení koupil Jan Plný, sklenář z Nízké
Srbské. Byl to vyučený sedlář a kronikář Brandejs o něm a
jeho práci sklenáře mluví s despektem, když uvádí, že „když
provozoval sklenářství, tak více tabulí skla rozbil než zasklil
a jednou zasklíval uvnitř skříň a v ní se sebou zasklil.“ Roku
1842 dům vyhořel, dům byl znovu obnoven, ale již roku 1854
se stala, z neznámých důvodů, majitelem obec Police a ta
jej roku 1869 prodala Anně Linhartové, která s manželem
Václavem provozovala tkalcovský obchod, když nechávali u
ručních tkalců vyrábět ručníky a kanafasy. Jejich syn Vilém
v domě
provozoval
obchod
s koloniálním
zbožím.
Připomeňme, že na jeho manželku Terezii Linhartovou se
vzpomíná jako na vynikající herečku ochotnického divadla,
kterou její přítelkyně Marie Hübnerová, herečka Národního
divadla, neustále vybízela, aby se divadlu věnovala
z povolání. I její manžel Vilém se věnoval „ochotničení“a v
jejich krámku byl po dlouhá léta předprodej vstupenek do
divadla. Zaslouženě se oba stali čestnými členy Spolku
divadelních ochotníků Kolár.
Roku 1898 dům koupil za 7.600 zl. r. č. kloboučník
Ferdinand Strauch, který podle Jos. Brandejse „pro svůj
obchod v domě vše opravil a zařídil sobě krám větší
s výkladní skříní. On prodával nejen kloboučnické výrobky,
též i kožešnické a obuvnické výrobky.“ V kožešnické živnosti
pokračoval i jeho syn Bohuslav Strauch. Připomeňme, že
roku 1932 byla právě před domem čp. 21 zřízena první
benzinová výdejní stanice v Polici nad Metují, ještě s ruční
obsluhou čerpadla pomocí páky. Stanici tehdy instalovala
olejářská firma „Vacuum Oil Comp.“a v pronájmu ji
obsluhoval právě kožešník pan Bohuslav Strauch. Přišel však
den 8. 3. 1951, kdy byla v domě policejními orgány z Hradce
Králové provedena domovní prohlídka, rodina Strauchova při
této razii zatčena a posléze ve vykonstruovaném procesu
odsouzena ke ztrátě svobody a majetku. Kožešnický obchod
byl komunisty zrušen a po čase změněn v cukrárnu, která je
zde až do dnešní doby. Dům byl po r. 1989 vrácen z majetku
Domovní správy oprávněným majitelům.
Miroslav Pichl

