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ANTONÍN KRTIČKA
V Do pomyslné galerie historiků zabývajících se Policí nad
Metují a Polickem se dá svým způsobem zařadit i polický knihař a
knihkupec a také spisovatel a sběratel regionálních pověstí Antonín
Krtička-Polický. Nepřispěl sice žádným závažným způsobem k
novým poznatkům z dějin našeho regionu, snad ale nikdo jiný jako
on se tak významně nezasloužil o jejich popularizaci.
Antonín Krtička se narodil 17. června 1879 ve Žďáru nad
Metují (nikoli roku 1880 – tento údaj se táhne jako červená nit od
prvního mylného zveřejnění Stanislavem Brandejsem všemi
pozdějšími publikacemi!) jako syn Jana Krtičky a Kristiny, rozené
Müllerové, pocházející z maršovského mlýna. In margine zde
připomeňme, že to byla sestra akademického malíře Františka
Müllera, autora četných kostelních obrazů, který žil v Chrudimi. I v
Polici jeden máme, na postranním oltáři Bolestné Matky Boží ve
farním kostele Nanebevzetí P. Marie. Snad díky jemu se Antonín
Krtička právě v Chrudimi učil knihařem, pak v učení pokračoval u
fy Cellerin & syn na Královských Vinohradech, kde po několik let i
pracoval. S vlastní knihařskou živností začal v Jičíně, ale již roku
1909 se usadil v Polici nad Metují, z Prahy si přivedl i svou
manželku Marii, rozenou Duchazských. Byt a knihařskou dílnu si
zařídil v domě čp. 111 (zbořeném roku 2004 kvůli obchvatu
města). Po skončení 1. světové války, které se zúčastnil jako
profesionista (tj. věnoval se svému řemeslu), si podal žádost o
dovolení zřídit si knihkupeckou živnost a v domě čp. 2 na
Komenského náměstí si otevřel malý knihkupecký obchod. Mnozí
starší si jej zde v tomto krámku jako bělovlasého staříka dobře
pamatují ještě kolem roku 1950.
Antonín Krtička byl především silným lokálním patriotem.
Miloval svůj rodný kraj, což také zavdalo průchod jeho velkému
koníčku – organizované turistice, kterému nezištně věnoval mnoho
svého času. Po mnoho let pracoval ve výboru Klubu
československých turistů v Polici n. Met., značkoval nové
turistické cesty, byl neúnavným průvodcem mnoha výprav po
zdejším okolí, Ostaši či Broumovských Stěnách. Stačilo, aby ve
svém krámku zahlédl školní výlet, zanechal vší práce a na celý den
zmizel. Že to bylo na úkor řemesla i rodiny rozumí se samosebou.
„Jako vyhledávaný průvodce cizích turistů po Polických stěnách
získal si všeobecné obliby a jeho zásluhou neobyčejně vzrostl
proud turistů do Police. Po krásném polickém okolí provedl do
roku 1940 jen přes 20.000 školních dětí.“ Jeho nadšení pro
organizovanou turistiku bylo tak velké, že se v jejím zájmu dopustil
i zřejmého podvrhu: roku 1921 „objevil“ na Ostaši v dnešní sluji
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Českých bratří balvan s vytesaným kalichem a letopočtem „1627“
– již v té době se soudilo, že tu jde spíše o výtvor fantasie nálezce
než o skutečný historický objev. Dnes se Krtičkův nález
„památného kamene“ pokládá za mystifikaci, zapadající v pravou
chvíli do období masového rozvoje organizované turistiky i vzniku
československé církve.

Mimoto však byl Antonín Krtička i nadšeným čtenářem a
obdivovatelem tvorby osobnosti, literárně spjaté s naším krajem:
spisovatelem a dramatikem Aloisem Jiráskem.
... pokračování na zadní straně
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Telegraficky….
V úterý 13. června se sešli na polické radnici kronikáři
Policka. Společně věnujeme velkou pozornost
zaznamenávání našeho žití pro budoucnost. Většina
obcí píše záznamy ručně. Naše kronikářka Jindra
Vaníčková vede vše ještě v elektronické podobě. Snaží
se o vypovídající fotografickou dokumentaci i sběr
plakátů, pozvánek, novinových výstřižků. Podařilo se
nám ke spolupráci na výtvarné stránce kroniky získat
učitele výtvarného oboru ZUŠ Jaroslava Soumara.
Další setkání v září bude s výjezdem do Státního
okresního archivu v Náchodě.
Stejný den v podvečer jsem byla přítomna na Valné
hromadě TJ SPARTAK Police nad Metují. Novým
předsedou jednoty se po zesnulém Františku Zemanovi stal
Jan Hotárek st.
Jsem si vědoma náročnosti a zodpovědnosti této funkce
v době, kdy dobrovolná práce nemá na růžích ustláno.
V době, která se potýká především s finanční
nedostatečností na zajištění základního chodu jednotlivých
oddílů a následně se zajištěním provozu a údržby majetků
vlastních či svěřených. V dopise, který jsem předsedovi
zaslala 27. května jsem již mohla připojit blahopřání
k úspěchu oddílu kopané, který si svým vítězstvím nad
Roudnicí na domácím hřišti zajistil historický postup do
I.A třídy. Sport v Police je na programu jednání RM
v pondělí 16. června, kdy jsem k osobní účasti pozvala
vedení TJ SPARTAK i TJ Sokol.
Hovory s radnicí využili v hojném počtu 14. června
v Pěkově a 15. června v Hlavňově. Děkuji všem
zúčastněným.
MaMiNa je ve větších prostorách. Jsem ráda, že město
jejich snažení podporuje.
Hasičská zbrojnice má nového správce. Pan Klaus
Hauschke odešel. Rozloučili jsme se s ním a poděkovali.
Opět jsem si uvědomila, že se uzavřela pomyslná čára
dalšího období, které jsem v souvislosti s panem
Hauschkem vnímala od dětství. Vzájemně jsme se
respektovali a snažili se. Bylo to příjemné a nelze
zapomenout! Věřím, že v jeho šlépějích bude
pokračovat Jirka Hubka. Velitel našich hasičů. Věřím,
že si prošlape svůj vlastní chodníček. Máme v úmyslu
využívat hasičské zbrojnice ve větší míře. Sál Pellyho
domů je velký a jeho pronajmutí pro místní spolky
drahé. Společenská místnost v hasičárně určitě po
menších úpravách poskytne prostor pro konání
spolkových, ale i rodinných akcí. Doufám, že v dalším
čísle PM Vám již poskytneme konkrétnější informace.
V průběhu měsíce jsem navštívila několik školení a
seminářů. Mnohdy z mého pohledu zbytečně z důvodů
disproporcí a nejasností mezi zákony a vyhláškami či
prováděcími předpisy.
V pátek 30. května jsem se zúčastnila v Hradci Králové
krajského setkání starostů Svazu měst a obcí České
republiky. Opětovně jsem zjistila, že všichni máme
podobné problémy, které však musí řešit naši zákonodárci,
kteří z nás čím dál více dělají námezdní dělníky bez
možnosti prezentace vlastních názorů a představ, bez
respektování praxe, ve které žijeme. Jediné, co se od nás
očekává je bezchybné plnění povinností, které na nás valí
pod hrozbou sankcí, jejichž výše vyvolává shovívavý
úsměv.

Letos na podzim končí volební období pro krajská
zastupitelstva. Začíná další předvolební maratón.
Věřím, že všichni Ti, kteří se budou o kandidaturu
ucházet, následně budou úspěšní, budou respektovat
zkušenosti, které nabyli především v nejnižší
komunální politice. Sama si velice vážím nabídek, které
jsem v této záležitosti dostala. Mojí prioritou,
s přihlédnutím i k soukromým záležitostem, je však
Police nad Metují a její spádové obce.
Ve druhé části poslední rady města jsme navštívili prostory
automotoklubu, prohlédli si sběrný dvůr, technické služby,
psí útulek, podnikatelskou zóna a hasičskou zbrojnici.
Radní se zúčastnili v plném počtu.
Nabízené prohlídky městských objektů /radní tuto exkurzi
již absolvovali vloni/ v Pěkově a v Hlavňově dne 3. června
využili pouze dva zastupitelé – Petr Scholz a Ing.Pavel
Scholz.
Vaše příspěvky pro DIAKONII vybíráme v hasičské
zbrojnici každé pondělí mezi 13. a 17. hodinou. Jiný
termín je možné domluvit s velitelem hasičů Jiřím
Hubkou na mbt 725 086 504, 491 541 117.

Ida Seidlmanová

POZVÁNKA
3. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Police nad Metují
se koná ve středu 25.6.2008
ve společenském sále Pellyho domu
Program:
Odměňování neuvolněných členů ZM
Obecně závazná vyhlášku č. 2/2008, o stanovení
koeficientu daně z nemovitostí
Závěrečný účet města za rok 2007, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření města Police nad Metují za
rok 2007, Opatření k odstranění nedostatků zjištěných ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města
Police nad Metují za rok 2007
Prodeje, odkupy a převody nemovitostí

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv
se tu koná, všech se týče.“
J. A. Komenský
Hovory s radnicí pro Polici a Radešov, které se uskutečnily
ve středu 21. května t.r. byly smutné. Pro profesní pracovníky
radnice i pro zúčastněné zastupitele. Byli jsme připraveni
v počtu čtrnácti lidí ke zodpovězení dotazů k chodu našeho
města. Zájem tří občanů o věci veřejné byl pro nás zklamáním.
Rádi uveřejníme v Polickém měsíčníku Vaše písemná
zamyšlení. Mnohdy hodně kritická. Pravdivá i ta, která jsou
ovlivněná subjektivními pocity, neznalostí souvislostí,
emocemi souvisejícími ze zkušeností soukromých či přejatých .
Pro nás v mnohém určitě inspirativní, ale i bolestná, protože
jeden problém se vždy dá řešit více možnostmi…. Výsledek je
pro někoho příznivý, mnozí ho však vnímají jako
nespravedlivost, podlost, neserióznost, neprofesionálnost,,…
Je nutné mluvit, ale i naslouchat. A připustit, že ne vždy je
všechno bílé nebo černé.
Na kritiku v písemné podobě nerada reaguju. Většinou si
vysvětlení vyžaduje širší souvislosti, která mohou stimulovat
další diskuse. Z jednoho problému vzniká problémů víc a je-li
pisatel přesvědčen o své pravdě, stupňuje kritiku na další věci,
které třeba s řešenou záležitostí ani nesouvisí. Následně dochází
k míchání hrušek a jablek. Výsledkem je prezentace názoru
jednotlivce posíleného skupinkou sympatizantů, která ale
v důsledku více naštve než vyřeší. Všechny.
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Sama za sebe opakuji. Jsem připravená k jakékoli
konstruktivní, slušné kritice. Spatřuju ji nutnou a přínosnou.
Využívejte tedy nabízených možností k diskusi – třeba i těch
nešťastných Hovorů s radnicí, kde jsme byli opravdu připraveni
odborně a pravdivě zodpovídat Vaše dotazy.

Pozvání na veřejnou diskusi na téma
Sportování v Polici nad Metují
Uskuteční se v pondělí 23. června 2008 v 17 hodin na
sále Pellyho domů.

Náchodský swing
Periodikum je připraveno prezentovat pozvání na Vaše
akce. Dokonce si můžete bezplatně sami zveřejňovat svou
řádkovou inzerci – www.nachodskyswing.cz.
I www.doplnek.com je tu pro Vás!

Toulavý autobus 2008
díky pochopení a sponzorské podpoře vedení CDS s.r.o.
Náchod jel i letos. Přepravil 77 lidí.
V první jízdě se tradičně z projížďky těšili senioři z DPS
Javor a domova důchodů. Další tři jízdy byly určeny
místním i přespolním, malým i velkým. Prvně jsme letos
jízdným 20 Kč chtěli podpořit rekonstrukci opomíjené
kapličky Na Struze. Na jízdném se vybralo 1540 Kč.
Děkujeme.
Může za letošní menší zájem dusné počasí, zmiňované
jízdné nebo stejná trasa? Váš názor je důležitý pro Toulavý
autobus 2009.

Školní rok 2007-2008 končí
Opět se s posledními červnovými dny blíží konce
letošního školního roku. Těší se děti, žáci, studenti, učitelé i
správní zaměstnanci. Každý odvedl díl práce a využije
prázdnin k odpočinku, poznání, načerpání nových sil.
Všem přeji, aby školní rok 2008-2009 byl pro
vzdělávané i vzdělavatele víc radostný než smutný. Aby se
neopakovala z mého pohledu nedůstojná stávka, která zavře
dveře škol.
Děkuju učitelům, kteří v době, kdy demokracii chápeme
každý po svém, vedou děti náročnou cestou poznávání
srdcem a neústupnou, spravedlivou náročností.
Děkuju rodičům, kteří jsou ochotni spolupracovat a
přistoupit k faktu, že i naše děti musí mít mantinely a
povinnosti – doma, ve škole, všude.
Možná, že si vzájemně ušetříme spoustu nedorozumění a
zklamání.

Čas dovolených
prožijte každý podle svých představ a plánů, hlavně ve
zdraví a osobní spokojenosti.
Naberte nové síly do dalšího žití. I v letních měsících se
budeme snažit zajišťovat naše služby k Vaší spokojenosti.
Úřední dny na odborech Městského úřadu Police nad
Metují jsou v pondělí a ve středu.
Naší povinností je zajistit přítomnost alespoň jednoho
pracovníka, abychom byli schopni Vaše požadavky vyřídit.
Ostatní dny jsou věnovány výjezdům mimo radnice,
školením, jednání, administrativě.
Každá povolání mají svoje specifika, která jsou
nezúčastněným obtížně sdělitelná. Věřte však, že
dodržováním úředních dnů přispějeme k všestranné
spokojenosti.
Konzultace mimo tyto dny doporučuji dopředu
s příslušným pracovníkem telefonicky předjednat.

Pro Vaši informovanost níže otiskujeme aktuální
TELEFONICKÝ SEZNAM MĚÚ:
fax MěÚ
491 541 119
Podatelna, sekretariát: Hauschková D.
491 509 999
hauschkova@meu-police.cz
Starostka: Mgr. I. Seidlmanová 491 541 114, 607 673 617
seidlmanova@meu-police.cz
Místostarosta: Z. Kadidlo
491 541 118, 602 117 200
kadidlo@meu-police.cz
Tajemník: Ing. P.Pohner
491 541 113, 728 986 341
pohner@meu-police.cz
Vedoucí FSO: J. Kosinková
491 509 994
kosinkova@meu-police.cz
Matrika: D. Hambálková
491 509 990
hambalkova@meu-police.cz
Poplatky, pokladna: D. Adamová
491 509 991
adamova@meu-police.cz
Poplatky - psi, zábor: J. Kollertová
491 509 991
kollertova@meu-police.cz
DSO, dotace: Ing. H. Ištoková
491 509 996
istokova@meu-police.cz
Účtárna, popl.hroby:I. Osobová
491 509 998
osobova@meu-police.cz
Účtárna, fakturace: V. Králová
491 509 998
kralova@meu-police.cz
Vedoucí OV: R. Pohlová
491 509 992
pohlova@meu-police.cz
Odbor OV: E. Justová linka 36
justova@meu-police.cz
E. Pápaiová, linka 36 papaiova@meu-police.cz
J. Škop, linka 45
skop@meu-police.cz
H. Jenková, linka 45
jenkova@meu-police.cz
Vedoucí IMŽP: Ing. J.Troutnar 491 509 993, 724 192 678
troutnar@meu-police.cz
Investiční tech: Ing. P. Scholz
491 509 993, 607 987 684
scholz@meu-police.cz
Prodeje, pronájmy,
majetek města: A. Rutarová
491 509 997
rutarova@meu-police.cz
Vedoucí soc. odb.: I. Kejdanová
491 509 995
kejdanova@meu-police.cz
Soc odbor: Bc. H. Plná
491 509 995
plna@meu-police.cz
Přestupky: J. Ťoková, linka 56
tokova@meu-police.cz
Správce sítě: R.Vaníček
491 541 830
vanicek@meu-police.cz
Městská policie: P. Zima ,
491 541 115, 602 117 156
J.Valchař
602 280 065
zima@meu-police.cz valchar@meu-police.cz
CKV Pelyho domy
Vedoucí CKV J. Rutarová
491 421 346, 602 645 332
ckv@policko.cz
IC, kultura: R. Vlachová
491 421 501, 728 267 377
kultura@policko.cz
DPS:
491 541 122, 721 082 382
Ostatní:
Technické služby: Ing. V. Bučok 491 541 150, 606 622 276
bucok.ts@tiscali.cz,
M. Mucha
491 541 149
I. Škop
491 541 149
V. Bezvodová
491 541 119
Kotelna TS:
491 541 148
ČOV:
491 541 147
Koupaliště:
491 541 146
Hasičská zbrojnice J. Hubka
491 541 117, 725 086 504
Sběr Diakonie J. Hubka
725 086 504
(Příjem pondělí od 13.00 do 17.00 hodin)
Knihovna V. Plachtová
491 420 659
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Spolupráce a součinnost jsou již
samozřejmostí
Sociální odbor, školy a městská policie řeší v poslední
době nemálo problémů. Vážných a nepříjemných, kdy se
dávají na misky vah rodičovská zodpovědnost, svérázné a
pro sebe výhodné vysvětlování základních povinností,
svalování viny za svoji neschopnost a problémy na ostatní,
vydírání s podtextem rasové zaujatosti, samozřejmé
vymáhání výhod, které nejsou nezbytné….
Je velmi náročné, především psychicky, profesionálně
ustát tato jednání. Bohužel většina z nich končí
vyhrožováním, medializací. Naší snahou je plnit své
povinnosti dle zákonů a vyhlášek. Citlivě, lidsky, ale
spravedlivě. Od těch, kteří si své povinnosti neplní, se
nenechat tisknout ke zdi a vydržet i nepříjemný nátlak
veřejnosti, která je mnohdy svědky srdceryvných situací. Je
smutné, že je manipulováno dětmi, které jsou mnohdy
nástrojem k nátlaku.

Otevřený dopis manželům Michaele a
Ladislavu Michalovým
Vážení a milí,
v neděli 15. června odpoledne se na sále Pellyho domů
zastavíte a zavzpomínáte. Na příchod do Police nad Metují,
na své kantorské začátky, na nesčetné množství dětí, které
„prošly Vašima rukama“.
Samozřejmě i na to, co jste v uplynulých patnácti letech
zažili ve svých osobních životech. Vždyť na Matoušovi a
Šimonovi je nejlépe vidět, jak šel čas.
Mám to štěstí, že Vaše působení na polické zušce
vnímám od prvopočátku. Ráda. S úctou a obdivem.
V neděli však budu s Vámi pouze v myšlenkách. Věřím,
že setkání proběhne podle Vašich představ, bude milo.
Ze srdce Vám přeju, abyste se po dalších patnácti letech
opět zastavili a zavzpomínali. Radostně, ve zdraví, v plné
síle a víře, že jste obohatili a byli obohaceni.
Ida Seidlmanová

Odběry vod z podzemí a vodních
toků – proces povolení, doklady,
řízení
V loňském roce proběhla masivní náprava stavu
související s právem nakládat s povrchovými nebo
podzemními vodami. V rámci akce „KONEC POVOLENÍ“
došlo k nápravě protiprávního stavu, kdy řada subjektů bez
jakýchkoliv oprávnění odebírala vodu z vodních toků, nebo
z podzemí. I přesto, že Městský úřad Police nad Metují, jako
příslušný vodoprávní úřad, vydal téměř 100 povolení
k odběrům povrchových nebo podzemních vod, je zřejmé,
že ne všichni si potřebná povolení zajistili. Jakými důvody
jsou tito vedeni, ponechme nyní stranou.
Ve vztahu k právu nakládat s povrchovými nebo
podzemními vodami je třeba si uvědomit, že vodní zákon
(zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, v platném znění) zná dva základní typy nakládání
s vodami. V řadě prvé tzv. obecné nakládání s vodami
nevyžadující žádné povolení vodoprávního úřadu, a
nakládání s vodami na základě povolení vodoprávního
úřadu.
Obecným nakládáním s vodami pak vodní zákon rozumí
takové užívání vod, které nevyžaduje povolení nebo souhlas
vodoprávního úřadu. Do této kategorie patří odebírání nebo

jiné nakládání s povrchovými vodami (např. koupání,
bruslení na zamrzlé hladině, praní prádla, plavení zvířat,
apod.), při čemž k takovémuto nakládání nesmí být využito
zvláštních technických zařízení, k jejichž provozu je třeba
dodávat elektrickou nebo jinou energii (čerpadla, hrazení,
konstrukce umisťované do koryta vodního toku, apod.). Při
obecném nakládání s povrchovými vodami nesmí dojít
k ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod,
k narušení přírodního prostředí, ke zhoršení odtokových
poměrů, poškození břehů, vodních děl a zařízení, zařízení
pro chov ryb a k porušení práv a právem chráněných zájmů
jiných.
Jakékoliv jiné nakládání s povrchovými vodami, než
bylo uvedeno výše, je pak ve světle vodního zákona
nakládáním vyžadujícím povolení vodoprávního úřadu.
Bude-li se jednat o odběr povrchových vod fyzickou osobou
pro
účely
domácnosti
(např.
pro
závlahu
obhospodařovaných pozemků, pro napájení hospodářských
zvířat, apod.) nebo o tzv. jiné nakládání s povrchovými
vodami (např. převedení povrchových vod z koryta vodního
toku do boční nádrže, apod.), bude k vydání povolení
příslušný Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby.
V ostatních případech, tj. u odběrů prováděných
právnickou osobou, nebo při vzdouvání povrchových vod
v korytě vodního toku i mimo něj, při využívání
energického potenciálu povrchových vod, při využívání
těchto vod k chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě
jiných vodních živočichů, za účelem podnikání, při čerpání
povrchových nebo podzemních vod a jejich následném
vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních a čerpání znečištěných podzemních vod za
účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému
vypouštění do těchto vod nebo do vod povrchových, bude
k vydání povolení příslušný Městský úřad Náchod, odbor
životního prostředí.
Nejčastějším případem nakládání s vodami, je odběr
povrchových vod jednotlivou domácností (tj. fyzickou
osobou) z koryta vodního toku pro zavlažování zahrady, či
zahrady u rodinného domu, případně u rekreační chalupy (a
odvozeniny takovýchto odběrů). K povolení takovéhoto
nakládání s vodami je ze strany žadatele nutné předložit
následující:
1) žádost, na formuláři, který žadatel obdrží v kanceláři
vodoprávního úřadu (alt. je dostupný na webových
stránkách úřadu – www.meu-police.cz); mezi zásadní
údaje ve formuláři náleží uvedení doby, na kterou se o
povolení žádá, a uvedení množství odebíraných vod
(dle technických parametrů čerpadla) v l/s, m3/měsíc,
m3/rok a počet měsíců, ve kterých bude voda odebírána;
2) doklad o vlastnictví pozemku;
3) mapový podklad se zákresem místa odběru;
4) stanovisko správce povodí (tj. Povodí Labe, státní
podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové) –
lze zajistit korespondenčně, v žádosti o stanovisko je
nutné uvést specifikaci místa odběru (obec, katastrální
území, číslo pozemku, název toku) a popsat účel odběru
(zavlažování pozemku) a uvést množství odebraných
vod v l/s, m3/měsíc, m3/rok a počet měsíců, ve kterých
bude voda odebírána, a přiložit k žádosti mapový
podklad se zákresem místa odběru;
5) stanovisko správce vodního toku (tj. dle jednotlivých
toků buď Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého
951, 500 03, Lesy České Republiky, s. p., Oblastní
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správa toků, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové;
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí
Labe, územní pracoviště Náchod, Tyršova 59, 547 01
Náchod) – lze zajistit korespondenčně, v žádosti je
třeba uvést stejné údaje jako v případě žádosti o
stanovisko správce povodí (viz. bod 4);
6) závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (Správa
CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad
Metují) – žádost se podává na formuláři dostupném
v sídle správy nebo na jích webových stránkách
www.nature.cz; stanovisko lze zajistit korespondenčně,
v žádosti o stanovisko je nutné uvést specifikaci místa
odběru (obec, katastrální území, číslo pozemku, název
toku) a popsat účel odběru (zavlažování pozemku) a
uvést množství odebraných vod v l/s, m3/měsíc, m3/rok a
počet měsíců, ve kterých bude voda odebírána, a
přiložit k žádosti mapový podklad se zákresem místa
odběru
7) příp. další doklady dle jednotlivých případů (např.
souhlas vlastníka pozemku sloužícího pro transport
čerpané vody, aj.).
Jelikož je proces povolování nakládání s podzemními
nebo povrchovými vodami poměrně složitý, je třeba výše
uvedený rozsah dokladů brát jako obecný, příkladný. Každé
jednotlivé nakládání s vodami může vykazovat řadu
specifik, na jejichž základě bude třeba rozsah předkládaných
dokladů rozšířit oproti popsanému standardu.
V případě jakýchkoliv nejasností, nebo v případě zájmu
o informace týkající se aplikace vodního zákona, nás můžete
navštívit, nebo kontaktovat telefonicky, případně
prostřednictvím elektronické pošty nebo písemně (kontakt:
tel.: 491 509 992, 491 509 999; e-mail: meu@meupolice.cz; adresa: Městský úřad Police nad Metují, odbor
výstavby, Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují).
Závěrem tohoto článku bych rád upozornil veřejnost na
plánované obhlídky vodních toků, které proběhnou
v letošním roce za účelem zjišťovaní nepovolených odběrů
povrchových vod z koryt těchto vodních toků. Pokud tedy
vodu z vodního toku odebíráte, a dosud nedisponujete
právem nakládat s povrchovými vodami (tj. povolením
k odběru povrchových vod), zajistěte si dle výše popsaného
návodu potřebné přivolení, a předejdete tak problémům,
které Vás mohou potkat při odhalení „černého“ odběru
(zákaz odběru vod, pokuta za přestupek, apod.)
O vydání dalších článků k objasnění problematiky
vodního zákona prozatím neuvažujeme, a přistoupíme
k němu pouze na základě zájmu občanů, případně na
základě zjištění učiněných při výkonu vodoprávních dozorů
ve spravovaném území.
Jiří Škop - odbor výstavby MěÚ Police nad Metují

Průzkum názoru občanů:
POLICKO – jaro 2008
Průzkum názorů obyvatel Policka
(území členských obcí Dobrovolného
svazku obcí – tj. Bukovice, Bezděkov n.
Metují, Česká Metuje, Machov, Police
n. Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice,
Žďár n. Metují) proběhl v měsících únor a březen 2008, v
rámci aktualizace Strategického plánu rozvoje mikroregionu
Policko. O průběhu a významu průzkumu jsme vás
prostřednictvím měsíčníku několikrát informovali. Nyní již
přinášíme souhrnné výsledky šetření.

Celá zpráva včetně podrobných odpovědí na jednotlivé
otázky a grafického zobrazení odpovědí bude k dispozici na
webových stránkách Policka www.policko.cz, případně na
webových stránkách jednotlivých obcí. V tištěné podobě
bude k nahlédnutí v informačním centru v Pellyho domech
v Polici nad Metují.
Bylo rozdáno cca 430 dotazníků a k vyhodnocení jich
bylo zpět předáno celkem 259, z toho bylo 131 dotazníků
vyplněno ženami a 126 dotazníků muži. Dva respondenti
neuvedli pohlaví. Nejvíce respondentů (34%) bylo z Police
n. M. Následoval Machov (31,2%), Suchý Důl a Žďár n. M.
(po 7%), Bukovice (6,6%), V. Petrovice (5,8%), Č. Metuje
(5,4%) a Bezděkov n. M. (3%). Z hlediska věkového složení
se průzkumu zúčastnilo nejvíce respondentů věkových
skupin 25 - 44 let a 45 - 59 let (celkem 59%). Poměrně
velké zastoupení (18%) měla i věková skupina 60 – 69 let a
dále skupina seniorů ve věku 70 let a více let (14%). Naopak
nejnižší procento zaujala věková skupina 15 – 24 let
(celkem 8%). Dva respondenti věk neuvedli. Z hlediska
ekonomické aktivity respondentů bylo 44 % v pozici
zaměstnance, 34 % bylo v důchodu. V menší míře se
dotazníkového šetření zúčastnili podnikatelé, studenti, osoby
v domácnosti nebo na rodičovské dovolené a jeden
nezaměstnaný. Svoji ekonomickou aktivitu neuvedlo 1%
dotazovaných.
Dotazník obsahoval celkem 33 otázek, které se členily
do jednotlivých oblastí života. A co jsme se z dotazníků
dozvěděli?
Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí
Většina dotazovaných se považuje za spokojeného
občana, někteří dokonce za patriota a jsou spokojeni
s místem, kde žijí. Větší nespokojenost je u mezilidských
vztahů. Důvodem je závist, pomluvy, chybějící
sounáležitost, bezohlednost, neochota řešit problémy,
lhostejnost a nedůvěra. Kvalita životního prostředí je spíše
dobrá, největším problémem je pálení listí, plastů, topení
tuhými palivy a dále psí výkaly. Jako jiné problémy v této
oblasti respondenti uváděli: cesty, chybějící kontejnery na
odpad v létě, chování chalupářů, jízdy motorek v přírodě,
nedokončená kanalizace, volně pobíhající psi, vypouštění
odpadních vod, znečišťování okolí. Vzhled obcí kazí
nepořádek kolem domů, na veřejných prostranstvích a černé
skládky, nedostatečná zimní údržba. Skutečnost, že obec
leží v Chráněné krajinné oblasti, ovlivňuje její rozvoj dle
většiny respondentů. Vliv je vnímán v převážné většině jako
negativní – brzda rozvoje, komplikace výstavby, omezení –
v povolení výstavby, v podnikání, výsadby nepůvodních
kultur apod. Dále nutnost povolení, přísná pravidla, velká
pravomoc Správy CHKO, byrokracie. Pozitivní vliv CHKO
je např. v možnosti získání dotací, krajina a příroda
atraktivní pro turistiku, ochrana životního prostředí a větší
péče o krajinu.
Bezpečnost
Většina dotázaných je spokojena s bezpečnostní situací
v regionu, zároveň jich většina nemá s prací policie (státní
ani městské) žádné zkušenosti. Hlavní uváděné problémy:
bezohlednost řidičů, volně pobíhající psi, noční vandalství.
Obchod, služby, cestovní ruch
V této oblasti hodnotili respondenti úroveň různých
služeb. Všechny položky dosáhly průměrného hodnocení
mezi hodnotami 2 (velmi dobrá úroveň) a 3 (dobrá úroveň).
Nejlepší jsou denní nákupy, dále návštěva lékárny a
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návštěva banky a pojišťovny. Jako nejhorší jsou nákupy
běžného textilu a pohostinská a restaurační činnost. Jedna
otázka z oblasti cestovního ruchu zněla: „Kdyby k Vám
přijela návštěva, která ve Vaší obci ještě nebyla, čím byste
se v obci a jejím okolí pochlubili?“ Největší atraktivitou je
dle respondentů příroda. Za další přednosti považují
památky (kostely, smírčí kříže, kapličky apod.), Hvězdu,
Ostaš, skály. Bohužel se objevila i odpověď, že u nás není
turistům co ukazovat. Propagace regionu je dle
dotazovaných nedostačující. O úplné otevření hranic má
rozhodně a spíše ano zájem více než polovina dotazovaných.
Nejvíce lidí se domnívá, že rozvoj cestovního ruchu by
přinesl regionu celkové oživení. Dále pak zvýšení
podnikatelské aktivity a nová pracovní místa, větší známost
v ČR i zahraničí zvýšení životní úrovně, větší kulturní
nabídku. Více turistů v regionu si nepřeje 11% respondentů,
důvodem je, že cestovní ruch by nepřinesl nic významného,
zhoršení životního prostředí, ničení přírody.
Zdravotnictví, sociální služby
Se zdravotnickými službami je spokojena či spíše
spokojena většina. Mezi nejčastěji zmiňovanými problémy
byly jmenovány: dlouhé čekací a objednací doby u lékaře,
nedostatek kvalitních lékařů, různých specialistů a zubařů,
chybějící mladá generace obvodních lékařů, chybějící
poradna pro děti, chybějící rehabilitace a péče starším
občanům, nezájem lékařů a chování sester. S kvalitou
sociálních služeb je zcela spokojeno pouze málo
respondentů. Důvodem je, že sociální služby nejsou v dané
obci k dispozici, chybí nízkoprahový klub a kroužky pro
děti, není podpora rodin s dětmi, chybí denní stacionář a
možnost stravování pro seniory. Chybí více míst v domově
důchodců (bezbariérový) a přístavba DPS, sociální
výpomoc, služby seniorům, terénní zdravotní péče
v domácnosti, komplexní péče o rodinu.
Kultura, sport, volný čas, vzdělávání
Spokojenost s možností kulturního a sportovního vyžití
v obcích je dobrá. Lidé postrádají zábavu pro mládež, kino,
čajovnu, kavárnu, výstavy, větší výběr v knihovně,
vystoupení dechovky pro starší, zajímavosti pro děti, krytý
bazén, kluziště, umělé zasněžování, tělocvičnu, hřiště,
posilovnu, tenisové kurty a fotbalové hřiště, dětské hřiště,
bowling, sportovní areál, přírodní areál s ohništěm.
Informace o kulturním a sportovním dění a o možnostech
pro volný čas získávají dotazovaní nejčastěji z vývěsek a
úředních desek a z místního zpravodaje nebo regionálního
tisku, následuje internet a kulturní přehled. Návštěvu všech
akcí ovlivňuje nejvíce jejich nabídka, dále pak nabídka
společně s cenou. Vzdělávání dospělých považuje za
potřebné většina a jsou to hlavně počítačové a jazykové
kurzy. Dále pak např. školení řidičů, účetnictví, finanční
poradenství, besedy a promítání.
Veřejná správa
S činností svého úřadu (městského, městyse či obecního)
je nespokojeno 8 % dotazovaných. V místě bydliště by se
měl úřad zaměřit nejčastěji na podporu podnikání a vzniku
pracovních míst, dále budování a zlepšování technické
infrastruktury, úklid a pořádek veřejných prostranství a
údržbu chodníků a cest. Nejdůležitější prostředek pomoci
podnikání je vytváření prostor pro podnikání. Další přínos
vidí respondenti v pravidelné spolupráci (ze strany města
nebo obce) s podnikateli, zprostředkování informací, dále v
poradenské činnosti, v podpoře přípravy kvalifikovaných
pracovníků.

Závěr
U většiny respondentů je životní perspektiva v regionu
dobrá. Kladně bylo hodnoceno klidné prostředí, krásná
příroda, sportovní vyžití, celková spokojenost. Na druhé
straně se objevuje jako nevýhoda dojíždění za prací, horší
možnost pracovního uplatnění, málo pracovních příležitostí,
nízké platy, malá možnost profesního růstu a uplatnění. Za
největší problém obce respondenti nejčastěji považují
finance (malý rozpočet obce, zadluženost, malá aktivita v
oblasti grantů a dotací), geografická poloha (odlehlost,
pohraničí), málo pracovních příležitostí a nízké platy, volně
pobíhající psi a psí výkaly. O účast na veřejné diskusi
o výsledcích průzkumu, a o rozvoji obce, regionu má zájem
méně než polovina dotazovaných.
Bohužel zájem sdělit nám své názory na region nebyl
přímo v Polici n. M. moc velký. I tak doufáme, že dotazníky
splnily svůj účel a budeme s nimi dále pracovat. Děkujeme
nejen za vyplnění dotazníků, ale mnohdy i za podrobné
náměty na další zlepšení života v našem krásném regionu.
Helena Ištoková, Jana Rutarová

Květinová výzdoba a nové
plochy zeleně ve městě
V letošním roce bude naše město opět okrášleno sezónní
květinovou výzdobou. Květinové záhony jsou již založeny
v parku u autobusového nádraží a na náměstí. Následně
bude založen květinový záhon ve středu kruhového objezdu
u Penny Marketu. Důležitým předpokladem pro zdárný růst
a estetickou kvalitu těchto záhonů je zálivka (tu zajistí naše
technické služby), dále pletí (to zajistí zahradnická firma
pana Zobala, provozovatele zahradnictví u kláštera, která
výsadbu květin realizovala) a v neposlední řadě ochrana
před zloději a vandaly (tu snad částečně zajistí naše městská
policie ale především mi všichni). Proto se opět obracíme na
Vás na všechny s prosbou, nebuďte lhostejní ke vzhledu
našeho města a pokusme se o společnou ochranu této
výzdoby.
V současné době se také dokončují nové plochy zeleně
ve městě. Jedná se o druhou etapu ozelenění kolem přeložky
krajské silnice, kterou pro město realizuje zahradnická firma
pana Zobala. (První etapu realizovala v loňském roce firma
Krušnohorské lesy, a.s.). Tímto bude celý úsek kolem nové
silnice dokončen. Tyto nové plochy jsou velmi důležité
jednak z estetického důvodu (protiváha asfaltových a
betonových povrchů a pro zapojení vozovky, chodníků a
dalších staveb do okolních terénů) a jednak z důvodu
životního prostředí (snížení prašnosti a vlivu na mikroklima
v okolí silnice). Projekt těchto sadových úprav vypracoval
Michal Jansa, DiS. (zahradní a krajinná tvorba) z Bezděkova
n. M. Jsou zde založeny nové plochy trávníků, dva velké
záhony uprostřed kruhových křižovatek (jeden ze sezónních
květin a jeden z trvalek a keřů), jeden malý záhon uprostřed
kruhového sezení na Komenského nám. (ze sezónních
květin), keřové záhony, tři nové betonové truhlíky
s dřevinami, nová stromová zeleň a dvě místa k posezení na
Komenského náměstí (menší u ZUŠky a větší u
„škvárovny“, které tvoří trochu zajímavější prvek uprostřed
tohoto prostoru a je tvarově řešeno jako malý kruhový
objezd). Všechny tyto plochy ještě nedosahují kvality, tak
jak bychom si to představovali, ale činíme kroky k tomu,
aby se to zlepšilo a postupně zde vznikla funkční a kvalitní
zeleň, která se nám místním i projíždějícím bude líbit a
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pomůže vytvořit příjemnější životní prostředí v našem
městě, narušené nutnou dopravou.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Rozbor vody z vrtu Julinka na
polickém náměstí
Minulý měsíc byl proveden pravidelný odběr vody z vrtu
Jůlinka na náměstí. Odběr realizovala Hydrogeologická
společnost, s.r.o. Praha a rozbor odebrané vody provedla
akreditovaná laboratoř společnosti Vodohospodářské
inženýrské služby, a.s. Praha - protokol o zkoušce č.
2008/1524. 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. Provedený rozbor opět potvrdil, že voda z Jůlinky
vyhovuje limitům pro pitnou vodu bez úpravy a vyhovuje
jak po stránce chemické, tak i po stránce bakteriologickobiologické. Vzhledem k obsahu dusičnanů, není tato voda
použitelná pro přípravu umělé výživy kojenců.
Z hlediska charakteristiky vody se jedná o vodu vápenatohydrogenuhličitano-síranovou. Další rozbor bude proveden
na podzim.
Hodnoty vybraných ukazatelů:
ukazatel
jednotka
skutečnost limit
reakce vody
pH
7,4
6,5 – 9,5
tvrdost (Ca+Mg)
mmol/l
2,8
2 – 3,5
hořčík
mg/l
8,5
20 – 30
vápník
mg/l
98
40 – 80
sodík
mg/l
2,0
200
draslík
mg/l
0,38
železo
mg/l
< 0,05
0,20
sírany
mg/l
45
250
chloridy
mg/l
12
100
fluoridy
mg/l
< 0,2
1,5
dusičnany
mg/l
35
50
dusitany
mg/l
< 0,01
0,50
hydrogenuhličitany mg/l
230
ropné látky
mg/l
0,04
arsen
ug/l
1,0
10
rtuť
ug/l
0,60
1
bakterie a pod.
KTJ/100 ml
0
mikrobiální obraz jedinci/ ml
0
50
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Koupaliště v roce 2008
Vážení spoluobčané a návštěvníci města Police nad
Metují, i v letošním roce jsme připravili k provozu polické
koupaliště. Vše probíhalo obdobně jako v minulých letech,
to znamená , že jsme opravovali především obložení bazénů.
Vše směřuje k tomu, aby koupaliště bylo připraveno
k provozu na víkend 14-15.6.2008.
Je možné, a v současné době to vedení města intenzivně
řeší, že tento rok nebudou koupaliště provozovat TS, ale
nájemce, který se na výzvu k pronájmu přihlásil. Pokud
jsme provozovali koupaliště my – tedy TS, nebyli jsme
schopni, vzhledem k širokému záběru našich služeb
(16 středisek – ČOV, 5x kotelna, kompletní údržba města,
správa většiny bytových a nebytových prostor města, atd.),
zajistit něco navíc, co by provoz koupaliště oživilo a Vám
pobyt na jinak krásném koupališti zpříjemnilo. Z nabídky
možného nájemníka předběžně vyplývá, že je možné
některé nové prvky zařadit. Předpokládám, že město využije

této nabídky a zkušebně v tomto roce koupaliště pronajme.
Pokud by tomu tak nebylo, jsme samozřejmě připraveni
zajistit provoz koupaliště stejně jako v minulých letech.
O tom, kdo a jak bude koupaliště provozovat se dozvíte
v průběhu června.
Nakonec zbývá jen Vám všem popřát krásné a teplé léto
s příjemnými zážitky na našem polickém koupališti.
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS

Několik slov o pečovatelské
službě v Polici nad Metují
První změna, která se v pečovatelském domě stala, byl
nástup nové pečovatelky.
Paní Jitka Pišiová odchází v polovině června do
předčasného důchodu. Práci pečovatelky vykonávala od
1.9.1999. Mezi obyvateli pečovatelského domu byla
oblíbená pro svoji přátelskou povahu. Chtěla bych jí i touto
cestou poděkovat za její práci a popřát do dalšího života
hodně zdraví, pohody a osobní spokojenosti.
Na její místo nastoupila 1. května paní Naďa Konečná.
Další změnou je od 1.května dodatek v ceníku za úkony
pečovatelské služby.
Na základě požadavků uživatelů pečovatelské služby
jsme o některé úkony ceník rozšířili, např. telefonické
zajištění
sanitky, lékaře, rodinných příslušníků nebo
o zdravotní procházky. Původní ceny se neměnily.
Během letošního roku se zvýšil i počet odebíraných
obědů. Se stávající jídelnou pana Jiráska jsou občané
spokojeni. Velmi nás potěšilo, že cena za obědy zůstala i v
letošním roce 47,-- Kč, včetně dovážky z Hronova. Další
rozšířenou službou jsou doprovody, ať k lékaři, na nákupy,
na úřady. Přibylo hodně žádostí na zajištění služby od
obyvatel z terénu. Jelikož je prodejna Konzum na sídlišti
stále zavřená, připomínáme touto cestou, že si zájemci
mohou požádat pečovatelskou službu o dovoz nákupů do
svých bytů.
To, že naše pečovatelky umí vyplnit obyvatelům
pečovatelského domu i jejich volný čas, to už není pro
nikoho žádné tajemství. Tak alespoň malý přehled toho,
čeho se mohli zájemci účastnit během měsíců března až
května. Každé úterý a čtvrtek je ranní ¼ hodinové cvičení.
Každou středu odpoledne se podává káva a něco dobrého a
hrají se karty a Člověče, nezlob se. V květnu se promítaly
3 díly filmu Sisi. 2x navštívily pečovatelský dům děti
z mateřské školy se svým programem. Další oblíbenou akcí
je výlet „modrým autobusem“. V dubnu proběhl plánovaný
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výlet na Slavný. Bohužel pro nevlídné počasí se nedal
z autobusu vystrčit ani nos. O to větší radost byla z posezení
u Dostálů. Domácí bramborový salát, řízečky a čerstvé
koláčky, něco na zahřátí. Na špatné počasí nikdo ani
nevzpomněl. Druhý výlet v květnu byl „ tajný výlet“. V
první části výletu se jelo na Hvězdu na rozhlednu. Kde bude
výlet zakončen bylo do poslední chvíle tajemstvím. Penzion
Pod Jasanem, před kterým nakonec autobus zastavil, byl pro
mnohé nejen překvapením, ale i novým, neznámým místem.
A vyplatilo se to. Tentokrát bylo počasí pěkné, sedět se
mohlo i venku. Obsluha byla vynikající, o domácí koláče
byla doslova mela. Každý byl moc spokojený.
Již tradiční akcí je stavění májky, kterou si obyvatelé
sami vyzdobí, pálení čarodějnic a kácení májky na konci
měsíce. Počasí těmto akcím přálo, posezení v altánku,
grilování a opékání párků se vydařilo. O tom, že se tyto
akce líbí, svědčí dnes již skoro stoprocentní účast.

Třídíme odpad
V tomto čísle PM navazujeme na předchozí články o
správném třídění a odkládání komunálního odpadu,
informacemi o dalších odpadech ze složky využitelných
odpadů, a to o skle a papíru.
SKLO
Vytříděním a znovuvyužitím skla šetříme vstupní
suroviny pro jeho výrobu, a to především křemičitý písek a
také velkou část výrobní energie. Recyklace skla je možná
téměř neomezeně, neboť jeho přetavením vzniká opět sklo
původních vlastností, včetně hygienické nezávadnosti.
Vytříděné sklo se používá ve sklárnách především pro
výrobu nového obalového skla. Úspěšná recyklace skla je
ale podmíněna množstvím cizorodých příměsí, kterých by
ve vytříděném skle mělo být co nejméně.
Místa určená k odkládání vytříděného skla:
kontejnery označené velkou zelenou
s nápisem „sklo“, rozmístěné po městě.

nálepkou

Do kontejnerů na sklo lze odkládat:
průhledné nebo průsvitné bezbarvé, zelené, hnědé i jinak
barevné sklo
láhve od nápojů bez kovových uzávěrů
skleněné nádoby a předměty
tabulové sklo bez drátěného výpletu
skleněné střepy
Do kontejnerů na sklo nelze odkládat:
keramiku, porcelán, kameninu
žárovky, zářivky, výbojky, zrcadla
skleněné láhve od chemikálií
sklo s drátěným výpletem
automobilová skla
televizní obrazovky
Z tohoto krátkého přehledu je vidět, že jaro bylo na
pečovatelském domě opravdu „akční“. Tak jen tak dál.
Kejdanová Ilona

Odpadové informace
Přesunutí sběrného místa
Z důvodu připomínek některých občanů bude velké
sběrné místo - kontejnery na využitelný odpad
na
nezpevněném pozemku u nároží ulic Soukenické a Nádražní
přesunuto na nové místo. V této lokalitě není mnoho
možností pro nové sběrné místo, proto s největší
pravděpodobností budou kontejnery přemístěny do prostoru
za Nádražní ulicí, u Radešovské cesty.

Odpadové informace na internetu
Od tohoto týdne bude možné na internetových
stránkách města Police nad Metují (www.meupolice.cz) nově objevit i odpadové informace. Budou
sestavené podobně jako informace v Odpadovém průvodci
města a
najdete je konkrétně na záložce Praktické
informace - Informace o odpadech. Kromě těchto informací
je zajímavé podívat se na stránky společného projektu
společnosti Eko-kom, a.s., Královéhradeckého kraje a
Centra evropského projektování s názvem „Čistý kraj, čisté
město, čistá obec“ (www.cistykraj.cz) a projektu „Jak
třídit“ (www.jaktridit.cz), kde naleznete řadu zajímavých
informací.

PAPÍR
Vytříděním a znovuvyužitím papíru šetříme vstupní
suroviny pro jeho výrobu, velké množství vody a výrobní
energii. Recyklace papíru je možná šestkrát až sedmkrát a
má na ni vliv také jeho čistota. Roztříděním papíru už
v domácnostech také předejdeme nákladnému dotřiďování u
zpracovatelů. Vytříděný papír se používá v papírnách
především pro výrobu lepenkových obalů a krabic,
kancelářského papíru, sešitů, obalů na vajíčka, toaletního
papíru apod. a také na výrobu tepelné izolace.
Místa určená k odkládání vytříděného papíru:
kontejnery označené velkou modrou nálepkou
s nápisem „papír“, rozmístěné po městě
sběrný dvůr
sběrna a výkupna společnosti STEF a.s. v ulici Ke
Koupališti, otevírací doba je v sobotu od 8 do 12 hod.
sběr sdružení Diakonie Broumov, sbíráno v hasičské
zbrojnici v Radimovské ulici
příležitostný sběr u základní školy
Do vytříděného papíru patří:
noviny, časopisy, reklamní letáky, katalogy, kalendáře,
obrázky
kancelářský papír, obálky, desky, deníky
sešity, knihy
papírové obaly, sáčky, ubrousky
papírové kartony, lepenky, krabice a další
Do vytříděného papíru nepatří:
nápojové kartony
voskovaný papír, poplastovaný papír
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potravinami, chemikáliemi či jinak znečištěný papír,
mokrý papír
kopíráky, pauzovací papír
obvazy, vložky, jednorázové pleny
dehtový papír
Stanoviště kontejnerů pro odkládání vytříděného skla a
papíru jsou uvedena v odpadovém průvodci města a na
internetových stránkách města, v informacích o odpadech.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Z komisí a výborů
Z jednání zdravotně-sociální komise
V letošním roce došlo ke změně ve vedení MC MaMiNa
o.s. Štafetu po bývalé předsedkyni Jitce Klímové
převzala paní Kateřina Hlávková. Krátce nás seznámila
především s úspěchy jejich centra jako např.
terapeutickou pomocí rodičům s klienty dětského věku
se speciálními potřebami – canisterapií, hipoterapií,
zooterapií, fyzioterapií, arteterapií nebo muzikoterapií.
Z dalších aktivit můžeme jmenovat pravidelné dopolední
programy dětí různých věkových kategorií, vzdělávací
programy pro rodiče – kurz anglického a německého
jazyka, švédské masáže kojenců, z volnočasových aktivit
pro rodiče s dětmi nabízejí kroužky Anglický jazyk pro
nejmenší, Flétny, Cvičení na rehabilitačních míčích a
Keramiku. Pro pomoc rodičům, kteří musí do práce a
nemají pro své děti hlídání připravují o prázdninách, kdy
je uzavřena MŠ, Příměstský tábor. ten nabízí celodenní
hlídání s programem. Za velký úspěch lze považovat
získání dotace pro rok 2008 od MPSV na částečné
zafinancování 1,5 úvazku zaměstnanců v MC. Paní
Hlávková poděkovala městu Polici nad Metují,
jmenovitě naší komisi za finanční podporu a spolupráci,
jejímž cílem je snaha o udržení co nejvyššího standardu
MC. Na závěr nám předala pozvánku na Den otevřených
dveří MC a uvedení do provozu nových prostor na neděli
18.5.2008 v 10hodin pro zástupce města, sponzory a od
14hodin pro širokou veřejnost.
V dubnu proběhl Světový den zdraví. Při této příležitosti
jsme se rozhodli uspořádat pod vedením naší členky
komise a paní učitelky Mgr. Lenky Fulkové výtvarnou
soutěž na téma „Co děláme pro své zdraví“. Soutěže se
zúčastnili žáci 1. stupně ZŠ Žďár nad Metují a 2. stupně
ZŠ Police nad Metují. Ve dnech 4. – 19.6. proběhne
v Pellyho domech výstava výtvarných prací, kde všichni,
kdo tuto výstavu navštíví, budou moci hlasovat o
nejhezčím
obrázku.
V závěru
školního
roku
vyhodnotíme tři nejlepší výtvarníky z každé věkové
kategorie, kteří od nás obdrží věcné ceny. /předání cen
provede paní uč. Mgr. Miroslava Seidlová/.
Na základě výzvy paní starostky Mgr. Idy Seidlmanové
a výměny korespondence mezi předsedkyní ZS komise
Bc. Monikou Trnovskou a paní starostkou se komise ve
věci Komunitního plánování usnesla takto: ZS komise
odmítá převzít zodpovědnost a kompetence za vznik
komunitního plánu v našem městě. ZS komise může mít
v této záležitosti pouze doporučující charakter, podávat
dílčí návrhy týkající se sociální a zdravotní oblasti.
Problematika Komunitního plánování sociálních služeb
je natolik složitá a časově náročná, že koordinátorem
pracovní skupiny by měl být kvalifikovaný pracovník

sociální oblasti, nejlépe vysokoškolského vzdělání.
Podobné vyjádření jsme zaznamenali již v jednání ZS
komise pod číslem 1/2008, kde jsme vyslovili identické
stanovisko týkající se volnočasových aktivit dětí
v našem městě. ZS komise doporučuje v případě
schválení finančního zázemí vyhlásit na tuto pozici
výběrové řízení na dohodu o pracovní činnosti. Všichni
přítomní členové nejsou zastánci zadat komunitní plán
externí agentuře či firmě, neboť se domnívají, že by
komunitní plán pozbyl své podstaty – být vytvořen „na
míru“ našemu městu a byl by zbytečně finančně
náročný. Členové komise se nebrání být členy pracovní
skupiny zaměřující se na jednotlivé cílové skupiny, které
vzejdou z analýzy - 1. etapy komunitního plánu. ZS
komise doporučuje na vytvoření pracovní pozice požádat
o krajskou dotaci.
Jako každý rok naše komise pomáhá při organizaci
Květinového dne, který se letos konal 14.5. Za zajištění
této akce zodpovídala paní Ivana Richterová. V ulicích
našeho města jste mohli s pokladničkami, krásnými
úsměvy a žlutými květinkami potkat čtyři dvojice děvčat
ze ZŠ Police nad Metují. Pedagogický dozor zajišťovala
paní učitelka Mgr. Květa Kuchtová. Za pomoc
děkujeme.
V dubnu letošního roku vyšla Pravidla pro zveřejnění
příspěvků v Polickém měsíčníku. Vloni jsme jako
komise vydali plán akcí pro rok 2008, kde máme
rozepsáno, kdo, co bude v daném měsíci zajišťovat.
Komise se usnesla, že je třeba zachovat a podporovat
zdravotnickou i sociální osvětu, ve které se jednotliví
členové komise budou pokud možno střídat. Na měsíc
červen bude podle plánu psát článek na téma
osteoporózy MUDr. Kopecký. Také bylo dohodnuto, že
v Polickém měsíčníku budou pro informovanost našich
občanů uveřejněny i zápisy z jednání naší komise.
Naše komise si vzala za úkol, že 2x do roka zajistí pro
Diakonii Broumov /v případě jejího zájmu/ humanitární
sbírku. Ta letošní „jarní“ proběhne v sobotu 14.6. od 8
do 11 hodin v prostoru u podchodu vedle MěÚ. Akce se
bude konat v případě kladné odpovědi p. Jiřího Hubky –
vedoucího hasičů Police nad Metují.
14. červen byl prohlášen Světovým dnem dárců krve.
Naše město se při této příležitosti vždy ve spolupráci
s OS ČČK Náchod zhostilo oceňování nejlepších dárců
v našem městě a jeho blízkém okolí. Naše komise
rozhodla tuto akci podpořit finančním příspěvkem ve
výši 1.000,- Kč i bez podání žádosti oblastního spolku
ČČK Náchod. Bližší informace o pořádání ocenění dárců
zajistí u paní Hambálkové /vedoucí referátu pro / členka
komise Bc. Hana Plná.
Na 2. pololetí 2008 přišla na „adresu“ naší komise pouze
jedna žádost o poskytnutí grantu z města. Žádost podalo
MC MaMiNa na svou činnost z důvodu rozšíření prostor
a umožnění dalšího rozšíření programů MC. ZS komise
rozhodla o doporučení schválit příspěvek pro MC
MaMiNa ve výši 10.000,- Kč.
Dále ZS komise schválila doporučení přidělit příspěvek
Nadačnímu fondu Hospital Broumov na zakoupení
polohovacích lůžek oddělení následné péče nemocnice
Broumov a umožnit tak zlepšení kvality péče. O výši
příspěvku rozhodneme až po výtěžku z hracích automatů a
jejich přerozdělení jednotlivým komisím.
Zapsala: Bc. Monika Trnovská
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Osteoporóza - strašidlo
posledních let
Lidská kostra je velmi aktivním a proměnlivým
orgánem. Podobně jako kůže není jen ochranným krytem,
má kromě funkce opěrné i řadu dalších důležitých rolí. V
kostech probíhá nepřetržitý proces výstavby a odbourávání.
Asi do třetí dekády našeho života převažuje tvorba nad
spotřebou. V pozdějším věku začíná naopak kostní hmoty
ubývat. Pokud je proces odbourávání příliš rychlý, může
snadno dojít k nebezpečnému úbytku kostní hmoty. Kosti se
stávají křehkými a málo pevnými. Vzniká osteoporóza.

Příčiny:
Příčin osteoporózy je velmi mnoho. K postupnému
"řídnutí" kostí dochází přirozeným stárnutím těla. K
nebezpečnému úbytku kostní hmoty může dojít v důsledku
nejrůznějších onemocnění - při poruše funkce příštítných
tělísek (hyperparathyreoidismus), onemocnění ledvin, atd.
Nejvýznamnější
příčinou
osteoporózy
jsou
však
hormonální změny v menopauze (přechodu).
Snížená tvorba ženského pohlavního hormonu
(estrogenu) vede k rychlému úbytku kostní hmoty. V
prvních pěti letech po menopauze mohou některé ženy
ztratit až jednu pětinu celkové kostní hmoty. Zda je tento
úbytek kritický a významně tak ohrožuje pevnost našich
kostí, závisí v první řadě na celkovém množství kostní
hmoty vytvořeném do třicátého roku našeho života.

Příznaky:
Osteoporóza může být po mnoho let pouze tichým a
nenápadným společníkem. Postupné řídnutí kostí má za
následek menší odolnost vůči mechanickému násilí. Kost se
snadněji zlomí. Projeví se tak často až ve chvíli, kdy už je
jen velmi obtížně léčebně ovlivnitelná. Nejčastěji dochází ke
zlomeninám krčku stehenní kosti, zlomeninám zápěstí a
hrudních nebo bederních obratlů. Zlomeniny mohou být i
poměrně drobné. Projevují se zejména na páteři postupným
sesedáním obratlových těl. Nemusí pak způsobovat náhlou
bolest, ale spíše jen neurčité pobolívání v zádech. Ke
zlomeninám dochází často při minimálním násilí. Stačí se
prudce opřít o desku stolu, nečekaně sešlápnout z chodníku
na silnici, prudce dosednout na židli. Často si nemusíte ani
všimnout nepříjemného křupnutí. Zápěstí oteče, je bolestivé
na dotek, může být i v nepřirozeném postavení. Zlomený
krček stehenní kosti způsobí náhlou bolest v kyčli. Na nohu
se nelze postavit nebo je stoj bolestivý. Končetina může být
i zkrácená, noha je vytočená zevně.

Diagnostika:
Osteoporózu neboli řídnutí kostí je možné zjistit teprve
při rentgenovém vyšetření. Běžný rentgenový snímek odhalí
až ztrátu o jednu třetinu celkové kostní hmoty. Léčba by
však měla být zahájena mnohem dřív. Klasický rentgenový
snímek se proto k vyšetřování osteoporózy běžně nepoužívá.
Přesnější
hodnocení
umožňuje
vyšetření
zvané
denzitomentrie. Využívá rovněž rentgenových paprsků,
dokáže však strukturu kosti zhodnotit mnohem přesněji.
Osteoporózu bederních obratlů lze dobře vyšetřit pomocí CT
(počítačové tomografie). Naprosto bezpečné je vyšetření
pomocí ultrazvuku.
Rizikové faktory:
Ovlivnitelné faktory:
• kouření, alkohol

•
•

sedavý způsob života
nedostatek vápníku v potravě

Neovlivnitelné faktory:
• nesnášenlivost mléka a mléčných výrobků
• časný nástup menopauzy
• chirurgické odstranění vaječníků
• štíhlá postava
• bílá rasa
• vyšší věk
Důsledky neovlivnitelných rizikových faktorů lze
významně pozměnit pravidelným cvičením, pestrou stravou
a zákazem kouření. Lze tak často dosáhnout naprosto
dostatečné kompenzace toho, co ovlivnit nemůžeme, aniž by
bylo třeba začínat s pravidelným užíváním léků.
Léčba:
Čím dříve je osteoporóza léčena, tím větší je naděje na
úspěch, tím menší je riziko zlomenin. Pravidelné lékařské
kontroly by měly být samozřejmostí u každého, kdo má pro
rozvoj osteoporózy zvýšené riziko. Se zahájením léčby
nemusí být pozdě ani po vlastním úraze. Naopak. Vhodná
léčba může podstatně snížit riziko další zlomeniny
Pokud lékař odhalí osteoporózu v počátečním stadiu,
doporučí nejpravděpodobněji základní režimová opatření a
změnu každodenního jídelníčku. Základem je dostatek
rovnoměrné tělesné aktivity a pravidelná konzumace
potravin bohatých na vápník (mléko, sýry - ne tavené,
jogurty, sója, ořechy).
Léčba pokročilejších stádií se již většinou neobejde bez
užívání léků. Ani ty však spolehlivě nenahradí výše
zmíněnou změnu životního stylu. Z léků se nejčastěji
používají tzv. bisfosfonáty - látky podporující novotvorbu
kostní hmoty. Dále kalcitonin - přirozený hormon našeho
těla, který podporuje ukládání minerálních látek do kostí.
Vápník může být podáván v tabletách spolu s fluorem.
Hormonální substituční léčba pomáhá při odstraňování
nepříjemných psychických i fyzických obtíží spojených s
hormonálním přechodem v menopauze. Spolu s nimi dokáže
příznivě ovlivnit i rozvoj osteoporózy. Tato léčba musí být
přísně kontrolována Vašim gynekologem.
Přírodní a doplňková léčba:
Strava:
Vylučte co nejvíc kyselinotvorných potravin (maso,
uzenina, sladkosti, instantní výrobky, bílé pečivo, káva,
džusy, Coca-cola…)
Omezte konzumaci mandlí, chřestu, kešu oříšků,
rebarbory a špenátu. Obsahují vysoký obsah kyseliny
šťavelové, která blokuje vstřebávání vápníku.
Jezte celá rozdrcená zrna pšenice, pohanky, žita, ovsa,
krup.
Konzumujte velké množství zeleniny - listové, plodové i
kořenové.
Výborným zdrojem minerálních látek je sezam, sója,
fazole, ořechy, lněná, slunečnicová a dýňová semínka.
Velkým zdrojem vápníku je mák, dále brokolice, většina
tmavě zelené listové zeleniny, melasa, tofu, pšeničné
klíčky, losos,sardinky, škeble.
Do jídelníčku zařaďte česnek a cibuli. Tyto potraviny
obsahují síru, která je potřebná pro zdravé kosti. Z
mléčných výrobků jsou nejlepší zakysané výrobky, živé
jogurty a tvaroh.
K solení používejte nerafinovanou mořskou sůl.
Vyhněte se nadměrné konzumaci alkoholu.
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Šťávy:
• Denně pijte 3dcl mrkvové a 2dcl celerové šťávy
• Ráno po probuzení šťávu z jednoho citrónu rozmíchanou
v teplé vodě.
Čaje:
Ráno a večer pijte směs z přesličky rolní a kopřivy
dvoudomé (1 polévková lžíce směsi se vaří 25 minut v 5dcl
vody)
Minerální vody nejsou vhodné, protože obsahují špatně
využitelný vápník.
Koupele:
2-3 krát týdně si udělejte koupel z ovesné slámy, přesličky
rolní a kostivalu lékařského.

Prevence:
Nejlepším předpokladem pro bezpečné stárnutí našich
kostí je pevná kostra vybudovaná v prvních třiceti letech
života. Nejefektivnější je v tomto směru kombinace zdravé
výživy s dostatkem vápníku a dalších minerálů a pravidelné
cvičení.
/Čerpáno z internetových stránek/
Za ZS komisi Bc. Monika Trnovská

Obsah usnesení rady města
č.10 a11/2008 ze dne 15.5. a 2.6. 2008
RM bere na vědomí
- hospodaření MŠ Police nad Metují za I. čtvrtletí 2008.
- hospodaření ZUŠ Police nad Metují za I. čtvrtletí 2008.
- hospodaření Knihovny města Police nad Metují za I.
čtvrtletí 2008.
- hospodaření ZŠ Police nad Metují za I. čtvrtletí 2008.
- hospodaření města za období od 1. 1. do 31. 3. 2008.
Rozborem hospodaření města byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje organizační směrnici č. 10/2008 o
poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2008, o stanovení koeficientu daně
z nemovitostí.
RM schvaluje s platností od 20.5.2008 změnu přílohy č. 1 a
3 Organizační směrnice č. 2/2008 o finanční kontrole a
přílohy č. 1 Organizační směrnice č. 3/2008 o oběhu
účetních dokladů a k účtování v hlavní a hospodářské
činnosti. Změna spočívá v nahrazení investičního technika
V. Tlapáka v seznamu příkazců operací jeho nástupcem Ing.
Pavlem Scholzem, včetně změny podpisového vzoru.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti matriky v období
2006 - 2007.
RM schvaluje přidělení městského bytu č.13 - 2+1 v domě
č.p. 407 v ulici Na Babí v Polici nad Metují paní Vlastě
Novákové a panu Františku Hauschkovi na dobu určitou
jednoho roku s možností dalšího prodloužení. Podmínkou
opakovaného prodloužení nájmu je řádné placení nájemného
a služeb spojených s užíváním bytu.
RM schvaluje záměr prodeje a doporučuje ZM ke schválení
prodej pozemku p.č. 185/1 o výměře 28 m2 v k.ú. Police
nad Metují.
RM schvaluje záměr prodeje a doporučuje ZM ke schválení
prodej pozemku p.č. 1188 o výměře 1036 m2 v k.ú. Pěkov.

RM schvaluje parametry výběrového řízení malého rozsahu
na úpravu prostranství u domu čp. 268 v ul. U Damiánky
Police nad Metují.
Kritéria:
1. nabídková cena
váha 60%
2. výhodnost smlouvy váha 40%
Obeslané firmy:
František Svoboda - stavebně mechanizační firma,
Meziměstí; Kerson spol. s.r.o., Dobré ; Stavby silnic a
železnic a.s., Hradec Králové; Strabag a.s., Hradec Králové;
Zdeněk Dostál - STAFIDO, Police nad Metují
BSS, Broumov
Výběrová komise:
Zdeněk Kadidlo, místostarosta města; Michal Mucha,
Technické služby Police n.M. s.r.o.; Ing. Pavel Scholz,
odbor IMŽP MěÚ; Jiří Škop, odbor výstavby MěÚ; Pohlová
Rita - odbor výstavby MěÚ
Výběrové řízení bude vypsáno po obdržení oznámení o
přidělení dotace.
RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod části
pozemku p.č. 64/2 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Hlavňov a
sochy "Boží muka" od vlastníka pana Vladimíra Bareše do
majetku města.
RM schvaluje parametry
výběrového řízení malého
rozsahu na plynofikaci areálu TS v Polici nad Metují s r. o.,
V Domkách č.p. 80
Kritéria: Výše nabídkové ceny
váha 60%
Délka záruční doby na provedené dílo váha 20%
Reference uchazeče
váha 20%
Obeslané firmy:
Šotola, Bělý; Drechsl Josef - topení, Police nad Metují ;
Sádovský - Instalatérství topenářství, Bukovice; Martin
Tomášek, Police nad Metují
Výběrová komise:
Zdeněk Kadidlo, místostarosta města; Ing. Vasil Bučok,
ředitel TS Police nad Metují s.r.o; Ivan Škop , TS Police
n.M. s.r.o.; Jiří Škop, odbor výstavby MěÚ; Ing. Scholz
Pavel, odbor IMŽP MěÚ
RM ukládá investičnímu technikovi dopracovat směrnici
upravující zadávání zakázek města Police nad Metují.
RM schvaluje provedení opravy meteorologické stanice
v Bezděkových sadech za cenu cca 55 tis. Kč s tím, že
úhrada bude provedena z rezervy odboru IMŽP.
RM doporučuje ZM ke schválení
a) Závěrečný účet města za rok 2007 s výhradou
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Police nad Metují za rok 2007
c) Opatření k odstranění nedostatků zjištěných ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města
Police nad Metují za rok 2007
RM schvaluje, aby město požádalo o provedení
přezkoumání hospodaření za rok 2008 Krajský úřad KHK
v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 1 v domě č.p.
341 v Tyršově ulici panu Bohumilu Staňkovi na dobu
neurčitou.
RM bere na vědomí informaci o nakládání s komunálním
odpadem a výběru odpadového poplatku v roce 2008.
RM schvaluje záměr prodeje a doporučuje ZM ke schválení
prodej pozemků p.č. 730/18, o výměře 479 m2 a p.č. 730/28
o výměře 309 m2 v k.ú. Hlavňov.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku st.č. 73 o výměře
365 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
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RM bere na vědomí a doporučuje ZM ke schválení
výsledky hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Police
nad Metují za rok 2007.
RM souhlasí s výběrem firmy Ing. Tomek Jan
na
organizační zajištění výběrového řízení veřejné zakázky "
Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují".
Smlouva o dílo bude podepsána po obdržení rozhodnutí o
přidělení dotace.
RM schvaluje plán zasedání RM na II. pololetí roku 2008.
RM schvaluje dodatek č. 2/2008 Smlouvy o nájmu
tepelných zařízení, kanalizace a plovárny, ze dne 28.1.2005
www.meu-police.cz

Rozpis lékařů stomatologické
služby červen - červenec 2008
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Lékař

14.6. – 15.6.
21.6. – 22.6.
28.6. – 29.6.

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44 Broumov
MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291 Police n. M.

Tel. č.

Každý den v tomto týdnu od 8.00 do 14.00 hodin bude
pro děti v knihovně připravený program – podle počasí buď
výlet, exkurze nebo hry a soutěže v knihovně.
Budete-li mít o tuto akci zájem, vyzvedněte si do konce
června v knihovně přihlášku.

**********
Knihovna města a Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu v Polici nad Metují

vyhlašují
4. ročník soutěže v aranžování
suchých rostlin

Kouzlení s květinami
Soutěž je určena dětem základních škol Policka. Výstava
soutěžních prací s hlasováním diváků proběhne během
Podzimní výstavy v Pellyho domech ve dnech 25. - 27. září
2008.
Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i celé třídy,
družiny apod.

491 524 334
491 523 607
491 541 654

5.7. – 6.7.

MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 291 Police nad Met.

491 543 543

12.7. – 13.7.

MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí

491 582 381

KNIHOVNA
Knihovna dětem na prázdniny
4. června knihovnu navštívili žáci 6. třídy. Při jedné
z posledních besed v tomto školním roce byl tématem
bezpečný internet. Ale prázdniny pro žáky neznamenají
prázdniny pro knihovníky, naopak rádi děti v knihovně
během prázdnin uvítáme. Otevřeno bude po celé
prázdniny v nezměněné době, tj. v pondělí a pátek od 12
do 17 hodin a pro dospělé v úterý a čtvrtek od 9 do 17,30
hodin. Připravili jsme pro děti i něco navíc:

Knihovna města Police nad Metují
vyhlašuje

literární soutěž pro děti
CESTY
Cesty na druhý konec světa nebo jen za humna,
cesty k moudrosti, cesty osudu, cesty k literatuře,
k sobě i k druhým, cesty domů ...
Soutěžní literární práce – prózu i poezii přineste do
knihovny do konce září. V říjnu v knihovně
uspořádáme setkání s vyhodnocením nejlepších prácí.

Prázdniny v knihovně
Prázdniny se blíží a jistě už uvažujete o využití volného
času Vašich dětí. Knihovna opět nabízí dětem „Týden
v knihovně“. Tato akce proběhne v termínu od 18. 8. do 22.
8. 2008.

Nabídka knih:
- Parramón, José M.: Jak malovat květiny.
- Parramón, José M.: Jak malovat zvířata.
- Calbó Muntsa: Jak malovat město akvarelem.
Praktické příručky pro výtvarníky.
- Lukšů, David: Stanislav Konopásek – hráč, který
přežil.
Vzpomínky hokejisty.
- Mydlíková, Baška: Inspirace pro šikovné ruce.
Nápady na vyšívání, šití, vystřihování.
- Brusel – turistický průvodce.
- Bulharsko – černomořské pobřeží - turistický průvodce.
- Egypt - turistický průvodce.
- Drážďany a okolí - turistický průvodce.
- Alda, Alan: Nikdy si nedávejte vycpat svého psa.
Všechno, na co byste se chtěli zeptat Hawkeyeho Pierce,
ale neměli jste příležitost.
- Burger, Adolf: Ďáblova dílna.
Největší padělatelská dílna všech dob v koncentračním
táboře Sachsenhausen v letech 1942 – 1945.
- De Mello, Antony: Modlitba žáby 1, 2.
Dvě knihy meditací v povídkách z celého světa z různých
náboženství.
- Neillová, Fiona: Tajný život takové normální matky.
Současný vtipný román z rodinného života.
- Robertsová, Nora: Zakletá země.
Tajemný nový román známé autorky.
- Tomiak, Kerstin: Ve stínu touhy.
Historický romantický příběh.
Za knihovnice Věra Plachtová
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KINO
Úterý 17.6.2008 v 19:00 hodin

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
V hájence na samotě žijí na
hromádce už čtyři generace
rodiny Hanákových. Babička
překypuje životním elánem a
její vášní je psaní detektivek.
Její dcera, paní Hanáková,
rázná žena s velkým srdcem,
miluje zpěv, ale protože nemá
talent,
celý
život
dělala
kuchařku. Pan Hanák je výpravčí, jeho celoživotními láskami jsou
zvířata všech druhů a velikostí, která pěstuje v domě i okolí.
Starší dcera Pavla má s mužem Petrem, příležitostným kutilem,
který většinou spí nebo jí, dva hyperaktivní syny, jimž nikdo
neřekne jinak než Raubíři. Neformálním členem rodiny je pak
pan Poštolka, který v domě za městečkem tráví podezřele
mnoho času!
Jedno úplně běžné rodinné odpoledne oznámí mladší dcera Káča
rodině, že čeká dítě. Zdeněk, se chce zachovat jako čestný muž
a s Kateřinou se oženit. Jeho matka však pro toto řešení nemá
pochopení, a tak se Zdeněk stává dalším obyvatelem rodinného
domu Hanákových. Ti si hodlají nového člena pečlivě prověřit.
Zdeňka čeká řada nástrah a zkoušek. Projde šťastně až k svatbě
nebo bude soužití s takovou normální rodinkou nad jeho síly?
Brzy však do láskyplného, byť potrhlého prostředí zasáhnou
další události. Pan Hanák se projeví nejen jako milovník zvířat a
Zdeňkova maminka se rozhodne, že překová odpor a seznámí se
s novými příbuznými!

Režie: Patrik Hartl
Hrají: Eva Holubová, Jaromír Dulava, Jiří Mádl, Ivana
Chýlková, Marián Labuda, Lilian Malkina, Vanda Hybnerová,
Monika Zoubková, Luboš Kostelný
Přístupnost: Mládeži přístupný.
Komedie ČR 2008 (90 min).
Vstupné: 50 Kč *
*****
Úterý 24.6.2008 v 17:00 hodin

LOVCI DRAKŮ
Ztracení poutníci a novopečení cestovatelé, vítejte na
palubě!

Připravte se na průzkum ostrovů,
kde nebezpečí číhá za každým
rohem,
na
seznámení
s nejstatečnějšími
hrdiny
a
nejrychlejší běh svého života (ten
budete nutně potřebovat, až se na
vás pohrnou draci z obou stran
Velké západní zdi)! Tito draci
mohou být větší než ostrov nebo
malinkatí jako květák, chrlí nebo
prskají oheň, lítají nebo se plazí,
jsou všude a každý je jiný. Co
mají společného, ptáte se?
Neskutečnou chuť na vás! Takže
pokud si chcete zachránit krk,
držte se Zoe a jejích společníků – Gwizda, Lian-Chua a Hectora.

Režie: Guillaume Ivernel a Arthur Qwak
Hrají: Zoe, Qwizda, Lian-Chu a Hector
Přístupnost: přístupný
Animace / dobrodružný. Francie / Německo / Lucembursko
2008 (80 min).
Vstupné: 40 Kč
*****

Čtvrtek 3.7.2008 v 19:00 hodin

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ

Je horké léto na začátku 60.
let minulého století a právě se
začíná
neuvěřitelné,
ale
pravdivé
dobrodružství
tří
mladých
studentů
pražské
FAMU,
kteří
odjíždějí
z velkoměsta
do
Českého
Šternberku, aby natočili svůj
absolventský film.
Brzy se seznamují nejen
s prostředím továrny na výrobu
motocyklů, o níž mají natáčet,
ale i s rozvernými mladými
„soudružkami“,
bodrou
hospodskou (Bára Štěpánová) nebo se stranicky
zapáleným vedoucím továrny (Tomáš Tőpfer).
Osudová setkání zažívá především jeden ze studentů
- Albánec Leke Seriani (Kreshnik Ahelilax).

Už od první chvíle jej upoutá krásná, záhadná a podivně smutná
paní Šnajderová (Anna Geislerová), manželka věčně opilého šéfa
místní policejní stanice, se kterou později prožívá hluboký
milostný vztah.
Nakonec se však Leke musí rozhodnout mezi láskou a svou
rodinou v Albánii. V tomto důležitém okamžiku je pro něho
stejně osudové setkání s hrabětem Šternberským (Michele
Placido), který provždy ovlivní jeho život.

Režie: Piro Milkani
Hrají: Nik Xhelilaj, Anna Geislerová, Michele Placido, Bára
Štěpánová, Tomáš Tőpfer ad.
Přístupnost: přístupný
Romantický příběh ČR / Albánie 2006 (110 min).
Vstupné: 50 Kč *
****
Úterý 15.7.2008 v 19:00 hodin

KULIČKY

Každý má doma jednu takovou. Narodí se a brzy přijde
na to, že ji budete mít rádi.
Brzy přijde na to, že to není
k zahození.
Přijďte se poučit. Přijďte
pochopit.
Film pro muže i ženy.
Chtěli by, aby zůstala
taková. Chtěly by ho změnit
k lepšímu.

Kuličky jsou povídkový film o tom, jak ženy manipulují s muži. O
drobných vydíráních, o pláči, o slzách, o schopnosti se obětovat
pro vysněný cíl, o sexu ve službách, o tom jak využít empatie.
Začíná to už v dětství na hřišti a nekončí ani po smrti. Postupem
let se ženský mechanismus manipulace rozvíjí, formuje, zraje, až
dospěje k dokonalosti.
Jednotlivé příběhy se odehrávají na technopárty i na katolické
faře a završují se ve spokojené domácí rutině dvou starých lidí,
kterou už nemůže narušit nic – ani smrt.
Povídky o ženách různého věku a životního stylu dohromady
složí příběh celého lidského života, který byl díky manipulaci
s druhými prožit podle plánu a zároveň ze stejného důvodu
promarněn.

Režie: Olga Dabrowská
Hrají: Josef Vystrčil, Libuše Balounová, Marika Procházková,
Jiří Vyorálek, Petr Jeništa, Tereza Nvotová, Marta Vítů, Anna
Slezáková, Věra Švejkina, Klára Botková, Simona Zmrzlá a
další...
Přístupnost: přístupný
Komedie ČR 2008 (75 min).
Vstupné: 50 Kč *
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PROGRAM KINA srpen
AKTUALIZACE K 2.6.2008
Změny programu kina najdete na www.policko.cz.

Čtvrtek 21.8.2008 v 19:00 hodin

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ

!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

Nenechte si ujít …
… mimořádný koncert 48 členného pěveckého
sbor z Jihoafrické republiky

KINGSWAY CHOIR UNIVERZITY
V JOHANNESBURGU a ruského
Akademického studentského smíšeného
sboru z Jekaterinburgu.
Koncert se koná
v pátek 4.července od 16:30 hodin
v maloskalickém kostele Nanebevzetí Panny
Marie v České Skalici.
Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí
16.června 2008 v Regionálním rozvojovém
informačním centru, Husovo náměstí 51, Česká
Skalice (v sousedství staré radnice)
tel/fax: 491 453 870, e-mail: info.cs@seznam.cz

Červnové zprávy z mateřinky:
První červnový týden patřil v mateřince dětské radosti.
Mladší děti vyšly za cihelnu pozorovat koníčky a navštívily
kovárnu p. Drašnara, aby se seznámily s prací kováře.
Starší děti přijaly pozvání do Velkého Poříčí, aby se
seznámily s prací profesionálních hasičů.
V rámci ekologické a environmentální výchovy jsme jim
nabídli prostřednictvím p.Zímy ukázku výcviku policejního
psa a ukázku trofejí lesních zvířat.
P. Piňosová navštívila děti s pohádkou „O vodní víle
Kapičce“, která dětem přiblížila význam vody pro člověka a
přírodu.
Předškoláci navštívili školní družinu.
V pátek 6.6. zůstali v MŠ přes noc, kde je čekala hra na
šipkovanou s hledáním pokladu, stezka odvahy a pyžamová
diskotéka.
7.6. jsme přivítali básničkami naše novorozené občánky
na MěÚ
2.6. proběhla v MŠ schůzka pro rodiče, kteří si podali
přihlášku dítěte do mateřinky na příští školní rok. Všechna
volná místa jsou naplněna na nejvyšší možný počet volných
míst, tj. 104 dětí.
17.6. jedeme s předškoláky navštívit naše kamarády do
polské swidnické mateřinky.
Za kulturou i poznáním se vydáme do ZUŠ na koncert
dětí houslového orchestru .
25.6. se rozloučíme s našimi předškoláky na slavnostním
stužkování na MěÚ. Všechny naše absolventy si můžete
prohlédnout na tablu ve vitríně v tunelu u Knihkupectví paní
Kohlové.
Na školní zahradě se radujeme z nových skluzavek,
houpadel a tabule na kreslení.
Samozřejmě se všichni těšíme na prázdniny a dovolenou.
Odpočinek potřebují jak děti, tak i zaměstnanci. MŠ bude
uzavřena od 14.7. do 10.8.2008.
Za všechny děti i zaměstnance Vám přeji hezkou
dovolenou, plnou sluníčka a odpočinku.
Nové zprávy z mateřinky Vám přineseme až v září.
Zprávičky pro Vás připravila Dana Baláková

ZŠ a MŠ Police nad Metují

Indiánský výlet
Jaroslav Cita

PELLYHO DOMY
4. 6. - 18. 6. 2008

výstava
"Co děláme pro své zdraví a co bychom
ještě udělat mohli"
Práce dětí 1. stupně ZŠ Žďár nad Metují
a 2. stupně ZŠ Police nad Metují
Výstava otevřena: pondělí – pátek 8.00 – 17.00,
sobota 9.00 – 12.00 hod
Jana Rutarová

Na pondělí 2. června jsme v rámci oslav Dne dětí
naplánovali indiánský výlet na Žděřinu.
Ráno jsme se všichni sešli ve školce v indiánském
oblečení s batůžky na zádech a společně jsme vyrazili
k autobusu. Vystoupili jsme ve Velkých Petrovicích a po
indiánsku jsme se doplížili na Žděřinu. Vysílali jsme zvědy,
prozkoumali les a každý podezřelý šramot.
Na Žděřině naše malé indiány čekalo veliké překvapení
– postavené tee-pee, kde jsme se na několik hodin zabydleli.
Setkali jsme se zde s našimi kamarády ze školek Velké
Petrovice a z České Metuje. Společně jsme stříleli z luku,
trefovali se šiškami do bizona, lezli po lanech, přetahovali
se, konali indiánské porady a pomocí mapy jsme vyhledali
poklad.
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Po obědě jsme si přečetli pohádku o původu ohně a
chvíli jsme se natáhli na deky, abychom načerpali síly na
indiánské tance. Děti si také vyrobily obrázky z přírodnin a
ty si pak odnesly domů na památku.
Závěrem se děti ještě vyřádily na houpačkách. A pak
hurá do Police na autobus. Malí indiáni byli nadšení a plní
dojmů a my doufáme, že budou na výlet ještě dlouho
vzpomínat.
Učitelky MŠ v Bezděkově nad Metují

Předposlední měsíc školy
Měsíc květen byl měsícem, který nám velmi rychle
utekl. Jednak k tomu přispěly svátky, kdy jsme vybírali
volno a také to bylo tím, že zde proběhlo několik pro nás
významných akcí.
Nejprve jsme 6.5. uspořádali besídku pro maminky, o
které jsme stihli informovat v minulém čísle. V pátek 9.5
jsme přijali pozvání polické školy na branně-sportovní den
s ukázkou hasičských vozidel.

Před námi je teď již jen poslední měsíc školy. Zde nás
čeká nejvíce práce. Je potřeba doladit známky, doprobrat
učivo, prověřit získané vědomosti a pokusit se donést si
domů co nejhezčí vysvědčení. Pevně doufáme, že se nám
vše zdárně podaří.
Marie Vaisarová (Bezděkov N.M.)

Květen v petrovické školce
Tento měsíc plný sluníčka byl ve znamení maminek a
kytiček. Povídali jsme si, jaké maminky jsou, jak jím
pomáháme. Pro maminky jsme ve školce přichystali
překvapení. Připravili jsme si pro ně nejen program v
podobě pohádek, říkanek a písniček, ale přichystali jsme pro
ně i pohoštění.
Všechny děti se na pohoštění chtěly podílet – míchali
jsme těsto na perník, vyráběli jednohubky – někdo krájel
rohlíky, někdo mazal pomazánku a ty nejmenší děti
zapichovaly párátka. Na dětech bylo vidět, jak pomáhají
maminkám doma v kuchyni.Všem pohoštění moc chutnalo.
Každý maminku po vystoupení obdaroval vyrobeným
tulipánem a sádrovým obrázkem.
V tomto krásném měsíci jsme pozorovali louky a
zahrádky se spoustou kytiček. Děti se seznamovaly s
podmínkami růstu květin, pozorovali jsme jejich rozmanité
barvy a vůně. Sledovali jsme i včelky, motýli, berušky.
Jedno odpoledne jsme spolu s maminkami a sourozenci
vyráběli různé motýlky. To bylo krásných motýlků!
A abychom využili krásného počasí co nejvíce –
vydali jsme se vláčkem na návštěvu do České Metuje za
svými kamarády. Některé děti jely vláčkem úplně poprvé.
Děti se mezi sebou opět rychle spřátelily. Při rozloučení nás
děti z Metuje obdarovaly krásnými dárečky.
Iveta Kaufmanová

Jaro ve školní družině
V úterý 13.5. jsme pozvali naše budoucí školáky, aby
s námi strávili jeden den ve škole. Museli s námi počítat,
zkoušet psát a malovat obrázky na dané téma.
Nejzajímavější bylo čtení, kdy jsme soutěžili v hledání slov.
Další akcí byl školní výlet. Společně s kamarády
z druhých tříd v Polici jsme ve čtvrtek 29.5. navštívili hrad
Kost. Dozvěděli jsme se zde něco z historie tohoto hradu,
viděli jsme dravé ptáky, shlédli zajímavé představení
šermířů, zkusili si zastřílet z luku. Cestou domů jsme se
ještě stavili v Jičíně a zde navštívili „Rumcajsovu
ševcovnu“. Výlet se nám moc líbil.

1. oddělení
Letošní jaro nám na počasí moc nepřálo, tak jsme využili
deštivých dnů k přípravě na Den matek. Nejprve jsme
maminkám vyrobili přáníčka, pomocí foukacích fix – byla
to pěkná „fuška“ – některé děti foukaly tak, až se jim
zamotala hlava. Ještě jsme chtěli udělat nějaký malý dáreček
– tak jsme vystřihli kytičku z vlnité lepenky a nalepili na ní
fotku, aby nás maminka měla pořád na očích. To jsme jí ale
udělali radost.
Teď jen čekáme, až se trochu umoudří počasí a budeme
moci více chodit ven. Čeká nás velký úkol – trénovat na
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čtyřboj, kterého se zúčastní celá naše družina. Ti nejlepší
pojedou soutěžit do Náchoda – do okresního kola.

umístili na pěkném 6. místě. Velký dík patří těmto malým
fotbalistům – jen tak dále.

V červnu nás navštíví MŠ Police – oddělení
předškoláků. Připravili jsme pro ně malý dárek – záložku do
první čítanky. Chceme, aby si děti prohlédly prostředí ŠD,
seznámily se s paní vychovatelkou a pohrály si s kamarády.
Pokračujeme tak v započaté spolupráci s MŠ.
Tak jako 1. oddělení se připravuje na soutěž v lehké
atletice (čtyřboji), tak se pilně připravují i ve 2. oddělení –
druháčci. Koncem června nás čeká okresní kolo v Náchodě,
kde si děti ze ŠD celého okresu změří své síly. Přejeme jim,
aby vše zvládli a přivezli nějakou medaili. Tak nám všem
držte palce!
Vychovatelky ŠD – M. Kosová a L. Fulková.

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
2. oddělení
V březnu jsme se, po jarních prázdninách, připravovali
na Velikonoce. Vyprávěli jsme si a četli o velikonočních
zvycích a tradicích.Vystřihovali jsme z bílého papíru
velikonoční vajíčka a zdobili jimi okna i nástěnku. Pro
výzdobu velikonočního stolu jsme lepili vejdunky
ubrouskovou technikou.
V dubnu jsme se připravovali na soutěž v malé kopané, a
tak jsme trénovali buď v tělocvičně nebo za příznivého
počasí venku. Máme dobré družstvo, fotbalisty, které to
opravdu baví a jsou zapálení do hry. Také jsme 2x navštívili
krytý bazén v Náchodě, kde si děti měly možnost zadovádět
při hrách ve vodě, otužovat se a zdokonalovat v plavání.
Dále jsme uspořádali soutěž v kreslení na jarní téma.
Děti si zahrály na rozhodčí a hodnotily výtvarné práce.
Prvňáčci bodovali a hodnotili práce druháků a naopak. Tři
nejlepší práce byly odměněny drobnými cenami.
Shlédli jsme i velmi pěkné výstavy v Pellyho domě „
Malované jehlou“ a výstavu brouků, motýlů a minerálů.
V květnu jsme se věnovali přípravě netradičních kytiček
pro maminky ke Dni matek. Tato kytička maminkám určitě
udělala velikou radost, neboť ji mohou obdivovat celý rok a
nikdy jim neuvadne. Můžete si je prohlédnout ve fotogalerii.
Také děti vyrobily přáníčko a samy si dovnitř napsaly přání,
které maminky určitě potěšilo.
20. května nastal den, na který se těšili naši malí
fotbalisti. Jeli jsme do Náchoda na soutěž ŠD v malé kopané
(jak již bylo uvedeno). Soutěžilo 10 družstev a my jsme se

V úterý 20. května se posluchači Polické univerzity
volného času vydali autobusem na výlet, jehož cílem bylo
tentokrát pražské okolí. Start byl v 6 hodin ráno před radnicí
a po přibrání dalších účastníků v Bezděkově a Hronově jsme
se vydali směrem k Hradci Králové a pak dále po pražské
dálnici k prvnímu cíli naší cesty, kterým byla malá obec
Jenštejn, respektive zřícenina stejnojmenného hradu
z poloviny 14. století. Zde se nás ujal zdejší kronikář, pan
Kovanda, který nás velmi zasvěceně uvedl do historie této
památky. Dozvěděli jsme se tak mimo jiné, že jedním
z prvních majitelů hradu byl pražský arcibiskup Jan
z Jenštejna, který provedl rozsáhlou přestavbu a kterému
tento hrad pro neshody král Václav IV. později odebral. Pak
se zde vystřídala celá řada majitelů, ale posléze hrad pustnul
a až koncem 18. století zde našlo své „obydlí“ několik
chudých rodin. V současné době je hrad v majetku obce a
spravuje jej Oblastní muzeum. Po tomto výkladu jsme vyšli
úzkým schodištěm na hradní věž, která dominuje obci a jejíž
zdi jsou místy až 2,5 m silné a odtud se trochu rozhlédli po
širokém okolí. Další zastávkou na našem výletě byl
nedaleký zámek Ctěnice, který se teprve nedávno opět stal
zámkem po náročné a nákladné opravě, protože tento objekt
sloužil v minulém režimu, jak bylo obvyklé, místnímu
státnímu statku jako ubytovna a pro jiné hospodářské účely.
Zde jsme si prohlédli stálou expozici památek na vládu
posledních Habsburků, zajímavou expozici historických
cestovních kočárů, kde nejvíce zaujal pozlacený
arcibiskupský kočár z roku 1720 a nakonec prošli krásným
zámeckým parkem. Odtud pak naše cesta vedla do
Historické vesnice umění a řemesel a Bylinných zahrad
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v obci Ostrá, nedaleko Lysé nad Labem. Tady jsme měli
možnost shlédnout ukázky práce tradičních řemeslníků,
např. hrnčíře, papírníka, mýdlaře a svíčkaře, provazníka,
brusiče kamenů apod., případně zakoupit zde zhotovené
výrobky a rovněž ochutnat kulinářské speciality staročeské
kuchyně (zlí jazykové tvrdí, že nejmenovaná posluchačka
neodolala a zakoupila a na místě zkonzumovala hned dvě
pohankové „keltské palačinky“, každá o průměru asi 40
cm). Po následující prohlídce zahrad, které mají rozlohu 22
hektarů a jsou obhospodařovány ekologicky, bez použití
umělých hnojiv a chemie vůbec, jsme se vydali na zpáteční
cestu. Na té nás doprovodil vydatný déšť, pro který jsme
byli nuceni vynechat plánovanou závěrečnou část výletu –
Hradec Králové s procházkou Jiráskovými sady a
prohlídkou nádvoří Nového pivovaru. Přes poněkud navlhlý
závěr byli snad všichni účastníci s výletem spokojeni. Zbývá
než poděkovat paní Vlastě Klapalové, organizátorce výletu,
za poutavý a pestrý slovní doprovod k navštíveným
historickým objektům a panu řidiči Nemejtovi za bezpečné a
pohodlné cestování.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Základní umělecká škola informuje…
Měsíc květen byl mimořádně úspěšný pro žáky
smyčcového oddělení naší školy, kteří uskutečnili vítězné
tažení po náročných soutěžích v naší zemi:

6. kategorie:

Pavla Mazancová
2. cena
Šimon Michal
1. cena
+ zvláštní cena poroty za vynikající výkon
Žaneta Obršálová čestné uznání I. stupně

Hra na violu
4. kategorie: Klára Burešová
3. cena
Ladislav Michal - cena pro úspěšného pedagoga
prof. Daniela Foltýnová - cena za vynikající klavírní
doprovod
Hra na violoncello
- žáci ze třídy paní učitelky Michaely Michalové (Klavírní
spolupráce paní učitelka Karolína Sorokinová)
0. kategorie: Karolína Soukupová
2. cena
Petr Lichý
2. cena
2. kategorie: Adam Kašpar
3. cena
7. kategorie: Tomáš Hejzlar
1. cena
+ cena za nejlepší interpretaci klas. skladby
Hra na kontrabas
- žáci ze třídy pana učitele Lubora Bořka
1. kategorie: Linda Sáričková
Karolína Sorokinová
- cena za vynikající klavírní doprovod

1. cena

Vítězství na „Kociánce“
Ve dnech 8. – 11. 5. 2008 proběhl v Ústí nad Orlicí
jubilejní 50. ročník mezinárodní Kocianovy houslové
soutěže, na kterou se přihlásilo 62 soutěžících ze 16 zemí
celého světa.
Naši školu reprezentovali v I. kategorii Karolína
Karpfová, Anna Lichá, ve II. kategorii Markéta
Nádvorníková, Anna Novotná, ve III. kategorii Pavla
Mazancová a Hana Stejskalová, ve IV. kategorii Šimon
Michal.
Hustým sítem do druhého kola prošli a ceny obdrželi:

Markéta Nádvorníková - 1. cena
Pavla Mazancová
- čestné uznání II. stupně
Šimon Michal
- 2.cena
Laureátem (absolutním vítězem) jubilejní 50. KHS 2008
se stal náš absolvent, dnes student Pražské konzervatoře
Matouš Michal!
Matouš získal také cenu Editio Bärenreiter Praha a cenu
The European Union of Music Competitions for Youth
(EMCY) za vynikající interpretační výkon.

Vítězství v národním finále soutěže ZUŠ ČR
Ve dnech 22. – 25. 5. 2008 proběhlo v ZUŠ Liberec
celostátní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje,
kde soutěžili vítězové krajských kol z celé republiky. Za náš
kraj soutěžilo 12 (!!!) žáků z naší školy v oborech hra na
housle, violu, violoncello a kontrabas.

A zde jsou výsledky:
Hra na housle
– žáci ze třídy pana učitele Ladislava Michala (Klavírní
spolupráce prof. Daniela Foltýnová):
1. kategorie: Anna Novotná
1. cena
3. kategorie: Markéta Nádvorníková
2. cena
5. kategorie: Hana Stejskalová
2. cena

Markéta Nádvorníková na koncertu s Filharmonií B. Martinů

Koncert vítězů „Talentinum“
V sál Filharmonie B. Martinů ve Zlíně 29. května a o
den později v kroměřížském Domě kultury se uskutečnil
koncert vítězů loňského 0. ročníku houslové soutěže
Archetti in Moravia v rámci festivalu Talentinum 2008. V
zaplněném sále se publiku za doprovodu Filharmonie B.
Martinů představili: Markéta Nádvorníková (C. SaintSaëns: Koncert pro housle h moll, 1. věta), Šimon Michal
(J. Sibelius: Koncert d moll, 2. a 3. věta) a Matouš Michal
(P. I. Čajkovskij: Koncert D dur a jako přídavek N.
Paganini: Caprice č. 17). Filharmonii B. Martinů Zlín
dirigoval maďarský dirigent Gábor Káli. Výkony mladých
houslistů byly odměněny nadšeným potleskem.

Vítězství v soutěži „Archetti in Moravia“
Hned další den po koncertech začal 1. ročník
mezinárodní houslové soutěže Archetti in Moravia, kde
se naši houslisté umístili takto:
Kategorie „Začátečník“
1. cena Karolína Karpfová (ZUŠ Police n. M.)
+ Zvláštní cena ing. Karla Janečka za zdařilé provedení
Danclových Variací
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2. cena Kateřina Karpfová (ZUŠ Police n. M.)
2. cena Anna Lichá (ZUŠ Police n. M.)
+ Zvláštní cena poroty nejmladšímu účastníkovi soutěže za
celkový výkon
2. cena Maxim Vik (ZUŠ Police n. M.)
Kategorie „Mírně pokročilý“
1. cena Anna Novotná (ZUŠ Police n. M.)
Kategorie „Pokročilý“
1. cena Markéta Nádvorníková (ZUŠ Police n. M.)
+ Zvláštní cena za nejlepší interpretaci povinné skladby
Luboše Sluky Veselá promenáda
2. cena Pavla Mazancová (ZUŠ Police n. M.)
Kategorie „Budoucí mistr“
1. cena Šimon Michal (ZUŠ Police n. M.)
2. cena Žaneta Obršálová (ZUŠ Police n. M.)
Uznání za vynikající klavírní spolupráci obdržely prof.
Mária Vaitová (Konzervatoř Kroměříž) za doprovod Š.
Michala v Sibeliově Koncertu a Karolina Sorokinová (ZUŠ
Police n. M.).
Pro vystoupení s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín v roce
2009 byli navrženi: Šimon Michal a Markéta Nádvorníková.

(letošní absolventi ze třídy Ladislava Michala,
přijatí na Pražskou konzervatoř)
Dirigent: Michaela Michalová
Koncertní sál Pellyho domů
Neděle 15. června 2008 v 17 hodin
Vstupné 50 Kč
Zveme všechny bývalé členy i s jejich ratolestmi, a
rodiče, ať se ozvou, protože na některé nemáme kontakty a
nechceme na nikoho zapomenout...
ZUŠ, M. Michalová

Základní umělecká škola v Polici nad Metují
oznamuje, že v měsíci červnu probíhá

ZÁPIS
dětí ve věku 5 – 8 let
do přípravného studia
• hudebního,
• tanečního
• výtvarného oboru
pro školní rok 2007 – 2008.

Další vítězství v CONCERTO BOHEMIA 2008!
Do letošního ročníku této rozhlasové soutěže se
přihlásilo celkem 22 orchestrů. Odborná komise, která
zasedala 13. února 2008, vybrala do druhého kola soutěže
16 orchestrů. V měsících dubnu a květnu byly s těmito
orchestry natočeny Českým rozhlasem profesionální
studiové nahrávky, celkem 47 soutěžních skladeb.
Dne 4. června 2008 zasedala porota XVII. ročníku
soutěže mladých orchestrů, vyhlášené Českým rozhlasem a
Českou televizí, Concerto Bohemia 2008. Porota ve složení:
prof. Ilja Hurník (čestný předseda), Karel Bělohoubek, Jiří
Teml, Marek Hrubecký a Václav Blahunek vyslechla
nahrávky těchto orchestrů a vybrala vítěze jednotlivých
kategorií pro koncert vítězů, který se bude konat dne 15.
listopadu 2008 ve Velkém sále Paláce Žofín. V kategorii
orchestrů ZUŠ do 15 let zvítězil opět náš Dětský komorní
orchestr ZUŠ Police nad Metují!!!
Blahopřejeme k vynikajícím úspěchům!

Klavírní recitál
V úterý 17. června se v koncertním sále ZUŠ od 17
hodin uskuteční klavírní recitál, na kterém se představí
Radka Hanáková, studentka 3. ročníku pražské HAMU ze
třídy prof. Borise Krajného. Všechny milovníky klavírní hry
srdečně zveme!

Slavnostní koncert k 15. výročí založení
prvního orchestru ZUŠ
Základní umělecká škola v Polici nad Metují Vás
srdečně zve na SLAVNOSTNÍ KONCERT a setkání (i
bývalých) členů KOMORNÍCH ORCHESTRŮ ZUŠ, rodičů
a přátel, pořádaný k 15. výročí založení prvního orchestru
ZUŠ Police n. M.
V programu se představí:
Smyčcový soubor nejmladších žáků
Dětský komorní orchestr
Archi piccoli
Sólisté:
Anna Skálová (Michigan university)
Matouš Michal (Pražská konzervatoř)
Šimon Michal a Žaneta Obršálová

Každý den během odpoledne je možno si v kanceláři školy
vyzvednout přihlášku a získat informace o možnostech
studia. Starší žáci, kteří mají zájem o výuku hry
na některý hudební nástroj nebo o studium výtvarných
disciplín a tance získají informace o možnostech studia
na ředitelství ZUŠ.
Upozorňujeme rodiče, aby případný zájem
o studium svých dětí neodkládali na období po
prázdninách – úvazky učitelů musí být v té době hotovy
a případní opozdilci již nemusí být ke studiu z kapacitních
důvodů přijati!
Další informace můžete získat v kanceláři školy,
nebo telefonicky na čísle 491 541 155 - 6.

GRIZZLY
Začátkem května dokončili žáci Grafického studia
výtvarného oboru ZUŠ natáčení dokumentárního filmu do
soutěže „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“. Tu
vyhlásilo Ministerstvo obrany ČR a sledovalo tím dva
záměry. Zdokumentovat osudy lidí, kteří se nějakým
způsobem střetli s totalitní mocí, ať to byl nacismus, boj ve
světové válce nebo poválečný komunismus. Druhým cílem
bylo to, aby se děti, které toho dnes o totalitě již moc nevědí,
osobně setkaly s osudy lidí, které tyto zrůdné režimy
postihly.
Samotné filmové tvorbě předcházela kvalitní metodická
příprava pro učitele i žákovské týmy, která vyvrcholila
besedami s pamětníky na školách. My jsme si za svého
„bojovníka“ vybrali na doporučení paní starostky
Seidlmanové polického rodáka Doc. RNDr. Bohuslava
Straucha CSc. Strauchovi měli kožešnictví v domě na
náměstí, kde je dnes cukrárna. Jejich rodina byla při
likvidaci
živnostníků
v padesátých
letech
krutě
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perzekuována, otec a starší bratr strávili roky
v komunistických žalářích a maminka zemřela ve
vyšetřovací vazbě.

Václav Hybš, za kterým jsme si s kamerou zajeli do Prahy.
Také jsme filmovali s bývalými členy jejich „válečné“
skupiny, hercem Jaroslavem Weigelem a Zdeňkem
Streubelem.
V průběhu natáčení jsme znovu
obnovili naši školní kosmickou,
vědeckou a uměleckou agenturu
NAŠA, jejíž nové logo vám
představujeme.
Veřejná
projekce
dvacetiminutového dokumentu Grizzly
se připravuje. Předtím si ho už můžete
prohlédnout na stránkách soutěže, kde
nás také může podpořit v diváckém hlasování
(http://www.bojovniciprotitotalite.cz/videa/detail/23).
Na závěr už jen jména hlavních aktérů filmu: kamera,
střih a režie Štěpán Landa, zvuk a střih Martin Hrnčíř,
scénář Vojtěch Kollert a Luděk Suchánek.
Vladimír Beran

Bohuslav, přezívaný „Grizzly“, byl od dětství aktivním
skautem. Za války vedl ilegální skautskou skupinku a po
osvobození vedl polické skauty. Během studií na vysoké
škole byla jeho rodina zatčena, veškerý majetek byl zabaven
a Bohuslava poslali ze druhého ročníku vysoké školy do
ostravských dolů na skoro tříletou vojnu jako „pétépáka“.
PTP byly takzvané pomocné technické prapory, kam byli –
vlastně na nucené práce – posíláni tzv. „politicky
nespolehliví“. Po vojně za nějaký čas mohl vysokou školu
dostudovat a pak působil na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy jako učitel.

Grizzly je dodnes aktivním skautem a možná právě jeho
skautské srdce mu pomohlo překonat všechny těžké chvíle a
neztratit životní optimismus. Při natáčení jsme s ním zažili
mnoho pěkných chvil. Například vyprávění o svém
vojančení v dolech začal tím, že uhlí vypadá jako černý
diamant. O šikaně a zlých důstojnících jsme skoro neslyšeli,
zato v nás jeho vyprávění probudilo zájem o hornictví, a tak
jsme s ním natáčeli i v podzemí Hornického skanzenu
Mayrau ve Vinařících u Kladna, a pak jsme si už sami zajeli
do Hornického muzea OKD v Ostravě. Vůbec jsme toho při
filmování hodně zajímavého prožili. Skautským vlčetem,
které Grizzly po válce vedl, byl známý polický hudebník

Ze žďárské školy…..
Pondělní dopoledne 2. června nás všechny naplnilo celou
řadou zajímavých informací a zážitků. V rámci projektu
„Velké maličkosti“, který
finančně
podpořila
Agentura
pro
rozvoj
Broumovska v programu
„Máme rádi Broumovsko“,
nás Mgr.Michal Bureš
seznámil se sakrálními
památkami v obci a okolí.
Tematickou
vycházkou
doplněnou o poutavé hry
zaměřené na historii a život
lidí v dobách minulých,
jsme zmapovali památné
objekty. Děti dnes už ví, že
tyto stavby představovaly
nejen významný orientační
bod v krajině, ale souvisely
i s duchovním a náboženským rozměrem života člověka.
Během procházky si děti zahrály na projektanty a u sousoší
Anděla kreslily návrhy na úpravu okolí této památky.
Velké poděkování patří Mgr.Michalu Burešovi, který pro
nás připravil tento vlastivědný výlet. Svůj čas nám věnoval
i místostarosta obce pan František Dostál. Po celou cestu nás
doprovázel a ochotně nesl výtvarné potřeby a jiné pomůcky.
Myslím si, že se děti dozvěděly hodně důležitých informací .
Doufám, že si uvědomily nutnost péče o drobné kamenné
památky. Neměli bychom na ni zapomínat ani my, dospělí.
Mgr. Lenka Fulková

19

STŘÍBRNÝ PODVEČER

STATISTIKA
K 31.5.2008 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4275 obyvatel.

SŇATKY

V pátek 16. května jsme se sešli k malé oslavě výročí
25 let od uzavření manželství. Z 8 oslovených manželských
párů přijali pozvání na ‚stříbrný podvečer‘ manželé Václav a
Jana Podstatovi ze Suchého Dolu a Miroslav a Eva
Janečkovi z Hronova.
Po malém obřadu jsme až do večerních hodin poseděli při
milém vzpomínání a zajímavém povídání.

Nepříznivou pověru o svatbách v máji se rozhodly ignorovat
4 snoubenecké páry. Jinde v Evropě, např. v Německu, jsou svatby
v měsíci lásky naopak preferovány…
… tak budeme držet palce a do manželství přát jen a jen štěstí!

2.5.
3.5.
10.5.
17.5.

byl uzavřen církevní sňatek
Michal Hornych a Alena Vlachová
pár si nepřeje být jmenován
Michal Stuchlík a Andrea Tomanová

Dagmar Hambálková, matrikářka

Blahopřání
Dne 25. června 2008 se dožívá krásných 80-ti let
obyvatelka Domova důchodců v Polici nad Metují paní
Zdana Entlerová.
Všechno nejlepší a hodně zdraví přeje syn s
rodinou
25.4.2008 Ondřej Pavlínek a Ilona Trnovská

JUBILEA
V květnu 2008 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Eva Fulková
pan Jaroslav Daněk
paní Marie Weisserová
pan Jaroslav Pasker
pan Osvald Urban
paní Zlata Jirásková
75 let
paní Ludmila Teinerová
paní Marie Vajsarová
80 let
paní Hana Vítková
paní Miluška Oppitzová
paní Věra Zítková
pan Bedřich Teichmann
85 let
paní Anna Janková
paní Libuše Martincová
paní Miloslava Urbanová

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.

CHCETE SI ZAHRÁT KULIČKY?
TJ Sokol Police n/M Vás zve na

KULIČKYÁDU
v sobotu 21.6.2008
na hřišti za sokolovnou
závodí se ve třech kategoriích
děti předškolní, mladší žactvo
a starší žactvo do 12 let
prezentace od 13.00 hod. začátek ve 13.30h.
Občerstvení zajištěno
Dobrou náladu sebou

Seniorské aktuality
Senior klub Ostaš se sešel ještě 21.5. v Pellyho domech.
Část výběru nám chyběla a pí uč. Antlová (ochotně)
vypomohla. Ujala se úkolu za předsedkyni pí Pivoňkovou.
Velice jsme přivítali i nabídku pí Klicnarové. Po nezbytných
úvodních slovech nás naladilo violoncello vítězky, křehké
dívky, Klárky Burešové. Umístila se jako první v soutěži
v Novém Městě . Slova uznání posvěcená potleskem, ten
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patřil i doprovázející pí uč. Sorokinové a p. řed. L. Bořkovi.
Děkujeme. Ať se jí v tomto ušlechtilém hudebním klání
daří! Pan Jaroslav Seifert, ten jako druhý nás přes hodinku
přenášel do drsné krajiny a my cestovali. Země pro nás
známá pouze z vyprávění a filmů, naší civilizaci hodně
vzdálená, Himaláje! Velehory, rýžová pole vodopády,
modlitebny, exotika na každém kroku...
A právě tuto „divočinu“, v dobrém slova smyslu, se před
léty vybrala parta horolezců, aby zde našli dočasný domov.
Pro laika „kalvárie“, ale pro kluky do nepohody přímo
bašta! Obdivuhodná příroda, ale život? Živoření. Rýže, rýže
a zase rýže, potrava zdejších domorodců v potu tváře
v hornaté krajině pěstovaná. Pro ně rýže jako pro nás chléb.
Cestu nemohou absolvovat „padavky“, ale muži skvěle
fyzicky zdatní se srdcem na pravém místě, protože prožívají
v tak drsném terénu vedle příhod veselých i takové, jenž
jdou životem ruku v ruce, tragické. Pohřbívání domorodců
zde? Na hranici, vartě, upálením pod širým nebem!.
Jiná země, jiný mrav. Doslova. Bylo toho mnohem více,
co jsme se všechno dozvěděli, poučili, ale nejen to. Mnozí si
v duchu změřily hodnoty. Co stačí člověku k životu? Tady
jsou lidé nenároční, spokojení to nám p. Seifert
demonstroval na svých zážitcích. Určitě nás, jak slíbil,
potěší, tak jako dnešní odpoledne, někdy příště a my, spolu
s ním, poznáme další země, kam ho cesty vedly a nohy
nesly. Budeme e těšit a jemu děkujeme za čas, který nám
věnoval.
Je nebe jako šmolka a země hezká holka. Takový byl 14.
květen, den výletu Senior klubu Ostaš za kamennou krásou
do Hořic v Podkrkonoší. Předtištěný
program výletu rozdal p. Damek a tak jsme cestou
prostudovávali nám dosud nepoznané. Kamiony, „štrůdl“
sice blokoval cestu, ale zkušený řidič pan Rak chytře
kličkoval na vedlejší silnici a tak jsme opustili
KOČKODROM a kochali se krásou přírody. První zastavení
v Miletíně. Víte, že se tu narodil autor „Kytice“ spisovatel
K.J. Erben? A další překvapení? Sladké království,
provoněné skořicí, vanilkou, tady šikovné cukrářky,
připravují speciality- Hořické trubičky. Recepturu vyzradil
zraněný kuchař od Napoleona z vděčnosti k hospodyni, co
ho ošetřovala. Poděkovali jsme za milé přijetí a obtěžkáni
krabicemi nasedali do autobusu, abychom o několik metrů
dále stanuli před monumentálním stavbou a tou je
Masarykova věž samostatnosti. Rozhledna a krásný pohled
do krajiny vystřídalo tiché zamyšlení v pietní síni. Ta je
věnována obětem obou válek z Hořicka. Zrůdnosti na
čestných lidech, kteří pro svoji lásku k rodné zemi,
nedobrovolně opouštěli. Nezapomínejme! To je krédo, které
jsme vepsali do Pamětní knihy. Je na generaci pamětníků,
aby té mladé připomínala, co za hrůzy se děly, jaká těžká
doba to byla...
Poledne, čas obědovat, hlad jsme měli jako herci, času
moře však měl personál útulné restaurace. 2 ¼ hodiny jsme
čekali na jídlo. Ti šťastlivci, co měli to štěstí a už pojedli,
měli pomalu chuť něco zakousnout, zatím ti dobráci, co
ještě nejedli toužebně očekávali ten zázrak, kdy uvidí svoji
porci! Snad se toto stává jen za 10 let! Brali jsme tu
„švejkovštinu“ s humorem, co jiného? Těžkou hlavu si dělal
p. Damek, on tam byl osobně týden před a zaurgoval den
předem telefonicky. Marně. To chce klid! Naštěstí jsme ho
našli na Památném vrchu Gothard. Tady, tehdy už slepý
Žižka svedl vítěznou bitvu. Kostel, dva hřbitovy, starý a
nový, bohatá sochařská výzdoba, zdobné náhrobky. Plastiky
svatých, práce studentů sochařské a kamenické školy. Pastva

pro oči. A tak jsme se pomaloučku přesouvali do města, až
ke škole samotné, kde se nás ujal odborník na slovo vzatý a
zasvětil nás do tajů této profese, která si žádá fortel a celého
člověka. Vždyť z neživého kusu kamene se rodí ta kamenná
krása, která ve finální podobě pulzuje a dýchá z ní život.
Důkazem je galerie plastik mezi nejvýznamnější
„Krakonoš“ ve Smetanových sadech od Ladislava Salouna.
Prošli jsme oázou klidu, snad ještě několik snímků pro
připomenutí na putování za kamennou krásou a ocitli jsme
se na serpentinách 300 zatáček Gustava Havla a ujížděli do
Police n. M. Viděli jsme jen malý zlomek z krásy, kterou se
naše země může pyšnit. Zaplať Pánbůh za ni! Chovejme se
k ní s úctou, bohužel, dnes se ctí jiné hodnoty. Chci
poděkovat za přípravu pěkného výletu, za bezpečnou jízdu,
za pomoc seniorům a p. Damkovi za čas tomu věnovaný.
Těm začínajícím z restaurace to odpustíme, viďte?
Jednou to budete dávat k lepšímu jako veselou historku
s doporučením: „Když nikam nespěcháte, zastavte se na
oběd v restauraci „U svatýho Dyndy!“ Mějte se báječně, ať
vás humor neopouští. U mě dobrý! Kde nás najdete?
www.meu-police.cz záložka sport a volný čas.
Hana Krejčová

Poděkování
Děkujeme ředitelce knihovny paní Věře Plachtové a
ostatním zaměstnancům, kteří ochotně s velikou trpělivostí a
v hezkém prostředí provoněném bylinkovým čajem i kávou
nás zasvěcovali do tajů INTERNETU
Vážíme si jejich velkorysosti, ne každý má pro seniory
vždy pochopení
Senior klub Ostaš Police n. M.

Výlet
Na sobotu 24. května 2008 uspořádal Fond pro pozůstalé
v Polici nad Metují a okolí pro své členy i nečleny celodenní
výlet do Bozkovských jeskyní. Ráno v 6:00 hodin jsme
odjížděli od CDS v Polici a cestou jsme ještě doplnili
autobus o další nadšence pro tyto naše aktivity. Celkem nás
bylo 33 a všichni byli zvědaví, jaké bude asi počasí, protože
celý týden lilo jako z konve.
Jen jsme vyjeli přes kopec k Hronovu a už bylo jasné, že
to bude zase pěkný výlet. Počasí nám opět přálo. Hezké
počasí je devadesát procent úspěchu. Vyrazili jsme směrem
na Trutnov, Vrchlabí, Jilemnici. Krkonoše jako na dlani a
ještě tam nahoře na svahu byl sníh. Fundovaného průvodce
nám v autobuse dělal pan Karel Macoun.
Naše první zastávka byla v muzeu starých aut a
motocyklů u pana Bujárka v Loukově-Háje. Mysleli jsme,
aby bylo něco pro chlapy. Ale ženský si tam taky
zavzpomínaly. Ono je tam snad všechno od žehličky přes
rádia, televize, telefonní ústředny, auta, motorky … Motorek
je tam celé jedno patro a pěkně seřazené podle stáří od
Laurin - Klement až po závoďáky. Má tam i různé
zemědělské nářadí a stroje, co se už dnes nepoužívá a
podobně. Jak se říká od jehly až po lokomotivu. Chlapy
jsme nemohli ani dostat ven. Pořád něco někde viděli a
mudrovali.
Další zastávka byla Kozákov – rozhledna. Vyjeli jsme
autobusem až na parkoviště 744 metrů nad mořem. Samá
zatáčka, bylo to jako na kolotoči. Vylezli jsme na rozhlednu
a nádhera. Bylo vidět celé panoráma Krkonoš, Trosky,
Hrubá Skála… Krásný rozhled kolem dokola. Líbilo se moc.
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Oběd jsme měli v restauraci taky na Kozákově přímo
pod rozhlednou. Chutnalo všem. A po dobrém obědě jsme
jeli do Železného Brodu do muzea sklářů. Železnobrodské
sklo je vyhlášené. To zná snad každý. Od korálků a perel až
po různé broušené vázy a poháry. Skleněné betlémy, sošky
apod. Snad každý si tam koupil něco malého na památku.
A pokračovali jsme do Bozkovských jeskyní. Jeskyně
byly objeveny náhodou při těžbě vápence. Průzkum započal
v roce 1954, ale zpřístupněny pro veřejnost byly až v roce
1969. Bylo potřeba trvalým snížením podzemních vod
dosáhnout zpřístupnění. Stejně jsou ale dole jezírka a
dokonce velké jezero v Jezerním dómu s překrásně
modrozelenou vodou. Okruh prohlídky v podzemí je asi 400
metrů dlouhý a trvá skoro hodinu. Pro všechny účastníky to
byl hluboký zážitek.
Plni dojmů za celý den jsme se zastavili na večeři na
Hořičkách u kostela. A abychom se ještě chvíli radovali
z toho, že nám přeje počasí, vyšli jsme si kousek za
hřbitovní zeď a potěšili se pohledem na vodní nádrž Rozkoš
a na celé panoráma Orlických hor od Boru až po Jaroměř.
A pak už naše cesta vedla k domovu. Poděkování za
krásně prožitý den patří panu Karlu Macounovi za přípravu
programu a hlavně za průvodcovský komentář v autobuse.
Díky panu řidiči CDS panu Patzeltovi za vzornou jízdu.
Panu Josefu Máslovi a jeho paní za pomoc při přípravě
trasy.
Doufám, že na tento den všem zůstanou hezké
vzpomínek.

v letošním roce nachází Jupiter, největší planeta Sluneční
soustavy. Jupiter bude po celé léto nepřehlédnutelným a
nejjasnějším objektem nad jižním obzorem. 20. června
kolem půlnoci bude jihovýchodně od Jupitera Měsíc. Téměř
ve stejné poloze bude Měsíc také 17. července.
Pokud vlastníte turistický dalekohled – triedr, neváhejte
a podívejte se jím na Jupitera. Triedr 10x50 Vám planetu
spolehlivě ukáže jako kotouček. Pokud se budete dívat
pečlivě, uvidíte blízko planety i 4 Jupiterovy měsíčky, které
v průběhu noci mění polohu. Tyto měsíčky viděl před
čtyřmi stoletími svým jednoduchým dalekohledem i slavný
astronom Galileo Galilei.
Naši pozornost si zaslouží i červnový meteorický roj
Bootidy. Roj je pojmenovaný podle souhvězdí Bootes
(Pastýř). Zde se nachází místo ze kterého meteory v období
od 22. 6. do 2. 7 zdánlivě vylétají. V době maxima, které
letos nastane ráno 27. 6. může počet meteorů dosáhnout 50
až 100 za hodinu. Necháme se tedy překvapit.
ASTRONOMICKÁ VÝROČÍ V ČERVNU
• 3. června uplyne 60 let od zahájení provozu slavného
Mt. Palomarského „pětimetru“ (hlavní zrcadlo má
průměr pět metrů), který byl až do roku 1976 největším
optickým dalekohledem světa.
• 30. června uplyne 100 let od dopadu tzv. Tunguského
meteoritu v Rusku na Sibiři.

Pohledy do vesmíru

Za výbor fondu jednatelka Marie Chaloupková

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
ČERVNOVÁ OBLOHA
není pro astronomická pozorování příliš výhodná. Slunce je
méně než 18° pod obzorem a máme tedy pouze
astronomický soumrak. Astronomická noc v našich
zeměpisných šířkách v období od 2. června do 12. července
vůbec nenastává.
Typicky jarní souhvězdí (viz mapka v dubnovém PM)
budou pozvolna mizet na západě. Vystřídá je astronomické
léto s jiskřícím „hvězdným prachem“ Mléčné dráhy.
Kolem půlnoci uvidíme nad jihovýchodním obzorem
vycházet souhvězdí Střelce. Není to nikterak výrazné
souhvězdí. Jeho jižní část zůstává pro pozorovatele v našich
zeměpisných šířkách trvale pod obzorem. Ve Střelci se

SLUNCE 21. června v 1 hodinu 59 minut SELČ vstupuje
do znamení Raka , nastává letní slunovrat.
V červnu se den ještě o 18 min prodlouží, ale
do konce měsíce již o 4 minuty zkrátí ,
MĚSÍC
3. v novu, 10. v první čtvrti, 18. v úplňku, 26.
v poslední čtvrti,
MERKUR nepozorovatelný
VENUŠE nepozorovatelná,
MARS
v souhvězdí Raka, od 10. června ve Lvu,
JUPITER ve druhé polovině noci v souhvězdí Střelce,
SATURN v první polovině noci v souhvězdí Lva,
URAN
ve druhé polovině noci v souhvězdí Vodnáře,
NEPTUN ve druhé polovině noci v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Jak jsem seděla v cíli
Datum: neděle 1.6.2008, dopoledne
Místo: louka za „Cihelnou“
Počasí: slunce svítí, větřík duje, ptáček k tomu preluduje
Čas: 8.50
Sedím v cíli. Přemýšlím: přijde někdo – nepřijde? Včera
lilo jako z konve, celou noc jsem se modlila, křepčila
indiánské tance deště, tamtamy bily a…vyšlo to – počasí
super.Odškrtnuto.
Čas: 8.53
Sedím v cíli. Přemýšlím: nezapomněla jsem na něco?
Stoly, skauti, židličky; kytky, ryby, včeličky… Ano, ráno
jsem zapomněla klíče, ale včas jsem se vrátila. Auto, které
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jsem zapomněla, jsem vzala s těmi klíči. Pro pitíčka, která
jsem zapomněla, jsem zajela tím autem, které jsem málem
zapomněla. Pexesa, která jsem zapomněla, jistě vyzvedne
nějaká dobrá duše. Dítě jsem nezapomněla, svěřila jsem ho
manželovi, i když nevím, zdali nezapomene on, že s ní má
přijít. Bože, nechápu, že mi svěřily takovou funkci, snad
nezapomenu, co mám v tom cíli dělat. Co jsem to ještě
chtěla???
Čas: 9.00
Sedím v cíli. Jsem nervózní. Už je to tady, už to začalo.
Startovní výstřel jsem však nezaslechla. Nevydržím to a
volám své spojce Martince, která sedí na startu: „Tady orel,
tady orel, přepínám.“ „Tady poštolka, tady poštolka,
slyším.“ „Jak to vypadá, jak to vypadá, přepínám.“ „První
dvě rodiny na trati, nešil, nešil! Poštolka končí.“ „Ručník
končí, tedy, orel končí.“ Dobrá zpráva, hurá, hurá.
Čas: 9.01
Nesedím v cíli. Uháním po louce. Nejdříve k veverkám.
„Je to dobrý,“ vydechnu, „už jdou.“ Veverky kroutí očima,
nevšímám si toho a uháním k zajícům. Zajíci se opalují, můj
vystresovaný obličej je jim ukradený jak zvadlé zelí. Po
běhu do mírného kopečka a zvýšení mého tepu na
maximální rychlost se dostávám ke kunám. Kuny sdílejí mé
nadšení. Otáčím se ke svému stanovišti a pohledem ho
kontroluji. Najednou zbystřím – co se to děje? Kolem
veverek se k mému, promiň taťko – k našemu autu blíží
naložený traktor s hnojem. To, to jsem si neobjednala, to
není ani kulisa na žádné stanoviště! Se zavřenýma očima
pozoruji – pardon, to je blbost, se zatajeným dechem
pozoruji, jak hnůj elegantně míjí můj Cíl a mizí v dáli. S
kamenem spadlým z bušícího srdce opouštím kurník a
během z kopce (to mi už jde lépe) se obloukem přes hadi,
kteří mají zimní spánek, vracím na své stanoviště. Usedám
znaveně na svojí židličku, která se pod mou prostorově
rozměrnější postavou smutně boří do země.
Čas: 9.10
Sedím v cíli. Konečně se mi podařilo vyprostit židličku.
S úlekem si uvědomuji, že jsem si nevzala nic k jídlu. Po
ruce mi leze mravenec, ale zase takový hlad nemám, tak jen
piju.
Čas: 9.25
Sedím v cíli. Těkavým pohledem neustále kontroluji
veverky, které sice přes trávu nevidím, ale vím, že tam jsou
(alespoň v to doufám). Čekám, až k nim dorazí první
návštěvníci. Že bych zavolala spojce? Ne, to vydržím, jsem
silná, jsem silná. Za dvě vteřiny vytáčím číslo. Nikdo mi to
nebere! No, tak Marťas už je taky fuč! Zkouším to znova.
Příjem: „Tady orel, tady orel, přepínám.“ „Tady poštolka, co
zas chceš ty ptáku?“ „Jak to vypadá, jak to vypadá, tady furt
nic.“ Už ani nepřepínám, jéje - zapomněla jsem kýbl na
nervy. „Nenapínej poštolko a referuj!“ Tajím dech. „Je to
dobrý, orle, zatím máme 25 dětí, všichni jsou odbavené a na
cestě.“ Já letím, já se vznáším, židle mi vyskočila z hlíny
nejméně o 10 cm. „Ještě něco, orle.“ Ajaj, říkám si, teď to
přijde, nic nemůže být tak perfektní. Židle se mi opět
zarazila zpět. „Vaši jsou také na cestě, teď vyšli, poštolka
končí.“ Já se opět vznáším: „Mýdlo končí.“
Čas: netuším
Matně si pamatuji, jak sedím v cíli. Pak už je vše jako
v mlze. Pohledem doprava kontroluji první rodinky, jak se
od veverek, přes zajíce, kuny a hady blíží ke mně. „Kartičku
prosím, ano, všechna tiskátka jsou na místě. Tady máš
pexeso, vezmi si pitíčko – pomeranč či jablíčko. Jak se ti to

líbilo? U koho se ti nejvíce líbilo? To jsme rádi.Díky, díky.
– Kartičku, prosím, ano,všechna tiskátka jsou na místě….“
Čas: 11.15
Sedím v cíli. Poslední účastníci – spojka poštolka
s rodinou – jsou také v cíli, prostě všichni jsou v cíli. Děkuji
všem, bez nich by žádná Cesta tam a zpátky se zvířátky
nebyla. Sumarizujeme – 45 dětí, cca 70 rodičů, 25 členů
realizačního týmu, 2 členové ideového týmu v záloze a
jedna pološílená organizátorka.
Odjíždíme, odcházíme. „Tak zas za rok,“ loučíme se.
Orel končí.
Vaše Káťa Hlávková

Program na červen v Mateřském centru MaMiNa
Každé úterý – Miminkování – program pro těhotné a
pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Každou středu –– Kapříci - program pro rodiče s dětmi
od 1,5 do 4 let.
Každý čtvrtek –– Cvrčci - program pro rodiče s dětmi
od 1,5 do 4 let
Každý pátek – Malý Zvídálek – program pro děti, které
od nového škol. roku nastupují do MŠ
Programy úterý až čtvrtek začínají v 9.30, končí v 11.30
a jsou přizpůsobeny věku dětí, které nás navštíví.
Malý Zvídálek – příchod dětí od 9 hod., od 9.30 – 11
hod.- program bez účasti rodičů, od 11 – 11.30 hod.
odchod dětí.
S kroužky Angličtiny pro nejmenší, Flétničky a
Keramiky se na vás budeme těšit zase od září.
Každý dva týdny ve čtvrtek 12. června a 26. června –
Canisterapie
Každé dva týdny v pátek 13. června a 27. června od
16.30 – Babinec

Doplňkový program
Neděle 15. 6. – Táta dneska frčí – od 14 hodin v MC
MC MaMiNa pořádá druhý ročník kampaně Sítě MC
ČR, o.s. a Ligy otevřených mužů,o.s.. Hlavním cílem naší
společné kampaně je posílení role otce ve společnosti a
motivace otců k většímu zapojení do života mateřských
center i jejich rodin.
MC MaMiNa se, stejně jako v úspěšném loňském roce,
rovněž zapojí do této akce odpolednem plným her a soutěží,
které budou nejen rodinné a dětské, ale také speciálně
tatínkovské. Dále plánujeme výstavu fotografií na témata:
Tatínek včera a dnes a Táta a já – současné a miminkovské
fota tatínků a fotky tatínků s jejich dětmi. Fotografie budou
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vystaveny v MC a také v Knihovně Města Police nad
Metují.
Kvůli přípravě je nutné se na akci přihlásit – na tel.
777/903 029 nebo na 728/ 334 087 nebo na
katahlavkova@mcmamina.cz
Čtvrtek 19. 6. – První pomoc u dětí do 3 let – od 15 hodin
v MC
V rámci projektu „Víš jak na to maminko?“ Vás zveme
na druhou ze třech přednášek o poskytování první pomoci u
dětí ranného věku.
Další z těchto praktických přednášek je zaměřena na
první pomoc u dětí do 3 let věku. Bude se zabývat
nejčastějšími náhlými stavy a akutními problémy dětí a
jejich možnými řešeními. Přednáška spojená s ukázkou
první pomoci bude pro rodiče předškolních dětí velkým
přínosem. Dozví se např.: jak vytáhnout klíště, jak ošetřit
běžné poranění, jak se chovat při lehčích či těžších úrazech,
jak postupovat při horečce, ale také, co by měla obsahovat
domácí lékárnička a jak její obsah uchovávat a využívat, co
nejlépe.
Přednášky si pro nás připravila zdravotní sestřička paní
Jana Linhartová, které velmi děkujeme za výbornou
spolupráci na tomto projektu.
Středa 25. 6. - Pasování na školkáčky – od 9.30 v MC
V tento den se budeme loučit s dětmi, které se od září
chystají nastoupit do mateřské školky. Děti budou pasovány
na školkáčka, dostanou výuční list Mateřského centra a také
malý dárek. Můžou se nám přihlásit i rodiče s dětmi, které
naše MC pravidelně nenavštěvují.
Přihlášky
na
tel.:777/903
029
nebo
na
katahlavkova@seznam.cz , i.monka@seznam.cz
Sobota 28.6. - Výlet na Ostaš – sraz ve 14 hodin u
fotbalového hřiště
V rámci akce Táta dneska frčí se s rodinami vypravíme
na Ostaš, kde budeme opékat buřtíky. Doufáme, že tento rok
se již počasí vydaří, pokud ne, akce se ruší.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Poděkování
Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a
realizaci Dětského dne MC MaMiNa:
Lenka Krpálková, Pavla Kollertová a Dáda Kunová –
námět a příprava
Junák – svaz skautů a skautek, středisko „Skaláci“ Police
nad Metují – stanoviště Sovy, Šneci, Krtci a Hadi
Rodina Pavly Kollertové – stanoviště Kapři
Martina Macounová s rodinou – stanoviště Start a
Včelky
Iveta Tautzová s rodinou – stanoviště Veverky
Jana Brýdová a spol.– stanoviště Zajíci
Dáda Kunová s rodinou – stanoviště Kuny
Město Police nad Metují – pexesa, odměna pro
účinkující
Lékárna Kuklík – odměna pro návštěvníky
Káťa Hlávková – organizace, stanoviště Cíl
MC MaMiNa o prázdninách
Mateřské centrum bude, stejně jako v loňském roce, o
prázdninách otevřeno každou středu od 9.30 do 11.30, kdy
bude pro děti připraven klasický program jako ve školním
roce.
Pořádání oslav v prostorách MC
Nejen rodinám, které navštěvují mateřské centrum
MaMiNa, nabízíme pořádání oslav (ne pouze narozenin

dětí) v prostorách MC. O podmínkách a případném termínu
se můžete informovat na tel.: 777 903 029.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

MYKOLOGICKÉ OKÉNKO
Opeňka měnlivá

(Pholiota mutabilis)
Opeňka měnlivá je malá houba provázející houbaře od
jara do zimy. V trsech obrůstá pařezy a mrtvé kořeny
listnatých stromů. Lysý, tence masitý klobouček dorůstá šíře
až 5 cm a bývá téměř vždy dvoubarevný – žlutavý střed má
tmavší obroučku. Houba snadno saje vodu. Vysycháním
klobouk bledne, a to vždy od vrcholu k okrajům. Za dešťů je
klobouk celý lesklý rezavohnědý. Třeň je rourkovitý, od
prstenu dolů drobně šupinkatý, nad prstenem holý. Lupeny
jsou skořicově hnědé. Dužnina opeňky je bělavá a má
ovocně houbovou vůni. Opeňka patří mezi nejpříjemněji
vonící houby.
POZOR na nebezpečí záměny s jedovatou čepičatkou
jehličnatou (galerina marginata), ta však nemá příjemnou
vůni. Hlavní rozlišovací znak je ale místo růstu – čepičatka
jehličnatá vždy roste na mrtvém dřevě jehličnatých stromů
na rozdíl od opeňky, která vyhledává spíše dřevo listnáčů. I
opeňka však ojediněle může vyrůst na dřevě jehličnanů;
proto pro jistotu nikdy nesbírejme opeňky rostoucí na
jehličnanech! Od jiných trsnatých hub rostoucích na
pařezech pomůže opeňku spolehlivě odlišit šupinkatý třeň,
světle hlínové posléze rezavohnědé lupeny, dvoubarevnost
klobouku a zvláštní nasládlá vůně.

Selská omeleta s opeňkami
250 g hub, 10 g másla, 6 středně velkých brambor, 6
vajec, olej, sůl, pepř, kmín, petrželová nať
Očištěné opeňky nakrájíme na menší kousky. Dusíme na
rozehřátém másle, až se odpaří většina vody. Osolíme,
ochutíme mletým pepřem a drceným kmínem. Brambory
uvaříme ve slupce, oloupeme a nakrájíme na plátky. Na
pánvi rozpálíme olej a opečeme v něm plátky brambor.
Potom k nim přidáme houby, zalijeme osolenými
rozšlehanými vejci a necháme ztuhnout. Z uvedeného
množství připravíme 2 omelety. Na talíři posypeme
nakrájenou zelenou petrželkou.
Dne 24.5.2008 se konala na Žděřině první akce
Polického mykologického kroužku – Otvírání lesa.
Zúčastnilo se celkem 33 lidí. Na akci přijeli i členové MO
Broumov, MK Náchod, člen MK Choceň – Krakonoš a
velikým potěšením byla i návštěva člena ústředí ČMS Praha
pana ing. Jiřího Baiera.
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Nejmladší člen MK Police n. M. Lukáš Dítě s Nikolou
Fatkovou klíčem symbolicky otevřeli les a tím zahájili
novou houbařskou sezónu. Při procházce lesem se našlo 16
druhů hub; všechny putovaly na výstavku před městkou
lékárnou. Po ukončení akce na Žděřině se většina
zúčastněných přesunula do hostince Krčma na občerstvení
spojené s besedou o houbách s panem ing. J. Baierem.
Tímto děkujeme za příjemné posezení a skvělou obsluhu a
těšíme se na další akce.
Zpráva pro členy MK Police n. M. a zvláště pro nové
zájemce – každý první pátek v měsíci od 16.00 hodin se
koná členská schůzka, prozatím v hostinci Krčma
Připravila Zdeňka Fatková

Pod vlajkou Veby

150 let textilní průmyslové tradice
na Broumovsku 1857 – 2007
Od osvobození ke vzniku Bavlnářských závodů

Tepna – Meta

Do roku 1949 vstoupil
podnik
Východočeské
bavlnářské závody pod
novým názvem – Tepna,
bavlnářské závody, n. p.
Náchod. V červenci téhož
roku se v Polici nad Metují
vyčlenil
samostatný
národní
podnik
Meta,
bavlnářské závody, který v
průběhu roku převzal na
Policku do své správy 26
soukromých
textilek.
Většina z nich byla až do
té doby členy družstva
Spojených
tkalcoven,
zapsaného společenstva s
Slavná údernice Anna Vacková.
r.o.
v
Náchodě,
sdružujícího celkem na
150 malých podniků z
Náchodska a Broumovska.
Toto družstvo bylo v roce 1951 exekučně zlikvidováno. V rámci
podniku Meta vzniklo ze zkonfiskovaných textilek nejdříve 11
provozů, jejichž počet se v roce 1953 zredukoval na polovinu.
Počínaje rokem 1950 bylo k Metě přičleněno dalších 48
zkonfiskovaných drobných textilních firem a živností domácích
tkalců z Broumovska a Policka. Tak byl vytvořen samostatný
závod, tzv. „Soukromý sektor“. Současně se vznikem
podniku
Meta
ministerstvo průmyslu vydalo v roce 1949
vyhlášku, která s účinností od 3. října 1949 zřídila pro oblast
Broumovska nový národní podnik se sídlem v BroumověOlivětíně. A protože povlakové tkaniny, tzv. véby, patřily k
tradičnímu sortimentu Schrollova podniku, dostal nový státní
podnik název Veba, bavlnářské závody.
V září roku 1949, kdy podle sovětského vzoru začala první
pětiletka, dostal olivětínský závod titul První údernický textilní
závod. Jeho zaměstnance přijely v roce 1951 do tajů tohoto
systému zasvětit údernice z Leningradu. Anna Vacková,
průkopnice tzv. vícestavového systému, a s ní přadleny Emilie
Šulcová a Marie Dušková se staly slavnou údernickou trojkou.
Nejznámější z nich, právě Anna Vacková, lámala rekordy v počtu
obsluhovaných stavů, až nakonec stihla pracovat na 90 stavech
současně. Ale o tom, že mezi stavy neběhala sama a že výsledky
její práce bývaly většinou zmetky k vyhození, se mluvit nesmělo.
Naopak poeta Skála o ní do Rudého Práva napsal oslavné verše
a Gottwald ji na Hradě vyznamenal. Za pár měsíců postoupila z
továrny do vysoké politiky a ke stavům se už nikdy nevrátila.
Mezi tkadlenami, které pak musely podle jejích údernických
norem pracovat, tak na ni zůstala nezapomenutelná vzpomínka.

Expozice na brněnských veletrzích v roce 1960, kdy export Veby
směřoval již do 88 zemí světa.

Zatímco se produkce závodů Mety specializovala především na
smyčkové zboží, sortiment Veby se v průběhu padesátých let
vyprofiloval na česané damašky, bílé i pestře tkané atlasgrádly,
povlakové véby a další typy lůžkovin. Výroba šatovek, plenkovin
a ubrusovin se zastavila.
Na počátku 50. let prošla modernizací přádelna s tkalcovnou
ve Velké Vsi a také v olivětínské tkalcovně se začalo tkát na
nových stavech typu Hrdina. Tiskárna tkanin byla v Olivětíně
zrušena. Provoz ukončil také závod v Jetřichově i školní provoz v
Polici nad Metují. Odlivem pracovních sil do jiných odvětví
průmyslu personální deficit Veby ještě vzrostl, a tak nejen za
stavy, ale i do podnikové administrativy nastoupila přibližně
stovka řeholnic, internovaných v broumovském klášteře.
Na rozdíl od organizačně méně konsolidovaného a výrobně
nesourodého podniku Meta byla Veba výrobním zaměřením
svých
závodů
poměrně
kompaktním
a
organizačně
stabilizovaným podnikem. Tak došlo k tomu, že se Meta v rámci
celostátní reorganizace národních podniků v březnu roku 1958
stala součástí Veby. Její dosavadní čtyři provozy se tak rozšířily o
závody v Polici-Bukovicích, Machově, Nízké Srbské, Žďáru a
Polici nad Metují, Jívce, Petrovicích a Havlíčkově Borové. Export
již dosáhl předválečné úrovně, tedy 70 % produkce, jež
směřovala do více než osmdesáti zemí celého světa, což v roce
1958 přineslo Vebě titul Vzorný exportní podnik.

V roce 1964 zastavila provoz tkalcovna v Martínkovicích a na čas
se proměnila ve sklad hotových výrobků podniku zahraničního
obchodu Centrotex, který Vebě zajišťoval veškerý export zboží. I
poté zde pokračovala výroba smyčkového zboží tzv. malipolů a
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tento provoz se nakonec změnil společně s horní tkalcovnou v
Polici a Petrovicích na obrubovnu smyčkového zboží. V roce
1964 zahájila činnost nová smyčková tkalcovna, vzniklá
přestavbou tkalcovny ve Žďáru nad Metují.

skalním městem. Při běžném provozu by totiž turisté
procházeli necelých 20 m pod hnízdem. To by mohlo
způsobit vyplašení dospělých sokolů zahřívajících vajíčka,
popř. chránících již vylíhlá mláďata. Opuštění hnízda rodiči
může mít za následek podchlazení vajec, nebo malých bíle
ochmýřených mláďat. Nepřítomnosti rodičů mohou také
využít i jiní draví ptáci a snůšku zničit. Z uvedených důvodů
byla lokalita Chrámových stěn po celou dobu hnízdění také
střežena ochránci přírody.

Jedna z mnoha oceněných nejlepších pracovníků závodu – Jarmila
Veselá – nositelka vyznamenání Za vynikající práci.

Zvyšování výkonů a efektivity práce bývalo až do nástupu
automatických strojů v šikovnosti rukou jednotlivců, kteří je
obsluhovali. Po zásluze bývali pro své výkony v pracovní soutěži
odměňováni nejen údernickými tituly.

VEBA, textilní závody a. s., Broumov

Sokoli v Adršpašsko-teplických
skalách úspěšně vylétli
Skalnatá území Broumovska vždy patřila mezi
nejvýznamnější hnízdiště sokola stěhovavého (Falco
peregrinus) v České republice. V roce 2005, po více než
padesáti letech, zahnízdili sokoli také ve skalním masívu
Chrámových stěn v Teplických skalách, které patří mezi
jeho historické hnízdní lokality. Od té doby se sem sokolí
pár pravidelně vrací, rodiče jen střídají skalní dutiny, ve
kterých mláďata vychovávají. Podle kroužků, které se
speciální optikou podařilo odečíst, víme, že samice pochází
z Německa z okolí Žitavy a samec z Krkonoš.
Nejspíš díky velmi mírné zimě zahnízdil rodičovský pár
již začátkem března a v dubnu se vylíhla čtyři mláďata. Bylo
opět nutné učinit opatření, aby dospělí sokoli, citliví na
vyrušení, mláďata zdárně odchovali. Po projednání
s provozovatelem skalního okruhu a městem Teplice nad
Metují Správa CHKO Broumovsko vydala nařízení, jímž
částečně omezila pohyb turistů po prohlídkovém okruhu

Mezi 25. až 28. květnem postupně vylétla všechna 4
mláďata. Ostraha však probíhala ještě 2 dny, než mláďata
získala potřebnou jistotu v letu. To bylo poslední
z kritických období, kdy jsou mláďata nejvíce zranitelná,
postupně však sílí a podnikají stále odvážnější lety.
V současnosti tak již významnější rušení ze strany
návštěvníků rezervace nehrozí. S platností od 30. května
2008 je pohyb veřejnosti v Národní přírodní rezervaci
Adršpašsko teplické skály na turistických okruzích opět
možný bez výše uvedeného omezení, samozřejmě v souladu
s ochrannými podmínkami tohoto území, to znamená pouze
po turisticky značených cestách. Trpělivý pozorovatel může
s trochou štěstí sokoly při návštěvě skal spatřit. Někteří
turisté měli příležitost vidět ptáky pomocí silné optiky ještě
před dokončením hnízdění s odborným výkladem ochránců
přírody ze stanoviště u věže Herynek.
Děkujeme všem návštěvníkům skal, kteří respektováním
opatření ochrany přírody napomohli k úspěšnému
vyhnízdění jednoho z nemnoha párů vzácných sokolů
stěhovavých, kteří se v současnosti na území České
republiky vyskytují.
Jiří Spíšek - SCHKO Broumovsko

Jarní tah obojživelníků
V minulých dnech byly odinstalovány foliové zábrany podél
silnice vedoucí z Police nad Metují na Bezděkov, tzv.
Zákopanice, a z Pěkova na vrcholek Pas.
Lidé už z předchozích let většinou vědí, že tyto pásy mají za
úkol zabránit obojživelníkům, putujícím do rybníků naklást
vajíčka, aby přecházeli přes vozovku, kde je mohou přejet
automobily. Žáby a čolci jsou buďto svedeni pomocí pásů
do místa, kde silnici překonají pod mostkem (to je případ u
Honského rybníka v Pěkově na Honech), nebo padají do
nastražených plastových kbelíků (u Cihelného rybníka na
Zákopanici). Z kbelíků jsou obojživelníci pak denně
vybíráni a přenášeni na stranu silnice ve směru k rybníku.
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Letos již podruhé pomohli při instalaci pásů studenti
gymnázia z Náchoda.
A malá statistika na závěr: v době od 1.4. do 3.5.2008
dobrovolníci na Zákopanici vybrali z pastí a přes silnici
přenesli celkem 1491 žab, 46 čolků obecných a 33 čolků
horských.
Jiří Spíšek - SCHKO Broumovsko

Z činnosti Ostrostřelecké gardy
Jako každý rok, proběhlo jarní otevírání střelnice pod
Vlčincem. 3.5.2008 jsme se sešli s kamarády na naší
střelnici, kde proběhlo střelecké klání. Mimo pánů gardistů,
se akce zúčastnili i ostrostřelci z Brna. Za pěkného počasí a
kamarádského posezení se akce zdařila.
10.5.2008 jsme
čestnou salvou uctili obnovu a
vysvěcení kapličky v Bezděkově n. Met., jejíž rekonstrukci
prováděl R. Pavlínek z Police nad Metují. Díky za skvělou
práci.
18.5.2008 jsme i za nepříznivého počasí odjeli do
nedalekého Rokytníka, kde jsme opět byli přítomni při
svěcení kapličky za přítomnosti pomocného Biskupa Mons.
Josefa Kajneka.
24.5.2008 jsme uskutečnili druhý ročník střeleb mládeže
o pohár starostky města Police n. Met. Za pěkného počasí
velitel střelnice p. Herzog přivítal patnáctičlenný tým
mládeže kadetů ostrostřelců a skautů z Police a okolí.
Přítomností nás potěšili dva mládežníci v doprovodu rodičů
z Meziměstí. Po velkém souboji si odnesl pohár opět kadet
OGP Vlasta Dubišar. Při příjemném posezení u ohně a
opečení vuřtů jsme zakončili druhý ročník. Těšíme se na
třetí ročník.
31.5.2008 odjíždíme do Vižňova, kde se účastníme
slavnosti pořádané na počest Emericha Rátha, průkopníka
lyžování v našem okolí a vrstevníka Hanče a Vrbaty.
V krásném letním počasí jsme si v ostrostřeleckým ústroji
připadali jako v sauně. Snad jen občerstvení na konci
pochodu Vižňovem nás zachránilo před kolapsem. Opět
zdařilá akce.
Z důvodů uzávěrky Polického měsíčníku se musím
zmínit o akci, která se koná 7.6.2008. Odjíždíme do
Kroměříže, kde proběhne vítání Jeho Výsosti Františka
Ferdinanda d‘ Este za přítomnosti její jasnosti Žofie kněžny
z Hohenbergu se synem Ernstem. Hodnocení návštěvy
někdy příště.
Za OGP P. Daněk

Počasí bylo výborné, vandrovníci
přišli, panovala spokojenost, vandr
se vydařil
Tradičně třetí květnová sobota patřila Mezinárodnímu
polickému vandru. Letos to byl již 33. ročník. I po tolika
letech se v našich Kvíčerovských končinách dá připravit
nová trasa. „Traséři“ Vašek Krb a Míra Matějec nasměrovali
vandrovníky na trase dlouhé 25km až do Závrch a pod
Machovské Končiny. Kdo tuto trasu šel, jistě ohodnotil
nejen její rozmanitost, ale i fakt, jak krásné jsou Krkonoše.
Taková byla viditelnost! Panoráma našich nejvyšších hor
bylo vidět i z Bezděkova a ze Slavného. Proto poděkovaní
patří nejen Vaškovi a Mírovi, ale všem těm, kteří se za
počasí „nahoře“ přimluvili. Fakt Díky.
Na startu jsme zaregistrovali 606 vandrovníků. Což je
docela solidní číslo, vezmeme-li v úvahu skutečnost, že

Kvíčerovská děcka jela naše město reprezentovat do jiných
koutů Královéhradeckého kraje. A k tomu se musí připočíst
velká horolezecká svatba (novomanželům blahopřejeme).
Svým způsobem na počtu nezáleží. Důležité je, že trasy se
líbily, počasí přálo, a že byla pohodička.
Inspirující byla výstava fotografií z rekonstrukce
„Bezděkovské“ kapličky, kterou Romana Pavlínek opravil
na své náklady. I její prohlídka a možnost shlédnutí videa
z této činnosti. Podle ohlasu se tento nápad líbil.
A
teď
to
nejdůležitější. Chtěl bych
jménem Klubu přátel
turistiky
TJ
Spartak
Police
nad
Metují
poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci 33.
ročníku Mezinárodního
polického
vandru.
Nebudu
vyjmenovávat,
určitě bych na někoho
zapomněl.
Poděkování
patří všem sponzorům,
městu Police nad Metují a
Královéhradeckému kraji.
Dík patří i Pepínovi
Martincovi a jeho personálu z Vražedného pobřeží i Davidu
Vávrovi, za jeho „taxikaření bez ryta“. Nadaci Zdeňky
Horníkové za super ceny. Ze stejného důvodu i fy Hotárek
Sport. Bylo to milé překvapení. Díky i Janu Antlovi a
Bedřichu Erbenovi.. Zvláštní uznání patří fy Keramika
Hauk. Medaile se líbily. To stejné platí i pro fy Viva. Za
spolupráci děkuji i Správě CHKO Broumovsko a Lesům ČR
a.s.. Uznání patří všem vandrovníkům. Věřím, že nám
společně se sponzory zachováte přízeň, a že se 16. května
2009 všichni sejdeme na 34. ročníku Mezinárodního
polického vandru.
Petr Scholz

Zahrádkáři na cestách
V sobotu 26. dubna 2008 Český zahrádkářský svaz
základní organizace v Polici nad Metují zorganizoval zájezd
na výstavu Narcis 2008 do Lysé nad Labem. Se
vstupenkami staženými z internetu jsme vstoupili do areálu
výstaviště, kde jsme si prohlédli ohromné množství narcisů
v široké paletě barev. Také stánků se zahrádkářskými
výpěstky a potřebami bylo hodně. Součástí výstavy byla
i část věnovaná seniorům a zde byla výstava ručních prací,
výtvarných děl a výrobků klientů pečovatelských domů,
seniorských klubů a domovů důchodců. Obdivovali jsme, co
všechno jejich ruce vytvořily.
Naše další kroky vedly do zahradnictví v Dymokurech a
pak jsme si prohlédli zámek Karlova Koruna v Chlumci nad
Cidlinou.
Myslíme, že žádný účastník neodolal a domů si odvážel
„něco do zahrádky“. A tak už v těchto dnech připravujeme
další zájezd pro zahrádkáře i ostatní zájemce na polskou
stranu hranic.
nn

Filatelistický klub informuje
Dne 28. 5. 2008 vyšly nové známky: aršík o přírodních
krásách Třeboňska se čtyřmi různými známkami a další
z řady ilustrací pro děti. Tentokrát obrázek Josefa Čapka
O pejskovi a kočičce. Josef Čapek se narodil r. 1887
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v Hronově a zemřel r. 1945 v koncentračním táboře BergenBelsen. Uvedení známky do poštovního provozu se konalo
v Malých Svatoňovicích za účasti činitelů České pošty.
Zároveň byl vydán pamětní list s touto známkou a podpisy
autorů známky. Je to tedy malá regionální událost.

Z Hvězdy cestou necestou
Maturitní ročník 1957 Pedagogické školy v Hradci
Králové si tentokrát dal sraz 29.5. v Polici nad Metují.
Protože jsme oběd měli zajištěný u p. Nováka na Hvězdě,
bylo nutné jen vyřešit otázku, jak se potom přesuneme
k autobusu do Hlavňova. Určitě by se našli i mezi námi
sedmdesátníky jednotlivci, kteří by dali přednost cestě
krásnou přírodou Broumovských stěn. A tak jsem se vydal
28. 5. na průzkum. Nejdříve na kole k rybníku v Hlavňově,
potom pěšky po vyznačené cyklistické trase a dolů
Kovářovou roklí. A tady nastaly problémy. Před Kovárnou
bránily v cestě shnilé a propadlé rošty a tak i po několika
dnech pěkného počasí byl průchod téměř nemožný. Totéž
přímo v Kovárně. Nejnebezpečnější úsek pak je hned za
Kovárnou. Zde na prudkých schodech chybí už minimálně 2
roky zábradlí a tak jsem na jednom z pokleslých schodů
pokrytých pískem upadl. Byl jsem rád, že pravá ruka byla
pouze naražená.
Nejvíce mě mrzí, že jsem už v roce 2007 na tento stav
upozorňoval na místě, které pokládám za vrcholně
kompetentní, žádné zlepšení však nenastalo. Je to špatná
reklama pro náš region a nebezpečí úrazu v těžko
přístupném terénu je varující.
A na závěr něco veselejšího. Děkujeme dopravci CDS,
který ochotně zajistil odvoz linkovým autobusem na Hvězdu
a p. Novákovi a jeho kolektivu za výbornou obsluhu. Dvacet
mých spolužaček a spolužáků byla nadšeno naší přírodou a
také Muzeem stavebnice Merkur.
Jaroslav Macoun

Dále vyšel aršík opravených Ledeburských zahrad pod
Pražským hradem, který propaguje blížící se světovou
výstavu poštovních známek v Praze. Ta se bude konat 12. –
14. 9. 2008.
Další známku Psaní dopisů si můžete prohlédnout ve
výstavní skříňce na chodbě před knihovnou v Pellyho
domech.

PostEurop – Asociace veřejných evropských poštovních
operátorů vyhlásila letošní rok za společné téma známkové
emise EUROPA zajímavou věc přímo spjatou s celou
historií poštovnictví – Psaní dopisů.
Ve skříňce už v minulém období byla připomenuta
známka k výročí 150 let prvního vydání Babičky Boženy
Němcové nebo nedávné vystavení korunovačních klenotů.
V této skříňce je také vystaven emisní plán českých
poštovních známek na rok 2008.
nn

Milý Jardo, a my všichni,
kteří vnímáme popisovanou situaci stejně.
O neutěšeném stavu značených turistických cest na
Policku víme. Všechny obce DSO Policko již vloni provedly
kontrolu a sepsaly nejhorší úseky. Naši poličtí turisté za
podpory zastupitelů - morální i finanční příslib - byli
ochotni především zmiňovaný úsek opravit. Protože jsme v
chráněné krajinné oblasti, požádala jsem o souhlas k
opravám a o spolupráci ředitelku Správy CHKO
Broumovsko Ing. Hanu Heinzelovou. Z důvodu neschválení
závazného dokumentu Plánu péče o krajinu, je od července
loňského roku na Ministerstvu životního prostředí,
nedisponuje paní ředitelka žádnými finančními prostředky
na tyto opravy, ani nemůže žádat o grant, který by tuto
skutečnost řešil. Vedení správy CHKO si je plně vědomo
nutnosti oprav, ale nepovolilo opravu dle představ turistů.
Jsme tedy nuceni čekat na schválení plánu. Paní ředitelka
bude hostem zasedání DSO Policko dne 19. června na
Bezděkově. I tento bod je na programu jednání.
Ida Seidlmanová

Moudré myšlenky
Je jen jediný prostředek, kterým poznáš, co v kom vězí:
pusť ho k práci. – F. X. Šalda
Život se podobá knize. Blázen v ní listuje letmo, zatím
co moudrý při čtení rozmýšlí, protože ví, že ji může číst
jen jednou. – J. Paul
Lidský život není nic jiného než řetěz zameškaných
příležitostí. – Sokrates
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Hlavním účelem vzdělání není vědět, ale konat. – H.
Spenser
Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví a hloupému
dává iluzi, že ví všechno. – J. Tuším
Vybral František Janeček

Letní slunko
Josef Václav Sládek

Slunečko svitlo do oken,
nebe je hedvábem tkáno –
to bude krásný letní den,
když je tak překrásné ráno!
Zlata a růží hrstěmi
slunko nám do síně hází;
jak je to krásné na zemi,
v poli a lukách a mlází!
Přes hory, lesy, širý svět
všechno je v zářivém jasu –
hřej, jasné slunko, každý květ,
hřej v polích do plných klasů!
V stodolách pak až zazní cep
a v podzim odlétnou ptáci,
dej všechněm vonný, živný chléb,
kdož jsou dnes na polích v práci.
Z Čítanky pro první třídu měšťanských
a středních škol (Praha 1946) vybral F. J.

Vlastivědné okénko
Co projednávalo obecní
zastupitelstvo v předminulém
století.
Když jsem před několika lety pátral po různých
písemných zmínkách, dokumentujících stavbu železnice
Choceň-Broumov, resp. po jednáních, týkajících se umístění
polického nádraží, nahlédl jsem v náchodském Okresním
archivu také do fondu Archiv města Police nad Metují, kde
se nachází i objemná a velká kniha, nazvaná „Zápisy ze
schůzí obecního zastupitelstva 1861-1889“. Objevil jsem
tam sice pouze jedinou maličkou zmínečku ze zápisu
z jednání, datovaného k 22. 9. 1872, kdy se konšelé rozhodli,
že „stran stavby železnice má se jednati s komisí, aby
nádraží přišlo na nejvhodnější místo pro Polici.“ Toto
jednání, pokud tedy k němu vůbec došlo, určitě nedopadlo
podle představ tehdejších zastupitelů (koneckonců
definitivní výsledek všichni známe, i když nás dnes již tak
nebolí) – možná však, že to tenkrát mohlo dopadnout ještě
hůře. Jinak jsou tyto „Zápisy“ po všech stránkách nadmíru
pozoruhodný materiál, který věrně reflektuje tehdejší život a
události v městečku Polici. Posuďte sami.
Tak 26. března roku 1861 se konalo „první sezení nově
zvolených starších obecních“. Panem měšťanostou (tedy
dnešním starostou) byl tenkrát zvolen obchodník z čp. 18
František Šolc, radními truhlář Vendelín Mrnka, obchodník
v čp. 5 Jan Kejdana, místní zvěrolékař MVDr. Expedit
Nyklíček, obchodník Hynek Fähnrich, dále sbor zastupitelů
doplňovali „údové výbora“: hostinský „U zeleného stromu“
Antonín Matouš, obchodník v čp. 12 Vácslav Švorčík, učitel
Antonín Hausmann (ten byl přirozeně ustanoven

zapisovatelem), dále hostinský z čp. 69 Vácslav Pášma,
poštmistr Jan Lege, obchodník v čp. 77 Josef Kačner, dále
mlynář z Pekařského mlýna (čp. 227) Josef Pohl, mezihorní
mlynář Josef Beier, místní obvodní lékař MUDr. František
Wach (čp. 2), klempíř Petr Durdík (čp. 83) a řezník Vácslav
John z čp. 71.
Tohoto roku 1861 je také zapsáno, že město na svém
katastru dalo opravit „mostecký“ most přes Ledhujku u
Petrovic, což provedl za 49 zlatých a 50 krejcarů zednický
mistr Antonín Slovák ze Žďáru. Roku 1861 také byla
„předsevzata volba nového policejního sluhy, ku které
službě většinou hlasů zvolen Václav Šolc, vysloužilý desátník
s ročním služným 94 zlatých 50 krejcarů rakouského čísla,
pak 4 desátky, začež obdrží 4 fůry vrchového dříví; sebou
vyjednáno, že stará policajtka každého roku z městského
důchodu obdrží 20 zlatých r. č. a sebou bude míti 2 desátky
k obstarání, začež obdrží 2 fůry vrchového dříví.“
5. dubna 1862 se jednalo o stavbě silnice přes Záměstí
ke Žďáru: „vyjednáno, aby se silnice, která se stavěti má od
Drábkova příbytku [pozn.: od domu čp. 114 kováře Josefa
Drábka, později zde byl Dinterův hostinec, dnes už
neexistující] až k sv. Václavu propachtovala, z ohledu toho
bude vyrozuměn Celestin Šolc a Antonín Slovák ze Žďára,
aby pacht na sebe převzali [pozn.: byli to tamní stavitelé].
Sebou též vyjednáno, aby se Hořejší ulic dodláždila a
v pořádek uvedla, k čemuž na výlohy licitace v obecním lese
držána bude…“
Když roku 1849 polická obec poskytla svůj „rathaus“
čp. 98 bezplatně eráru jako sídlo okresního soudu a berního
úřadu, o což velmi usilovalo, ocitlo se představenstvo města
rázem bez radniční budovy. Chvíli se úřadovalo v pronajaté
místnosti domu čp. 18 purkmistra Šolce, pak ale polická
obec koupila roku 1854 od řezníka Bernarda Luňáčka za
1.864 zlatých jeho dům čp. 22 na náměstí „v rynku v
podsíni“ (lépe řečeno spáleniště domu, které zde stálo od
požáru v roce 1842) s úmyslem postavit zde novou radniční
budovu. Přestavba budovy pro účely městského úřadu se
však neustále odkládala, protože teprve 25. února 1863
obecní zastupitelstvo shledává, že byl „František Hübsch,
mistr tesařský vyzván, aby k stavění obecního domu čís. 22
plán vyhotovil, a mimo něho ještě dva plány od jiných mistrů
vykreslené a městské radě předložil, a který z těchto plánů
za nejdůkladnější uznán bude, dle něho stavěti počne.
Zároveň usnešeno, aby se potřebné dříví k řečené stavbě
poraziti nechalo.“ Ale jak poznáme dále, obec zanedlouho
koupila jako svůj radní dům jiné stavení – hostinec
„U zeleného stromu“ čp. 75, a pohořelou budovu čp. 22
prodala 18. listopadu roku 1865 za 1.938 zl. r. č. řezníku
Jindřichu Freiwaldovi. Ten si zde nechal postavit nový
dvoupatrový dům, kde si zařídil řeznický obchod a k tomu,
jak bývalo obvyklé, také hostinec, který nazval „U zlatého
lva“ (a který během let změnil svůj název na hotel „Pejskar“
a ještě později za éry národního podniku RaJ na současný
hotel „Ostaš“).
18. února 1864 bylo nutno přistoupit ke kázeňskému
opatření – prostě a stručně je zapsáno: „Ustanoveno. Za
ponocného Hornycha pro jeho vlažnost a nedbalost v jeho
službě jest ustanoven Josef Šolc.“ V zasedání 11. dubna
1864 bylo obecním zastupitelstvem zase rozhodnuto:
„vyjednáno, aby se spáleniště č. 22 a č. 80 ve veřejné
dražbě prodaly.“ Čp. 22 bylo již připomenuto, čp. 80 byla
obecní šatlava, která rovněž vyhořela při požáru roku 1842 a
která stála ve dvoře hostince „U černého koně“ (tj.
pozdějšího hotelu „Hvězda“ čp. 79).
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Významné rozhodnutí představitelů města se uskutečnilo
roku 1864. 28. března v přítomnosti obecních starších
odkoupila obec města Police od Antonína a Marie
Kaulichových hostinec čp. 75. Zápis uvádí, že „se vším
příslušenstvím k hostinci patřícím, tak jak on (Kaulich) od
Antonína Matouše dle inventáře převzal a jak se to u
nynějšího nájemníka p. Antonína Kincla nachází. Obec
město Police po uzavřené koupi dala prodávajícímu 100 zl.
závdavkem, 1. pak května 1864 složí obec prodávajícímu
1.000 zl., 1. srpna opět 2.000 zl. – ostatní pak částku mimo
knihovních dluhů při přejmutí obec povinna složiti bude.
Vyplývající daně a poplatky přejala obec na sebe. Hostinec
tento přejme obec 16. května 1865 tak jak nyní se vynachází
se vším co hlínou přimazáno a hřebem přibito jest; toliko
vymínil si prodávající svobodný byt pro sebe a pro
nájemníka Antonína Kincla, tak jak nyní ho užívá až do
přejmutí na den 16. 5. 1865. Co se pak týká užitku z pole,
přejímá obec ode dne koupě.“ Obec za dům vydala celkem
14.000 zlatých. V této budově pak bylo až do roku 1919
sídlo obecního úřadu (tedy radnice) a později i sídlo
Městské spořitelny (od roku 1889 do roku 1924), přičemž
byl hostinec nadále v provozu a byl pronajat dosavadnímu
nájemníkovi Antonínu Kinclovi. Mladším připomeňme, že
se jedná o dnes ve všech pádech skloňovaný tzv. „Pellyho
dům“, který v roce 1924 koupil od polické obce továrník
Vilém Pelly starší, a který později nechal zcela přestavět.
17. září roku 1864 je v knize zápisů zaznamenán
výsledek volby „nového představenstva polického“. Za
starostu byl tehdy zvolen 16 hlasy obchodník pan František
Pášma, za 1. radního Vendelín Mrnka, za 2. radního Jan
Kejdana, za 3. radního MUDr. František Wach a za
4. radního MVDr. Expedit Nyklíček. Jak se možná ještě
někdo pamatuje (z dřívějšího článku v Polickém měsíčníku),
svérázný obchodník František Pášma z čp. 74 na náměstí
(dnes je zde sídlo lékárny) si jako novopečený starosta
trochu „zařádil“ v městském archivu. Jak si poznamenal
radní Vendelín Mrnka, „nechal z obecního archivu kolik
centů spisů, papírů vybrat a prodal na kornouty kupcům“.
Byl proto víceméně „dotlačen“ k tomu, aby se kvůli tomuto
„faux pas“ úřadu purkmistra sám vzdal. Zápis z 5. 1. 1865
dokládá, že tento den požádal František Pášma (podepsán
jako Franz Paschma) na základě jím předloženého
lékařského vysvědčení o zproštění funkce starosty. Jeho
žádosti bylo pochopitelně vyhověno, což dokládá
dochovaný koncept poněkud pokryteckého dopisu,
zaslaného mu jménem městského zastupitelstva: „Pan
František Pášma, starosta v Polici! Z dopisu Vašeho vešlo
nám v známost, že žádáte o propuštění ze služby co starosty
v městě Polici! Přiložený dopis od slavného c. k. okresního
úřadu z 5. ledna 1865 č. 3580 dokazuje, že Vaše žádost o
propuštění ze služby co starosty u slavného c. k. okresního
úřadu přijatá byla, a žádné překážky proti propuštění ze
služby co starosty se nenalézá. Následkem toho nenalézá
obecní výbor města polický [sic!] též žádné příčiny neb
překážky proti propuštění Vás ze služby co starosty, an
přikládáte lékařské vysvědčení v kterém dostatečná příčina
naznačená jest, že ten Vám uložený úřad zastávat nemůžete.
S bolem propouští Vás nížepsaný výbor z služby co starosty
města Police, an viděl v svém předu muže, který pro blaho
obce nezištně, spravedlivě a přímě úřadovat počínal;
nezbývá nám, než Vám za vše co jste pro obec dobrého
prokázal díky vzdáti. Zodpovědnost Vaše však trvá až do
zvolení nového starosty…“ – 10. února 1865 byl za
přítomnosti c. k. okresního soudce Josefa Spenglera a

obecních starších zvolen nový starosta Jan Kejdana.
Obchodník Jan Kejdana se stal starostou znovu ve volbách
roku 1867, kdy 23. 10. byli spolu s ním zvoleni jako 1. radní
truhlář Vendelín Mrnka, druhým MVDr. Expedit Nyklíček a
3. radním obchodník Antonín Kinzel.
Miroslav Pichl
Pokračování v příštím čísle.

Z lidových vyprávění, časopisů,
zápisů a kronik
Police nad Metují v životě a díle Aloise
Jiráska
Dr. STANISLAV BRANDEJS
Alois Jirásek, narozený dne 23. srpna 1851 v sousedním
Hronově, studoval na nižším německém benediktinském
gymnáziu v Broumově a pak na vyšším českém gymnáziu
v Hradci Králové, rodišti Václava Vladivoje Tomka, který již
od roku 1835 každé prázdniny dojížděl do Police za svou
pozdější manželkou Liduškou Dáňovou. Na univerzitě v Praze
se stal Alois Jirásek posluchačem Tomkových přednášek a
později – jako profesor dějepisu na gymnáziích v Litomyšli a
v Praze – se stal i jeho osobním přítelem. Tomek jej často zval
k sobě do Police, když tam pobýval o dovolené. Alois Jirásek
znal ovšem Polici už z raného mládí, zejména z dob, kdy chodil
pěšky z Hronova do Broumova, kde byl nejprve „na handl“ a
pak na studiích.
Když v roce 1881 vydal Tomek své „Příběhy kláštera a
města Police nad Metují“, byl Jirásek některými částmi této
kroniky tak nadšen, že ho inspirovaly k napsání povídek a
dramat. Dokumentárně to lze zjistit u Jiráskovy povídky
„Sousedé“, uveřejněné již r. 1882 v časopise „Květy“ a
věnované Tomkovi, a v povídce „Pandurek“, psané r. 1883 a
uveřejněné téhož roku v časopise „Světozor“. V povídce
„Sousedé“ Jirásek do středu děje postavil pátera Bonaventuru
Pitra, českého kněze vlastence, presesa Bratrstva bolestné
Panny Marie v Polici n. Met. , a to v zidealizovaném typu, a
pak dvojici milenců (katolického klerika a dcerky protestanta
emigranta), která se přes veškeré vnější překážky stane nakonec
přece jen šťastnou manželskou dvojicí. Velmi názorně je tu
zachyceno prostředí Bratrstva, v němž se ozývá maloměšťácký
antagonizmus. Dramaticky hybnou silou povídky je však
konflikt mezi láskou k vlasti, resp. k rodině a láskou k víře,
který otřásá nejen nitrem vracejícího se emigranta Peška, nýbrž
i nitrem samotného mnicha pátera Bonaventury Pitra. Po této
stránce je povídka „Sousedé“ velmi jemně motivačně sladěna a
přitom dramaticky dynamická. Kolorit doby a prostředí převzal
Jirásek úplně a mnohdy téměř doslovně z Tomkovy knihy
(např. při líčení pašijových her, při oslavě opata Benna a jinde).
Do doby sedmileté války zasadil Jirásek svou další povídku
„Pandurek“, jejíž děj se odehrává též na Policku. I když námět
měl také z Tomkovy knihy, zde se od předlohy značně uvolnil.
Zachytil tu velmi sytě dobu, kdy se na Policku ubytovalo
chorvatské vojsko (tzv.“panduři“) a kdy se Prusové pod
vedením generála Fouqueta chystali zmocnit opevněných pozic
rakouského vojska na Hvězdě, u Pěkova a u Bohdašína.
Uprostřed děje tu stojí známý rakouský generál Laudon, dále
krejčík Lojzíček a nalezenec Pavel, zvaný „Pandurek“.
V podřadnějších scénách zaznívají akordy rokoka (klášterní
kvarteto, Laudonův bál atd.). Hrdinou povídky je nalezenec
Pavel, schovanec Lojzíčkův, který s nasazením vlastního života
přinese Laudonovi důležité zprávy a je za to přijat do
chorvatského vojska, z něhož pocházel.
K tématu zpracovanému v povídce „Sousedé“ se Jirásek
vrátil ještě jednou, a to v letech 1895 – 1896, kdy týž děj
s menšími obměnami zpracoval v historickém dramatu
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„Emigrant“. Hlavní postavou zde už není páter Bonaventura
Pitr, ale emigrant Pešek, který se z lásky k svobodě vyznání
evangelia vystěhoval do Pruska a s pruským vojskem se pak
vrátil do rodné Police. V jeho nitru se nyní odehrává zápas
mezi láskou k dceři Lenorce, zanechané v Polici u bigotně katolicky založené matky, a láskou k víře protestantské. Jiřík,
milenec Lenorčin, nevystupuje tam už jako katolický
bohoslovec, který v povídce „Sousedé“ z lásky k Lenorce
vystoupí ze semináře, nýbrž jako prostý syn polického konšela
Březiny. Tohoto Lenorčina snoubence Pešek nakonec
zachraňuje pro Lenorku svou vlastní obětí. Do dramatu
„Emigrant“ vsunul ještě Jirásek ke zvýšení kontrastu figurku
fanatického evangelíka Moce, kterému je víra více než vlast a
rodina.
Tím Jirásek docílil určité protiváhy k páteru
Bonaventurovi Pitrovi, který tu zastupuje vlastenecky
smýšlející katolické duchovenstvo z doby baroka v Čechách.
Rozdělil tak stejnoměrně světlo a stín na obě strany.
Vliv Tomkových dějin kláštera a města Police nad Metují
můžeme u Jiráska sledovat i v jiných jeho dílech, např. v jeho
díle „Skály, několik výjevů z dějin samoty“, napsaném r. 1885
a uveřejněném v časopise „Lumír“. Začíná je citátem z listiny
krále Přemysla I., kterou r. 1213 daroval klášteru
Břevnovskému „újezd nazvaný Police“ se vším příslušenstvím.
(Mimochodem řečeno, nejnovější dějepisné bádání má za to, že
při této, jakož i jiných pozdějších listinách břevnovského
kláštera, jedná se o falza z let 1250-1260.)
Na Polici a okolí si Jirásek vzpomněl i při sepisování svého
nejpopulárnějšího románu „Temno“. Třebaže se děj odehrává
v jiném kraji, zařadil sem do dějového pásma postavu
evangelického emigranta Jiřího Ostrého z Hlavňova u Police
nad Metují, který tajně přechází ze Žitavy české hranice, aby
zde posílil své „bratry“ ve víře.
Pro reprezentativní obrazovou vlastivědnou publikaci
„Čechy“, vydávanou od r. 1883 v nakladatelství J. Otto, napsal
Alois Jirásek část „Hory Orlické“ a „Stěny“ („Čechy“, svazek
V, 1888). Je to velmi pečlivě a s láskou k tomuto kraji
sestavená monografie této krajiny.
Do své sbírky „Starých pověstí českých“, vydaných r. 1894,
zařadil Jirásek také několik pověstí z polického kraje, např. o
Vlčinci, o panně na Boru aj.
V široce založené čtyřsvazkové kronice „U nás“ líčí také
život našeho lidu na Policku v první polovině devatenáctého
století. Velmi zajímavě tu Jirásek vypravuje o zbytcích
evangelíků na Machovsku, o středečním trhu v Polici, kam
přicházeli nejen tkalci z okolních měst a vesnic prodávat svou
„vóru“ (zboží), nýbrž i kupci z Broumovska i ze sousedního
Kladska, aby zde nakoupené zboží pak prodali se značným
ziskem kupcům z Berlína, Vratislavi (Breslau) a z „Rejna
Kolína“ (Köln a. Rh.), zatímco si naši tkalci sotva vydělali na
nejnuznější živobytí. V této kronice nám také zachoval mnohé
zbytky lidového nářečí na Policku a Hronovsku, a to v tak
dokonalé formě, že až na některé nedosti přesné transkripce
možno tyto dialektologické záznamy hodnotit jako velmi cenné
pro výzkum tamního nářečí. Kronika „U nás“ není tedy jen
kronikou Hronovska a Náchodska, ale celého kraje, není jen
kronikou městského lidu a jeho určité třídy, nýbrž i kronikou
venkova – není jen kronikou kulturně-historickou, nýbrž i
kronikou sociálního a hospodářského vývoje tohoto kraje
vůbec.
Jakýmsi pokračováním kroniky „U nás“ jsou pak dva
svazky „Z mých pamětí“, v nichž se Jirásek velmi často
zmiňuje o Polici nad Metují a jejím kraji. Na Policku měl
mnoho příbuzných a známých, např. v Polici bratrance Adolfa
Prouzu (1843-1879), několik polických rodáků studovalo s ním
na broumovském gymnáziu (např. pozdější ředitel gymnázia
Bernhart Hofman aj.), přes Polici a Hvězdu chodil z Hronova
do Broumova za dob svých studií a i v pozdějších letech – jak
píše ve svých „Pamětech“ – si skoro každého roku zašel

z Hronova přes Polici na Hvězdu a hledíval odtud na „sličné“
Broumovsko, položené pod horami, na Broumov a starý jeho
klášter s gymnáziem, na němž studoval. – Melancholicky líčí v
„Pamětech“ pocity, které se ho tam na Hvězdě zmocňují: „ Na
Hvězdě mě už nevítá starý Voborník, myslivec, už tam nehraje
na housle v zeleném klobouce, Verner, trnkových čtveráckých
očí, nezpívá mi už „Bezděkovský kostelíčku“ a tu veselou:
„Kdybych byl prelátem, byla bys prelátkou, tou velebnou
matkou“. – Už nezpívá a už jiný tam sedá na pískovcovém
balvanu, naslouchá táhlému šumění lesů dole ve skalách a ve
stráních a dívá se zamyšleně do zářivého, krásného dne nad
krásnou krajinou, brada šedá, mrzutá, a vzpomíná na veselého
hocha, jenž tu skákával šťastný a jarý, kterého těšil svět“. Alois
Jirásek miloval Polici nad metují a její kraj, protože jej sem
táhly ty nejkrásnější vzpomínky jeho mládí.
Police a Policko jsou Mistru Aloisu Jiráskovi zavázány díky
za to, že dal celému českému národu nahlédnout do krásně
básnicky zpracovaných dějin tohoto jinak chudého zapadlého
kraje oplývajícího však smutnou krásou skal a hlubokých lesů a
bohatstvím starých historických tradic. – A proto také tento kraj
a lid tolik truchlil, když dne 12. března 1930 dotlouklo to zlaté
srdce Jiráskovo, neboť zemřel jeden z jeho nejlepších přátel. –
Jiráskovo tělo leží v Hronově na úpatí Boru, ale Jiráskův duch
žije v celém národě dále a bude žít navěky.
Z Almanachu k otevření nové budovy Kolárova divadla
v Polici n. Met., 1940 vybral F. J.

Kristus z kostela Nanebevzetí
Panny Marie
Nemám rád seriály. Nedívám se na ně v televizi a pokud
zahlédnu něco z jejich děje, stejně se v tom nedokážu
orientovat. Nezdá se mi moc dobré drobit příběh na několik
částí, kdy prvotní děj jakoby zmizí a už není potřeba o něm
vědět. Ale uvědomuju si, že právě dělám něco podobného.
Píšu jakési pokračování příspěvku, který v Polickém
měsíčníku už vyšel. Na svou omluvu můžu napsat jen to, že
jsem byl k tomuto tak trochu dotlačen skutečnostmi, s nimiž
jsem nemohl počítat.
Naše původní fotografie nejspíš neměly dostatečnou
technickou kvalitu, aby jejich otištění mělo smysl. Takže
jsem začal hledat někoho, kdo by měl čas, chuť a dostatečně
kvalitní přístroj, aby fresku v příšeří kostela znova nafotil.
Nakonec se to vše podařilo a výsledek je, podle nás, zdařilý.
A během této doby jsme hledali další informace, pokud
vůbec v nám dostupné literatuře jsou, o fresce Krista z
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Ale nejdřív je potřeba
podívat se povšechně na dějiny výtvarné kultury u nás v
době jejího vzniku a před tím. Románský sloh, který
předcházel gotice v Čechách, se k nám dostal ze Středomoří
zhruba v době příchodu Cyrila a Metoděje (roku 863 n.l.).
Od této doby jsou všechny dochované kulturní památky u
nás silně ovlivněné Byzancí. Vlivy západní kultury se u nás
začínají projevovat teprve v době konce vlády Přemyslovců,
tzv. přemyslovská gotika a hlavně později - za vlády
Lucemburků.
V této době vzniká i freska Krista v Polici nad Metují. Je
datována přibližně do doby, kdy se Jan Lucemburský stává
Českým králem. Hned nás napadlo, že se tudíž musí jednat o
jednu z nejstarších gotických výtvarných památek v
Čechách. Začali jsme hledat nějaké potvrzení této naší teorie
a byli jsme nakonec úspěšní. Bohumír Mráz v Dějinách
výtvarné kultury, v pasáži o počátku gotiky u nás, zmiňuje
tuto fresku, vedle např. fresky z kostela v Čáslavi, jako
začátek gotické malby v Čechách.
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Takže, nejen že Kristus z kostela Nanebevzetí Panny
Marie je bez vousů a tedy velice zajímavý, ale je ojedinělým
důkazem počátku gotické malby na celém území Čech. A
dost možná i dokladem toho, že zdejší kostel ve své době
splňoval všechny moderní předpoklady církevních staveb.
Pavel Frydrych a Martina Váňová

Lidové pranostiky a pravidla
na měsíc červen podle stoletého kalendáře z roku 1815
Co Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy
blažný.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích
budem mít řídko.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy skaženy.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom
přicházívá.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost
dobrého vína.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Červen stálý - prosinec dokonalý.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky
postaví.
Červen červený jako z růže květ
*****
01.06. O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
01.06. Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.
03.06. Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští
zimu.
05.06. Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.
06.06. O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.
08.06. Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když prší na
Medarda namokne každá brázda. Když na Medarda prší,
nebudou toho roku houby růst. Po Medardovi ostrá zima
už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí. Medardovy
mrazy vinné révy nepokazí.
08.06. Když na Medarda prší, voda břehy vrší.

08.06. Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.
11.06. O svatém Barnabáši bouřky často straší.
11.06. Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
11.06. Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.
12.06. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
13.06. Na svatého Antonína broušení kos započíná.
15.06. Déšť na Víta - špatná budou žita.
15.06. Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
15.06. Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný
ječmen.
15.06. Svatý Vít dává trávě pít.
19.06. Prší.li na svatého Gervase a Protaze, po čtyřicet dní se
deštivé počasí ukáže.
19.06. Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.
19.06. Na Gervase a Protaze posečeš seno nejsnáze, suché-li
domů odvézt chceš, do Jana si pospěš.
21.06. Na svatého Aloise, poseč louku neboj se
23.06. Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.
24.06. Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
24.06. Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k
horku.
24.06. Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez
říkání.
24.06. Do Jana Křtitele nechval ječmene.
24.06. Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště,
bude pěkně ještě.
24.06. Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do
věrtele.
24.06. Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný
rok.
24.06. Panuje.li okolo svatého Jana jižní neb jihozápadní vítr,
dlužno denně čekati déšť, neboť ten čas jsou pléště v
horkém pásmu.
24.06. Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se
stele k hladu.
26.06. Svatý Jan Burian mlátí bez cepů. (krupobití)
27.06. Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů
patří.
27.06. Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
27.06. Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně.
29.06. O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.
29.06. Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí
se hodně hub.
29.06. Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
29.06. Na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem
i nocí.
29.06. Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho
studeno.
Vybral František Janeček

Zamyšlení nad obchvaty
Všichni již nějakou dobu projíždíme obchvatem Police
nad Metují a užíváme si volnějšího a klidnějšího náměstí. Je
ale tato stavba pro Polici opravdovým přínosem?
Obchvat v tomto případě znamená především přesunutí
starostí obyvatelů centra města na občany bydlící na
Záměstí. Touto stavbou naši zastupitelé definitivně rozhodli
také o tom, že na Ostašské ulici, kde žijí desítky rodin, se
život nezklidní. Vybudovaná přeložka se postavila za peníze
nás všech a je velká škoda, že se zastupitelé (ať současní či
minulí) nezamysleli nad lepším a komplexnějším řešením
polické dopravní situace.
Obchvat se dokončuje a v plánu je další stavba vybudování východní přeložky pěkovské silnice. Tato trasa
je již několik let zanesena v územním plánu města jako
stavební rezerva. Nová silnice by měla vést po kopcích nad
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Pěkovem a stejně jako tomu bylo v Polici - starosti lidí
žijících u silnice se přenesou na ty, kteří bydlí dále od ní.
Navíc hluk a smog ze silnice se ponese celým údolím. Bude
se tedy situace opakovat?

Existují přeci i jiné možnosti, jak přivést dopravu do
Broumova a zároveň tím kompletně vyřešit dopravní situaci
na celém Broumovsku. Jedním z řešení je vybudování tzv.
Severního obchvatu Pěkova. Tím by se vyřešila tíživá
dopravní situace obyvatel žijících v Pěkově, Lachově,
v Bohdašíně i Jetřichově. Nezávislou společností Optima
byly posouzeny oba zmiňované obchvaty, a to s jasným
výsledkem. Silnice směřující z Police nad Metují do
Broumova přes Lachov by sice byla o 4 km delší, avšak pro
dané území a krajinný ráz by byl negativní dopad menší. Pro
tuto alternativu svědčí i stále většímu zájmu turistů o
Adršpašsko-teplické skály, rozvíjející se obchodní ruch v
oblasti Walbrzychu a Broumovska a napojení všech obcí
Broumovska na českou kotlinu.
Co udělají naši zastupitelé? Budou i nadále podporovat
stavbu východní přeložky silnice v Pěkově s myšlenkou, že
někomu život zlepší a někomu zhorší, anebo jim půjde o
zlepšení života většiny tamních obyvatel? Budou ochotni
zvažovat i jiná řešení a vyslyšet hlas občanů?
Ladislav Miler, OS Klůček

V polovině května, přesně po roce,
se uskutečnily v satelitní obci Police
n. Met. Pěkově „Hovory s radnicí“
za účasti starostky a dalších členů. ¨
Jedním z hlavních bodů diskuze byl plánovaný prodej
domu bývalé prodejny potravin v Pěkově tak, jak jej
navrhuje radnice, za účelem získání prostředků na výstavbu
v obci. Toto již v loňském roce v petici občané jednoznačně
odmítli a žádali smysluplné využití prostoru prodejny, např.
na přestavbu na byt. Po razantním odmítnutí tohoto návrhu
místostarostou a jeho úsměvném dotazu, zda někdo
z přítomných neví o někom, kdo by nějak prostor využil, se
očekávalo, že právě on zajistí formou inzerce, vývěskou
nebo jinak nabídku k výhodnému pronájmu. Za celý rok se
tak, jak to nyní vypadá, záměrně nestalo. Nyní vedení
radnice navrhuje dům i s renovovanou garáží prodat za
jakýsi iluzorní odhad, bez jednání s realitkami a to za
směšnou cenu 840.000,- Kč stávajícímu nájemníkovi. Ten
se od počátku s podporou místostarosty chová jako majitel
nemovitosti a dokonce i okolních prostranství – viz. stavba
kamenného plotu a skládka několika kubíků dřeva na

„Plácku“. Vzhledem k tomu, že cca polovina této částky
byla proinvestována nedávno do nové střechy, garáže a
výměny oken, se nejedná o prodej, ale dárek. Těžko někdo
zastaví šíření názoru občanů, že se jedná buď o korupci,
nebo záměr místostarosty, který má k rodině nájemníka víc
než přátelský vztah.
Zajímavý byl vyslovený názor člena radnice, že buď se
dům prodá a bude chodník a nebo naopak a chodník bude až
v příštích letech. Naproti tomu např. místostarosta
v novinách prohlašuje, že „z rozpočtu města poputuje 1,5
milionu na dovýstavbu chodníků a ozelenění lokality na
trase přeložky“.
Nikdo nepochybuje o důležitosti obchvatu středu města,
ale za to, co stály a nadále budou žroutem peněz nesmyslné
kruhové miniobjezdy, nad kterými si každý klepe na čelo,
zrušení původních funkčních úseků silnic a vše, co s tím
nadále souvisí, by asi byly chodníky ve všech satelitních
obcích, bez nutností prodávat jejich majetek.
Je jasné, že to je dědictví minulého vedení města, ale je
otázka, zda autoři těchto kruháků a vyhazování peněz nesedí
na dnešní radnici a neutrácejí dál za vylepšení svého
pomníku, např. kamenné mohyly a podobně. Naproti tomu
je v hrozném stavu úsek silnice od autobusového nádraží.
Nešlo by obměnit citát radního „prodej domu v Pěkově
nebo chodník“ za chodník bez prodeje domu a odložit
obnovu zeleně v Polici? Ale to by asi bylo méně přijatelné
pro Polici a Pěkov je přece jen daleko a méně viditelný. Jsou
zde v dezolátním stavu vedlejší silnice v majetku města, a
tak se bude za chvíli prodávat i škola?
Z jednání vyšlo doporučení, aby radnice odložila
uvažovaný prodej a zajistila nejdříve široké zveřejnění
nabídky pronájmu těchto nebytových prostor jak na internet,
tak i inzercí a nápisem na domě. V případě, že radnice
přesto půjde proti vůli občanů vyjádřené peticí a bude trvat
na prodeji, tak aby využila všech prostředků včetně, včetně
zapojení realitních kanceláří k zajištění maximálně možné
výhodné ceny a bylo zabráněno spekulacím o čistotě tohoto
prodeje.
Čas ukáže, zda slova paní starostky o velké váze
rozhodnutí osadních výborů byla myšlena vážně.
Miloslav Chára

Říkanka na červen
Nejhlavnějším při něm je to,
že přináší světu léto,
k tomu nejdelší i den,
jenž je věru k zlosti jen.

Též v něm všickni slušní lidé
jezdí do lázní… i židé
– ba i pražští „lufťáci“
Venku „babky“ utrácí…
Vybral F. J.

HLÍDAT A HLÍDAT
Před téměř třinácti měsíci jsem poprvé psal o Městské
policii v Polici nad Metují. Je to poměrně dlouhá doba – asi
395 dní. Za tu dobu se dá počít a porodit dítě. Dá se
vymyslet, navrhnout a postavit dům. A naši strážníci byli za
tu dobu asi 230x na obědě v hotelu Ostaš. Myslel jsem si, že
se po mých příspěvcích pěší pohyb strážníků po městě
zlepší. Nestalo se. A dokonce si myslím, že je to ještě horší
než bývalo.
Dne 9.května jsem se pokoušel přejít po přechodu pro
chodce přes dolní stranu náměstí. Ovšem, nebylo to možné,
protože přímo na přechodu stála čtyři auta. Když jsem se jim
pokoušel vyhnout, málem mě kdosi přejel, jak se snažil
vycouvat a odjet. Byl to zvláštní pohled na kličkující lidi.
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Celý další týden se mi stávalo to samé: pokud bych chtěl jít
po přechodu, musel bych pošlapat nejedno přední, či zadní
sklo parkujícího automobilu.
Když vyšel můj první příspěvek o Městské policii, tak
mi spousta lidí říkala: „Konečně to někdo napsal,“ a „Jediný
co dělaj, je že choděj po náměstí a buzerujou lidi, co si
nezaplatili parkovný.“ Všem těmto občanům chci říci, že
nemají pravdu. V dolní části náměstí dne 19.5. parkovalo 17
aut a 16 (slovy šestnáct!) z nich doklad o zaplacení za sklem
nemělo. Dne 22.5. už to bylo lepší – z dvaceti parkujících
zaplatilo šest (!).
Městská policie totiž přesunula svou aktivitu před
základní školu, kde chrání bezpečnost školáčků. Jistě, je to
velmi bohulibá činnost. Ale tato „práce“ naše dva strážníky
pravděpodobně tak vysílí, že za celý zbytek dne jsou
schopni už jen dojít s korespondencí na poštu a na oběd do
hotelu Ostaš (s nezbytnou zastávkou v papírnictví, zpátky už
přímou cestou – díval jsem se na ně přes celou šíři náměstí
ve chvíli, kdy jsem uvažoval, jestli přes to auto na přechodu
mám přelézt, anebo to riskovat a vstoupit mimo přechod).
Městský rozpočet pamatuje na Městskou policii částkou
980.000kč. Zdá se mi, že je to až moc peněz na hlídání
přechodu před základkou. Já osobně to budu dělat za třetinu
– a klidně i o víkendech a prázdninách.
Tahle situace se mi zdá už neudržitelná. Není přece
možné mít ve městě Městskou policii a strážníky vidět ½
hodiny ráno u školy a pak už jen při jejich cestě na oběd. (V
zájmu objektivity ale musím napsat, že ve čtvrtek 29.5.2008
v podvečer jsem viděl, ke svému nemalému údivu, strážníka
pana Valchaře při pěší pochůzce – mířil od autobusového
nádraží k Pellyho parku. Ovšem, také v zájmu objektivity,
bylo to poprvé v tomto století kdy jsem u něčeho takového
byl přítomen.) Myslím si, že by se s touto situací už mělo
dělat. A zdá se mi, že možnosti jsou pouze dvě:
1) instalovat ve městě kamerový systém, který by 24
hodin denně monitoroval riziková místa a instituci
Městské policie zrušit. (Chápu, že jednorázová
investice by to byla vysoká, ale nepředpokládám, že
by náklady za pět let dosáhly částky vyšší než
4.900.000kč i se mzdou člověka zaměstnaného na
částečný úvazek a který je již dnes u Městské policie
zaměstnán.)
2) pokud Město chce mít Městskou policii, tak vyměnit
její obsazení, protože nepředpokládám, že by se
přístup současných strážníků nějak výrazně změnil.
Připadá mi, jakoby žili v nějakém jiném městě a
možná i dimenzi, než žiju já.
V květnovém čísle Polického měsíčníku Městská policie
informuje: že v útulku je nový pes, že májka nespadla a
potom nám připomíná důležitá telefonní čísla: na hasiče
(150), záchranku (155), policii (158) a číslo „univerzální“
(správné pojmenování je Integrovaný záchranný systém) –
112. Nějak jsem nenašel číslo na Městskou policii v Polici
nad Metují. Ptal jsem se několika lidí proč asi a odpovědi
byly vždy stejné: „Co kdyby je někdo otravoval a oni by
museli pracovat.“ Ale třeba jenom zapomněli…
Na náměstí na parkovacím automatu je napsané, že
v případě poruchy mají lidé volat Městskou policii. Ale ani
tam není žádné telefonní číslo. Tak jsem opsal čísla
z vývěsky v Kostelní ulici a předkládám je: služebna –
491541115; Zima Petr – 602117156; Valchař Jaroslav –
602280065. Ale možná by stačilo zavolat do hotelu Ostaš a
oni by jim to už vyřídili…
Pavel „Mazal“ Frydrych

Městská policie informuje
V posledním měsíci školního roku, v čase před
prázdninami a dovolenými, považujeme za důležité
opětovně připomenout některé věci..
V první řadě je to dozor nad dětmi, které si budou užívat
volných dnů. Je nezbytné, aby rodiče věděli, co jejich děti
dělají a kde jsou. Pokud nemůže rodič tuto nezbytnost
zařídit, je dobré, aby byla dostatečná záloha babiček,
dědečků, tet, strýčků ..a třeba i ochotných sousedů.
K největším úrazům u dětí dochází v době prázdnin a u
mnoha z nich přichází pomoc pozdě právě z důvodů
zajištění špatného dozoru. Výčitky pak jsou k ničemu…je
třeba jednat s předstihem.
Před odjezdem na dovolenou, je dobré si zařídit
prostřednictvím blízkých lidí výběr schránek, kontrolu
domu, bytu..zbytečně neponechat spoustu věcí volně
přístupných na zahradě, pod přístřešky..apod. zkontrolovat
okna, avšak nezatahovat záclony a závěsy. Pokud někdo
vlastní zvlášť cenné věci, šperky, sbírky čehokoliv, je dobré,
pokud to jejich objemnost dovolí, uschovat je přechodně
v bezpečnostních schránkách bank, či v dobře umístěných
domácích trezorech.
Pokud se na dovolenou vydáte do zahraničí vlastním
vozem, prostudujte si platnost tamních dopravních předpisů,
dovolené rychlosti a vše, co se pohybu ve vozidlech týká. Je
to důležité…sankce za porušení silničních pravidel
v některých zemích dosahují pro nás nepředstavitelných
výší.
Fenka jezevčíka, o které jsme minule informovali, našla
nový domov. Podle toho, co jsme viděli, se má velmi, velmi
dobře a my ji to přejeme. Jinak náš mini útulek zeje
v současné době prázdnotou….a vůbec nic se neděje.
Pravidelné kontroly všech míst, kde až přespříliš často
dochází k porušování veřejného pořádku, přispěly k tomu,
že se pravidla daří držet jakž takž v mezích svodidel..otázka
je, jestli nám to vydrží ?
Dávejte tedy pozor na své ratolesti, mějte o nich
přehled. Než co někam vyjedete, zabezpečte si to, co je Vám
drahé…a my Vám přejeme hodně sluníčka a hezké červnové
dny…
MP

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí
Po krásném jarním májovém čase je tu opět červen a
nástup léta. Měsíc květen byl z pohledu církve a naší
poměrně bohatý. 10.
jsme pěší poutí putovali do
Vambeřic, 11. jsme slavili Slavnost Seslání Ducha svatého
(připomněli si vznik církve a nechali se obnovit Duchem
Svatým, který je Pánem a dárcem života, který vychází
z Otce i Syna a s Otcem i Synem je zároveň uctíván a
oslavován a mluvil ústy proroků, Duchem který se nedá
spoutat a vane kudy chce, zbavuje nás strachu a obdarovává
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sedmi dary - darem moudrosti, rozumu, rady, síly, umění,
zbožnosti a bázně Boží, které jsou oporou mravního života,
Duchem jehož plody jsou láska, radost, pokoj, trpělivost,
shovívavost, vlídnost, dobrota, mírnost, věrnost, tichost,
zdrženlivost a čistota a touto slavností jsme zakončili
velikonoční období), 17. byly naše děti v Hradci Králové na
středověké pouti a setkání s otcem biskupem, 18. jsme
prožili Slavnost Nejsvětější Trojice (Boha Otce, Syna a
Ducha svatého), 25. jsme slavili slavnost Těla a Krve Páně
(lidově Boží Tělo), 30. jsme prožili Slavnost Nejsvětějšího
srdce Ježíšova a kromě toho byla celý měsíc možnost
účastnit se májových pobožností k úctě Panny Marie
v našem kostele a v kapli na Hvězdě. Měsíc červen nebude
z tohoto pohledu tak bohatý, prožijeme dvě významné
slavnosti, a to Slavnost Narození Sv. Jana Křtitele a
Slavnost Sv. Petra a Pavla, apoštolů.
Kalendárium:
10. května - 10. neděle v mezidobí
13. června - Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a
učitele církve
15. června - 11. neděle v mezidobí
19. června - Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna,
biskupa
22. června - 12. neděle v mezidobí
24. června - Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
29. června - Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů,
13. neděle v mezidobí
3. července - Svátek sv. Tomáše, apoštola
4. července - Památka sv. Prokopa, opata
5. července - Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A
METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy a
hlavních patronů Moravy, státní svátek
6. července - 14. neděle v mezidobí, Jan Hus, státní svátek

Afričanů s českým občanstvím a mého kamaráda Ervina
Beshira a jeho dceru Carmen, kterou zdobí několik českých
titulů a rekordů. Rád bych přivítal i Ukrajince Viktora
Petroňuka a jeho děti Mirku a Alexe, kteří všichni patří ve
svých kategoriích k běžecké elitě.
To, že se letos tento závod koná jako český veteránský
šampionát, rozhodně ale neznamená, že je uzavřen pro jiné
věkové kategorie.V termín akce v sobotu 12. července
odstartuje celé sportovní odpoledne ve 13 hodin zhruba
80 m dlouhou trasou pro děti do 6 let, následovat budou
další kategorie až po 15 až 18 let. Po vyhlášení výsledků
dětí přijde ve 14.30 hodin na řadu hlavní závod, který měří
8,9 km s výjimkou juniorek, žen nad 55 let a mužů nad 70
let, kteří budou dopraveni pod Klůček, odkud vyběhnou na
svou trať dlouhou 5 km.
Doufám, že se v sobotu 12.7. sejdeme na polickém
náměstí ať už jako běžci nebo diváci.
Jaroslav Mazač ml., ředitel závodu

Pořad bohoslužeb v našem polickém kostele:
5 v úterý a v pátek mše sv. od 17.30 hod.,
5 ve středu mše sv. od 8.00 hod.,
5 v sobotu od 17.30 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností.
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
5 úterý, pátek 16.00 - 17.00, středa 9.15 - 10.00 hod
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Běh na Hvězdu – mistrovství ČR
Běh na Hvězdu bude letos ve středu zájmu především
všech veteránů /mužů a žen nad 35 let/, protože se zde
v jeho rámci uskuteční mistrovství ČR těchto věkových
kategorií. Po jednáních s představiteli komise běhů do vrchu
mi byl šampionát na tento rok přislíben asi před čtyřmi lety.
Že se jedná o zdaleka ne nevýznamnou akci, dokazuje právě
dlouhá čekací doba uchazečů o pořadatelství, kterou čelní
představitel komise Ivo Domanský přirovnal s trochou
nadsázky k bojům o pořádání olympiád.
Myslím, že by si Poličáci /a nejen oni/ neměli nechat ujít
jednu z vrcholných sportovních akcí, na které očekávám
nejen účast běžců ze všech koutů naší země, ale i polských
atletů a doufám, že do našeho města najdou cestu i pozvaní
Slováci. Snažím se přesvědčit k účasti i jednoho z nejlepších

SPECIALIZED SUDETY TOUR
2008 - HRUŠKA I KÁBRTOVÁ OBHÁJILI
V poslední květnovou sobotu se do Teplic nad Metují
sjelo 347 mužů a žen z celé republiky, aby změřili své síly
na 4. ročníku silničního cyklistického maratónu
SPECIALIZED SUDETY TOUR 2008, pořádaného
sportovním klubem Redpoint team o.s. ve spolupráci
s Infocentrem a Městem Teplice nad Metují. Trať hlavního
závodu, dlouhého 170 kilometrů s převýšením 2100 metrů,
vedla malebným krajem Broumovska, Policka a Jestřebích
hor přes 8 významných kopců, na jejichž vrcholech byly
umístěny horské prémie. Kratší verze závodu kopírovala
úvodních 90 km dlouhého závodu.
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Úderem desáté hodiny za slunečného letního počasí,
odstartoval z teplického náměstí cyklistický peloton, ve
kterém nechyběl obhájce loňského i předloňského vítězství
Jan Hruška, startující za tým Cyklotrenink.com i loňská
vítězka mezi ženami Jana Kábrtová v barvách týmu
Spinning MB-Alpine Pro. Mezi startujícími ale byli i přední
jezdci českého poháru, kteří dali tomuto závodu přednost
před etapovými Lidicemi, jako např. Tomáš Čer, Jiří Šíbl,
Jakub Svoboda a další. Nechyběli zde ani vítězové
podzimních horských Sudet Tomáš Vokrouhlík (vicemistr
ČR 2007 na silnici!), Tomáš Doležal, Martin Horák a Petr
Sulzbacher. Start byl společný pro obě trati, před startovním
polem jelo vozidlo DI Policie Náchod, součástí pelotonu
bylo 5 doprovodných vozidel firmy Autostyl, vozidlo
technické pomoci Mavic od firmy Kastar, sanita DZS
Broumov a 7 doprovodných motocyklů, zajišťujících
bezpečnost pelotonu.
První horskou prémii města Police nad Metují na
Honském pasu vyhrál Hruška, druhou prémii firmy Ruksaky
Doldy Na kopečkách před Machovem vyhrál Martin Horák.
Třetí prémii obce Vysoká Srbská na vrcholu legendárního
dlážděného stoupání v obci vyhrál také Martin Horák před
Janem Hruškou a Tomášem Vokrouhlíkem. Čtvrtou prémii
obce Bezděkov nad Metují získal Tomáš Čer, pátou prémii
obce Adršpach na Krčmově Martin Krupička a šestou
prémii firmy Sklenářství BMD na Krkavčině Jan Hruška.
Sedmá prémie obce Malé Svatoňovice na Odolově se stala
opět kořistí Jana Hrušky před Tomášem Vokrouhlíkem a
Alešem Kestlerem. Poslední osmou prémii firmy Pearl
iZUMi získal Aleš Kestler před Janem Hruškou a Tomášem
Čerem.
Závěrečné stoupání serpentinami na Bišík rozhodlo o
vítězi, kterým se stal stejně jako v předchozích dvou letech
Jan Hruška (4:30:27) před loni třetím Alešem Kestlerem
z týmu Yogi racing Ostrava (-0:08) a loni druhým Tomášem
Čerem z týmu Veloservis (-2:18). Mezi ženami zvítězila
stekně jako v loňském roce Jana Kábrtová (5:06:57)) před
polskou závodnicí Martinou Klekot (-16:26) a stejně jako
loni třetí Pavlou Novákovou z týmu Merida Biking (-19:46).
Na kratší 90 km trati vyhrál až v závěrečném spurtu
polický Petr Sulzbacher (Rock Machine Cyklomax) v čase
2:31:23 před Michalem Kaněrou (Axit Doldy, -0:01) a
Lukášem Bukovským (Hermann-Lucky bike, -0:02).
V soutěži družstev na 170 km zvítězil tým Vokolekimport (Janoušek, Červenka, Klíma) a na 90 km trati tým
Rock Machine Cyklomax (Sulzbacher, Žilák, Vít).
Trať závodu zajišťovaly jednotlivá města a obce,
většinou ve spolupráci s policií a dobrovolnými hasiči a na
trati byly 3 bufety PENCO / TOMA / PRIMÁTOR.
Při slavnostním vyhlášení výsledků bylo na finančních
cenách rozděleno 67 tisíc korun.Věcné ceny rozdělené mezi
hobby kategorie a v tombole, kde bylo hlavní cenou silniční
kolo SPECIALIZED, měly hodnotu 134 tisíc korun.
Kompletní
výsledky
naleznete
na
http://www.sportsoft.cz/event.aspx?sec=2&lng=cz
Tomáš Čada – ředitel závodu

Jedenáctý ročník atletického
sportování se opět vydařil.
Možná až příliš horké počasí provázelo letošní ročník
atletického trojboje / Atlet roku / a sprintu na 100 metrů /
Polická stovka /. Přesto bylo – již tradičně – na sídlištním

sportovišti plno. Běhalo tady, skákalo a házelo koulí
převážně mládí a to je dobře. Ve výsledkové listině více jak
stovky účastníků běhu najdeme nejen výkony pro radost, ale
také velmi slušné časy.
I když rekord dráhy nepadl, nejrychleji běželi letos hned
tři borci : Dan Matula, Petr Hauk a Míra Vacek – 13,8 s .
Podle regulí tohoto klání rozhoduje při shodnosti výkonu o
držiteli poháru věk a tak se „oficiálně“ stává vítězem
letošního ročníku „nejstarší“ Míra Vacek V kategorii žen si
pro vítězství doběhla Lenka Jelínková. Oběma vítězům patří
nejen naše gratulace, ale i putovní pohár…
Těžko se mezi přihlášenými hledá nejmladší účastník – u
čtyř z nich byl uveden rok narození 2007 a o nejstarším
účastníku tady snad ani nebudu psát …

Atlet roku – běh na 100 metrů, skok do dálky a vrh koulí
– přinesl změnu pouze v ženské kategorii. Při neúčasti
vítězky posledních dvou ročníků Bětky Černé / zranění /, si
letos celkové vítězství zaslouženě vybojovala Lenka
Jelínková, které na záda dýchala svými výkony Marta
Škopová. Vítězem kategorie mužů se již potřetí v řadě stal
Petr Hauk. Kromě solidní stovky ho na metu nejvyšší
vynesou tradičně velmi kvalitní výkony na pětimetrové
hranici v dálce a vrh čtyřkilovou koulí přes 14 metrů. Také
druhý Míra Vacek a třetí Lukáš Kollert se svými bodovými
zisky přehoupli přes tisícibodovou hranici.Opět gratulace.
Veškerý výsledkový servis z těchto závodů, fotky a
historii všech akcí pořádaných SSK Pedro, stejně tak
informace
o
akcích
chystaných
najdete
na
www.sskpedro.policenadmetuji.cz
Lidské hemžení a frmol zvládal tým rozhodčích a
pomocníků, kterým touto cestou ještě jednou moc a moc
děkuji.Vážím si nezištné pomoci všech – díky , díky , díky
… Stejně tak děkuji sladkému sponzorství od polické
Kvíčerovské pekárny , díky kterému dostal každý účastník
koláč, náchodskému Primátoru za limonády a všem
tradičním sponzorům SSK Pedro za trvalou podporu a
přízeň. Také jejich vizitky najdete na webových stránkách.
A všem účastníkům i divákům díky za pohodový průběh
a příjemnou atmosféru… tak zase někdy.
Petr Jansa
Termíny některých akcí pro vaše diáře :
červnové triatlony se z časových důvodů odkládají na
podzim …
míčový víceboj trojic – pátek až sobota 5. – 6. září ´08
pivní triatlon – sobota 20. září´08

Tour de Torpédo
Vážení vyznavači rychlých kol a dobré zábavy. Dovolte
nám Vás pozvat na letošní ročník již tradičního
cyklistického závodu Tour de Torpédo. Závod se koná jako
vždy poslední sobotu v červnu, tj. 28.6.2008 u hospody „U
Božky“ v Nízké Srbské. A co Vám v letošním, již XII.
ročníku, nabídneme:
Tour de Torpédo - hlavní závod - prezentace od 13 do
14 hodin. Start první kategorie v 14:15 hodin. Okruh
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klasický okolo Rzu s občerstvovací stanicí. Ke startu budou
vpuštěni všichni, kteří dosáhli věku 18 let, zaplatí startovné
ve výši 50,- Kč a ke startu se dostaví s kolem s torpédem.
V ceně startovného je občerstvení na občerstvovací stanici
zdarma, pamětní list a pro většinu i pokud bude mít štěstí i
malou cenu (zatím obdržel každý účastník). Kategorie jsou
ženy, muži do 50 let a muži nad 50 let včetně.
Samozřejmostí je již dobový kostým. Ovšem toto není
podmínkou účasti. Váhová soutěž o nejlehčího a nejtěžšího
účastníka závodu.

Doprovodný program:
Dětské Torpédo - v letošním roce nově - cyklistická
soutěž pro děti s dvěma kategoriemi a to 1.-5. třída ZŠ a 6.9. třída ZŠ s okruhem kolem naší hospůdky. Prezentace je
od 9:00 do 9:45 hodin a start je v 10:00 hod. Podmínkou
v tomto závodě je pro všechny cyklistická přilba a v
kategorii 1.-5. tř. ZŠ je nutný doprovod osoby starší 18 let.
Startovné se samozřejmě neplatí. Kolo bez omezení.
Pozor - všichni kdo váhají - tento závod je otevřen pro
všechny -zúčastnit se tedy může kdokoliv (neustále jsou
dotazy, kdo se může zúčastnit závodu), pokud splní
podmínky účasti.
Pro Vaše chuťové buňky bude opět připraven pečený
bůček se zeleninou na lorně, pečená kuřecí stehna, klobásy z
udírny. Nebude chybět nápoj „Poserse“. A ani hospůdka
nebude v jídle pozadu. Čekají Vás klasické speciality jako je
Pavlišov, vepřo-knedlo-zelo, gulášek a jiné.
K poslechu a k tanci nás bude v letošním roce provázet
skupina Elka, ved. Leoš Kubeček.
K účasti na této akci zvou
Nízkosrbští Baroni - www.baroni.estranky.cz

Závody v lezení na pískovci

" O krále Ostaše 2008"
termín:
místo:

PÁ 20.6.2008 - SO 21.6.2008
Dolní a Horní labyrint Ostaše

družstva:
startovné:

2-členná
50 Kč
/ tým

start závodu:

pátek 20.6.2008 v 18:00 hodin - kiosek u Malíků na Ostaši

1. prezentace:
2. prezentace:

pátek 20.6.2008 v časovém rozmezí 17:30-18:00 h (po dohodě i déle !)
pro opozdilce: sobota 21.6.2008 v čase 9:00-9:30 h.

konec závodu: sobota 21.6.2008 v 18:00 hodin - kiosek u Malíků (vyhlášení cca. v 19:00h)
popis: Leze se ve dvoučlenných družstvech na předem určených věžích a cestách dle
přiloženého seznamu, který vychází z "šedého" horolezeckého průvodce č.3
Východní Čechy - rok vydání 1979.
Nutné dodržet obecně platná pravidla pro lezení na pískovci!
Platně vylezená věž s nárokem na bodové ohodnocení je pouze ta, která je slezena
v souladu s těmito pravidly oběma lezci z družstva.
Následně může být zaškrtnuta ve výsledkovém listu, kde je uvedena obtížnost
zdolané cesty a její bodové ohodnocení.
Ve výsledkovém listu je rozhodující počet dosažených bodů.
V případě dosažení stejného výsledku více družstvy, bude rozhodující vyšší
průměrně dosažená obtížnost.
Na jednu věž je možné vylézt pouze JEDNOU cestou s nárokem na bodové
ohodnocení.
PIVNÍ BONUS:
Možnost zdolání "nelezitelné věže“ takzvanou pivní cestou ☺ → po ukončení lezení pro
daný den v kiosku u Malíka. Za 3 vypitá piva libovolného druhu (pijí oba z dvojice)
bude přičten + 1 bod! Nutno doložit razítkem od obsluhy!
! AKCE SE KONÁ JEN ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ !
kontakt: Marek.Lacina@seznam.cz
tel. 724 271 107 icq. 161-838-113

Kosmetika kouzlo doteku
Laskavé doteky při kosmetické masáži uvolňují
látky příznivě působící na pocit tělesné pohody,
blaha a úplné relaxace. Pro Váš dobrý pocit
nabízím tyto služby:
laskavý a citlivý přístup
odpočinek v příjemném prostředí
používání přírodní aromaterapeutické
kosmetiky
ošetření všech typů pleti
masáž v obličeji, dekoltu a ramen doplněná o
energii Reiki
pleťové masky – krémové, čokoládové,
z mořských řas, alginátové, z bahna Mrtvého
moře, ze zeleného jílu
hloubkové čištění pleti, peeling
úprava a barvení obočí a řas
depilace chloupků v obličeji, depilace nohou
a rukou
dárkové poukázky na kosmetické ošetření
pleti
prodej přírodní aromaterapeutické kosmetiky
Pracovní doba dle dohody
Objednat se můžete na telefonním čísle
604 799 189
Najdete nás u autobusového nádraží v prodejně
Tabák. Těšíme se na Vaši návštěvu
Jana Burešová, 17 listopadu, Police nad Metují
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VISUS, spol. s.r.o., Police nad Metují hledá
podnájem pro novou lékařku od září 2008.
Kontakt v sekretariátu MěÚ nebo na tel. čísle:
491 541 202.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

Počítačové sestavy dle vašeho přání.
Dále provádím elektroinstalace,
telefonní a televizní rozvody.
Kontakt: Zdeněk Dunda, Suchý Důl,
tel.: 777 608 772
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

Prodám 4 ks kola na Škoda Favorit Forman, disky ALU (elektrony), rozteč 98 mm,
letní obutí, velmi dobrý vzorek, cena: 2000,- Kč
Autobaterii 40 Ah, téměř nepoužívaná,
v záruce, cena: 500,- Kč
Kontakt: mobil 724 543 500
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

Pronajmu dva byty 1+1 a 1+ kk
v Polici nad Metují
U 1+kk je po dohodě s nájemcem možná
kolaudace na nebytový prostor – provozovna,
obchod, kancelář.
Obojí je v přízemí RD, poloha poblíž centra u ZŠ
Přednost má dlouhodobý pronájem. Nájemné za
byt cca 3 – 4 tis./měsíc + inkaso, půlroční kauce
Kontakt: 603 291 134
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

Frima Libra-Tex, provoz Police nad Metují,

přijme do pracovního poměru
vyučené krejčové – šičky a střihačku.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí,
jednosměnný provoz a pět týdnu dovolené.
Informace na tel. čísle: 737 261 681 nebo
osobně v bývalých jeslích Na Babí 191.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

Pronajmu nebytové prostory
v přízemí RD na adrese ul. U Opatrovny čp. 89,
vhodné k podnikání, 1 + 1 místnost
s výlohou cca o rozměrech 50 m2,
chodbička, WC
Kontakt: 732 407 875
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

NOVÉ – ODDLUŽENÍ
Máte dluhy všude, kam se podíváte a nevíte už ,
kudy kam? Nabízíme vám novinku na trhu - oddlužení
. Umíme oddlužit i bez zástavy, nedokládáte příjem ani
nezkoumáme registry. Poplatky předem nevybíráme a
splátku si určíte sami podle svých možností.
Seriozní jednání.
Volejte ihned : 602240121
nebo pište na email : pujckynaruby@centrum.cz
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Jindřich Sokol

OBUV
Nabízíme široký výběr
zdravotní, kvalitní české obuvi
dětské *dámské *pánské
Ponožky, punčochové zboží, kabelky,
kufříky, penály, školní tašky, batohy školní i
turistické Doldy.
Kapesníky Milita 100% bavlna,
Povlečení - krepové i flanelové
Froté prostěradla – jednolůžko, dvojlůžko
Vše ve výborné kvalitě.
Opravy deštníků a obuvi.
Na Vaši návštěvu se těší
Květa Novotná, Soukenická 183
Police nad Metují
tel. 491 54 34 11

Vám nabízí

Prodej a opravy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výroba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

BROUŠENÍ ŘETĚZOVÝCH PIL
VÝROBA CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
DLE KLÍČE
VÝROBA KLÍČE DLE VLOŽKY
VYTAHOVÁNÍ ZALOMENÝCH KLÍČŮ
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTŮ

výroba jmenovek a psích známek
PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ TOYOTA
5 LET ZÁRUKA
již od 3.450,-Kč
obnitkovací stroje od 8,990,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov
( směrem k olivětínské Vebě )
tel.491 522 307 ,603 446 466

www.servissokol.kvalitne.cz
v příjemném prostředí za doprovodu relaxační hudby si můžete vychutnat
- klasickou masáž – záda, šíje, nohy atd.

- velmi relaxační masáž celého těla včetně vlasů
a obličeje
- využívá se reflexních bodů na chodidle, krku a
zádech při zdravotních obtížích různého
druhu
- omlazující a uvolňující masáž, vhodná též při
bolestech hlavy
- příjemná, uklidňující masáž reflexních zón
čaker na chodidlech
- speciální lehátko, na kterém se otočíte hlavou
dolů. Tím se páteř vlastní vahou natáhne a
uvolní. Je to výborné na skoliózu, plotýnky,
apod. Navíc se prokrví mozek a uleví se
i břišním orgánům. Toto lehátko se dá půjčit i
domů.

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

Broumov
Šalounova 87
Datum:
24. červen 2008
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
26. červen 2008
v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. přemístěna naproti
baru „V“ (výjezd ve směru Bezděkov n. M.)

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo http://autoskola-fiedler.wz.cz
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VK LOŽISKA s.r.o.
Soukenická 162
549 54 Police nad Metují

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

Přijmeme pracovníka / pracovnici PRODEJE
nástup možný ihned
Požadavky pro přijetí:
• Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického,
ekonomického nebo obchodního směru
• Znalost obchodní problematiky (praxe vítána)
• Práce na PC (WORD, MS OFFICE, INTERNET)
• Znalost anglického/německého jazyka vítána
• Řidičský průkaz skupiny B
• Komunikace s lidmi, pečlivost, důslednost, mimořádné pracovní
nasazení
• Ochota přizpůsobit pracovní dobu potřebám firmy
• Profesní životopis a trestní bezúhonnost

Nabízíme:
•
•
•
•

Zapracování
Stabilitu pracovního poměru
Příjemné pracovní prostředí
Odměňování dle výsledků
V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu:
vkloziska@vkloziska.cz
Bližší informace: Jana Ticháčková – 736 480 084, 491 541 600
Životopisy posílejte nejpozději do 25. 6. 2008
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NOVINKY V ROCE 2008
Příspěvek na očkování proti papilomaviru – až 4.000 Kč
Příspěvek na vstup do solné jeskyně, sauny
Příspěvek na očkování proti př íušnicím vakcínou Pr iorix
Příspěvek na zakoupení helmy
Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec získá za každého nového pojištěnce poukázku do lékárny
(na veškerý sortiment) v hodnotě 300,-Kč a zároveň nový pojištěnec obdrží poukázku v hodnotě 600,- Kč.

HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA
Do konce května 2008 1 hodina týdně v době plavání pro veřejnost krytý plavecký bazén v Náchodě

NABÍDKA PRO KLIENTY
Příspěvek na masáže, saunu
Příspěvek na cvičení
Příspěvek pro děti na kurzy plavání
Příspěvek na antikoncepci (poukázky do lékárny na veškerý sortiment)
Příspěvky na očkování
Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
Stomatologická prevence – pro děti balíček produktů Walmark
Program pro gravidní ženy – DVD + příspěvek na vit. přípravek
Slevy ve vybraných zařízeních
www.zpma.cz

Jednat elství Br oumov
Ul. Gen. Svobody 10
Tel. : 491 421 770, 602 228 522

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

info@zpma.cz

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ
VETEŠE

KOUPÍM
Pivní láhve - 500 Kč dám
za pivní láhev LEDHUJ,
ostatní lahve koupím za
nejvyšší ceny –
SBĚRATEL,
Přilby vojenské, hasičské
a vše z obou válek. Dále
nábytek a starožitnosti
Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
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SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

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

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

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
* prodej nových vozů Škoda, Peugeot a Toyota (autosalón Broumov) *
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VYHODNOCENÍ 33. ROČNÍKU

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

DĚKUJÍ I VŠEM

SPONZORŮM!!!
VANDROVNÍKŮM ZA JEJICH ÚČAST!!!
ROVNĚŽ DĚKUJÍ KOLEKTIVU RESTAURACE VRAŽEDNÉ POBŘEŽÍ
ZA PERFEKTNÍ SERVIS!!!

POŘADATELÉ 33. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO POLICKÉHO VANDRU DĚKUJÍ VŠEM

NADACE
ZDEŇKY HORNÍKOVÉ

KERAMIKA
HAUK

33. ročníku Mezinárodního Polického vandru se zúčastnilo podle záznamů v prezentačních
listech 606 účastníků. Ze základní školy se nejvíce zúčastnila třída 9.B.
V Polici nad Metují 17.5.2008
Vypracoval Jan Antl, Bedřich Erben a Ota Scholz

Ředitel : Petr Scholz
Pracovníci prezentace, startu a cíle : Václav Jirásek, Čestmír Končický, Zdeňka
Lacinová, Vilma Scholzová, Eva Šustková, Jaroslav Vtípil, Milan Hejnyš, Miloš Puschmann,
Aneta Slováková, Jiří Lanta
Za výběr, úpravu a značení tras : Jaromír Matějec, Václav Krb
Pracovníci kontrol na trasách : manž.Duchatschovi, Jan Kulhavý, Zdeněk Procházka,
Luboš Andrýs, Rostislav Pavlík, Oldřich Holec
Pracovníci dopravní služby : Autodoprava VIVA – Jiří Verner, Petr Starý
Obsluha občerstvení : Kolektiv pracovníků Karla Šnábla
Zpracování dat : Jan Antl, Bedřich Erben, Ota Scholz
Spojka František Walter
Rekapitulace účasti

Organizační výbor 33. Mezinárodního Polického vandru

Klub přátel turistiky TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s. spolu s kolektivem
pořadatelů Mezinárodního 33. Polického vandru vřele děkuje městu Police nad
Metují a všem sponzorům, kteří se podíleli na zdárném průběhu této náročné akce.

Nejmladší Michal Piši z Police n/M a Tomáš Vítek ze Suchého Dolu – 02/2007
Nejstarší Hana Holá 6/1933 z Náchoda
Nejpočetnější rodina Fulkova, Filipiova, Fuchsova - 15 vandrovníků
Nejvzdálenější účastník z ČR rodina Harantova – Klatovy
Nejvzdálenější zahraniční účastník Nikoleta Konstantinidu
– Řecko
Elena Pavlínková
- Rusko
Nejpočetnější třída ZŠ Police nad Metují
- 9.B

Vyhodnoceni byli tito účastníci 33.Polického vandru :

Počasí přálo a prezentací prošlo 606 vandrovníků. Nálada byla dobrá. Kompletní oficiální
zpráva byla zhotovena 11:30 hod.

MEZINÁRODNÍHO POLICKÉHO VANDRU

MĚSTO
POLICE NAD METUJÍ
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~ Mezinárodní polický vandr ~
33.ročník ▪ 17.5.2008
Štěpána Horáka

▲ Start vandrovníků z fotbalového hřiště…
▲ První z kontrol byla na Bezděkově

▲ …. přes Radešov
▲ Druhá kontrola měla stanoviště na Závrchách

▲ … okolo opravené kapličky na Bezděkově

▲ A třetí „občerstvovací“ kontrola v Bělém

Uzávěrka příštího čísla 3. července 2008 z Distribuce 9. července 2008
Vychází v nákladu 1 000 ks z Autor obálky: Martin Hrnčíř žák Grafického studia výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují

... pokračování z přední strany
Rovněž ctil historika Václava Vladivoje Tomka, který napsal
nedostižnou monografii „příběhů kláštera a města Police nad
Medhují“. Oba podněcovali jeho fantazii a snad právě to probudilo
jeho ctižádost stát se rovněž spisovatelem. Po blízkém i vzdáleném
okolí začal sbírat lidové pověsti, které nakonec „pro mládež i
dospělé“ shromáždil ve sbírce historických povídek a pověstí
nazvané „Z královského hvozdu“, vydané roku 1920 vlastním
nákladem. Roku 1925 následoval další velký soubor pověstí „Báje
a pověsti z kraje Jiráskova“, který se během následujících let stal
velmi oblíbený a dočkal řady dalších vydání (zde se již Antonín
Krtička prezentuje s literárním přídomkem Polický). Jako poslední
v této kategorii jeho tvorby vydal roku 1928 ještě útlou knížečku
„Hora Ostaš v pověstech a bájích.“ Tato Krtičkova literární tvorba
záhy nalezla (a kupodivu dodnes nachází) rozsáhlý a nadšený
okruh čtenářů, zejména mládeže. Je to zejména proto, že na
podkladě skutečných historických událostí (čerpaných především z
Tomka) si Krtička vymýšlí, je vybaven bohatou obrazotvorností,
velmi zručně vedle sebe klade nesporná fakta (včetně přesných
datací), která tvoří reálný základ příběhu a k nim připojuje své
fikce, které mají obstarat poutavost a zajímavost příběhu. To lze
doložit na mnoha příkladech, např. v povídce „Klášterní pověsti
polické“, kde na základě skutečné události z roku 1300, zapsané
opatem Bavorem, vytvoří košatý příběh o vyloupení polického
kostela. Někdy mu stačí maličkost: ze skutečné postavy
poustevníka Kristiána Goldsteina učiní vůdce hvězdeckých
loupežníků („Kovářova rokle“), jindy je nález hrnečku se stříbrnými
mincemi při dobývání pařezů nad Suchým dolem dostatečnou
inspirací k napsání povídky „Evangelíkův poklad.“ Ještě dnes je
mnoho polických občanů ochotno, na základě své četby z mládí,
přísahat na nespornou existenci jezera s dravými rybami pod
klášterní budovou, na podzemní chodbu, vedoucí z kláštera až
mezi skály na Ostaši, na Pánovu cestu, po níž opat Selender nikdy
neprchal, na původ názvu řeky Metuje podle nalezeného medu
lesních včel. Tak dalece je Krtičkova tvorba ovlivnila a utkvěla jim v
paměti.
Jméno Antonína Krtičky však lze nalézt i pod mnoha články,
kterými zásoboval četné turistické průvodce a časopisy a tak
přispíval k dobré propagaci tohoto kraje. Jeho práce najdeme i ve
významném regionálním sborníku první republiky „Od kladského
pomezí“: např. články „Jiří Vostrý-Žitavec“, „Ostašský zrádce“,
„Památný kámen na Ostaši“, či „O původu kaple a myslivny na
Hvězdě.“
Poslední kategorie tvorby Antonína Krtičky-Polického je tvorba
dramatická. Roku 1934 napsal drama „Karel Dostál, selský jenerál“
(připomínající zřetelně Jiráskova „Emigranta“), kde zpracoval
rušné události selského povstání na Policku roku 1775, vedle toho
pořídil zdramatizoval i Jiráskovu povídku „Pandurek“, odehrávající
se na Policku za sedmileté války, která měla premiéru na polickém
jevišti v hostinci „U Richterů“ 17. a 24. dubna roku 1932. Tím však
Krtičkova dramatická tvorba zdaleka nekončí. Směle se odvážil se i
na operetní libreta: roku 1934 napsal libreto operety „Na Hvězdě“
(na motiv humoresky polického akademického malíře Václava
Luňáčka „Kníže pán na výletu“, z jeho knihy „Quodlibet“), k níž
hudbu složil učitel Václav Konárek z Chocně, roku 1937 napsal
libreto k operetě „Modré oči“, k níž hudbu složil polický učitel
Jaromír Žid (hráno 19., 20. a 21. června) a roku 1940 libreto
operety „Inserát“ s hudbou bezděkovského hudebníka a kapelníka

Františka Borny. Nevíme, zda se i tato operetka objevila na
některém jevišti v okolí. Jeho dílem je také melodramatická
pohádka „Miloš a Krasava“, k níž rovněž složil hudbu František
Borna, uvedená na jevišti Kolárova divadla roku 1941.
Výstižně a beze zbytku charakterizovala Antonína Krtičku PhDr.
Eva Koudelková v doslovu k poslednímu vydání jeho „Bájí a
pověstí z kraje Jiráskova“: …„Vždycky však zůstal autorem
regionálním, k jehož přednostem patřila dobrá orientace v místní
historii, zachycení událostí a jevů, které se udály nebo mohly stát v
bližší či vzdálenější minulosti, dále zdání dějinné věrohodnosti,
zobrazení dějin v duchu myšlení a citů obyčejného člověka,
kombinace prvků autentických se smyšlenými a využití fakt a
zákonitostí dějin při zobrazení konkrétních postav, lidských osudů
a dějů. Také sepětí s lokálním prostředím, pro beletrizovanou
historickou pověst tak charakteristické, je jedním z důležitých rysů
jeho vyprávění. Tím budoval a udržoval u svých čtenářů obecné
povědomí o kraji, kde žili, vedl je k uvědomění si specifičnosti
jejich regionu, jeho originálních znaků, odlišujících jej od regionů
jiných. Ukazoval, že tento kraj má svou vlastní paměť, bohatou a
imaginativní, na níž je třeba navazovat. Vždyť pověsti jsou jedním z
klíčů pro pochopení historie, a máloco utváří osobnostní charakter
jedince i etnika tak jako pověsti a pohádky, tedy ústní tradice s
moudrostí a poučením, jež jsou v ní obsaženy.“ Není k tomu co
dodat. Antonín Krtička zemřel v Broumově 29. září 1952.
Miroslav Pichl
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