Cena 10 Kč

JAN BEZDĚK
Při nastávající houbařské sezóně nelze zapomenout na
osobnost, která se významně přičinila o praktické poznání a využití
jedlých hub a se svým jménem spojila i naše město, které se na
více než desítku let stalo střediskem české mykologie – učitele
Jana Bezděka, průkopníka praktické české mykologie.
Jan Bezděk se narodil 16. května 1858 v Soběslavi v rodině
Ondřeje Bezděka, tamního krejčího. Nejprve studoval na gymnáziu
v Třeboni, potom vstoupil do učitelského ústavu v Soběslavi, kde
maturoval roku 1879. Nastala trudná pouť učitele po vlastech
českých: od roku 1880 začíná učit v Petrovicích u Police n. Met.,
po třech měsících nastoupil na exposituru petrovické školy v
Maršově, roku 1881 je již na škole v Borové u Náchoda. Po dvou
měsících z Borové odchází: byl jmenován správcem jednotřídní
vesnické školy ve Věžničce (Malé Věžnici) u Polné. V této době se
také oženil s Františkou, dcerou polického tesaře Františka
Hübsche, v Malé Věžnici se jim roku 1886 narodil i jeho syn
Miloslav, pozdější polický učitel, kterého mnozí starší poličtí
občané dobře pamatují. Roku 1886 začíná nový školní rok
v Těšenově u Německého Brodu, kde jej také zastihlo jmenování
definitivním učitelem. Řídícím učitelem se stal roku 1889, ale to již
bylo v Hněvkovicích u Ledče n. Sáz. Na obecnou školu v Polici nad
Metují se dostal roku 1896, když si vyměnil své učitelské místo
s polickým učitelem Františkem Kolihou. Krátce učil i v Bukovici
roku 1899, po smrti tamního řídícího učitele Františka Kneifla.
Jan Bezděk se kromě svého učitelského povolání zabýval ve
volném čase mnoha dalšími přírodovědnými obory. Zpočátku to
byla zejména botanika, kde později obrátil svůj zřetel na podrobné
studium mechů a lišejníků. Právě v době, kdy působil
v Hněvkovicích, lze zaznamenat i první kroky, vedoucí k jeho
mykologickému studiu, ve kterém se později tak proslavil.
Bezděčný podnět k tomu dal profesor Hušek, působící v Čáslavi,
který jej upozornil na francouzský klíč k určování mechů. V této
knize se Bezděk dozvěděl, že ve Francii existuje i příručka
podobného ražení, pojednávající o vyšších houbách. Kniha
„Nouvelle Flore des Champignons“, kterou si neprodleně opatřil,
tak byla počátečním pramenem, z něhož čerpal své první
mykologické vědomosti.
Na svém novém učitelském působišti v Polici nad Metují se
začal nadšeně a intenzívně zabývat svým novým odborným hobby
– mykologií. Jan Bezděk vždy zastával názor, že k bezpečnému
určení houby je vedle podrobného popisu nutný i dokonalý obraz.
Z počátku si houby maloval sám, ale když se po čase vrátil do
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Police akademický malíř Václav Luňáček ze studií v Mnichově,
získal i jeho pro svůj zamilovaný obor. Rovněž Luňáček se
s nadšením ponořil do studia hub a stal se pak Bezděkovi na jeho
vycházkách do lesa (i jinak) nerozlučným přítelem. Bezděkova
vášeň pro studium hub byla tak veliká, že aby získal více volného
času k odborným mykologickým přednáškám a k sepsání díla o
houbách, požádal zemskou školní radu o udělení studijní
dovolené. V této době byl pak na delší dobu ve Vídni, kde studoval
v muzejní knihovně další odborná mykologická díla.

... pokračování na zadní straně
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Léto je tu
a s ním prázdniny, dovolené, dlouhé dny a teplé večery.
Každý do tohoto období vstupujeme se svými představami.
Přeji Vám jejich uskutečnění. Odpočinutí, příjemné
prožitky. Snad i Police a celé Policko především svými
přírodními krásami přispějí místním i příchozím
k zajímavému prožití volného času. Všem, kteří se podílejí
na zajišťování celoročních i sezónních služeb domácím i
turistům přeji hodně sil a nápadů k zajištění všestranné
spokojenosti. Již nyní děkuju všem, kteří přispívají
k rozvíjejícímu se domácímu turismu.
Ida Seidlmanová

Telegraficky….
Využili jsme nabídky Svazu tělesně postižených
v ČR, který ve spolupráci s Výrobou vánočních
ozdob a dekorací v Blatničce vyhlásil projekt
VLOČKA. Objednali jsme 40 ks ozdob na vánoční
strom na náměstí, které vyrábějí občané se
zdravotním handicapem.
Část zisku pomůže
několika postiženým ve věku 10 až 18 let kdekoli
v České republice k pořízení vozíku, zdravotní
pomůcky nebo životně důležité léčby.
V Bezděkových sadech a Pellyho parku se vyskytuje
houba Vláknice začervenalá. Její požití ve větším
množství může zvlášť u dětí způsobit zástavu srdce. Pro
zvířata není nebezpečná. O fyzickou likvidaci se
průběžně starají poličtí mykologové. Technické služby
ošetřily chemicky.
Od 1. 7. jsou v platnosti nové podmínky pro
využívání prostor hasičské zbrojnice.
Zodpovědnou osobou je pan Jiří Hubka, velitel
hasičů a správce budovy. S ním si domlouvejte
všechny akce, které v těchto prostorách chcete
uskutečnit. S každým zájemcem bude sepsána
Smlouva o krátkodobém nájmu. Poplatek bude dle
schváleného
ceníku.
Kontakt:
491 541 117,
725 086 504.
CENÍK PRONÁJMU
Vytápění
Typ akce
s vytápěním
prodejní
bez vytápění

spolkové
akce,
přednášky,
semináře bez
stanoveného
vstupného
přednášky,
semináře se
stanoveným
vstupným
rodinné
oslavy

Pronájem sálu PO – ČT

Pronájem sálu PÁ – NE

bez kuchyňky

s kuchyňkou

bez kuchyňky

s kuchyňkou

100 Kč
za hodinu

120 Kč
za hodinu

130 Kč
za hodinu

150 Kč
za hodinu

nebo 500 Kč
za den

nebo 600 Kč
za den

nebo 700 Kč
za den

nebo 800 Kč
za den

80 Kč
za hodinu

100 Kč
za hodinu

100 Kč
za hodinu

120 Kč
za hodinu

nebo 400 Kč
za den

nebo 500 Kč
za den

nebo 500 Kč
za den

nebo 600 Kč
za den

s vytápěním

140 Kč za akci 180 Kč za akci 160 Kč za akci 200 Kč za akci

bez vytápění

100 Kč za akci 140 Kč za akci 120 Kč za akci 160 Kč za akci

s vytápěním

80 Kč
za hodinu

100 Kč
za hodinu

100 Kč
za hodinu

120 Kč
za hodinu

bez vytápění

50 Kč
za hodinu

70 Kč
za hodinu

70 Kč
za hodinu

90 Kč
za hodinu

s vytápěním

200 Kč za den

300 Kč za den

300 Kč za den

400 Kč za den

bez vytápění

150 Kč za den

250 Kč za den

250 Kč za den

350 Kč za den

Venkovní posezení
posezení,
oslavy

150 Kč akce

200 Kč akce

Intervenční centrum sděluje, že vstoupily do života
jejich nové internetové stránky www.domacinasiliic.cz. Doufejme, že nebude moc těch, kteří budou tuto
pomoc muset využít.
Dopisem ze dne 23. června t.r. na moji adresu
oznámil hejtman Královéhradeckého kraje Ing.
Pavel Bradík, že Rada Královéhradeckého kraje
nepodpořila naši žádost o finanční výpomoc na
výdaje spojené s opravou a údržbou kláštera v Polici
nad Metují. Benediktini dostali z Ministerstva
kultury dotaci ve výši 1 350 tis. Kč. Desetiprocentní
spoluúčast musí zajistit oni. Sami jsou schopni složit
částku 50 tis. Kč, o 80 tis. Kč požádali město Police.
Protože rozpočet letošního roku je velmi napnutý,
obrátila jsem se na kraj.
Podle zákona č. 159/2006 Sb. je od 1. 7. 2008 možné
nahlížet
do
„Registru
oznámení“
veřejných
funkcionářů, kde bude umístěno jejich oznámení o
činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích,
vykonávaných nebo nabytých v roce 2007. Veřejnými
funkcionáři
v našem
městě
jsou:
starostka,
místostarosta, členové rady města, tajemník a všichni
vedoucí odborů městského úřadu. Nahlížení do registru
je umožněno po podání žádosti, která je dostupná na
městských internetových stránkách nebo v sekretariátu
radnice.
Praha hlavní nádraží uzavřeno!
Z důvodu přestavby železniční stanice Praha
hlavní nádraží budou rychlíky ve směru Hradec
Králové do 10. září 2008 vyjíždět ze stanice Praha
Masarykovo nádraží. Stanice Praha Vršovice a
Praha hlavní nádraží nebudou obsluhovat. Odjezd
ze stanice Praha Masarykovo nádraží bude o šest
minut dříve než je pravidelný odjezd ze stanice
Praha hl. nádraží. Z důvodu přestavby železniční
stanice Praha hl. nádraží budou rychlíky od Hradce
Králové do 10. 9. odkloněny ze stanice Praha
Vysočany do stanice Praha Masarykovo nádraží,
stanice Praha Vršovice a Praha hlavní nádraží
nebudou obsluhovat.
V červnu vyšlo letní již 36. číslo vlastivědného
sborníku kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří
Čapků Rodným krajem. Sborník je k dostání
v Knihkupectví Kohlových, v Tabáku paní Horákové a
v IC v Pellyho domech.
Během roku 2008 se sbírka ošacení pro Diakonii
Broumov přijímá pravidelně každé pondělí mezi 13.
a 17. hodinou vlevo u hlavního vchodu do hasičské
zbrojnice v Radimovské ulici. . Jinak dle dohody na
mbt 725 086 504 s panem Jiřím Hubkou.
V poslední den školního roku 2008-2009 jsem požádala
paní Hauschkovou, která zajišťuje hlášení do městského
rozhlasu, aby dopoledne za město všem školáčkům
popřála krásné prázdninové období a zahrála na cestu
k domovu s vysvědčením v ruce. Škoda, že záhy
telefonující rozhořčená občanka se nepředstavila, abych
jí mohla osobně svůj záměr a následné počínání
vysvětlit.
Dalším problémem letního období je omezování
spoluobčanů hlukem. Zvlášť v neděli sečením a
řezáním. Vedení města i zastupitelé byli opakovaně
vyzváni, aby tento nešvar vyřešili formou vyhlášky.
Zákazem. Všichni víme, že každé nedodržení zákazu
provází represe. Kdo a s jakým výsledkem ji bude
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vykonávat?! Většina postižených místo pokory a
omluvy volí protiútok spojený s nenávistí, sprostotou
a arogancí. Stylizuje se do ublížených nepřátel
radnice a při první
příležitosti ještě přidává
k lepšímu další nehoráznosti, které mu už úředníci
provedli.
V dnešní době zaznamenáváme neskutečný
nárůst občansko-právních sporů. Jsme vyzýváni
k pomoci, k řešení, k zodpovědnosti. Nemůžeme. Ne
proto, že bychom nechtěli, ale není to v naší
kompetenci. Pro takovéto případy je jmenována
přestupková komise, která správním řízením tyto
skutečnosti projednává a řeší.
Ruku na srdce, nebylo by nejjednodušší začít
každý sám u sebe. Chovejme se tak, jak chceme, aby
se druzí chovali k nám. Neomezujme se navzájem,
neztrpčujme si život. Mnohdy na nás přenášíte Vaše
problémy jenom proto, že nejste schopni se
dohodnout
na
základních
pravidlech
pro
prachobyčejné, normální lidské soužití. Následně
na nás koukáte skrz prsty a myslíte si, že neděláme,
co máme.
Zkusme tedy zcela samozřejmě ctít základní
pravidla, ale i slušnost a ohleduplnost. Dobrý
nedělní oběd jistě nebude chutnat, když při něm
budeme muset poslouchat sousedovic pilu nebo
sekačku, nebo zavírat okno před dýmem z ohně,
kterým se pokoušíme zlikvidovat ořezané keře.
Společnost OREDO s.r.o. zveřejnila na svých
internetových stránkách www.oredo.cz první návrh
železničního jízdního řádu pro období 2008-2009.
Přímo
k návrhu
se
dostanete
odkazem:
http://www.oredo.cz/download.aspx?file=bd9fd1fd3663-42e7-906c-ac3a3523ea19.
Začátek platnosti nového jízdního řádu je od 14. 12.
2008. Připomínky k tomuto návrhu můžete posílat na
pana místostarostu Zdeňka Kadidla – kadidlo@meupolice.cz, 602 117 200 nebo na adresu společnosti
OREDO – Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové nebo
e-mailem na bus@oredo.cz nejpozději do 31. 7. 2008.
Na povídání na téma Sport ve městě se nás na sále
Pellyho domů sešlo 12. Děkuju všem, kteří přišli a
přispěli svým názorem. Další diskusní odpoledne se
uskuteční 17. září od 17-ti hodin opět v Pellyho
domech a tentokrát na téma Sociální a zdravotní
problematika ve městě.
Kovářova rokle by měla být do konce července tohoto
roku v pořádku. Ve čtvrtek 10. července v 10 hodin
pokračujeme v jednání se správcem a revírníkem Lesů
ČR. Při ohlédnutí zpět musím konstatovat, že jednání
jsou velmi příjemná a vstřícná a chce se mi věřit, že do
budoucna budou všechny turistické cesty schůdné bez
obav ze zranění.
V uplynulém měsíci jsem se ráda zúčastnila mnoha
společenských událostí – zejména pasování
předškoláčků na školáčky, vyřazování absolventů
9.tříd, poslední schůzky grafického oboru ZUŠ.
Příjemné byly i svatební obřady, které se snažíme
vést v duchu představ svatebčanů.
Velkou pozornost jsme v posledním čase věnovali DSO
Policka, DSO Lesy Policka. (str.4)
Do našeho partnerského města Swidnice se
vypravila mateřinka, v knihovně jsme přijali
ředitelku swidnické knihovny a organizačního

pracovníka. Výsledkem je další spolupráce –
především výměna výstav a fotografický plenér.
Výprava představitelů měst se uskuteční do
partnerského Warringtonu 8. září t.r.
Polická univerzita byla na výletě ve Stroužném.
První přednáškové odpoledne podzimního semestru
VIII. ročníku bude 10. září od 14.30 hodin na sále
Pellyho domů.
S panem Janečkem, provozovatelem pouťových atrakcí,
byla sepsána smlouva. I při letošní pouti se můžeme
těšit na pestrý program doprovodných akcí. Nebudou
chybět ani Hlasy z Kvíčerova. Své příspěvky posílejte
na adresu scholz.petr@tiscali.cz.
Zúčastnila jsem se jednání Správní rady Branky
v Náchodě.
Pochvalu za přípravu a vedení hasičské soutěže
v Ochozi posílám hasičům z Velké Ledhuje.
O všech důležitých záležitostech, akcích, závěrech
z jednání komisí a výborů jsou pravidelně
informováni zastupitelé. Využívejte jejich služeb.
I my na radnici rádi zodpovíme Vaše dotazy.
Ida Seidlmanová

Zvony ve věži hřbitovní kaple
se rozeznívají pravidelně každé nedělní ráno ve tři čtvrtě
na osm, kdy svolávají k nedělní mši a v poledne. Mistrem
zvoníkem je pan Petr Voborník.
V neděli 29. června v poledne jsem byla osobně
přítomna polednímu svátečnímu zvonění.
Že to byl obrovský zážitek, snad ani nemusím psát. Jen
bych si přála, aby tyto zvony nikdy nemusely zvonit „na
poplach“.
Děkuju všem, kteří tuto pěknou tradici udržují!
Ida Seidlmanová
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Odpadové informace
Soutěž obcí a měst v třídění odpadu
Společnost Eko-kom, a.s. pravidelně vyhodnocuje údaje
o množství vytříděných využitelných odpadů a všechna
města a obce zapojuje do soutěže ve třídění. Městu Police
nad Metují se v roce 2007 podařilo vytřídit a vykázat
společnosti Eko-kom 96,347 t papíru, 66,770 t skla,
40,236 t plastů, 0,163 t nápojových kartonů a 117,100 t
kovů. Tato množství nám zajistilo v rámci
Královéhradeckého kraje následující umístění:
11. místo ze 136 měst a obcí ve skupině 500-5000
obyvatel
17. místo ze všech 362 měst a obcí.
Je to velmi pěkný výsledek a mají na něm zásluhu
všechny domácnosti a občané, kteří řádně nakládají
s komunálním odpadem podle zákona o odpadech a městské
odpadové vyhlášky. Důkazem toho, že to pro nás má
smysl jsou nejenom mnohé příklady recyklace a
znovuvyužití většiny odpadových materiálů, ale i finanční
motivace v podobě odměny od Eko-kom, která za rok
2007 činila 297.280,- Kč.
Na druhou stranu je ale nutné konstatovat, že máme
stále ještě velké rezervy v třídění, a to především
v třídění plastů a papíru. Za rok totiž může každý z nás
vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a15 kg skla. Celkově
by tedy naše město mohlo vytřídit až 130 t papíru, 110 t
plastů a70 t skla. Podíváme-li se do popelnic kolem nás,
připravených ke svozu, jsou ony rezervy v třídění odpadu
zcela zřejmé. Zkusme v letošním roce naše umístění
v uvedené soutěži ještě zlepšit. Zvýší se tak i naše finanční
odměna od Eko-komu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Změny v dani z nemovitostí v Polici
nad Metují v roce 2009
Od 1.1.2008 vstoupila v platnost novela zákona č.
338/1992 Sb. o dani z nemovitostí v platném znění (dále jen
„zákon“), která sebou přinesla nové pravomoci obcí
v oblasti úprav výše této daně na území obce, pokud tak
obec učiní formou obecně závazné vyhlášky. Město Police
nad Metují se rozhodlo této možnosti, dané jí zákonem,
využít a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008,
kterou stanovuje změnu koeficientů přiřazených jednotlivým
obcím dle počtu obyvatel dle §6 odst.2 a § 11 odst.3 zákona
pro stavební pozemky, byty, rodinné domy a jejich
příslušenství a zároveň využívá možnosti stanovit v obci
zcela nový koeficient tzv. „místní koeficient“ dle § 12

zákona na veškeré nemovitosti na území obce (viz.
vyhláška č. 2/2008). Zároveň s touto úpravou koeficientů se
obec rozhodla v souladu s § 4 odst.1 písm.v) zákona
osvobodit veškeré pozemky orné půdy, chmelnic, vinic,
ovocných sadů a trvalých travních porostů na území obce
Police nad Metují od daně z nemovitostí. Zatímco výše
uvedená změna koeficientů – jak dle počtu obyvatel, tak
místního – je změnou, kdy poplatníci nebudou muset
podávat nová daňová přiznání na daň z nemovitostí na rok
2009 (správce daně zohlední změnu výše daně z úřední
povinnosti), u osvobození pozemků od daně z nemovitostí
platí, že pokud chce poplatník tohoto osvobození požívat,
musí si jej uplatnit do daňového přiznání k dani
z nemovitostí na rok 2009.
Prakticky tato změna pro poplatníky znamená, že
v termínu od 2.1.2009 do 31.1.2009 (!) podají stávající
vlastníci dotčených pozemků dílčí daňové přiznání k dani
z nemovitostí, ve kterém si uplatní osvobození od daně
z pozemků v souladu s §4 odst.1 písmeno v) zákona
s odvoláním na obecně závaznou vyhlášku Města Police nad
Metují č.2/2008.
POZOR!!!! Toto osvobození se týká pouze pozemků,
označovaných v daňovém přiznání jako druh A a B, neplatí
tedy pro pozemky označované jako druh C (lesní pozemky),
G (ostatní plocha) a E (zastavěná plocha a nádvoří).
Jolana Doubková,
Odd. majetkových daní a ost. agend,
Finančního úřadu v Náchodě.

Praktické dopady nové vyhlášky
č.02/2008, o stanovení koeficientu
daně z nemovitostí
ZM ve středu 25.6.2008 schválilo dále uvedenou
vyhlášku, která v roce 2009 zásadně ovlivní daňovou
povinnost majitelů nemovitostí v celém městě Police nad
Metují. Na základě možnosti dané novelou zákona č.
338/1992 Sb. o dani z nemovitostí dojde k následujícím
změnám:
a) dosud platné koeficienty, kterými se násobí základní
sazba daně u staveb, zastavěných ploch a nádvoří,
nezastavěných stavebních pozemků a ostatních ploch se
zvyšují pro Pěkov, Hony, Hlavňov a Radešov z hodnoty
0,6 na hodnotu 1 (min. sazba daná novelou zákona),
v k.ú. Police nad Metují a Velká Ledhuje pak z hodnoty
1,4 na hodnotu 1,6
b) nově je stanoven pro všechny nemovitosti na území
celého města jeden místní koeficient ve výši 2, kterým
se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé
druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových
prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory.
c) nově jsou na celém území města osvobozeny od daně
z nemovitostí pozemky orné půdy, chmelnic, vinic,
ovocných sadů a trvalých travních porostů.
Předpokladem osvobození je podání dílčího daňového
přiznání.
Jelikož daň z nemovitostí je jako jediná z celostátně
vybíraných daní stoprocentním příjmem města, očekáváme,
že po nabytí účinnosti vyhlášky dojde v roce 2009 přibližně
k dvojnásobnému výnosu z této daně. Městská pokladna tak
získá navíc tolik potřebných 1,5 mil. Kč, které mohou být
věnovány na další zvelebování města. Zvyšování daňové
povinnosti není zcela jistě populárním opatřením a ZM
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k němu přikročilo s vědomím, že nově získané prostředky
pomohou městu pokračovat v jeho rozvoji i přes finanční
závazky přijaté v minulých letech.
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 2/2008
o stanovení koeficientu daně
z nemovitostí
Zastupitelstvo města Police nad Metují se usneslo dne
25. 6. 2008 vydat podle § 4 odst. 1 písm. v), § 6 odst. 4
písm. b), § 11 odst. 3 a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
U stavebních pozemků se koeficient pro výpočet daně
z pozemků:
a) v katastrálním území Police nad Metují, Velká Ledhuje
zvyšuje na 1,6
b) v katastrálním území Hlavňov, Hony, Pěkov a Radešov
nad Metují snižuje na 1.

Článek 2
U obytných domů, u ostatních staveb tvořících
příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních
samostatných nebytových prostorů se koeficient pro výpočet
sazby daně ze staveb:
a) v katastrálním území Police nad Metují, Velká Ledhuje
zvyšuje na 1,6
b) v katastrálním území Hlavňov, Hony, Pěkov, Radešov
nad Metují snižuje na 1.

Článek 3
U všech nemovitostí na území města Police nad Metují
se stanoví místní koeficient ve výši 2.

Článek 4
Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky orné
půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních
porostů.

Článek 5
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č.
8/1993, o snížení koeficientu pro daň z nemovitostí.

Článek 6
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.
ledna 2009.
Mgr. Ida Seidlmanová
starostka

Zdeněk Kadidlo
místostarosta

DSO Lesy Policka
Prvního července uplynul rok od založení Dobrovolného
svazku obcí Lesy Policka. Po roce činnosti už je možné
posoudit, zda toto sdružení, které vzniklo za účelem
společného hospodaření v lesích, přineslo to, co se od něho
očekávalo. Na začátku vzniku sdružení stály tři obce Police nad Metují, Machov a Česká Metuje. Od letošního
ledna pak přistoupila obec Suchý Důl.
I když rok v lesnictví je velice krátká doba, uplynulé
období bylo pro svazek a začátek jeho činnosti obdobím

plným změn a nečekaných událostí. V první řadě, ne tak
důležité pro les, byly stálé změny v legislativních předpisech
a jejich výkladech, se kterými se musel svazek vypořádat a
které byly za pochodu i přes garance ze strany úřadů
měněny. V jedné době to dokonce vypadalo na zánik
sdružení. Naštěstí svazek dokázal pružně zareagovat na
překvapivé změny a najít vhodné řešení, aby mohl
pokračovat dál.
Další události už mají přímý dopad na vlastní
hospodaření v lesích. Větrné kalamity Kyrill a Emma, které
postihly za poslední dva roky veškeré lesní majetky, se
částečně dotkly i lesů svazku. Kyrill nadělal výraznější
škodu v lesích České Metuje, v ostatních lesích nebyly
škody tak významné a byly v únosné míře. Emma, až na pár
vyvrácených stromů lesy svazku minula úplně. Co však mají
tyto kalamity společné? Otřásly trhem se dřevem a
v letošním roce se přidal i problém zpracovatelů s odbytem
řeziva. To vše má za následek prudký pokles cen, nadbytek
suroviny a problémy s odbytem dřeva. Jednoduše řečeno,
nejenom že ceny dřeva klesly na úroveň počátku
devadesátých let, ale odběratelé už i dříví odmítají. Za této
situace se ukázal strategický význam DSO Lesy Policka.
Během roční činnosti se nám podařilo, jako významnějšímu
partnerovi v obchodu se dřevem, uzavírat dlouhodobé
smlouvy na odbyt dřeva s velkými odběrateli bez
prostředníků, a tím mít určitou garanci při současných
problémech s prodejem. I když cenový propad má vliv na
hospodaření svazku, zůstaly nám zachovány finanční
bonusy, dosažené při uzavírání smluv, a ty zmírňují cenové
zvraty. Při lokálních kalamitách, jako byla např. koncem
června, svazek dostal možnost navýšit objem dřeva
v obchodu, aby se kalamita stihla včas zpracovat a prodat.
V další činnosti, která už není tak problematická co se
týká hospodaření v lese, svazek zažádal ve dvou otevřených
kolech o dotace z EU a chystá se na třetí kolo, které bude na
podzim, a to na nákup technologie a opravy lesních cest.
DSO Lesy Policka se neuzavírá jen do péče o lesy
svěřené od obcí, připravil akce i pro ostatní vlastníky lesů:
Instruktážní den o používání chemických prostředků v lese a
Seminář o dotacích z EU. Připravujeme i další seminář o
zkušenostech čerpání peněz z EU pro hospodaření v lesích.
Navázala se spolupráce s obcí z Broumovska Hejtmánkovicemi, kde tvoříme společné projekty.
Lesy Policka, jako projekt, který vznikl před rokem, se
úspěšně rozvíjí a hledá další cesty hospodaření a to nejen v
lesích svěřených od obcí, ale do budoucna i možnost zapojit
se do společného hospodaření a péče o lesy pro ostatní
vlastníky lesů.
Binar Luboš, výkonný ředitel DSO Lesy Policka

Z komisí a výborů
Testování klíšťat
Napadlo Vás někdy, zda klíště, které Vás napadlo, je
nakažené? A dá se to nějakým způsobem zjistit? I já jsem si
nedávno tuto otázku položila, když jsem jednu takovou
mršku objevila na krku svého malého syna. Tuto situaci
zažil už určitě mnohý z nás a hlavou se v tom okamžiku
honí všelijaké představy. Hledala jsem tedy odpověď a našla
jsem ji. Chcete-li se zbavit obav a nejistoty, nabízím
užitečné informace.
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Stanovení infekčnosti klíštěte po vyjmutí z kůže lidí a
domácích zvířat původců boreliózy, klíšťové encefalitidy a
ehrlichiózy z přisátého klíštěte:
TICK-TEST, který si můžete koupit či objednat
v lékárně, je sada pro bezpečné odstranění klíštěte!
Obsahuje pinzetu, dezinfekční tampóny a vše co potřebujete
k vyšetření klíštěte.
Jak se účinně chránit?
I přes používání vhodných ochranných pomůcek, jako je
dostatečné oblečení, uzavřená obuv a repelenty, můžeme být
napadeni klíštětem. V tomto okamžiku jsme vystaveni riziku
vzniku onemocnění, pro jehož úspěšnou léčbu je
nejdůležitější včasná diagnóza. Největší chybou, které se
lidé běžně dopouštějí je, že klíště po vyjmutí z kůže
likvidují. Zbavují se tak možnosti velmi rychle určit riziko
nákazy přímo z klíštěte, pomocí moderní technologie ve
specializované laboratoři.
Jak probíhá stanovení?
Přisáté klíště nikdy nenatíráme krémem, olejem ani
jinými přípravky. Ideálním způsobem je použití sterilní
injekční jehly na jedno použití a podebrání klíštěte pod
místem jeho přisátí na kůži, aniž bychom se klíštěte dotkli.
Mačkáním a kroucením klíštěte, stejně jako jeho potíráním
různými krémy a oleji dochází k vyvrhnutí obsahu trávicí
soustavy klíštěte do ranky a v případě infekčnosti klíštěte
pak k ještě většímu zanesení infekce do ranky.
Po vyjmutí z kůže vložte klíště do igelitového sáčku,
neprodyšně uzavřete a odešlete do laboratoře na níže
uvedenou adresu. Je zcela jedno jestli je klíště živé či mrtvé
(nesmí však být spáleno). Nejdůležitější pro vyšetření je tělo
(zadeček) klíštěte. V laboratoři následuje izolace
genomového materiálu a stanovení přítomnosti původců
onemocnění. Informace o infekčnosti Vámi zaslaného
klíštěte Vám bude doručena do šesti pracovních dní od
obdržení vzorku. Při pozitivním výsledku pak urychleně
konzultujte další postup s lékařem.
Proč nechat otestovat přisáté klíště na borélie?
Tím, že necháte otestovat přisáté klíště na borélie zjistíte,
zda klíště bylo infikováno a zjistíte tak možnost, zda jste
mohli být nakaženi i vy.
Diagnostika boreliózy u člověka je značně
komplikovaná. Imunodiagnostiku boreliózy lze zodpovědně
provést až po několika týdnech od napadení klíštětem. V té
době ale již infekce bývá v těle tak zanesena a rozšířena, že
se často velmi obtížně provádí antibiotická léčba. Přitom
následky špatně léčené nebo neléčené boreliózy mohou být
velmi nepříjemné (trvalé kloubní potíže, nervové potíže,
atd.) až fatální.
Co to stojí?
Bohužel, toto důležité vyšetření není hrazeno žádnou
zdravotní pojišťovnou. Cena vyšetření boreliózy je 519,Kč, cena encefalitidy je 678,- Kč a cena ehrlichiózy je 476,Kč při platbě převodem včetně DPH. Příplatek při zaslání
výsledku na dobírku je 87,-Kč. Při napadení více klíšťaty
najednou je vyšetření prováděno za cenu jednoho ze všech
doručených klíšťat.
Kam posílat vzorky?
Vzorky klíšťat posílejte na adresu:
Parazitologie Gen-Trend s.r.o.
Dolní 2 SVÚ
370 04 České Budějovice
Tel: 724731832
Č. účtu: 184419542
Kód banky: 0300

Nezapomeňte uvést!
- zpáteční adresu
- telefonní číslo nebo email
- lokalitu, kde jste klíště chytili
- při platbě převodem Váš telefon jako variabilní symbol
V žádném případě neposílejte jiný biologický
materiál než celá klíšťata! Vzorky kůže, moči, krve a
jiné nebudou zpracovány!
Více informací naleznete na internetových stránkách
www.gentrend.cz
Bc. Monika Trnovská

Obsah usnesení rady města
č.12 a13/2008 ze dne 16.6. a 30.6. 2008
RM schvaluje umístění poutače Merkurmana na dobu
jednoho roku na městském pozemku u obchvatu před č.p.
200. Žadatel požádá o vyjádření DI Náchod a s městem
Police nad Metují bude sepsána dohoda o umístění poutače.
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:
František Albrecht, Mostek 78 544
75; Adámek Jaroměř, spol. s.r.o. 5 května 260; Gasco spol.
s r.o. Dělnická 384 Pardubice ; VK Investing Engeho 13
Jaroměř; Šotola Bělý
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 schvaluje parametry veřejné zakázky pro neomezený
počet uchazečů zveřejněné na IS VZ US pod názvem
"Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují
Kvalifikace uchazečů: viz návrh Ing. Tomka
Kritéria pro zadání VZ : nejnižší nabídková cena - § 78,
odst. 1, písm. b)
Podmínky VZ : záruka 60 měsíců, sankce za nedodržení
termínu dokončení 20.000 Kč/den,
Výběrová komise: Zdeněk Kadidlo, místostarosta města;
Ing. Scholz Pavel, investiční technik; Jiří Škop, odbor
výstavby MěÚ; Bořek Lubor, ředitel ZUŠ, člen RM; Ing.
Seidl Vladimír, člen RM
Náhradníci: Pohlová Rita, vedoucí odboru výstavby MěÚ ;
Ing. Jan Troutnar, vedoucí IMŽP; Ing. Vasil Bučok, ředitel
TS Police nad Metují s.r.o; Michal Mucha, Technické
služby Police n.M. s.r.o.; Ing. Pohner Pavel, tajemník
RM schvaluje parametry výběrového řízení malého rozsahu
na oddělení dešťových vod ze stokové sítě Police nad Metují
-Pod Klůčkem
kritéria: 1. nabídková cena
váha 100%
Obeslané firmy:
František
Svoboda
stavebně
mechanizační firma, Meziměstí; BSS – Broumov; HELLER
– Náchod; MOVIS – Hronov; MARATONSTAV - Úpice ;
Klíma - Suchý Důl
Výběrová komise: Zdeněk Kadidlo, místostarosta města;
Michal Mucha, Technické služby Police n.M. s.r.o.; Jiří
Škop, odbor výstavby MěÚ; Pohlová Rita, odbor výstavby
MěÚ ; Ing. Jan Troutnar, vedoucí IMŽP
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v domě
s pečovatelskou službou panu J. Johnovi od 1.6.2008 o
jeden rok do 31.5.2009.
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RM schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 1 v domě č.p. 204
v Nádražní ulici v Polici nad Metují paní Martině
Hornychové na dobu určitou do 31.8.2008.
RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení rozpočtová
opatření č. 5 až 11, celkem zvýšení příjmů o 5 224 020,- Kč,
výdajů o 4 209 180,-Kč , tř. 8 - snížení revolvingu o 1 014
840,- Kč.
RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení převod zisku
v HČ v částce 116 105,85 Kč z účtu 931 do fondu
hospodářské činnosti /ú. 903/
RM ukládá odboru IMŽP
a) prověřit a doplnit seznam pozemků navržených
k prodeji o pozemky již neexistujících cest v lánech a o
pozemky navazující na oblast s již navrženými
pozemky, dle připomínek prezentovaných na RM.
b) zjistit tržní cenu nabízených pozemků, která bude
v případě souhlasu ZM v prvním kole nabídnuta
současným nájemcům
RM souhlasí s podáním žádosti o grant do Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Glacensis na projekt Objevte
Policko a Góry Stolowe
RM bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor
v domě č.p. 79 v Pěkově. Rozhodnutí o případném
pronájmu RM odkládá do doby rozhodnutí ZM o prodeji
tohoto objektu, tj. 25.6.2008.
RM schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu města a
doporučuje ZM ke schválení poskytnutí příspěvků z výnosu
VHP v rámci rozpočtové změny č.7.
RM schvaluje prodloužení nájmu části pozemku p.č. 774 o
ploše 88 m2 v k.ú. Radešov nad Metují nájemci panu
Stanislavu Rubáčkovi od 1.7.2008 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových
organizací zřizovaných městem ve výši dle přílohy.
RM bere na vědomí smlouvu na podnájem koupaliště.
RM ukládá odboru IMŽP předkládat RM při záměru
prodeje pozemků před projednáním s jednotlivým zájemci
navrhovanou prodejní cenu.
RM ukládá na základě nabídky současných majitelů rodiny
Turkových odboru IMŽP jednat o podmínkách odkupu
jejich domů v ulici Na Babí čp. 287 a 290.
RM žádá předsedu kontrolního výboru, aby závěry
z kontroly systému odpadového hospodářství uskutečněné
12.5.2008 zformuloval do návrhu usnesení ZM.
RM schvaluje ceník pronájmu společenských prostor
hasičské zbrojnice v Radimovské ulici.
www.meu-police.cz

Chtěl bych trochu pohovořit o přístupu pracovníků TS a
všech Vás, obyvatel Police. Nemůžeme si namlouvat, že
všichni pracovníci, kteří mají úklid města na starost pracují
vždy na 100 %, a že se všichni chovají k majetku města tak,
jak by z pozice pracovníka organizace, která služby pro
město zajišťuje, měli,. Na letní práce si každoročně na úřadu
práce vybíráme z řad nezaměstnaných, abychom naše řady
posílily a byli schopni úklid zvládnout. Nezaměstnaných je
v současné době v náchodském okrese zhruba 3,2 % a to
znamená, že se jen obtížně najde někdo, kdo má zájem
pracovat. Takže práce těchto pracovníků není vždy úplně
v pořádku. Ale je nutné konstatovat, že i u kmenových
pracovníků TS není vždy vše tak, jak by mělo být. Na tom
samozřejmě budeme nadále pracovat, aby se jejich přístup
k problematice stále zlepšoval.
Na druhé straně v Polici a okolí žije přes 4000 obyvatel.
Dávno pryč jsou časy, kdy se lidé prali o trávníky, aby měli
čím krmit zajíce. Ploch k sečení neustále přibývá. To ale
není zásadní problém, protože to je otázka techniky, počtu a
přístupu lidí. Daleko horší je přístup obyvatel k pořádku po
celém městě. Nebudu mluvit o pejskařích a jejich neochotě
se ohnout. Trápí nás hlavně to, že spousta lidí ignoruje
odpadní koše. Sami denně vidíte, co všechno jsou někteří
naši spoluobčané schopni pohodit kdykoliv a kdekoliv.
Kuřáci odhazují zásadně zbytky cigaret a prázdné krabičky
na zem. Obaly od všeho možného, od čokolád, přes sušenky,
až po mastné papíry od špekáčků a salátů se válí všude.
Prázdné lahve od piva, vína a plechovky od nápojů všeho
druhu nejsou také ničím neobvyklým. Skupiny mladých,
pohříchu většinou školou povinných, nám posedávají po
městě a v lepším případě po nich zbude kupa nedopalků a
par lahví od piva nebo vína, v horším případě i ohnuté
značky, vysypané popelnice atd.
Toto vše píšu především pro ty, kteří dodnes
bezmyšlenkovitě a automaticky házeli vše výše jmenované
na zem. Zkuste si najít nejbližší koš s tím, že tak pomůžete
tomu, aby Police, která v posledních letech určitě udělala
mnoho kroků k tomu, aby byla pro nás všechny příjemným
a klidným domovem, byla ještě krásnější, a abychom
nemuseli řešit otázku, zda je a nebo není ve městě čisto. Za
TS můžu slíbit, že i my uděláme další kroky k tomu, aby
vše bylo, v rámci našich možností, tak jak má být.
Pokud budete mít oprávněné připomínky k tomu, co se
Vám nelíbí na městských pozemcích, volejte prosím přímo
na TS na čísla : 602772284 – p. Mucha nebo na moje číslo
606622276.
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS

Čistota města

Kotelna sídliště

Pro všechny občany města Police – již delší dobu řešíme
s radnicí, zda je ve městě pořádek nebo ne. Na jedné straně
jsou hlasy, které nám jako TS říkají, že nikdy tak čisto jako
je teď ve městě nebylo, na druhé straně jsou hlasy,
především z radnice, že je ve městě nepořádek.
Z mého pohledu je oboje pravda. Všeobecně si myslím,
že se čistota ve městě zlepšila, ale jsou samozřejmě místa,
kde není vždy vše v pořádku. TS udržují více než 20 km
silnic a k tomu příslušný počet km chodníků. Teoreticky
tedy 40 km, když budeme uvažovat, že je všude chodník na
obou stranách. K tomu je zhruba 60 000 m2 travnatých ploch
od rozloh v tisíci m2 jako je třeba sídliště až po zastrčené
plácky s několika m2. Nechci zde polemizovat o tom, kolik
máme na tyto plochy pracovníků a kolik techniky, protože
to nebude nikdy úplně ideální.

V sídlištní kotelně je v provozu nový kotel ( viz.
přiložené foto).. V letním období budeme zajišťovat ohřev
teplé vody jen z tohoto kotle. Kogenerace i oba starší kotle
s nižší účinností jsou vypnuté. Dle předběžných výsledků za
červen je spotřeba plynu o cca 2300 m3 nižší než v červnu
2007 při prodeji tepla vyšším o 20 GJ ! Vzhledem k tomu
že už jsou všechny práce dokončeny, budeme v průběhu
měsíce července sledovat všechny parametry a v srpnovém
vydání měsíčníku Vás budu informovat, jak vypadá
porovnání července 2008 a 2007. V průběhu měsíce září a
října provedeme , ve spolupráci se správci jednotlivých
domů, regulaci sytému tak, aby podíl nového kotle na
vytápění a TUV v zimním období byl co nejvyšší a naopak,
aby co nejméně byly využívány staré kotle s nízkou
účinností.
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Abychom zajistili optimální dodávku médií provedeme
ještě na všech odběrných místech chemické čištění
výměníků, které proběhne v letním období tohoto roku. Při
tomto čištění dojde, vždy na tom odběrném místě kde se
bude čistit, ke krátkodobému přerušení dodávky TUV. O
tom budete samozřejmě vždy informováni.

Práci, kterou vedl prof. Miroslav Petráš a oponovali doc.
Jiří Hošek a doc. Václav Bernášek, byla obhájena 26. 5.
2008. Gratulujeme a velice si vážíme toho, že takovou práci
o polickém rodákovi a významném muzikantovi budeme mít
ve fondu regionální literatury.

Nabídka pracovního místa
Knihovna města Police nad Metují
přijme na částečný úvazek

Správce informačních a
komunikačních technologií
(databáze, sítě, programové vybavení, aplikace)

Druh práce: správa výpočetní techniky
v knihovně - zajišťování chodu počítačové sítě
jak hardwaru tak i softwaru, údržba knihovního
systému, tvorba a správa webových stránek
knihovny, servis pro návštěvníky internetu
(pomoc při práci s internetem apod.)
Zde je jasně vidět, jak technika postupuje – kotel o
stejném výkonu je o polovinu menší.
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS

Rozpis lékařů stomatologické
služby červenec - srpen 2008
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
12.7. – 13.7.

Lékař
MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí

Tel. č.
491 582 381

19.7. – 20.7.

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

26.7. – 27.7.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov 491 502 525
MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov
491 521 839

02.8. – 03.8.
09.8. – 10.8.

MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

491 582 381

KNIHOVNA
Bakalářská práce
Pro následující řádky si vypůjčím název knížky Dobří
holubi se vracejí, ale tím jakákoliv podobnost s titulem pana
Pecháčka končí. A zůstává jen radost, že se v knihovně
objevila křehká dívenka, ze které se vyklubala bývalá
návštěvnice knihovny a obyvatelka Police, slečna Helenka
Matyášová. Dnes je už absolventkou bakalářského studia na
Akademii múzických umění v Praze a přišla nám nabídnout
svou bakalářskou práci, jejíž obsah už vystihuje název:
Osobnost violoncellisty Hanuše Wihana na pozadí
kulturně historickém. Více napovídají názvy kapitol
obsahu, např. Dětství a studijní léta H. Wihana, Wihanovo
rodiště – Police nad Metují, Rodina a předkové, Za
hranicemi vlasti, Období po návratu H. Wihana do Čech.

Požadavky: SŠ/VOŠ - zaměření informační
technologie, aktivní znalost PC, znalost správy
Microsoft Windows 2003 Server a Microsoft
Exchange, základní znalost tvorby webových
stránek, dobré komunikativní a organizační
schopnosti.
Odměňování dle platných předpisů.
Nástup podle dohody v průběhu srpna 2008.
Kontakt:
Věra Plachtová, ředitelka knihovny
Knihovna města Police nad Metují
Masaryrovo nám. 75
549 54 Police nad Metují
Tel. 491 543 231,
e- mail: knihovna@knihovna-police.cz

Veřejné knihovny
Královéhradeckého kraje v roce
2007
Jako každoročně zpracovala Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové statistickou ročenku veřejných knihoven.
Výsledky vyšly jako volná příloha knihovnickoinformačního zpravodaje U NÁS č. 2 a jsou k nahlédnutí
v knihovně.
Že byl loňský rok pro naši knihovnu významný, ví každý
Poličák. Vždyť řada z vás se na stěhování knihovny
podílela. Fotografie nové knihovny se objevily také ve
statistické ročence. Ale jméno polické knihovny se objevuje
i vzhledem k jejím výsledkům. Je mezi 18 knihovnami
kraje, které splnily celostátní standardy veřejných
knihovnických a informačních služeb VKIS. V kategorii
obcí od 3 001 do 5 000 obyvatel máme nejvyšší procento
čtenářů z počtu obyvatel obce (19,1 %) v Královéhradeckém
kraji. Za to patří dík vám, našim čtenářům. My v knihovně
vám můžeme jen slíbit, že se budeme i nadále snažit, aby se
vám u nás líbilo.
Za knihovnice Věra Plachtová
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KINO
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 *

*****

od 16.7. do 20.7.
se nepromítá
*****

PROGRAM KINA srpen
AKTUALIZACE K 2.7.2008
Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
Čtvrtek 21.8.2008 v 19:00 hodin

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
*****

Úterý 26.8.2008 v 17:00 hodin

INDIANA JONES A TAJEMSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
*****

Úterý 16.9.2008 v 17:00 hodin

KUNG FU PANDA
*****

Úterý 30.9.2008 v 19:00 hodin

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

PELLYHO DOMY

Veřejné WC v Pellyho domech
V průběhu minulého měsíce jsme byli nuceni změnit
provozní dobu veřejných WC. Drobné projevy vandalství
jsme na začátku letošního roku řešili uzavřením WC o
víkendech. I přes tuto skutečnost se situace v červnu
zhoršila natolik, že jsme otevírací dobu WC omezili ještě
více - zaznamenali jsme přespávání v prostorách WC,
vandalství a nakonec i odcizení vybavení v částce cca Kč
7 000, které bylo nahlášeno Policii ČR.
V současné době je provozní doba WC od pondělí do
pátku: 7,30 – 17,00 hod. Mimo uvedené hodiny je
k dispozici (non-stop) vedlejší kabinka imobilního WC.
Omlouváme se za toto opatření a zároveň děkujeme za
pochopení dané situace.
Jana Rutarová
Ida Seidlmanová

VÝSTAVY
16. 7. - 7. 8. 2008
Pellyho domy
výstava fotografií
Stan Coenders, Omke Ouderman:

Holandský WESTERKWARTIER
Region Westerkwartier v severním Nizozemí je opakem
Broumovska - jedná se o plochou a méně obydlenou krajinu,
kterou vytvořili lidé, když během minulých staletí získali
půdu z moře.
Výstava otevřena dle provozní doby Infocentra
(PO – PÁ 9 – 17 hod, SO 9 – 12 hod)

KONCERTY
Město Police nad Metují Vás zve
na terasu Pellyho domů
v pátek 11. července 2008
od 18 hodin
Premiérový koncert
jazzových seskupení

"Supersaxi"
"Jazz Generation"
Drobné občerstvení zajišťuje
Martin Exner.
Vstupné: 50,- Kč
(počet míst omezen!!)
Předprodej vstupenek v Infocentru
v Pellyho domech.
(V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční
v prostorách ve 2. patře Pellyho domů)
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KURZY
Taneční kurzy
Všichni přihlášení do tanečních pro mládež, kteří
uhradili kurzovné pro letošní rok, obdrží během července
(poštou) rozpis jednotlivých lekcí a další informace týkající
se kurzu.Taneční začínají v sobotu 6. 9. 2008 v 19,00 hod na
sále Pellyho domů.
Taneční kurz pro mládež 2009 bude zahájen v září
2009. Zápis do tohoto kurzu proběhne na podzim, zájemci
budou informováni prostřednictvím Polického měsíčníku,
webových stránek a výlepových ploch. Taneční kurz opět
povedou manželé Poznarovi z Červeného Kostelce.

Taneční pro manželské a partnerské páry
Vzhledem k velkému zájmu připravujeme opět taneční
pro manželské a partnerské páry. V současné době probíhá
jednání s manžely Poznarovými a hledání vhodného
termínu. Rádi bychom kurz uspořádali již na podzim před
zahájením plesové sezóny, problémem je však kombinace
volného času Poznarových a na sebe navazujících
neobsazených termínů na sále. Pokud nenajdeme vhodné
řešení, bude kurz probíhat až od ledna 2009.
O termínu konání, zápisu do tanečních atd. budeme včas
informovat obvyklými způsoby.

NABÍDKA INFOCENTRA

Police nad Metují v datech
Miroslav Pichl
Cena 200,- Kč

Centrum kultury a vzdělávání
Pellyho domy

OHLÉDNUTÍ ZA 1. POLOLETÍM
DIVADLO
V prvním pololetí letošního roku uvedlo Kolárovo divadlo
několik velice úspěšných pořadů s vysokou návštěvností. Nejvíce
návštěvníků si přišlo poslechnout koncert cimbálové kapely
Hradišťan.
Z divadelních představení měla největší úspěch hra Neila
Simona „Drobečky z perníku“ se Simonou Stašovou v hlavní roli.
Nesmíme opominout ani místní ochotnický soubor Kolár,
který již potřetí zahrál představení Báječná léta pod psa a
návštěvností se řadí mezi první tři nejnavštěvenější představení.
Na premiéru 7. 12. 2007 přišlo celkem 372 lidí a na reprízu
29. 12. bylo jen o 11 diváků méně.
Pro zajímavost uvádíme návštěvnost jednotlivých kulturních
akcí. Celková kapacita divadla je 373 míst.
Lenka Dusilová Trio
Báječná léta pod psa
Co v detektivce nebylo
Hradišťan
Drobečky z perníku
Katapult

Miroslav Šmíd
Cesty a návraty

Kraj mého života
BROUMOVSKO

Cena 295,- Kč

Cena 469,- Kč

Turistický průvodce
Policka
Cena 30,- Kč

119
262
240
370
296
334

lidí
lidí
lidí
lidí
lidí
lidí

Na vstupném bylo vybráno 296.110,- Kč. Přímé náklady
spojené s realizací představení (honoráře účinkujícím, autorská
práva, doprava apod.) se pohybovaly okolo 310.000,- Kč.

Provozní náklady divadla nejsou za první pololetí vyčísleny,
protože měsíc červen nebyl ještě v době uzávěrky Polického
měsíčníku zcela zaúčtován. Jsou v souladu s rozpočtem
stanoveným pro letošní rok.

6. 1. 2008

Lenka Dusilová
Trio

Policko
Cena 10,- Kč

Historické počátky města
Police nad Metují - M. Pichl
Cena 5,- Kč
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19. 1. 2008 - Báječná

1. 2. 2008 -

léta pod psa

9. 6. 2008 -

Katapult

Co v detektivce nebylo
KINO
Během prvního pololetí jsme promítli celkem 24 filmů.
Průměrná návštěvnost na 1 představení byla 70 diváků. Celkové
tržby byly 72.740,- Kč. Z této částky bylo zaplaceno 1.679,- Kč
Českému fondu kinematografie, 40.104,60 Kč distributorům
filmů za půjčovné.

I zde je situace s provozními náklady stejná, jako bylo
uvedeno výše, u divadla.

PELLYHO DOMY

31. 3. 2008 – Hradišťan

31. 5. 2008 -

I v Pellyho domech se uskutečnily četné akce. S velkým
zájmem a kladným ohlasem se setkaly především taneční pro
manželské a partnerské páry a dále počítačové kurzy, které jsme
pro veřejnost pořádali ve spolupráci s firmou POE Educo.
Počítačová učebna byla od ledna do května vytížena téměř
denně – kromě již zmíněných kurzů pro veřejnost zde probíhaly
rekvalifikační kurzy pořádané Úřadem práce, školení pro
zemědělce připravené Zemědělským fondem a Agrární komorou
Náchod nebo školení pro zaměstnance městského úřadu.
Sál sloužil několika plesům, cestopisným přednáškám a
koncertům, dále cvičení s Olgou Šípkovou, zasedání ZM,
pravidelným setkáním Senior klubu a Polické univerzity volného
času atd. Své zasedání zde uspořádal např. Euroregion
Glacensis. Hojně navštívená byla výstava motýlů, brouků a
minerálů Zdeňka Vancla. Pro křest knihy Miroslava Šmída byla
kapacita sálu téměř nedostačující.
Několik výstav proběhlo ve vstupních prostorech.

Drobečky z perníku

Učebny v nejvyšším patře jsou pravidelně využívány pro
výuku cizích jazyků. Dále se zde uskutečnily řemeslné kurzy
(mramorování papíru, pedig), seminář týkající se projektů a
možnosti získávání financí, četná firemní školení.
Ke konci prvního pololetí činí příjmy Pellyho domů přibližně
370 000,-. Vzhledem k tomu, že se jedná o první rok fungování
objektu, nebylo jednoduché sestavit pro tento rok rozpočet.
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Rozpočtové příjmy byly proto stanoveny na Kč 350 000,-.
Doufáme, že i v druhém pololetí se nám podaří prostory
maximálně využívat a pronajímat a dosáhnout co nejvyšších
příjmů.

Provozní náklady nejsou také za první pololetí stanoveny
s ohledem na účtování. Výdaje jsou ale v souladu se schváleným
rozpočtem.

V současné době již dokončujeme program pro podzimní
měsíce. S připravovanými akcemi vás seznámíme v nejbližší
době a budeme se těšit na setkání s vámi v kině, divadle,
Pellyho domech nebo na některé z dalších akcí.

Radka Vlachová a Jana Rutarová

Polická pouť 14. - 17.8.2008
Letošní Polická pouť začíná ve čtvrtek 14.8.2008
koncertem komorního orchestru Barocco sempre giovane se
sólovým vystoupením houslisty Václava Hudečka.
Novinkou letošní pouti bude sobotní středověký program
agentury Armentum v klášteře spojený s řemeslným
jarmarkem. V rámci programu vystoupí kejklíři, budou
odehrány pohádky pro děti a na večer se můžeme těšit na
ohňovou show. Během dne budou moci nejen děti vyzkoušet
netradiční hry a soutěže jako Harantův trenažér výpadů,
Rytířské kuželky či Střelbu z luku a mnohé další. Nenechte si
ujít výjimečný den na nádvoří v polickém klášteře.
Jako tradičně budou probíhat každoroční výstavy – Český
svaz chovatelů, Citrusáři, Historická vozidla atd. V Pellyho
domech bude dne 16.8. zahájena výstava obrazů a koláží
Pavla Frydrycha a Martiny Váňové s názvem Parné léto –
Paměť sněhu, v Dřevěnce výstava obrazů od polského malíře
Ryszarda Chmiela a 11.8. bude zahájena Prodejní výstava
balkonových květin v zahradnictví u kláštera. Jako tradičně
se můžou děti těšit na klasické pouťové atrakce, které opět
zajišťuje firma Janeček z Prahy. Na závěr sobotního dne se
můžete přijít podívat na ohňostroj.
Výše uvedené akce jsou jen střípkem toho, co pro vás
chystáme. Můžete se těšit na bohatý kulturní program, o
kterém vás budeme včas informovat.
Vyzýváme také všechny, kdo bude o pouti něco dělat pro
lidi (výstavy a jiné aktivity) a chtěl by být přidán do
souhrnného přehledu k dalším konaným akcím, aby se
zastavil u nás na Informačním centru v Pellyho domech nebo
nás kontaktoval na e-mail: kultura@policko.cz, tel.:
491 421 501. Děkujeme.
Podrobný program si budete moci přečíst v příštím čísle
polického měsíčníku, na vývěsních plochách nebo na
webových stránkách www.policko.cz.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují
čtvrtek 14. srpna 2008 v 18.00 hodin

BAROCCO SEMPRE
GIOVANE
Umělecký vedoucí Josef Krečmer

ITALIANI CONCERTI
GROSSI
Sólisté:
VÁCLAV HUDEČEK
Josef Špaček, Petr Matěják, Jan Mráček – housle
Helena Matyášová – violoncello
Vstupné: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč
Předprodej na Infocentru v Pellyho domech
od 1.srpna 2008.

Výtvarná soutěž – „Co můžeme
udělat pro své zdraví“
Ve dnech 4.- 19.6. se v Pellyho domech u příležitosti
Světového dne zdraví konala výtvarná soutěž na téma „Co
můžeme udělat pro své zdraví“. Děti si jako vždy velmi dobře
poradily a zhostily se úkolu na výbornou. Soutěž byla
rozdělena do 2 věkových kategorií, z nichž 1. stupeň zastoupila

12
ZŠ ve Žďáře nad Metují a 2. stupeň ZŠ v Polici nad Metují.
Všichni, kdo se této výstavy zúčastnili, mohli hlasovat o
nejhezčím obrázku. Hlasování se zúčastnilo celkem 54
návštěvníků. Vítězi se stala děvčata. Na jejich krásné nápady se
můžete podívat společně s námi Za 1. stupeň poté v Kolárově
divadle převzala věcnou cenu:

E. Pohnerová ze 4. třídy

a za 2. stupeň M. Térová ze 7.B

Všem, kteří se soutěže zúčastnili a podíleli se na ní,
především učitelkám ZŠ Žďár nad Metují Mgr. Lence Fulkové
a ZŠ Police nad Metují Mgr. Mirce Seidlové, děkujeme, nám se
výkresy líbily opravdu všechny, a v příštím školním roce si pro
vás, děti, opět připravíme nějaké překvapení, které zatím ještě
neprozradíme. Ale už nyní se těšíme, co vymyslíte. ☺
Za ZS komisi M. Trnovská

Jaroslav Cita

Zprávičky z polické školičky
Na konci školního roku, kdy se loučíme s budoucími
prvňáčky, se sluší poděkovat všem, kteří obohatili dění ve
třídě Berušek a Kopretin.
Děkujeme: - p.Hlaváčkovi za exkurzi u profes. hasič.
sboru ve Velkém Poříčí n. Met.
- machovským myslivcům p.Zimovi, Mazurkovi,
Šimkovi za nevšední zážitky – ukázka myslivec. trofejí,
uloveného divočáka, hra na lesní roh a ukázka
poslušnosti loveckého psa
- pí učitelkám Nádvorníkové, Pátkové za pozvání
k prvňáčkům do školy na vyučovací hodinu
- pí vychovatelce Kosové za návštěvu školní družiny
- pí Skalické, Krtičkové a Urbanové za zajímavou
prohlídku keramiky firmy Hauk
- maminkám Antlové, Brýdlové, Dostálové, Foglarové a
Kaněrové za pohoštění na besídce a spaní ve školce
- maminkám Meierové, Steinerové a Honzíkovi
Steinerovi za zpestření stezky odvahy na školní zahradě

Poděkování také patří všem rodičům předškoláků ze tříd
Berušek i Kopretin za výbornou spolupráci po celý školní
rok.
Třídní učitelky - Šimková, Kleinerová, Obršálová, Suchomelová

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Definitivní tečkou za jarním semestrem 8. ročníku
Polické univerzity volného času byl poznávací výlet,
tentokrát do místa velmi blízkého, do Stroužného. Sraz
účastníků byl ve Žďárkách, kam se dopravili samostatně
vlastními auty, autobusem a někteří pak, aby prokázali svou
dobrou fyzickou kondici a věčné mládí, dojeli na místo
srazu na kolech. Ze Žďárek jsme se za krásného počasí
vydali na další cestu společně pěšky. Cesta vedla pod
kopcem Borek, údolím mezi Závrchy a Mokřinami a po
cestě jsme měli možnost nejen pozorovat krásnou přírodu,
ale také vyslechnout mnoho zajímavého o dolování uhlí
v této oblasti. A za průvodce jsme měli člověka opravdu
povolaného, na slovo vzatého odborníka v tomto oboru, m.j.
autora zajímavé knížky Ve znamení mlátku a želízka, pana
Václava Jiráska. Ten jako absolvent Vyšší průmyslové školy
hornické v Úpici prošel mnoha hornickými profesemi, od
prostého horníka až po funkce technické a závěr své aktivní
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činnosti strávil ve funkci archiváře – dokumentaristy na
ředitelství Východočeských uhelných dolů v Trutnově.
V současné době je však především zaníceným badatelem
v historii podkrkonošského hornictví, kde je mu zdatnou
spolupracovnicí i jeho manželka Věra. A tak jsme se
dozvěděli o začátcích těžby uhlí ve Žďárkách, kdy v roce
1800 sem přišli první havíři hronovského „šichtmistra“
Frankeho, o ne příliš úspěšném těžařském působení
hronovského faráře Josefa Regnera - Havlovického, známé
to postavy z Jiráskova románu U nás, o vzniku jámy
Vilemína a o jejím největším rozkvětu v letech 1907 – 22,
kdy byl majitelem továrník Gustav Deutsch ze Dvora
Králové. Po tomto období následovala už jen občasná
pokoutní těžba místních obyvatel pro vlastní spotřebu.
Zašlou slávu jámy Vilemína dnes připomíná již jen hospoda
V dolech, využívající budovy tehdejší kovárny a konírny
s ubikacemi. Zajímavé a pro mnohé asi i překvapující bylo
zjištění, že při oslavách Božího těla se zde pořádaly
hornické poutě, kdy tato místa ožívala množstvím různých
krámků, houpaček, kolotočů a dalších atrakcí.
Po absolvování této příjemné procházky jsme dospěli do
cíle naší cesty, do Stroužného, kde nás čekalo velmi milé
přijetí ve farním domě Kalwinka a kde hned u vchodu jistě
každého českého návštěvníka zaujme pamětní deska,
připomínající pobyt T. G. Masaryka, který tato místa
navštívil v letech 1901 a 1903. Dům Kalwinka patří sice
v současné době Církvi evangelické - reformované, ale
v minulosti byl domem, kde trávil své dětství náš milý
spolužák Beneš. Zde jsme pak při zákuscích a výborném
čaji nebo stejně výborné kávičce vyslechli vyprávění o
historii této části Českého koutku. Ústy paní Vlasty
Klapalové a její kolegyně paní Vlasty Střihavkové na nás
tak promluvila minulost tohoto kraje, kde se po staletí
prolínaly kultury tří národů – Čechů, Němců a Poláků.
Připomněli jsme si tak znovu českého evangelického
kazatele a učitele Josefa Arnošta Bergmana, který zde
působil v letech 1830 – 49 a odešel pak odtud do Ameriky,
kde se zúčastnil i války Severu proti Jihu, nebo pastora Dr.
Martina Hoffmanna, který zde působil v letech 1933 – 46. A
také jsme si oživili nešťastné „stěhování národů“, událostí,
dá se říci doby nedávné, kdy po skončení druhé světové
války byli odsud vysídlováni obyvatelé české i německé
národnosti a naopak tento kraj osídlovali Poláci, především
ti, kteří byli předtím vyhnáni z východních polských území.
Všechny tyto události jsou smutným mementem poválečné
imperiální politiky tehdejšího Sovětského svazu. Někteří
z účastníků výletu pak vyprávění doplnili o vlastní, ne příliš
radostné zážitky, kdy jako děti opouštěli s rodiči tajně své
domovy a překračovali jen s nejnutnějšími potřebami,
z polské strany ostře střeženou, československou hranici,
aby zde v Československu hledali nový domov.
Nicméně, čas ubíhal, a tak jsme se vydali na chvíli ještě
do blízkého kostela, kde jsme vyslechli krátký varhanní
koncert pana Pavla Pavlíka a pak už následovala cesta zpět
se zastávkou v místním restauračním zařízení Gospodarstwo
Rybne, kde si větší část účastníků pochutnala na smažených
pstruzích. Menší část pak dala přednost stravě
vegetariánské, tj. ječmenu a chmelu ve formě zlatavého
moku, jehož slušný pramen nalezla v již dříve zmíněné
hospodě V Dolech. Pak už následovala poslední etapa
výletu, cesta do Žďárek a odtud do našich domovů.
Na závěr nezbývá než poděkovat za opravdu zdařilé
zakončení jarního semestru PUVČ organizátorce a
průvodkyni celou akcí paní Vlastě Klapalové, její kolegyni

paní Vlastě Střihavkové a panu Václavu Jiráskovi za
zajímavá vyprávění, panu Pavlu Pavlíkovi za krásnou hudbu
a samozřejmě paní Mgr. Idě Seidlmanové nejen za přípravu
pohoštění v Kalwince, ale především za její neutuchající
energii, starostlivost a péči, které Univerzitě věnuje.
A my, vážení přátelé, milé spolužačky a spolužáci, my
posluchači PUVČ, zamáčkněme v koutku oka slzu lítosti
nad právě ukončeným semestrem a vrhněme se s úsměvem
do náruče nadcházejících prázdnin. Ale 10. září opět na
shledanou v lavicích polické Alma Mater.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Gymnázium Broumov
s absolventy

se

loučilo

Třetí květnový týden na
broumovském gymnáziu patřil již
tradičně studentům 4. ročníku a
oktávy. V letošním roce u dvou
maturitních
komisí
úspěšně
odmaturovalo všech 55 studentů 30 ve čtyřletém a 25 v osmiletém
studijním oboru. Mezi úspěšnými
maturanty bylo i několik Poličáků - Lenka Havlíková, Eva
Kudláčková, Petr Kysela, Kristýna Šrámková, Alena
Tranová a také studenti z blízkého okolí - Josef Ducháč ze
Žďáru nad Metují a Josef Vysoký ze Suchého Dolu.

Slavnostní vyřazení absolventů a předávání maturitních
vysvědčení se letos poprvé konalo v režii Nadačního fondu
Gymnázia v Broumově - ve výstavní síni Staré radnice.
Vysvědčení společně předali ředitel školy Karel
Výravský a třídní učitelky Helena Čtvrtečková (oktáva) a
Květoslava Strašilová (4. ročník). S absolventy a jejich
rodiči se za město Broumov rozloučila starostka Broumova
paní Libuše Růčková.
Všem absolventům přejeme šťastné vykročení do života
a hodně úspěchů při přijímacích zkouškách na vysoké školy.
Z. Cikrytová, Gymnázium Broumov

Základní umělecká škola informuje…
Začaly prázdniny a za námi je zase další školní rok.
Náročný, ale také velice úspěšný. O mimořádných úspěších
našich žáků v nejrůznějších soutěžích jsme vás informovali
v minulých číslech Polického měsíčníku. Od poslední
uzávěrky v červnu však proběhlo ještě několik akcí, ke
kterým se nyní krátce vrátíme:
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•

Vítězství na „Prague Junior Note“

Ve dnech 6. – 8. 6. 2008 proběhl v koncertním sále
Bohuslava Martinů na pražské AMU další ročník prestižní
soutěže „Prague Junior Note“ – letos věnovaný houslistům a
klavíristům. V této mimořádně náročné soutěži se naši žáci
probojovali na přední místa a v jednotlivých kategoriích se
umístili takto:
0. kategorie:
Anna Lichá – 2. cena
Anna Klára Pospíšilová – 3. cena
1. kategorie:
Karolína Karpfová – 2. cena
Kateřina Karpfová – Čestné uznání I. stupně
2. kategorie:
Markéta Nádvorníková – 1. cena
Anna Novotná – 3. cena
3. kategorie:
Hana Stejskalová – 2. cena
4. kategorie:
Šimon Michal – 1. cena (absolutní vítěz soutěže)
Šimon také získal další mimořádné finanční ceny:
Cena Nadace B. Martinů
Cena Nadace Život umělce
Cena Inter-Podium,
kterou spolu se Šimonem získala také Markéta
Nádvorníková.

•

Mezinárodní kontrabasová soutěž v Blatné

O týden později ve dnech 13. – 15. 6. 2008 se
v jihočeské Blatné
(rodišti
významného českého
kontrabasisty a pedagoga Františka Simandla) konal 4.
ročník mezinárodní kontrabasové soutěže pro žáky
hudebních škol, konzervatoří a akademií. Zúčastnily se i
naše kontrabasistky Anna Blažková a Linda Sáričková a obě
přivezly stříbrné medaile – Anna z I. kategorie do 15 let a
Linda z II. kategorie do 19 let.

•

Slavnostní koncert k 15. výročí založení
prvního orchestru ZUŠ

Tentýž víkend v neděli 15.6.2008 uspořádalo na sále
Pellyho
domů
smyčcové
oddělení
naší
školy
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 představily současné smyčcové
orchestry:
Smyčcový soubor nejmladších žáků
Dětský komorní orchestr
Archi piccoli – komorní orchestr nejstarších žáků se
kterým vystoupili sólisté:
Anna Skálová (Michigan university)
Matouš Michal (Pražská konzervatoř)
Šimon Michal a Žaneta Obršálová
(letošní absolventi ze třídy Ladislava Michala, přijatí na
Pražskou konzervatoř)
Této slavnosti se zúčastnili i představitelé houslařských
firem AkordKvint a ArsMusic z Lubů u Chebu, kteří na
závěr koncertu předali naší škole mimořádně cenný dar:
mistrovskou violu menší menzury, na kterou mohou hrát již
mladší žáci!
Po koncertu následovala diskotéka pro děti z orchestrů a
raut, který mistrně připravil pan Martin Exner. O celou tuto
část večera (včetně sladkých cen pro každého člena
orchestrů) se postarala a jako zvláštní odměnu pro mladé

muzikanty zajistila paní Jana Stejskalová, za což jí (i
jménem navýsost spokojených dětí) velmi děkujeme. Bylo
to super!!

• Anička v Carnegie Hall
Na výše zmíněném koncertu s naším orchestrem vystoupila i
naše absolventka Anna Skálová, která nyní studuje hru na
housle na Michigan University v USA. Využíváme této
příležitosti, abychom vás seznámili také s další zajímavostí a
úspěchem z uměleckého působení Aničky za oceánem:
V prosinci úspěšně vykonala konkurs do New York String
Orchestra na místo zástupce koncertního mistra a s tímto
orchestrem absolvovala mimo jiné dva vánoční koncerty ve
slavné Carnegie Hall! S orchestrem pracují světové
osobnosti – na těchto koncertech to byl dirigent Jaime
Laredo a klavírista André Watts. Na programu byl mimo
jiné i 4. Beethovenův klavírní koncert G dur a Nechyběla
ani Dvořákova Novosvětská symfonie…

• Malí géniové hrají…
Ani o prázdninách struny neutichají: Ještě na konci června
odletěli bratři Matouš a Šimon Michalovi do USA na Letní
houslovou školu do Medowmount – opět na mimořádné
stipendium a pozvání prof. Charlese Avshariana. A hned od
prvních dnů je tam čekají náročné koncerty…
Ani doma nebudou ostatní houslisté zahálet: V červenci
odjedou houslisté Anna Lichá, Kateřina a Karolina
Karpfovy a Anna Novotná spolu s violoncellistou Petrem
Lichým na jižní Moravu, kde ve Znojmě proběhne 16.
července v rámci hudebního festivalu koncert nazvaný
„Malí géniové hrají nejen Vivaldiho…“ a kde se představí i
naši „malí géniové“.
Takže – gratulujeme k dosaženým výsledkům a úspěchům,
které jsou výsledkem nejen velkého talentu, ale i velké dřiny
a vytrvalosti, a přejeme, aby následující školní rok byl
neméně úspěšný!
(ZUŠ)

Malá houslistka Anna Lichá

Anička Skálová a The New York String Orchestra
v Carnegie Hall
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Finále klavírního koncertu v Carnegie Hall: diriguje Jaime
Laredo, za klavírem André Watts. V sekci prvních houslí
Anna Skálová.

Společné fotografování kontrabasistů na
Mezinárodní kontrabasové soutěži v Blatné
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola
SČMSD Hronov a Vrchlabí
s podporou Královéhradeckého kraje
ve spolupráci s

Kulturním a informačním střediskem Hronov, Pivovarem Náchod a.s.,
Občanským sdružením KRUH Hronov, ZUŠ Hronov, Regionálním muzeem Náchod,
Douwe Egberts, McCain, Školou chuti Martina Slezáka, FOMI Praha,
Mateřskou školou Hronov, Domem dětí a mládeže DOMINO Hronov,
Svatební agenturou CHER Náchod, Schöller zmrzlina,
Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje – ÚO Náchod

zve všechny milovníky zábavy, dobrého jídla, piva, vína a kávy na 5. ročník populární akce

Vavřinecký den
oslavu patrona kuchařů, pekařů, hostinských, pivovarníků, hasičů a studentů

v neděli 3. srpna 2008 od 14 hodin v Hronově
průvod s otcem Vavřincem od školy v Čapkově ulici, hlavní program v Jiráskových sadech
pro dospělé, mládež i pro děti, humorný výstup otce Vavřince, rozhovor s autorkou
kuchařek - herečkou Uršulou Klukovou a dalšími zajímavými hosty, soutěže, prezentace
odborných dovedností, ochutnávka pekařských výrobků v Jiráskově rodném domku,
kávy Piazza d΄Oro, smažených specialit McCain a dalších dobrot, módní přehlídka nejen
profesního oblečení, vystoupení mažoretek, oblíbené populární melodie, ukázky
záchranných akcí hasičů

zábava pro celou rodinu

Přijďte spolu s námi prožít zábavné odpoledne, ochutnat rožněné sele, palačinky,
perníčky, steaky, tortilly, domácí klobásky, kávu, pivo, dobré víno,
míchané nápoje a mnohé další pochoutky
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PĚCHOTNÍ SRUB T-S 5
U ZBEČNÍKA
Členové Okrašlovacího Spolku Vojenské Historie Lomnice n. Pop. tak jako v minulosti zvou širokou
veřejnost k návštěvě pěchotního srubu T-S 5 „U křížku“ u
Zbečníka. V prostorách objektu mohou návštěvníci
zhlédnout mimo dobových fotografií i nové velkoformátové
letecké snímky s objekty linie lehkého i těžkého opevnění na
Hronovsku.

Do letecké expozice příběhu členů posádky amerického
letadla B-17G , kteří 14. 2. 1945 opustili na padácích hořící
bombardér, než se zřítil u Lázní Bělohrad, přibyl nový
unikátní fragment:
Směrovka této létající pevnosti,
jedinečná ukázka kamufláže 369. B. Sq.USAAF.
Pro hlubší seznámení se s osudy jednotlivých letců je
v objektu možno zakoupit brožuru.
Objekt T-S 5 je v červenci a srpnu otevřen každý
víkend.
So: 12.00 – 18.00 hod. , Ne: 9.00 – 17.00 hod.
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Členové OSVH

SŇATKY
Už to začalo! Oddáváme o stošest… (vlastně 7 – krát)
14.6. Jan Řehák a Romana Šulcová
20.6. pár si nepřeje být jmenován
21.6. Jaroslav Grim a Martina Škodová
Pavel Král a Martina Pániková
Stanislav Rubáček a Helena Navrátilová
28.6. Václav Marek a Věra Vránová
28.6. byl v kapli na Hvězdě uzavřen církevní sňatek

Jan Řehák + Romana Šulcová : jediný liják tohoto dne se trefil
přesně nad Hvězdu ve 12,30. Všichni byli stateční, vydrželi!

STATISTIKA
K 30. 6. 2008 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4270 obyvatel.

JUBILEA
V červnu 2008 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Alžběta Urbanová
pan Jan Rexa
75 let
pan Jan Smejkal
paní Marie Vlčková
80 let
pan Ladislav Škop
paní Aloisie Krtičková
paní Zdana Entlerová

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.

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Jako již tradiční událost proběhlo předávání vysvědčení
absolventům devátých tříd ZŠ v Polici nad Metují.
Slavnostně jsme se rozloučili se třemi třídami po 25, 22 a 23
žácích. Hodně úspěchů v dalším studiu a štěstí v životě jim
popřáli za školu zástupce ředitele Zdeněk Teichman a třídní
učitelky (Vilma Scholzová, Renata Teichmanová a Jiřina
Vlčková). Za město paní starostka Ida Seidlmanová a za
komisi pro obřady a slavnosti paní Jana Ťoková.

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
Ve středu 25.6.2008 jsme poprvé poskytli obřadní síň
úřadu další významné události. Malí ‚velcí‘ předškoláci se
loučili se svou mateřskou školou a byli pasováni na školáky.
Paní ředitelka MŠ Dana Baláková celou slávu vedla,
promluvila paní starostka Ida Seidlmanova, za komisi pro
obřady a slavnosti se zúčastnila paní Teichmanová. Děti
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byly ostužkovány a dostaly na památku malou knížku
omalovánek.

Broumově), případně požádá o stažení z webu
technologicky zdatnějšího známého. Tento formulář (pozor!
má 15 stran) si žadatel doma vyplní a zanese na pracoviště
CzechPOINT.
V obou případech musí žadatel přijít osobně a s platným
občanským průkazem.
Pokud vše proběhne jak má, odchází zájemce o živnost
s Potvrzením o přijetí podání a od této chvíle může
podnikat.

Upozornění: pracovnice CzechPONTu neprovádí
kontrolu správnosti ani úplnosti podání. Její role
není kontrolní, ale zprostředkovatelská a ve vztahu
k živnostenskému úřadu funguje jako podatelna.
Není tedy povinna a dokonce ani oprávněna
revidovat údaje ve formuláři a poskytovat rady a to
ani na přímou žádost podatele.

ZLATÁ SVATBA
Krásné výročí - zlatou svatbu – oslavili v rodinném
kruhu 14.června manželé Jaromír a Irena Šulcovi z Police
nad Metují.
Gratulujeme a přejeme i nadále spokojenost, pevné
zdraví a rodinné štěstí.

Ověřování kopií
Od 1.7.2008 vstoupila v účinnost novela zákona o
ověřování (zák. č.189/2008), kde jako jedna z novinek je, že
můžeme provést ověření shody kopie s originálem
cizojazyčné listiny, pokud byla kopie ověřované listiny
pořízena ověřující osobou.
V praxi to znamená, že Vám můžeme ověřit kopii
listiny, která není v češtině.
Dosud jsme takovou žádost museli odmítat

Ještě bych Vás v této souvislosti ráda upozornila, že
je opravdu výhodou využívat k návštěvě pracoviště
(matrika, občanské průkazy, ověřování, CzechPOINT)
úředních dnů, tj. pondělí a středy. Setkáte se tu možná
s krátkou frontou, ale za to se vstřícným pracovníkem. V
ostatních dnech zpracováváme Vaše žádosti, chystáme
podklady pro obřady (a těch je nyní požehnaně), jezdíme
na školení, navíc se zastupujeme v době dovolených.
Může se tedy stát, že narazíte na zavřené dveře.
Samozřejmě, po domluvě ( 491/ 509 990 a 491/
509 991), se budeme snažit vyhovět i v jiné dny.
Děkujeme.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Červen u skautů
Posledních 14 dní nás CzechPOINT zlobil, zejména
Katastr nemovitostí. Technické záležitosti byly doladěny a
opět fungujeme!
Novinkou je posílení bezpečnosti Czech POINTu
zavedením tzv. komerčního a kvalifikovaného certifikátu.
Tzn.,že se může bezpečně přihlásit jen obsluha, která se
správně identifikovala a je skutečně oprávněna přistoupit
k centrále CzechPOINTu. Certifikáty jsou uloženy na tzv.
tokenu. Tokeny jsou osobní, vázané na konkrétního
obsluhujícího pracovníka. Kromě toho má každý pracovník
svůj PIN a přihlašovací heslo.
Od 1.7.2008 je nová služba – zájemce může učinit
podání Živnostenskému úřadu k založení živnosti ,
případně jejich změn, a to v elektronické nebo listinné
podobě.
Elektronicky: zájemce o založení živnosti si vyplní
jednotný registrační formulář na webových stránkách
Hospodářské komory ČR (www.komora.cz). Odešle jej na
server Hospodářské komory a systém mu obratem
vygeneruje číslo tzv. tiketu. S tímto číslem přijde podatel na
pracoviště CzechPOINTu, kde se dokončí elektronické
podání žádosti na ŽÚ.
Podání v listinné podobě: pokud podatel nemá doma
PC, nebo možnost připojení k internetu, vyzvedne si
formulář na živnostenském úřadě (nejblíže v Náchodě nebo

Byl skutečně velmi bohatý na události i úspěchy. Už
jeho začátek byl zajímavý - hned prvního června skauti
pomáhali při dětském dnu, odpoledne Jirka Karpf postavil
ve Žďěřině naše indiánské tee-pee, aby děti z mateřských
škol z České Metuje, Petrovic a Bezděkova mohli vyrazit na
indiánský výlet. A kupodivu stejné téma, tedy indiáni, bylo
motivem i pro Hry seniorů v Domově důchodců v Polici.
Tam jsme také postavili indiánské tee-pee a pomáhali při
organizaci her.

Vlčata podnikla dvoudenní výlet do Machovské Lhoty,
na kterém si vyzkoušela spaní pod stanem, některá dokonce
úplně poprvé. Také vystoupila na Bor a prošla celé bludiště.
Skauti vyrazili na dlouho očekávanou třídenní akci
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nazvanou Minipuťák Polickem. Strávili dvě noci pod
širákem – jednu v Bělém a druhou na Ostaši. Vztah
k domovu, ke kraji, v němž žijeme, smysl skautského
zákona, to byla hlavní témata, která je provázela celým
putováním. Nejen, že si povídali o historii Policka, ale našel
se i čas na vyřezávání skautské lilie, zamyšlení nad
skautským zákonem, posezení u ohně a mnoho her. Ve
stejnou dobu vyrazily do terénu i skautky, páteční večer
strávily na chatě nedaleko hřebene Broumovských stěn,
prožily mnoho nezapomenutelného a v sobotu se plné
(nejen) dojmů vrátily domů.

Filatelistický kroužek
Na konci května byl vydán aršík známek Ochrana
přírody – Třeboňsko, kraj rybníků a tůní Biosférická
rezervace UNESCO. Jako by i známky chtěly zvát na
dovolenou.
U příležitosti vydání známky vychází v den vydání i
obálka dne vydání FDC s příležitostným razítkem. Také na
nich jsou motivy z krásných jižních Čech a jmenovitě
Třeboňska.

Známky v hodnotě 10,- a 12,- Kč s příležitostnými
razítky Třeboň a Lomnice nad Lužnicí.

Během června jsme také dvakrát vyrazili do terénu
v rámci projektu Hraničníky Broumovska (ten byl finančně
podpořen Agenturou pro rozvoj Broumovska), pokračovali
jsme v mapování a dokumentaci starých hraničních kamenů
mezi broumovským a polickým panstvím.
Naším největším úspěchem však byla nepochybně účast
světlušek v krajském kole závodů vlčat a světlušek. Jejich
píle v přípravě slavila své úspěchy. Ve velmi vyrovnaném
závodě obsadily druhé místo (z jedenácti nejlepších
v Králohradeckém kraji). Překonaly tím i své přemožitelky
z okresního kola. Letošní krajské kolo bylo pořádáno na
břehu Divoké Orlice pod zříceninami hradu Potštejn.
Závody byly doplněny doprovodným programem, a tak
světlušky strávily v tomto krásném prostředí celý víkend.
Tím všechny účastníky provázel loupeživý rytíř Mikuláš
z Potštejna. V sobotu večer pak byli ve zříceninách hradu
za svitu pochodní úspěšní účastníci pasováni na královské
panoše a byla tak oceněna jejich statečnost v závodech i
dalších aktivitách.
Začínají prázdniny a s nimi nás čekají tábory. Letos
máme dva. Vlčata a světlušky stráví čtrnáct dní na břehu
Divoké Orlice kousek od Bartošovic v Orlických horách,
skauti a skautky mají svůj tábor na Šumavě nedaleko
Prachatic.
Josef Hejnyš

Známky v hodnotě 14,- a 18,- Kč s příležitostnými
razítky Suchdol na Lužnicí a Chlum u Třeboně.
Stanislav Plachta

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
ZATMĚNÍ SLUNCE 1. SRPNA
Nejnápadnějšími astronomickými úkazy jsou bezesporu
zatmění Slunce a Měsíce. Pokud nám počasí dovolí, budeme
oba úkazy pozorovat právě o letošních prázdninách. První
bude zatmění Slunce, které proběhne sice až v pátek 1.
srpna, ale z důvodu uzávěrky PM si průběh úkazu popíšeme
již nyní.
Za úplným zatměním bychom se museli vypravit
daleko na severní pobřeží Kanady, kde zatmění začíná a
postupuje přes Grónsko, Severní ledový oceán, Sibiř,
Mongolsko a končí v Číně.
Za částečným zatměním Slunce nemusíme nikam
cestovat. Bude pozorovatelné z celého území České
republiky.
V 10 hodin 51 minut nastane tzv. první kontakt. Od
tohoto okamžiku budeme pozorovat postupné zakrývání
Slunce naším Měsícem.

19
V 11 hodin 42 minut dosáhne zakrytí Slunce maxima,
které pro naši zeměpisnou polohu činí 25%.
Postupné odkrývání Slunce
bude ukončeno tzv.
posledním kontaktem ve 12 hodin 34 minut.
Příští zatmění Slunce, které uvidíme z našeho území,
nastane 4. ledna 2011. Maximální fáze bude činit 80%.

POZOROVÁNÍ ZATMĚNÍ SLUNCE
Nejspolehlivějším prostředkem pro pozorování zatmění
Slunce jsou speciální solární brýle, které běžně zakoupíme
v obchodech s astronomickou technikou. (Kvalitní brýle by
měly mít známku CE).
Nejjednodušší pomůckou pro pozorování je ochranný štít
pro svařování elektrickým obloukem. Stačí i pouhý filtr do
tohoto štítu označený na okraji číslem 12 nebo 13.
Je třeba upozornit i na zásadně nevhodné pomůcky.
Jsou to obyčejné sluneční brýle, barevné fotografické filtry a
tzv. „ začouzená sklíčka“. Pamatujte na to , zrak máte
pouze jeden !!!

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 22. července ve 12 hodin 55 minut SELČ
vstupuje do znamení Lva,
4. července je Země nejdále od Slunce (152,1
miliónu kilometrů),
v červenci se den o 1 hodinu zkrátí,
MĚSÍC
3. v novu, 10. v první čtvrti, 18. v úplňku, 25.
v poslední čtvrti,
MERKUR v polovině měsíce nízko na ranní obloze,
pozorování planety bude pro malou výšku nad
obzorem (4,5°) obtížné,
VENUŠE nepozorovatelná,
MARS
nízko na večerní obloze v souhvězdí Lva,
JUPITER pozorovatelný po celou noc v souhvězdí
Střelce, kolem půlnoci nad jižním obzorem,
17. července bude poblíž Jupitera Měsíc,
SATURN na večerní obloze v souhvězdí Lva,
URAN
pozorovatelný po celou noc v souhvězdí
Vodnáře,
NEPTUN pozorovatelný po celou noc v souhvězdí
Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

horolezce p. M. Šmída a odtud již na terasu s vyhlídkou do
Kraje, mnohokrát opěvovaného i v dílech Mistra Aloise
Jiráska.
Usměvavý personál v čele s ved. panem Malíkem,
srdečné přijetí a bylo nás 65, část obsadila restauraci. Tady
už preludoval na harmoniku pan Vl. Jirák a tak naši dobře
naladěnou náladu o jednu oktávu ještě přeladil. Paní
předsedkyně Helena Pivoňková, kromě uvítání a nezbytných
informací, vše musela říci nadvakrát. Hospodářka pí Jana
Němečková = dobrá ekonomka, žádný defraudant,
z minulého zájezdu ještě vyšetřila 50,- Kč na osobu, každý
člen ještě poukázku na osobu na občerstvení v hodnotě 30,Kč, což je celkem 80,- Kč. Jen pro zajímavost roční
příspěvek v našem klubu činí 80,- Kč, takže jsme prakticky
probendili, to, co jsme vložili. Koncert na ústa se tedy konal
s kompenzací. Výběr bohatý, spokojenost se vším. A to je
vynikající, žádný hudleraj!
18. červen máme úspěšně za sebou opět jedno hezké
odpoledne s milými přáteli. I to skončilo a museli jsme se
rozloučit. Vše pěkné jednou skončí. Modrý autobus, plně
obsazený, pohoda až do Bukovice. Atentát? Rána jako
z děla, katastrofický scénář se nenaplnil, nebyl to ani výstřel
z pistole ráže prásk sedmapětašedesát, ale guma!!! Přátelé,
není guma jako guma. Praskne-li u reformek či trenýrek, je
to trapas, ale u autobusu? Malér! Senioři, lidé do nepohody,
sportovního ducha, újmu neutrpěli a pan řidič? Hravě si
poradil s klidem Angličana, za což mu děkujeme...
Pře námi jsou dva měsíce volna, hezky si je prožijte ve
zdraví a těšte se na setkání s námi, tak, jako my se těšíme na
to s Vámi!
A kdy bude? Až 17. 9. ve 14.00 hodin v Pellyho
domech. Nezapomeňte si do šrajtofličky vložit 150,- Kč,
víte, že pojedeme do Kutné Hory, né však za
koudelníkovým synem, ale atraktivnějšími zajímavějšími
objekty a také na zámek Kačina. Do té doby se mějte
prázdninově!
Kde nás najdete?
www.meu-police.cz - záložka sport a volný čas

Seniorské aktuality
Tam, kde se hora Ostaš ze skal k nebi pne, podobná stolu
mystického obra, tam nad tím krajem obloha je modrá, jak
toho šťastného či nešťastného dne, kdy Múzy, nevím proč,
vzaly mě do učení. Výuční list v mých rukou dodnes není...
Dovolila jsem si vypůjčit z alba Paměti úvodní sloku
z básně pana Zdeňka Slámy. Byl z ročníku totálně
nasazených, ubytovaných ve válce u našeho dědy Jana
Vacka v hostinci na „LÁGRU“. Byl to člověk s obrovským
smyslem pro recesi a humor. Zdejší Kraj nesmírně miloval a
v době těžkého životního období, kdy ležel řadu let
připoután na lůžku, věnoval se psaní. Znala jsem ho a ještě
zde žijí pamětníci. Pan Josef Kohm, kdyby byl mezi námi,
určitě by na něho s úsměvem rád zavzpomínal, byl jeho
spolupacientem. Z vděčnosti k tomuto koutu přijal
pseudonym, Jiří Ostaš. Rád se sem vracel, to už byl
básníkem...
LOGO našeho Senior klubu = Ostaš, směřovalo naše
setkání sem za stolovou horou. Vzpomínka u pomníčku

Hana Krejčová

MYKOLOGICKÉ OKÉNKO
Liška obecná

(Cantharellus cibarius)
Liška obecná je oblíbená houba, kterou zná každé dítě.
Je suchá, matná, celá teple žlutá, někdy do okrova, jindy
spíš do oranžova. Klobouk má široký 2-7 cm, v mládí
bochníčkovitý, v dospělosti uprostřed prohloubený, se
zvlněnými laločnatými okraji. Její lišty (lupeny) jsou
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hluboce sbíhavé na třeň, nizoučké, různě větvené, místy
příčně spojované. Třeň lišky je kratší, dosti silný, pevný,
dolů se zužující. Vůně je příjemně houbová, chuť za syrova
trochu kořenná, po uvaření velmi dobrá. Liška roste v lesích
všeho druhu, často ve velkém množství. Snadno se pozná,
dobře se sbírá, netrpí červivostí, dobře snáší přepravu.
Jedinou nevýhodou je, že je tuhá a proto hůře stravitelná.
Použití lišek v kuchyni je pestré, výborně se uplatní
v hustých bílých polévkách, dají se též dusit a výborné jsou
naložené do octa. Drcením sušených lišek získáme jemný
aromatický houbový prach, který se používá do omáček,
polévkových krémů a do mletých mas.

Lišky po srbsku
500 g hub, 500 g cibule, 2 lžíce oleje, 2 rajčata, 2 zelené
papriky, 200 g telecího nebo vepřového masa, 300 g
brambor, 1 vejce, 1 lžíce másla, 2 lžíce kyselé smetany, 150g
polohrubé mouky, sůl, hlávkový salát
Na oleji pomalu dusíme nakrájenou cibuli. Když
zesklovatí, přidáme omyté celé lišky, pokrájená rajčata,
papriku a maso, osolíme a dusíme asi 20 minut. Nesmíme
vydusit do sucha, pokrm musí mít šťávu. Z vařených
nastrouhaných brambor, vejce, másla, smetany, mouky a
špetky soli uhněteme těsto. Rozválíme je na plát ½ cm silný
a nakrájíme z něj široké nudle nebo flíčky, které uvaříme
v osolené vodě. Scezené nudle přidáme k dušeným houbám,
trochu podlijeme vodou, v níž jsme vařili nudle a pomalu –
ještě za mírného míchání – dusíme, až pokrm zhoustne.
Podáváme teplé s hlávkovým salátem.
Připravila Zdeňka Fatková

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Jak jsem zachraňovala Imonku
Bylo nebylo… To jsme takhle jednou seděli v MC. Já,
Imonka a naše malé slečny. Připravovaly jsme rekvizity na
Den dětí a užívali si krásného nového prostoru, který se
nachází v přízemí ZŠ při chodbě do školní jídelny. Na
chodbě, mezi školní třídou původního prostoru a tím novým,
jsou umístěny spojovací dveře, které oddělují cestu ze školy
do jídelny.
Tak jsme si tak pracovaly a rozjímaly. Potřebovala jsem
něco v druhém prostoru, tak jsem si pro to šla, ale ouha! Co
to? Spojovací dveře zavřené! Mašinérie školních uklízeček
uklidila jídelnu a školu, logicky za sebou zamkla a odebrala
se k domovu. Samozřejmě, že máme příslušné klíče, ale ty
leželi v druhém prostoru za dvěma zamčenými dveřmi.
Začaly jsme přemýšlet nad všemi možnými variantami,
nakonec nám došlo, že není cesty ven. Všude zavřeno, před
okny oplocená zahrada, sousedi pryč, nervy na dranc.
Panika, panika. Kdo ví, kdy nás začnou hledat?! V hlavě mi
vyskočilo policejní pátrání, vrtulníky, termovize, Voříšek a
Borhyová, palcové titulky, oslavující manželé… Do toho mi
zvoní telefon. S hysterickým štěknutím přijímám hovor.
Káťa, učitelka němčiny v MC, mi volala, že potřebuje
hračku, kterou tam zapomněl její syn a jestli by nevadilo, že
se pro ni staví. S naivní představou, že víc hlav, víc zmůže,
jsem souhlasila. Nutno podotknout, že Káťa nemá ani klíče
od MC, ani není kouzelník Kaprfíld, aby se skrz dveře
dostala. To mi došlo až když stála za inkriminovanými
spojovačkami, přes které jsme spolu tlumeně hovořily.

„Káťo, tady je zavřeno,“ povídá ona.
„Káťo, to víme,“ povídám já.
„Káťo, tak odemkni,“ na to ona.
„To nejde, Káťo, máme klíč ve „starým“,“ zase já.
„Ale tam je taky zavřeno, dej mi klíče, Káťo,“ logicky
ona.
„Nemám jak, Káťo, ledaže bys to obešla k té zahrádce za
jídelnou a něco vymyslíme.“ „Dobře, tak já to snad najdu.“
Naděje zůstává.
Během chvíle se situace opakovala, pouze s tím
rozdílem, že jsme na sebe viděly. Káťa stála za plotem
zahrádky, my s Imonkou v okně MC a pokřikovaly jsme na
sebe možná řešení. Imonka se nakonec hrdinně zmocnila
klíčů a s pokrouceným postavením v okně, podotýkám bez
rozběhu, se pokusila hodit klíče přes plot ke Kátě. Distance
cca 14,31 metrů. Konečný výsledek cca 1,5 metru, bohužel
na špatné straně plotu. Druhý pokus hodu – žádný.
Imonka se obětavě vrhla z okna do záhonu pivoněk.
Výška cca 2 metry. Předala klíče a během chvíle jsme si role
vyměnily. V okně jsem stála já s Káťou a dívaly jsme se na
Imonku pod sebou. Skok do pivoní byl sice obětavý, ale
impulsivní, protože zpáteční cesta nebyla domyšlena do
detailů. Co teď? Křik o pomoc je v liduprázdné škole
poměrně k ničemu, ještě tak sestavit z kamínků SOS, ale
Police bohužel nepatří k příliš frekventovaným leteckým
koridorům.
Rozhlížely jsme se po záchranném systému. Možnost
první – zahradní židle. K tomuto účelu jsme použily židli ze
zahrady sousedů – pokud jsme jí či jim tímto způsobily
nějaké trauma, velmi se omlouváme. Bohužel umělá židle
byla příliš nízká, tak jsme Imonce podaly malou židličku
z MC, aby si sestavila věž. Brzy jsme v okně uviděly obličej
šikulky Imonky. S vítězným výrazem vyšvihla nohu do
okna, ale tento výraz byl v okamžení vystřídán výrazem
panické hrůzy a obličej brzy z okna zmizel. Vysvětlení –
postavení malé židličky na umělou se stalo nestabilní ve
chvíli přenesení váhy, které bylo způsobeno výšvihem nohy
zachraňované osoby. Ještě, že je MC v přízemí.
Možnost druhá – kancelářská židle. Tento způsob již
doznal úspěchu, protože tento nábytek má pevnou základnu,
záchranné opěradlo a dá se vytočit – to můj manžel taky, ale
k záchraně Imonky to není příliš použitelné. Druhý pokus o
výšvih se povedl na jedničku a vítězný výraz tentokrát zůstal
na jejím obličeji. Ovšem to, že je židle kancelářská lepší než
zahradní neznamená, že jí teď všichni musíte tahat na
dovolenou. Jedná se pouze o případy naprosté nouze, jako
byl tento.
Nyní by se nezúčastněnému divákovi naskytl opravdu
zajímavý pohled na naše tři zadní části těla, které vyčuhují
z oken MC – to jak jsme sledovaly chudáka kancelářskou
židli, která po úspěšné misi zůstala v pivoňkách a byla
bohužel tak těžká, že nešla „normálně„ vyndat zpět.
A tak začala akce číslo 2, protože se však v tomto
příběhu jednalo hlavně o záchranu Imonky, o tom, jak to
dopadlo v případě záchrany obětavé kancelářské židle zas až
někdy jindy. Stačí pouze poznámka, že to bylo neméně
zajímavé a o nápadité pokusy nebyla nouze.
Vaše Káťa Hlávková
P.S. Práva k případnému filmovému zpracování náleží MC
MaMiNa, o obsazení hlavních rolí bylo již rozhodnuto.
Děkujeme všem zúčastněným, omlouváme se sousedům,
pivoňkám a zahradní židli a slibujeme, že klíče již budeme
mít vždy při sobě – budu ho nosit na krku.
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Prázdninový program
v Mateřském centru MaMiNa
Každou středu od 9.30 do 11.30 bude pro děti a jejich
rodiče otevřen prázdninový program, který je pro ně
připraven stejně jako ve školním roce.
Každý pátek od 9.00 do 11.30 – Malý Zvídálek –
program pro děti, které se od záři chystají do MŠ, program
je bez účasti rodičů a je nutné se na něj přihlásit. Kontakt:
katahlavkova@seznam.cz nebo 777/903 029
MC MaMiNa otevřelo hlídání dětí o prázdninách. Děti
Vám pohlídáme v prostorech MC na 1. stupni ZŠ v Polici
nad Metují. Telefonická domluva nutná! Veškeré podrobné
informace o podmínkách, ceně, počtu dětí aj. se dozvíte na
telefonu 721/ 709 449, pí Černohorská.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Poděkování
Dne 18. 5. jsme Dnem otevřených dveří úspěšně
dokončily rozšíření prostor MC MaMiNa, které se nachází
v těsné blízkosti těch stávajících na 1. stupni ZŠ v Polici nad
Metují.
Pevně věříme, že tento nový prostor bude dobře sloužit
svému účelu a poskytne svým návštěvníkům – současným i
budoucím…..
Velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a
realizaci nového prostoru a Dne otevřených dveří MC
MaMiNa:
Lada Černohorská, Drogerie Vávrová, Drogerie Teta,
Keramika Hauck, Kateřina Hlávková s rodinou, Jana
Jansová, Radka Kaufmanová, Knihovna Police nad Metují,
Lékárna Kuklík, Dáda Kunová, Martina Macounová, Lenka
Meierová, Dagmar Marková, Město Police nad Metují,
Miloš Nosek, Občerstvení Pellyho Domy – Martin Exner,
Simona Pohlová s rodinou, Reno – textil, Stavebniny – Grim
a synové, s.r.o., Ivana Středová, Milan Středa - Truhlářství,
Míla Šnoblová, Michal Štancl, Iveta Tautzová s rodinou,
Tautz – obklady, Veba, textilní závody, a.s.Broumov, Iveta
Vítková s rodinou, Základní a Mateřská škola Police nad
Metují, Hana Zmátlová, žákyně 9.ročníku ZŠ – Adéla a
Týna, Anna Židová.
(Protože jsme vděční za poskytnutí jak velkých a
finančně nákladných darů, služeb a pomoci, tak i těch
relativně méně náročných a nechtěli jsme dělat ve
vyjmenování dárců a pomocníků rozdíly, uvedly jsme

všechny v abecedním pořadí.)

Canisterapie v mateřském centru
Velmi děkujeme firmě Skrblíkův ráj za financování lekcí
Canisterapie v 1. pololetí roku 2008, kterou v MC navštěvují
rodiny s klienty se speciálními potřebami dětského věku
z mikroregionu Policka. Bez této finanční pomoci bychom
tyto lekce nemohli zajistit. Děkujeme.

Didaktické pomůcky
Mateřské centrum MaMiNa otevřelo půjčovnu
didaktických pomůcek nejen pro klienty se speciálními
potřebami, ale i pro širokou veřejnost.
Půjčovna čítá 26 didaktických pomůcek, mezi které patří
pomůcky pro nevidomé, nedoslýchavé nebo s poruchou
jemné motoriky.

Pomůcky se do rodin půjčují bezplatně a o podmínkách
výpůjčky se můžete informovat v mateřském centru nebo na
tel.: 777/903 029.
Tato půjčovna je financována za laskavé pomoci fi.
PEJSKAR & spol.,s.r.o.
Tentokrát Vám představujeme Rybičky s udičkou:
Kdo nachytá nejvíce rybiček? Hra na rozvoj zručnosti,
koncentrace a vytrvalosti. Je určena pro 1 – 2 děti. Každá
ryba je vybavena magnetem, pomocí kterého se vytahuje z
dřevěného rámu. Svou velikostí jsou vhodné i pro postižené
děti. Jednou z variant hry je lovení “na slepo”. Můžeme hrát
též formou soutěže, kdy každé rybě přiřadíme jinou
bodovou hodnotu. Vyrobeno ze dřeva, rozměry základní
desky 32 x 32 x 2,5 cm.

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

Dny ubíhají jako voda a máme tu léto!
Nálada v našem domově se v posledních květnových a
prvních červnových dnech nesla ve znamení příprav na
Sportovní hry seniorů, které se letos konaly na téma
“Indiánské léto“. Nikdo z obyvatelů ani zaměstnanců
nenechal nic náhodě. Vyráběly se upomínkové předměty –
indiánské náramky, čelenky, startovní cedulky. Na zahradě
před domovem vyrostlo obrovské tee-pee, které nám
postavili poličtí skauti. Nejvíce starostí nám připravilo asi
počasí, ale nakonec vše dopadlo na výbornou.
Už od samého rána 10. červena vládl čilý ruch. Sjížděli
se hosté nejen z okolních domovů – Teplic nad Metují,
Broumova, hronovské Justynky, Malé Čermné, Náchoda,
České Skalice, Tmavého Dolu a DPS Javor z Police nad
Metují, ale přišli i lidé a hosté z blízkého okolí.
Sluníčko hřálo a tak úderem 10. hodiny nic nebránilo
Ostrostřelecké gardě polické k slavnostní salvě na zahájení
již 9. ročníku her. Všichni od samého začátku bojovali
s maximálním nasazením v 8 disciplínách: ruské kuželky,
rybolov, házení lasem, šipky, hledání pokladu, rýžování
zlata, dojení kozy a střelba z luku. Pro všechny platila
zásada ne zvítězit, ale zúčastnit se.
V poledne na každého čekal výtečný guláš a sladké
občerstvení. Odpoledne k dobré náladě zahráli a zazpívali
paní Ryšavá a pan Nentvich. Na africké bubínky
zabubnovali chlapci z truhlářského učiliště z Hradce
Králové, které se rozléhalo široko daleko. Skauti předvedli
něco ze svých zálesáckých dovedností.
Letošní ročník byl ve znamení rekordní účasti.
Poděkování na tomto místě patří všem sponzorům:
Kvíčerovské pekárně, Nowaku, Pivovaru Náchod, zelenině
Trutnov, panu Kubinovi, panu Purkertovi, panu Čálkovi,
paní Ryšavé a panu Nentvichovi………, polickým
ostrostřelcům a skautům, zaměstnancům i všem
dobrovolníkům za jejich ochotnou pomoc.
Zdar 10. ročníku Her seniorů!

22
Další akcí bylo moc pěkné představení, které nám 23.
června zahrály a zazpívaly děti z Mateřské školy z Hronova.
Byl to pohádkový muzikál „Od Čertovy skály do Peklu“
o tom, jak se v Suchém Dole vzala Čertova skála. Hemžilo
se to v ní čerty a vílami. Celou pohádku napsaly a
zkomponovaly paní učitelky z mateřské školy. Doprovázena
byla i promítanými fotografiemi z našeho kraje, kulisami a
veškerou moderní technikou, což není s malými dětmi vůbec
jednoduché.
Za to patří všem rovněž obrovský dík. Taková milá
vystoupení vždy potěší.
A protože začínají prázdniny a čas dovolených přejeme
všem hezké a slunečné léto a krásné dny zasloužené
dovolené.
Za DD Věra Kašíková, ředitelka

zavedením skřipcových stavů Sulzer. V roce 1972 se nového
strojního vybavení dočkala i olivětínská úpravna tkanin.

150 let textilní průmyslové tradice
na Broumovsku 1857 – 2007
Budovatelská léta socialismu

Ve druhé polovině 50. let začala Veba rozvíjet produkci
smyčkových tkanin neboli froté a během deseti let se v
Československu stala jejich téměř monopolním výrobcem.
Zatímco v roce 1956 připadl v Československu podle
statistiky jeden froté ručník na 10 obyvatel, o dvacet let
později už jej používal každý druhý člověk. Ale froté osušku
měl jen každý sedmnáctý. Ta bývala ještě v roce 1956
skutečným luxusem – mezi 130 obyvateli se našla jediná.
Výroba froté začínala v padesátých letech ve dvaceti druzích
a velikostech zboží, v roce 1975 se sortiment více než
ztrojnásobil a v roce 1982 již Veba nabízela 39 druhů froté
výrobků ve 264 dezénech a 541 barevných škálách.
K mistrovství světa v hokeji v roce 1972 vyrobila Veba sérii
příležitostných osušek, které byly k mání na pultech v
pražské Bílé labuti a to v rámci obchodní prezentace, tzv.
Východočeských dní.
Počátkem 60. let se i Veba na základě vládního nařízení
pustila do budování svého tzv. vzorového závodu. Pro tento
socialistický experiment byl vybrán závod v Polici nad MetujíBukovicích. Zdejší transmisí poháněné stavy, opatřené
výrobními štítky ještě s datem 1907, nahradily v průběhu
první poloviny šedesátých let žakárské stavy sovětské výroby
typu ES II, určené k výrobě damašků BSA a Belan.
Aniž by výroba byla přerušena, stala se polická přádelna
díky své rekonstrukci na přelomu šedesátých a
sedmdesátých let první bezvřetenovou přádelnou v
Československu. Závod v Polici se současně rozšířil o novou
smyčkovou tkalcovnu. Rekonstrukce olivětínské tkalcovny,
která v roce 1970 začala instalací automatů Rütti, pokračovala

Jedna z reprezentačních výloh podnikových prodejen v 70. letech.

A tak díky těmto novým technologiím v polovině 70. let
konečně mohla být plně uspokojena poptávka po pestře
tkaných ložních damašcích. Jejich kvalita v téměř
dvojnásobné hustotě útků vysoce předčila dosavadní tzv.
madapolamy. Zisk podniku díky prodeji damašků vzrostl o
180 %.
Sedmdesátá léta nepřinesla moderní technologie jen do
výrobních hal, ale také do administrativy podniku. V roce
1972 historicky první počítač, obří Celatron, zabírající celou
kancelář, dal základ vlastnímu výpočetnímu středisku
podniku Veba a v roce 1979 poslal teletext mezi závody první
zprávu. V letech 1974 až 1976 došlo v olivětínské tkalcovně k
modernizaci strojního vybavení – byly zavedeny skřipcové
stavy Sulzer a také nová klimatizace výrobních prostor,
zajišťující stálou teplotu a vlhkost v technologicky
stanoveném rozmezí.
V roce 1979 postihla Vebu katastrofální povodeň, která
způsobila ohromné materiální škody a zničila i podnikový
archiv. Počátkem osmdesátých let byla poptávka po
pestrobarevných damašcích zcela uspokojena, což vedlo k
tomu, že po letech permanentního nedostatku se toto zboží
začalo hromadit v regálech obchodů. To byl jeden z hlavních
důvodů, proč se zastaralá tkalcovna tohoto druhu lůžkovin ve
Velké Vsi v roce 1985 přebudovala na výrobu pleteného
smyčkového zboží. Změny proběhly i v závodě Havlíčkova
Borová, kde v roce 1983 skončila výroba froté. Závod do
svého majetku převzal podnik Mileta Hořice.
Koncem osmdesátých let proběhla v závodech Veby řada
dílčích reorganizací, které v roce 1988 vyústily v přeměnu
Veby z národního na státní podnik, podřízený již ne VHJ
Bavlnářský průmysl, ale přímo ministerstvu průmyslu. Rok
předtím došlo ke sloučení obou polických závodů a provoz v
Bukovicích byl zrušen. V té době se i na řízení výroby začal
více podílet podnik zahraničního obchodu Centrotex. Tyto
změny předznamenaly daleko hlubší proměny po
listopadovém převratu roku 1989.

Zápisky kronikářovy z posledních let
•

Ze státního podniku akciovou společností

Do nové hospodářské éry vstoupila Veba s plánem vlastní
privatizace a s budováním nových obchodních kontaktů.
Projekt transformace na akciovou společnost byl na jaře
1992 schválen a v květnu došlo k zápisu společnosti do
obchodního rejstříku. Hodnota podniku ve výši 560 milionů
korun byla rozdělena na tisícikorunové akcie, které byly
formou kupónových knížek nabídnuty k prodeji veřejnosti.
Podle privatizačního projektu se z majetkové podstaty
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podniku vypořádaly nároky restituentů znárodněných malých
továren, které se po roce 1949 staly součástí Veby, a to buď
přímým vydáním nemovitostí nebo, a to z větší části, formou
akciových podílů v nové společnosti. Veškeré podnikové byty
v sídlišti Olivětín a v Křinicích, včetně mateřských školek i
podnikové ubytovny získal bezúplatným převodem Městský
úřad v Broumově. Zkrátka nepřišly ani další městské a obecní
úřady, kterým Veba převedla majetek v celkové výši přes
137 milionů Kč.

Olivětínský areál v současnosti.

Veba jako akciová společnost převzala stávající provozy ve
Velké Vsi, Olivětíně, Meziměstí, Martínkovicích, Machově,
Petrovicích a Jívce. Mimo kupónovou metodu se samostatně
privatizovalo středisko strojních a generálních oprav,
založené v roce 1874 jako speciální dílna Schrollova podniku.
Veba zdědila i některé z dosud používaných ochranných
známek, kromě vlastního názvu (zapsaného v roce 1973) i
značku CORONA (zapsána v
roce 1966) nebo ALCA (zapsána v roce 1968). V prosinci
roku 1992 se konala první valná hromada akcionářů,
zastoupených z větší části více než třiceti investičními fondy.
Život akciové společnosti poznamenala restrukturalizace
textilního průmyslu nejen na českém, ale i na zahraničních
trzích. Dlouhodobým poklesem začala od roku 1992
procházet výroba froté. Veba získala úvěry na modernizaci
výroby ve výši 140 milionů korun. Mezi prvními se
investovalo do tkalcovny v Polici, jež byla vybavena šesti
novými smyčkovými stavy Sulzer, s nimi zahájily provoz
historicky vůbec první elektronické žakáry značky Bonas.
Současně s počátkem modernizačního procesu Veby se
přihlásila
celoevropská
recese
textilního
průmyslu.

.... pokračování příště

VEBA, textilní závody a. s., Broumov

Informace o zahájení zjišťovacího
řízení k záměru rozšíření
komunikace II/303 o stoupací
pruhy (úsek přes Pasa)
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického
charakteru k oznámení záměru „II/303 rozšíření o
stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5 a plánované
cyklostezky“
Oznamovaný záměr představuje rozšíření silnice II/303 o
stoupací pruhy. Rozšíření je navrženo vlevo ve směru
staničení v km 22,3 – 24,5. V km 24,5 – 25,1 je silnice
navržena v novém směrovém i výškovém řešení. Začátek
stavby je v km 22,210 a konec stavby je v km 25,160.
Oznamovaný záměr řeší kromě rekonstrukce vozovky i
její odvodnění, silniční most event. č. 303-13 a plánovanou
cyklostezku. Dále stavba řeší přeložky sdělovacího vedení,
kácení a sadové úpravy a drobné pozemní stavby.
Posuzovaný úsek začíná v oblasti odbočky do osady Hony,
jde přes vrchol na Pasách a končí za křižovatkou na
Jetřichov.
Návrh silnice v km 22,3 – 24,5 počítá s šířkou zpevnění
11,25 m. Rozšíření je navrženo vlevo ve směru staničení.
Navržená šířka jízdních pruhů je 3,50 m.
Návrh silnice v km 24,5 – 25,1 počítá s šířkou zpevnění
12,00 m. Silnice je navržena v novém směrovém i
výškovém vedení, aby byl dodržen požadavek Správy
CHKO – vyhnout se parcele 1265/1 v k.ú. Jetřichov „Nad
křižovatkou“, která leží v I. zóně CHKO. Navržená šířka
jízdních pruhů je 3,50 m. Stávající klenbový most v km
24,006 bude vlevo rozšířen ŽLB klenbou.
Ve variantě ekodukt byl navržen ekodukt dl. 80 m v km
23,020 – 23,100. Součástí záměru je cyklostezka v km 22,8
– 24,8. Hlavním důvodem k realizaci záměru je zvýšení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zvýšení
propustnosti tohoto úseku silnice II/303. Celkový trvalý
zábor pozemků pro realizaci stavby je 36 718 m2, z toho
ZPF činí 6 444 m2, PUPFL činí 29 690 m2 a ostatní plochy
činí 584 m2.Celkový dočasný zábor pozemků je 36 953 m2,
z toho ZPF činí 38 m2, PUPFL činí 339 m2 a ostatní plochy
činí 36 576 m2.
U ZPF se jedná o pozemky bonitní třídy BPEJ 83421,
83524 a 87541 zařazené do I., II. a V. třídy ochrany
zemědělského půdního fondu.
Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, že
provedení plánované rekonstrukce silnice II/303 nepovede k
překročení platných imisních a hlukových limitů u obytných
objektů v okolí posuzované komunikace. Vybudováním
oznamovaného záměru dojde k podstatnému zvýšení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke zvýšení
propustnosti tohoto úseku silnice II/303. Zvýšením
bezpečnosti dopravy lze očekávat snížení četnosti havárií
vozidel a tím i snížení možnosti úniku závadných látek do
povrchových a podzemních vod. V oblasti vlivů na vodu
byla stanovena řada opatření pro ochranu vod jak během
výstavby, tak během provozu oznamovaného záměru.
Vzhledem k rozšíření komunikace bude nutno vykácet volně
stojící stromy podél silničních příkopů, a dále stromy v lese,
v místech trvalých záborů. Nelze předpokládat významný
vliv na skladebné prvky územního systému ekologické
stability. Významné vlivy na krajinu se neočekávají
vzhledem k charakteru záměru. Realizace záměru nebude
mít žádný vliv na hmotný majetek ani kulturní památky. Na
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základě provedeného hodnocení vlivů záměru II/303
rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 – 25,5 a
plánované cyklostezky na životní prostředí, je možno
konstatovat, že návrh splňuje požadavky ochrany životního
prostředí a zdraví obyvatel a není v kolizi s navrhovaným
funkčním využitím území. Za podmínek, které jsou uvedeny
v rámci kapitoly D.IV. oznámení lze doporučit realizaci
uvažovaného záměru.
Ing. David Černošek
Odbor životního prostředí a zemědělství KHK

Účastníci zájezdu
Letovisko Gradac v Chorvatsku na Makarské riviéře
bylo cílem nás, polických seniorů, ke kterému jsme
zásluhou dobrušské cestovky AVANTI – TOUR,
osvědčeného organizátora p.Jaroslava Macouna a řidičů
CDS pánů Bažouta a Koudely dojeli v sobotu 31.5.08.
Zájezd byl pečlivě připravovaný již od února a můžeme
potvrdit, že úspěšně.
Gradac nás přivítal přívětivě, ozářený sluncem, a tak
jsme se celí natěšení ubytovali a Gradac se stal na týden
naším domovem.Škoda, že jen na týden.
Postaráno bylo o nás báječně, nejen ubytováním / i když
jedna chyba v ubytování se vloudila/, ale i stravováním.
O tom se musíme zmínit, protože naše polické kuchařky
pani Sulzbacherová a Seifertová se o nás tak staraly, že
jsme neměli čas zhubnout.
Program byl též na ten týden vyčerpávající a byl
připraven delegátem cestovky , mladým mužem,panem
Martinem Procházkou a panem J.Macounem.
Takže mimo koupání se v moři a vychutnávání slané
vody, jsme navštívili Dubrovník (44 000 obyvatel) s jeho
jedinečnou polohou na poloostrově a úpatí vápencového
pohoří se subtropickou vegetací. Staré město je zařazeno do
světového kulturního dědictví organizace UNESCO.
A z jeho prohlídky máme nezapomenutelné zážitky! Škoda,
že v r.1991 bylo město odstřelováno a mnoho budov bylo
vážně poškozeno . Za finanční pomoci UNESCO byly škody
v historické části odstraněny.
Dále byla zorganizována vyjížďka na poloostrov Hvar a
ostrov Pelješac a návštěva městečka Makarska v nočních
hodinách.
Ti mladší a zdatnější senioři se vypravili na místní horu
sv. Paškala a jak nám vyprávěli, po třech hodinách chůze
uviděli horskou planinu, porostlou nespočetnými rostlinami
okolo vrcholu a měli krásný výhled z kopců na moře.
A tak nám ten pobyt uběhl a věru, nechtělo se nám
domů. Ale všechno krásné má svůj konec a my věříme, že
dá-li pánbůh, znovu se v příštím roce na ta místa vrátíme.
Děkujeme všem, kteří se o nás postarali a těšíme se na
další výlet !
Sestry Seidelovy

Letní osvěžení v Polici nad Metují
Před pár dny jsem byl zcela uvařen sluncem ve svém autě.
Nevydržel jsem už myšlenku na pouhých 14km, které mi
zbývaly domů. Zastavil jsem u PENNY- MARKETU
v Polici nad Metují, koupil domů nějaké minerálky a sobě
pro ochlazení 2 zmrazené „Míšy v čokoládě“. Posadil jsem

se venku do otevřených zadních dveří svého auta a
nedočkavě začal lízat to blahodárné osvěžení. Ta pohoda.
Pozoroval jsem lidi na parkovišti, jak jdou nakupovat a zase
potom nakládají nákupy do vozu. A lízal a lízal. Paráda,klid.
Bylo už pozdní odpoledne. A najednou se ozvalo bim, bim.
Závory? Blesklo mi v unavené hlavě. Ale Police vlak nemá!
A třetí bim. Pak nic. Najednou se mi rozsvítilo. Věžní
hodiny z radniční věže na náměstí. Zajímavá věž, při
pohledu z parkoviště PENNY, vykukuje těsně nad střechami
domů. Pohled na hodinky. Přesně tři čtvrti na šest. Proto ty
tři údery. Ale nesly se tak nějak majestátně v tom horkém
podvečeru a podtrhly atmosféru kolem, až mne donutily
napsat tento článek. Je ke cti orgánů města, když dbají i na
takovou „maličkost“, jako jsou věžní hodiny. Patří jim za to
i můj dík a doufám, že nejen můj. Dnes má sice hodinky na
ruce každý (nebo skoro), takže věžní hodiny plní funkci již
zcela jinou než v dřívějších dobách. Je to funkce dekorativní
nejen esteticky na pohled, ale i co do vytváření atmosféry
poklidu a krásy pocitů. Pak můj pohled bloudil po střechách
domů a zastavil se na blízké věži kláštera. Hodiny také šly a
také ukazovaly správný čas. Ale odbíjení jsem neslyšel.
Škoda. Nebo snad neodbíjejí čtvrtě? Možná. Míša došel a
tak jsem nastartoval a vydal se na cestu domů.
Antonín Kohl

Vlastivědné okénko
JEDNO KULATÉ VÝROČÍ
Letošního roku uplynulo právě 150 let, kdy byla
slavnostně otevřena nová školní budova na dnešním
Komenského náměstí (čp. 107).
Připomeňme si trochu blíže historii této budovy. Chalupa
čp. 107 byla bývalý starý špitál pro chudé a nemocné
příslušníky obce. Kdy byl založen není přesně známo, určitě
však stál již před rokem 1559, protože tohoto roku byl špitál
obdařen pozemky a platy darovací listinou opata Jana
Chotovského. Po zřízení nového chudobince (čp. 109) byla
tato chalupa pronajímána vrchností jako podružské obydlí
svým nemajetným poddaným (podruhům) od správy
benediktinského velkostatku. Roku 1849 koupil stavení
sládek Antonín Lazar, původem z Nového Města nad
Metují, nájemce panského pivovaru v Ledhuji, aby na jeho
místě postavil nový hostinec. K tomu koupil ještě vedlejší
zchátralou chalupu čp. 108 Josefa Klímy, při které měl
Klíma (zvaný „Konči“) své malé květinové zahradnictví.
Obě stavení dal Lazar zbořit a na jejich místě nechal
postavit novou zděnou budovu. Sama stavba se vlekla téměř
po tři roky, protože se pro přítomnost spodní vody nedařilo
založit patřičně pevné základy a celá budova musela být
nakonec postavena na dubových pilotech. V nové budově
zřídil Antonín Lazar hostinec s výčepem piva a pronajal jej
nejprve Václavu Bartouškovi a potom nakrátko Václavu
Pášmovi, truhláři z čp. 16.
Roku 1856 nařídil přednosta městského úřadu postarat se
o novou školní budovu, protože stará dřevěná škola,
postavená roku 1785 (čp. 15), již měla nedostatečnou
kapacitu pro žactvo, a rovněž vzniklo podezření, že se
podezřele prohýbají hlavní trámy a hrozilo nebezpečí, že by
se budova mohla zřítit.
K tomu účelu byly za roční pronájem 150 zlatých
pronajaty místnosti právě v budově hostince Antonína
Lazara. Sládek Antonín Lazar upadl roku 1857 do dluhů a
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z těchto důvodů přišel jeho hostinec čp. 107 do dražby.
Protože budova stála na výhodném místě naproti kostelu,
měla dostatečné místnosti pro tři třídy a byty pro učitele a
dala se v případě potřeby ještě přístavbou rozšířit (vzadu
byly velké stáje a kůlny), využil opat Jan N. Rotter této
skutečnosti a zúčastnil se prostřednictvím důchodního
polického klášterního velkostatku Josefa Straube dražby a za
7.230 zlatých konvenční měny budovu získal pro novou
školu. 4.000 zlatých tenkrát zaplatil benediktinský
velkostatek (jako patron školy), 2.000 zlatých polická obec a
zbytek obnosu přiškolené obce Ledhuje, Bukovice a
Radešov.
7. června roku 1858 byla nová škola slavnostně otevřena.
V osm hodin zpíval vikář a děkan z Červeného Kostelce
František Kerner v kostele pobožnost „Veni sancte Spiritus“
za účasti okresních a panských úředníků a městského
zastupitelstva. Následoval průvod z kostela do nové školy,
vedený duchovenstvem, které kráčelo špalírem sousedů a
školní mládeže. Na stupních u vchodu do školy uvítala
honoraci jménem všeho žactva žákyně Anna Legeová. Poté
byly jednotlivé třídy školy opatem Janem N. Rotterem
vysvěceny a proneseny projevy. Následovala účast v kostele
na figurální mši a slavnostním „Te Deum laudamus“,
přičemž byly na Strážnici vystřeleny salvy z hmoždířů „a
[škola] odevzdána k vyučování řiditeli školy t. č. Antonínu
Hausmannovi a druhému učiteli Wácslavu Reichartovi, též i
k obývání jejich“ – jak zapsal kronikář Josef Brandejs.
Pozadu nezůstal ani Jan Lege, který významnou událost
rovněž zaznamenal: „odpoledne, aby ta slavnost posvěcení
školy déle v paměti zůstala, dala obec a várnická společnost
po poledni asi o 3 hodinách piva do letohrádku várnického
pod sv. Václavem v kopci přinášeti, co se ho až do večera
vypilo, přitom rohlíčky, žemličky a viřtle. Turecká muzika
skrze ten celý čas hrála, zde bylo veliké množství sousedů a
mladého lidu a veliká veselost panovala při tý nejlepší
harmonii. Když se ale již večer přiblížil, šli muzikanti
s celou hudbou dolů až do rynku a pak ku škole a tu opět
dlouho hráli a pak s hudbou zase na náměstí odešli“…
V této škole usedalo žactvo do školní lavic velmi
dlouhou dobu – celkem 123 let, až do roku 1981, kdy byla
dokončena nová školní budova na Babí. Je chvályhodné, že
budova slouží opět výuce – tentokrát umělecké škole.
Myslím, že by někdejší představitelé města v čele
s purkmistrem Františkem Šolcem ničeho nenamítali.
Miroslav Pichl

Z historie komunikace na Hvězdu
V roce 2006 byla v Hlavňově slavnostně otevřena stavba
Úprava parkovišť a místní komunikace na Hvězdu. Přišla na
6 milionů 200 tisíc korun, přičemž 104 920 Euro činil
příspěvek od EU. Součástí byla oprava komunikace na
Hvězdu a parkovišť v obci i na Hvězdě a odvodnění. Dále se
na hvězdeckém parkovišti postavila čekárna se sedlovou
střechou a vikýřem. Dolní parkoviště zase ozdobil altán
s pětiúhelníkovým půdorysem. Jedním z cílů tohoto projektu
bylo zlepšení turistické infrastruktury v oblasti Policka a tím
i zvýšení podílu cestovního ruchu v místní ekonomice
prostřednictvím turistů, návštěvníků tohoto regionu.
Vrátíme-li se o více než padesát let nazpět, zjistíme jaká
jednání předcházela rozhodnutí o stavbě této komunikace
v roce 1958.
V zápisu z veřejné schůze pléna MNV a všech
poplatníků obce Hlavňov konané dne 9.XI. 1950 v sále

Karla Klimše v 9 hodin večer (přítomno bylo dle listiny
přítomných celkem 79 občanů) se dočteme :
„Po ukončení referátu zástupce ONV se přihlásil ke
slovu pan Novák – referent turistického klubu v Polici nad
Met. Jeho hlavním úkolem bylo opatřit přízeň místního
občanstva ku stavbě silnice na Hvězdu. Kratším proslovem
objasnil význam této silnice pro zvelebení turistického ruchu
na Policku.
Nejhlavnějším úkolem bude opatřit pracovní síly na
vybudování 2 km dlouhé silnice. Ze strany turistů i
polického národního výboru slíbena je pracovní pomoc.
Rotter žádal by podáno nám bylo vysvětlení, kdo by si
vzal po stavbě silnici do správy a udržoval ji, neboť v tomto
příkrém terénu bude vyžadovat stálou údržbu. Na tuto
otázku nemohla dosud být dána odpověď. Buď ji převezme
ONV nebo státní lesy a statky aneb Vzlet. To se rozhodne
později, naším hlavním úkolem zatím je, jak bude moci obec
přispět ku stavbě a zda jsou občané vůbec pro to, aby se
silnice na Hvězdu stavěla.
Šrůtek se dotázal, jak široká silnice bude, by se mohly
vyhnout dva povozy. Bylo mu odpovězeno, že ať je bez
obav, že silnice bude postavena tak, aby vyhovovala všem
podmínkám.
Rotter opět doporučoval, aby se o silnici rozhovořily,
neboť je to velký úkol, který bude od občanů požadován,
hlavně pracovní síly.
Kollert nechal hlasovat, kdo je pro stavbu silnice. Pro
nedostatečné objasnění tohoto úkolu a nákladů na silnici
hlasovalo pro jen 7 hlasů, ostatní se hlasování zdrželi.
Pokladník obce Obršál doporučoval, že v první řadě by
bylo potřeba vybudovat druhý díl silnice po obci a potom by
již bylo snadnější budovat silnici na Hvězdu.
Ke konečnému usnesení stavby silnice na Hvězdu
nedošlo. Prozatím bylo projednáno, že vyzvány budou státní
lesy a statky a současně okresní cestmistr by shlédli terén a
podaly další informace ohledně oné stavby.“
V zápisu ze schůze pléna MNV v Hlavňově konané dne
17.XI.1950 v 8 hodin večer
(přítomni: Kollert, Obršál, Provazník, Zinke, Vacková,
Hrubý, Kutík, Pfeifer, Berka, Raif, Wiesner, Jirman) se
dočteme dále:
„Ke stavbě silnice na Hvězdu přihlásil se o slovo Zinke
František. První podmínkou je na nás, kolik odpracujeme
hodin. Dle předběžných zjištění vyžádá si stavba asi 70.000
hodin. On sám činil dotaz v Polici, kolik hodlají odpracovat
hodin. Bylo mu sděleno, že přibližně asi 30.000 hodin.
Doporučil, aby národní výbor navrhl, kolik by měli
odpracovat místní občané. Po kratším rozhovoru bylo
schváleno toto: muži od 17 do 60 let odpracují na silnici
každý po 30 hodinách, mimo toho dá obec k dispozici
opuku, která je v blízkosti oné stavby. Pokud se týče žen, ty
jsou z této povinnosti vyjmuty, jen dobrovolně mohou
pomoci. Návrh tento byl jednohlasně schválen. Dále bylo
doporučeno, aby údržbu silnice si MNV na sebe nebral.“
Jak vidíme, nebyly to lehké začátky …
František Janeček

Říkanka na červenec
Tento měsíc v nelásce je,
protože už mordsky „hřeje“;
zvláště šestého to pálí,
leckoho tak blíž i v dáli.

Co nás trápí jaktěživo,
že v ten čas už teplá pivo
a že kvete „arenní
v divadle jen umění…
Vybral F. J.
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Moudré myšlenky
Dobrou kdo pohrdne radou, pak často špatnou se řídí. Walter
Učený člověk má vždy v sobě bohatství. - Lidová
moudrost
Učíme se pro život, ne pro školu. – Seneca ml.
Tři základní věci jsou potřebné k dosáhnutí něčeho
cenného: tvrdá práce, vytrvalost a zdravý rozum Edison
Rozumný je ten, kdo nejprve přemýšlí, než uvěří. Seneca
Vybral František Janeček

Lidové pranostiky a pravidla
na měsíc červenec podle stoletého kalendáře z roku 1815
• V červenci dne ubývá a horka přibývá.
• Červenec dává parna, krupobití a medovice, je hojný na
bouřky i na vichřice.
• Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
• Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
• Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
• V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj
se!
• Jaký červenec, takový leden.
• Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
• Červenec - úrody blíženec.
• V červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím
roce úroda.
• Jsou-li dny v červenci jasné a čisté, přináší dary hojnosti
jisté.
• Červenec horký, jsou pěkné vdolky.
* 02.07. (Navštívení Panny Marie)
Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
Prší-li na Marie navštívení, čtyřicet dní konce není.
Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
* 04.07. (Prokopa)
Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.
Svatý Prokop kořen dokop.
Svatý Prokop, zelí okop!
Svatého Prokopa den, nešťastný den.
* 06.07. (Mistra Jana Husa)
Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.
* 08.07. (Kiliána)
Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.
* 10.07. (Sedm bratří)
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů
patří.
Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.
* 13.07. (Markéty)
Svatá Markyta hodila srp do žita.
Svatá Markyta vede (vodí) žence do žita.
Svatá Markyta velí: "Lidé, okopávejte zelí!"
Déšť o Markytě trvá čtrnáct dnů a zvěstuje špatný čas na
sklizeň sena a obilí.
Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
*15.07. (Rozeslání apoštolů)
Věje-li v den Rozeslání svatých apoštolů jižní vítr, bude
velká drahota a tam odkud vítr věje velká láce.
*18.07. (Kamila)
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

*19.07. (Vincence)
Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.
*20.07. (Eliáše)
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.
Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na
křoví.
*21.07. (Praxedy, Daniela)
Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.
Na proroka Daniele nalije též do mandele.
*22.07. (Marie Magdalény)
V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána
oplakává.
Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i ve stodole se
zazelená.
Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý
obchod (nebo: půjdou hodně kupci na len).
*23.07. (Apolináře)
Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří.
*25.07. (Jakuba)
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.
Do Jakuba zelíčko - po Jakubu zelí.
Je-li teplo na Jakuba, bude zima o Vánocích.
Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně.
Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou Vánoce.
*26.07. (Anny)
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
Jakub načeše, Anna napeče.
Svatá Anna - chladna z rána.
Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!
O svaté Anně žitečka se nažne.
Svatá Anna žito žala.
Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si
kopky, hádá se na tuhou zimu.
*31.07. (Ignáce)
Od svatýho Ignáca léto se obracá.
Vybral František Janeček

Úvaha o pravidlech
Pocit výlučnosti je vlastní umělcům, ale také mnoha
psychopatům nebo megalomanům, ovšem pocit sám
k výlučnosti nestačí. Výlučný je totiž každý člověk už tím,
že se rodí jako naprostý originál, který nikdo jiný nemůže
nahradit. Dojde-li někdy ke klonování integrální lidské
bytosti, bude to katastrofa jedinečnosti, na níž je založena
naše důstojnost, možnost svobodného rozhodnutí,
svobodné vůle a schopnost jedinečného jednání. Teprve
s vědomím, že nejsem jako druhý, se mohu tomu druhému
oddat, ba dokonce s ním splynou v jedno. Sdílet, ale i
tolerovat. Pomoci radou, kritikou, upozorněním.
Nezištným. Nezákeřným….
Stanovení Pravidel pro uveřejňování příspěvků do
Polického měsíčníku v žádném případě nemělo a nemá
za cíl cenzurovat příspěvky. Jen si prostě myslíme, že ne
všechno je vhodné v městském periodiku sdělovat. Natož
o tom vést polemiky. Samozřejmě, že kdokoli z Vás,
může mít názor jiný. Na tuto věc, ale i na všechno
ostatní.
V červnovém čísle jsme otiskli tři příspěvky, které
jsou kritické k naší práci.
Kdyby šlo dobro a zlo, které způsobily zvážit, zajímal
by mě jejich poměr. Dnes otiskujeme další dva. Nejsem
přesvědčena, že přidají váhu na misku dobra.
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Moje snažení na radnici je taky dobré a špatné.
Dovoluji si tvrdit, že špatné bez úmyslu. Mnoho věcí
neznám, neumím, nestihám, nezvládám, podceňuju,
přeceňuju, nedotahuju, zveličuju. Asi by v tomto smyslu
mluvili všichni moji spolupracovníci.
Je lidské, že se ne na všem názorově shodneme. Je
lidské, že máme jiný přístup, jiné postoje. Jsem však
přesvědčena o tom, že v současné době není na úřadě
nikdo, kdo by nedělal to, co má. Samozřejmě, že s někým
víc a s někým méně hledáme k cíli stejnou cestu.
Ida Seidlmanová

JIŘÍKOVO VIDĚNÍ
Jiřík, údajný syn Uherského krále, z lítosti nad svými
bezbožnými činy vstoupil do kláštera sv. Patrika v Irsku. A
tam sestoupil "v hlubokost země" a prošel očistcem, peklem
a rájem. Jeho bloudění v podzemí měla třicet zastavení, tj.
vidění. O Jiříkově vidění se mluví ve chvíli, kdy se člověk
dostane do nenadálé situace, kterou dosud nezažil a
nepočítal s tím, že by taková chvíle vůbec mohla nastat.
Dokážu si celkem dobře představit Jiříkovi pocity při
jeho vidění. Zažil jsem totiž něco podobného. 3.6.2008 jsem
odeslal svůj příspěvek týkající se Městské policie na adresu
redakce Polického měsíčníku. A 6.6. mi kolega v práci
(který četl text ještě před odesláním na radnici) řekl, že mu
dlužím 5kč, protože Městská policie kontroluje parkovné na
náměstí. Sám jsem jednoho strážníka viděl o pár dní později
a pak ještě několikrát během dalších dní. Obcházel
(osamocen v uniformě) parkující auta a věšel na ně papíry s
modrým pruhem. Prostě Jiříkovo vidění live.
Zhruba před rokem jsem v Náchodském deníku napsal,
že nejsou schopni ani zabezpečit přechod před školou, když
jdou děti ráno do vyučování. Od té doby se tam občas
objevili. Teď byli na náměstí. A co třeba ulice Ke koupališti,
Na Sibiři, nebo Malá Ledhuje - to jsou místa kde se v tomto
ještě neobjevila bota strážníka Městské policie. (Budou tam
příští týden?) A když napíšu, že by mohli zametat chodníky,
vyfasují košťata?
Ne, takhle ne. To co se děje, je pro mě jasný důkaz toho,
že jsem v jejich kritice měl pravdu. Důkaz neschopnosti a
nekompetentnosti našich strážníků. Problém je v tom, že i
když to jistě musela vědět a vidět spousta lidí, nic s tím
nedělali. A podle všeho asi ani dělat nebudou. Ovšem mě
zajímá, jestli je v zájmu Města a obyvatel Police a okolí, aby
Městská policie neplnila své povinnosti a přesto si
ukrajovala skoro jeden milion korun ročně z rozpočtu. (Což
je částka, která by vystačila na provoz koupaliště na 3 roky!)
No, už jsem to psal: i Jiřík by se divil.
Pavel „Mazal“ Frydrych

Pavle Frydrychu jsi opravdu
hlupák?
Již jednou jsem ti odepisovala na tvůj článek, který se mi
zdál silně nevkusný (viz. obezita strážníků) a dosti trapný.
Ovšem tenkrát mi byl doma zcenzurován slovy, že hádat se
s blbcem nemá cenu, ale moje trpělivost není nekonečná.
Pořád mě udivuješ, jak posuzuješ práci ostatních, zrovna ty,
který se v životě tak „nadřel“. Trapné zmiňování návštěv
Ostaše MP už je trochu ohrané. Já myslím, že my jsme se
také vídali na obědě. Přestávka je daná zákoníkem práce a
každý si s ní může naložit podle vlastního uvážení,to si
myslím já.

Překvapuje mě, že nevíš, že už dávno se služby strážníků
rozdělily do dvou směn, takže MP slouží od rána od 7.00 do
cca 21.00, je mi jasné, že i to ti určitě připadá nedostačující,
ale v tvém případě platí přísloví: „Kdo chce psa bíti, hůl si
vždycky najde“.
Z mého hlediska, při jednom člověku se zavděčit všem a
být zrovna tam, kde by si pan Frydrych přál, není zrovna
reálné. Bohužel. Možná ty nosíš pod tričkem velké S, ale já
mám doma obyčejného chlapa (zaplaťpánbůh).
Co se týče názorů lidí, kteří ti dali za pravdu, je
zajímavé, že mně zase lidé říkají, abych si z tvých článků
nic nedělala, protože nejsi normální, když to napíšu slušně.
Mám pocit, že tvoje ambice nejsou udělat Polici lepším
městem, chceš být pouze středem pozornosti a zviditelnit se,
ale možná že by to šlo i jinak, myslím, že by jsi mohl udělat
spíš něco, za co tě lidi budou plácat po rameni a ne sami
sobě na čelo.
Ještě by mě zajímalo, když si vedeš deník a víš co se
určitý den stalo a nestalo, tak co jsi dělal ty v září 95? Já
jsem byla 15-letý smrad a myslím,že ani ty jsi nevěděl co je
to slovo práce v pravém slova smyslu. Každopádně jeden ze
strážníků, kterého se snažíš o práci připravit, začínal tím
rokem sloužit u MP, ten druhý, kterého by jsi také rád viděl
na dlažbě, už u MP tou dobou pracoval. Každé 3 roky jezdí
strážníci na přezkušování do Prahy. A mimochodem pokud
srovnám podporu strážníků v jiných městech a u nás, tak je
to opravdu k pláči. Prostě nikdo nemůže posuzovat práci
ostatních, když jí sám nevykonává tzn. že já bych si např.
nedovolila kritizovat tu tvou, když nevím v čem všem
spočívá.
Víš co, jeden večer si sedni v ateliéru a projeď si v hlavě
svůj život a pak posuzuj. Jestli se ti nepodařilo splnit si své
sny, tak nekopej kolem sebe a něco dělej. Zapni tu
žárovku,co nosíš na krku a začni pořádně svítit.
Hodně štěstí kamaráde, držím palce !!!
PS: už tenkrát jsem si u tvého článku udělala poznámku:
„Prázdný sud nejvíce zvučí“
Valchařová Zuzana
P.S. Oba předchozí příspěvky jsou otištěny bez stylistických
a gramatických korektur.
IS

Městská policie informuje
V posledním období jsem se věnovali zvýšené
pochůzkové službě v místech která vykazují četné
narušování veřejného pořádku. Jsou to zejména parky,
prostor autobusového nádraží, ale i poldry a cihelna.
Děsivé statistiky dopravní nehodovosti a hlavně pak
počty mrtvých na našich silnicích, jsou důvodem
k obsáhlým intervencím k dohledu nad bezpečností a
plynulostí silničního provozu.
Závazné pokyny odpovědných osob povedou k větší
spolupráci strážníků a Policie ČR na celém území republiky.
Změny v bodovém systému a v sankcích za dopravní
přestupky jistě nesehrají roli preventivně nejdůležitější, ale
bezpochyby důležité jsou.
Ve třech různých případech jsme v uplynulém čase
poskytovali první pomoc osobám bezprostředně ohroženým
na životě a činili opatření do příjezdu záchranářů., které
jsme na místo povolali.
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Ke konci dospěl i loňský případ vraždy z Rožmitálu u
Broumova, případ o kterém se v našem městě hodně
hovořilo. Vrchní soud
v nedávné době potvrdil pro
pachatele trest odnětí svobody v trvání deseti let
nepodmíněně a pro výkon trestu jej zařadil do věznice
s ostrahou.
Pokud prostřednictvím článků ve zpravodaji
upozorňujeme Vás občany na nějaká nebezpečí, činíme tak
v dobré víře a nejinak, než například odbor prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR. Prevence kriminality je
naprosto nedílnou součástí boje proti zločinu. Vynakládají
se na ni nemalé částky. Klade si za úkol různými formami
upozornit občana na nebezpečí, informovat o něm a tím
pádem mu všemožně předcházet.. Nemá za cíl vychovat
z občana policistu, který bude proti zločinu zakročovat a
vodit zločince za límec na policejní stanice tak, jak si to
myslí někteří rádoby odborníci na bezpečnostní
problematiku v našem městě. Má za cíl nevyrábět z občanů
bezduché oběti kriminality. V těchto názorech
jsme
s ministerstvem zajedno a odborně je konzultujeme
s opravdovými profesionály, jako je například Mgr. Jiránek
z MVČR.
Rozsáhlou změnu prodělal v poslední době zákon na
ochranu zvířat. Doporučujeme proto všem chovatelům,
zejména pejskařům, aby si jej důsledně prostudovali.
Prozatím je veden jako sněmovní tisk č. 518 . Po jeho
vyhlášení bude k nahlédnutí a případné zápůjčce u nás na
stanici.
MP

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas prázdnin a dovolených
Nastalo léto, je tu konec školního roku a opět nám nastal
(zvláště dětmi) tolik očekávaný čas prázdnin a dovolených.
Odpočinek a odreagování je pro nás pro všechny velmi
potřebné a patří ke zdravému životu. Přejme si proto,
abychom tento čas dobře využili, můžeme říci, abychom si
ho užili, odreagovali se všedních starostí a povinností a
načerpali nové fyzické i duševní síly, a také aby nám
k tomu vyšlo i příznivé počasí. Nezapomínejme na pomoc a
ochranu, kterou nám nabízí Bůh na všech našich cestách,
pobytech a dobrých konáních.
V církvi prožíváme období liturgického mezidobí.
O uplynulém víkendu jsme slavili významnou Slavnost
svatých Cyrila a Metoděje a kromě Svátků sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy a sv. Jakuba, apoštola, nás v červenci
už jiné významnější svátky nečekají.
Kalendárium:
5. července - Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje,
biskupa, patronů Evropy, hl. patronů
Moravy, státní svátek
6. července - 14. neděle v mezidobí, Jan Hus, státní svátek
11. července - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
13. července - 15. neděle v mezidobí
20. července - 16. neděle v mezidobí
22. července - Památka sv. Marie Magdalény
23. července - Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky
Evropy

25. července - Svátek sv. Jakuba, apoštola
26. července - Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny
Marie
27. července - 17. neděle v mezidobí
31. července - Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
3. srpna 18. neděle v mezidobí, Svátek Proměnění
Páně
P. Marian Lewicki oznamuje, že ve dnech 7. - 31.
července 2008 bude mít dovolenou. V naléhavých
případech se obracejte na kněze v Broumově, Teplicích n.
M. nebo Hronově.
Pořad bohoslužeb v období dovolené bude následující:
- v úterý a v pátek od 17.30 hod. bohoslužba slova,
- v sobotu od 17.30 hod. mše svatá s nedělní platností
- v neděli od 8.00 hod. mše svatá.
První srpnovou sobotu, tedy 2. srpna 2008, se koná
pouť na Hvězdě u kaple Panny Marie Sněžné.
Přejeme všem dětem a mládeži krásné prázdniny a všem
dospělým klidnou a požehnanou dovolenou.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Šachová sezóna oddílu
TJ Spartak Police nad Metují
2007/2008
Již tak oslabená členská základna oddílu se před
zahájením sezóny opět snížila na pouhé čtyři členy. Před
zahájením Regionálního přeboru 07/08 5. čl. družstev byla
obdobná situace oddílu loňského roku. Po odehrané jedné
sezóně nám neobnovil činnost úspěšný Jirka Slovák, po
jediném jednom utkání jsme ukončili činnost Martinu
Bihárimu a Miloši Vernerovi a bratři Milerové nám též
nebyli k dispozici. Jen díky aktivitě jednatele oddílu Honzy
Milera st. získáním čtyř kvalitních hostujících hráčů z TJ
Náchod, mohlo naše družstvo získat způsobilost a start
v dalším ročníku Regionálního přeboru. Z našeho oddílu
výměnou hostoval v Krajské soutěži v Náchodě Miler Jan,
Jungwirth St. a Hubka Oldřich.
Průběh přeboru Regionu: V úvodním kole naše
nerozehrané družstvo utrpělo nepříjemnou porážku
v Hronově 1:4. V dalším kole naopak naši doma
přesvědčivě zvítězili nad Sok. Červený Kostelec „B“ 4:1 a
ve třetím kole jsme po slabším výkonu vyhráli jen 3:2 s
„B“éčkem Vrchovin. Ve čtvrtém kole jsme v domácím
prostředí porazili vysoko Jaroměř „C“ 4,5:05 a v dalším
pátém kole se slabším soupeřem Náchod „F“ jsme vyhráli je
3:2. V šestém kole jsme hostili přední družstvo tabulky
Náchoda „E“, překvapivě zvítězili 3:2 a posunuli se tak na
3. místo v tabulce RP. V sedmém kole zajížděla Police
k utkání s vedoucím družstvem Broumova „B“ a jen
nešťastnou remízou našeho Davida Hepnara ve vyhrané
koncovce naše družstvo odjíždělo s těsnou porážkou 2:3
v osmém kole jsme v domácím prostředí přesvědčivě
porazili poslední Broumov „C“ 4:1 a dostali jsme se opět na
dobré 3. místo. V posledním kole jsme zajížděli k utkání
s druhým Červeným Kostelcem „A“ a jen případná naše
výhra by pomohla upevnit bronzové 3. místo v tabulce RP.
Nakonec jsme ale opět podlehli těsně 2:3, když překvapivě
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Závěrečná tabulka RP po 9. kole
1.
Sl. Broumov „B“
2.
So Červený Kostelec „A“
3.
TJ Hronov „C“
4.
SPARTAK POLICE
5.
TJ Náchod „E“
6.
So Vrchoviny „B“
7.
Ji Jaroměř „C“
8.
TJ Náchod „F“
9.
TJ Broumov „C“
10. So Červený Kostelec „B“

900
801
612
603
513
405
306
108
108
108

39,0
34,5
27,0
26,5
28,5
19,0
18,0
12,0
11,0
9,5

27
24
19
18
16
12
9
3
3
3

Šachový oddíl děkuje fotbalovému oddílu za poskytnutí
své společenské místnosti na Stadionu Sp. Police, který nám
poskytl příjemně vytopené prostředí v naší činnosti.
Další šachová činnost s mládeží probíhá na ZŠ
v Bukovici a Žďáru nad Metují pod vedením Oldřicha
Hubky a Ing. Ladislava Michla. Přínos pro oddíl to však
nepřináší, žáci po přechodu na školu do Police nad Metují
šachu zanechají ke škodě, že již v Polici není žádný jiný,
který by pokračoval ve výchově a k dalšímu šachovému
vývoji a výkonnostnímu růstu.
Oldřich Hubka - Šachový oddíl TJ Spartak Police nad Metují

Na polický pohár si Ledhujští
hasiči nesáhli…
Ranní slunko, dne 28.června vyloudilo v tvářích
organizátorů soutěže „O pohár starostky města Police“
optimistické úsměvy.
Do „tuhého“ začalo jít teprve po deváté hodině
dopolední, kdy si všech 13 dorazivších družstev vylosovalo
startovní pozice.
Zazněl povel „VPŘED“ a louka v Ochozi, se svým
letním zástřihem, nechala se zase po roce skrápět proudy
vody a statečně snášela dusot těžké, zásahové obuvi.
Hodiny ukazovaly 11:20, listí na stromech se ani nehnulo,
pohledy hasičů a ostatních fanoušků bez mrknutí
propichovaly cíle útočných proudů (nástřikový terč a dva
špalky) , když tu rozhodčí mávnul praporkem a ozval se
jásot : „Jsme první, pohár je náš…“. Suchodolským
občanům jistě pronikl okny do domů vítězný ryk svých
„dobráků“, ozývajících se ze Stračáku a bylo jasné, že dnes
bude co slavit. S časem pod 45s se stali jasnými vítězi 14.
ročníku a držiteli trofeje polické radnice (na jeden rok…).

Ať už tu hrála roli taktika, technika, nebo to bylo o
štěstí, jedno bylo jisté, opět se tu sešli staří známí. Hasiči
ukázali, že umí držet při sobě a podat pomocnou ruku
(vyskytl se z rána menší kolaps pivoteče a sání z přírodního
zdroje). Za to jim patří naše upřímné: „Díky“.
Nějakou cenu si odvezl každý sbor, za sponzorství a
věcné dary vděčíme společnostem i jednotlivcům:
Evžen Novotný – obchod pivem; Hostinec Krčma;
Kadeřnictví Zdena Novotná; Kovopol a.s.; Město Police
n.Met.; Microtherm CZ a.s.; Papírnictví Balákovi; Pejskar&
spol. s.r.o.; Penzion Adler; WIKOW MGI; Vinárna – Čálek

Výsledková listina

umístění

zvítězil Hepnar a Miler na prvních dvou šachovnicích,
nedařilo se však Jungwirthovi a Hubkovi a Zdeněk Král
prohrál partii v lepším postavení.
I tak lze hodnotit konečné umístění našeho družstva na 4.
místě jako úspěch polického šachu. Vždyť před zahájením
RP byl náš možný cíl umístění do 5. místa. Oporou družstva
byl především David Hepnar na 1.š. se ziskem 7 bodů z 9
partií. Dobře si vedl Jan Miler na 2.š. se ziskem 5,5 bodů,
vedlo se i hostujícímu Zdeňku Královi (pro zajímavost
Hlavňovskému rodákovi) s 5 bodu na 5.š., na 3.š. St.
Jungwirthovi a na 4.š. Oldřichu Hubkovi se podařilo získat
po 4 bochech a v jediném utkání celý bod získal další
hostující Ladislav Zástava. Až na jednu omluvenou neúčast
Zdeňka Krále, byla docházková účast a přístup všech hráčů
ke kolektivu na vysoké úrovni. Ani v jednom utkání
nedostal příležitost startu Pepík Obst vlivem jeho častého
pracovního zaneprázdnění – je známo, že úspěšná sestava se
jen těžko narušuje a mění.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SDH…

výsledný čas

Suchý Důl - A
Bezděkov – muži
Suchý Důl - B
Pěkov – A
Velká Ledhuj
Bělý
Radešov
Hlavňov
Pěkov B
Police n.Met.
Bezděkov - ženy
Žďár n. Met.
Česká Metuje

43,6 s
49,1 s
52,3 s
58,7 s
59,3 s
62,8 s
64,3 s
66,5 s
69,4 s
83,4 s
84,5 s
86,3 s
89,3 s

Vděk patří i manželkám a přítelkyním ledhujských hasičů
za přísun výborného proviantu a pomoc v průběhu soutěže i
odpolední volné zábavy.
Za SDH ve Velké Ledhuji, A.Trojtl
SSK Pedro Police nad Metují pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod
a s podporou řady sponzorů pořádá desátý ročník triatlonu určeného opravdu všem
příznivcům pohody, sportování i setkávání se s dobrými lidmi …

sobota 20. září 2008
muži
ženy

25 km kolo
25 km kolo
1200- 1245
1300
1700

-

– za rybníkem –

Hlavňov - u Police nad Metují

4 km běh
4 km běh

5 x 0,5 l pití piva /10°/
3 x 0,5 l vinný střik

prezentace, výklad trati
hromadný start cyklistiky
vyhlášení výsledků, předání originálních cen

akce je určena osobám starším 18 let, veteránská kategorie nad 45 let
startovné 50,- Kč za každého účastníka
akce se koná za každého počasí, účast na vlastní nebezpečí
cyklistika za plného provozu, helma povinná
do proběhnutí cílem se závodník nesmí zbavit obsahu žaludku – diskvalifikace
každý účastník má nárok na občerstvení ( buřt, nealko, pivo )
akce pro radost na závěr letní sezóny, závodí jen dobrovolníci …

!!! soutěž družstev … jeden jede, druhý běží a třetí pije

…

!!!

netroufáte si samostatně ? zkuste to v týmu !… družstvo může být i smíšené…

soutěž v hodu pivním sudem – hit akce …
přijďte pobejt …
Jansa

těším se na Vás - Petr

akci sponzorsky podporují : MěU Police n.M., KOVO IDA Malé Svatoňovice, EPEX Náchod, časopis Chmelařství
Žatec, Sport Hotárek Náchod, Guseppe Hradec Králové, BONO Česká Skalice, Kontakt –Tel Pardubice, Wikov Hronov
Police nad Metují: Keramika HAUK , Evžen Novotný – obchod pivem, Pavel Daněk – živé ceny, Drogerie Jarča
Vávrová, Skrblíkův ráj – Milan Schirlo, Václav Zítka – ruční tkaní, BLUE FLY, Tabákové doplňky – Libor Průša, Martin
Tomášek – voda, topení, plyn, LIBRA – TEX Ilona Brahová, Cyklo Mr. Sport – Zdenda Šefců, Jirka Wolf, Kvíčerovská
pekárna, Šmídova mlíkárna
Díky moc všem …!
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FLORBALOVÝ TURNAJ

POŘADATEL :
TERMÍN :
MÍSTO :
KATEGORIE :

TT@JV
12.-14.9. 2008
Police nad Metují
Muži
Ženy
CENY : Pro všechna družstva - diplom, věcné ceny
Finanční odměna pro muže : 1.místo 1000 Kč
2.místo
500 Kč
3.místo
250 Kč

PRAVIDLA : Turnaj se bude hrát dle pravidel Mezinárodní
florbalové federace IFF s následujícími výjimkami: Time
out není povolen v utkáních základních skupin
HRACÍ ČAS : 2x7 min.
ROZHODČÍ : Utkání budou řídit rozhodčí s licencí ČFBU
PŘEDBĚŽNÝ SYSTÉM : ve skupinách po 7 týmech,
první čtyři ve skupině postupují do další soutěže, ostatní
hrají o umístění.
REGISTRACE : Družstva se mohou zaregistrovat u
kontaktních osob nebo online na www.policeopencup.cz.
Závaznou přihláškou je zaplacení startovného!
STARTOVNÉ :
MUŽI 900KČ
ŽENY
400KČ
PLATBA : Částka: startovné
Adresa majitele účtu: Tomáš Třešňák, K Drůbežarně 273,
Police nad Metuji 54954
Č.účtu: 191859570/0300
Název : Česká spořitelna
V.symbol: registrační číslo ID, které vám bude přiděleno
S.symbol: nevyplňujte
Odesilatel: název vašeho klubu a adresa
Účel platby: POLICE OPEN 2008
V případe platby převodem nás nejprve důkladně
informujte, poté Vám bude přiděleno ID číslo. Platbu
proveďte nejpozději do 22.8.2008. Platbu v hotovosti dejte
kontaktní osobě. Pokud platba nebude provedena do tohoto
termínu, tak nebudeme počítat s Vaší účastí! Při zrušení
účasti se startovné nevrací!!!
LOSOVÁNÍ : rozlosování do skupin a stanovení
systému turnaje proběhne dne 31.8.2008 v 18:00 : 1.9.2008
budou všichni informováni prostřednictvím emailu o rozpisu
turnaje
KONTAKTNÍ OSOBY : Tomáš Třešňák tel.608 312 311
email : peckac@centrum.cz
Jakub Vlček tel.728 959 647
email : vlcekjakub@seznam.cz
OBČERSTVENÍ : V hale bude zřízen bufet
UBYTOVÁNÍ :
A) v hale 20Kč/osoba (vlastní spacák, platba na místě)
B) v hotelu (pošleme kontakt)
OSTATNÍ : Turnaj budou provázet doprovodné akce
VÍCE INFORMACÍ : získáte u kontaktní osoby.
www.policeopencup.wz.cz

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
Provozovnu kosmetiky najdete u autobusového nádraží
v prodejně Tabák.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Jana Burešová, 17. listopadu, Police nad Metují
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Pronajmu ½ rodinného domu (2+1)
se zařízením, balkonem, garáží
a částí zahrady.
Volné od poloviny července
Výše nájmu 5.500 + inkaso.
Mob. 607 240 250
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

Jindřich Sokol
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

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

Broumov
Šalounova 87
Datum:
29. července 2008
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
31. července 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

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

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ
VETEŠE

KOUPÍM
Pivní láhve - 500 Kč dám
za pivní láhev LEDHUJ,
ostatní lahve koupím za
nejvyšší ceny –
SBĚRATEL,
Přilby vojenské, hasičské
a vše z obou válek. Dále
nábytek a starožitnosti
Petr Vágner Broumov I/5
606 270 421, 608 103 810
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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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Výhledy
na Polici

Štěpána Horáka

▲ Nejnavštěvovanější je vyhlídka na Záměstí

▲ A takto vypadá Police od Klůčku

▲ Pohled z Havlatky (v pozadí Klůček)

▲ Z Ostaše – v pozadí Hejšovina a Bor

▲ Výhled na Polici s Ostašem směrem od Bělého

▲ Panorama nedaleko od kopce zvaného Nebíčko

Uzávěrka příštího čísla 7. srpna 2008 z Distribuce 13. srpna 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
Bezděkova vědecká činnost v oblasti mykologie se větvila na tři
směry: určování hub, pořádání přednášek a kursů a publikační
činnost. Vedle určování neznámých hub (které mu byly, zejména
z řad učitelstva, zasílány z celých Čech a Moravy), prospíval laické
veřejnosti svými četnými osvětovými přednáškami a kursy. Průběh
jednoho takového kursu zachytila poznámka ředitele školy v Polici
nad Metují Josefa Sovy ve školní kronice: „V tomto směru byl

neúnavným. Šlo mu o to, aby znalost hub jedlých a jim podobných
jedovatých vnikla do vrstev širokých. Chtěl tím jednak čeliti otravám a
podruhé poskytovati četnými jedlými houbami – šíře neznámými – lidu
vydatné potraviny. Na poli popularisace znalosti jedlých hub nemá
dosud Bezděk soupeře u nás v Rakousku. Každý kurs byl theoretickopraktický a doba růstu hub bývala volena pro kurs. Houby přinášíval
k přednáškám typické, vysvětloval na nich, provázeje své vysvětlivky
obrazy a kresbami, rodové a druhové znaky. Odpoledne šel s kursisty
do hájův a lesů, aby prakticky upevnil v účastnících své dopolední
výklady. Hub jedlých, druhů prarůzných nasbíráno do hojnosti a večer,
jako znalec úpravy hub, dozíral a účinkoval při jich přípravě, aby
účastníci poznali, jak nalezené i dosud podezírané druhy hub chutnají.
Toto ukončení dopoledních přednášek a odpoledních sběrů bývalo
velmi příjemné a zajímavé dalšími vysvětlivkami a vypravováním
příhod. Bylť Bezděk příjemným, milým a žertovným společníkem, proto
u učitelstva, kteréž nejčastěji bylo kursů účastno, byl velmi oblíben.
Bezděk nebyl skoupý se svými vědomostmi, na otázky a dotazy rád
odpovídal a shledal-li u tazatelů opravdový zájem, plýtval svými
vědomostmi a nešetřil se ani po čtyřhodinové přednášce. Toho mnozí
účastníci kursů, kteří také zabývali se mykologií zneužívali až přes míru.
Někteří účastnili se zúmyslu více Bezděkových kursů, aby jen co nejvíce
od něho získali a tak svoji vlastní námahu se studiem spojenou omezili,
ano později Bezděkovy myšlenky za své vydávali, tvrdíce, že ze
zkušenosti tu a onu houbu shledali takou a onakou atd., kdežto Bezděk
to byl, jenž risiko možné otravy něčí přinášel, vyzkusiv každou houbu, o
níž tvrdil, že jest jedlá nejprve na sobě a přiotrávil se několikráte.“
Iniciativou Jana Bezděka se také po jeho příchodu do Police
začaly v ledhujské Krčmě každé úterý pořádat i večírky tzv.
„hubařského spolku“, kde se scházela rozmanitá společnost, a kde
se poznávaly a také konzumovaly i málo známé houby. Popisuje to
i Jan Bezděk: „Podařilo se mi založiti v působišti mém, v Polici n. M.,

kdež mnoho je velkých lesů na blízku, družstvo, kteréž schází se
v určeném čase, aby poslechlo přednášky moje, vycvičilo se
v poznávání hub jedlých svého okolí, jichž tu netušený počet druhů.
(Jedl jsem z nejbližšího okolí jen přes 150 druhů hub.) Členové konají i
společné vycházky za příčinou sbírání hub a poučují se hned také
v přírodě, a při schůzích ve veřejné místnosti konaných, k nimž ovšem
každý má přístup volný, pochutnávají si na houbách rozličným
způsobem připravených, na těch »prašivkách«, do kterých každý dříve
chutě s opovržením kopal, proti nimž choval odpor a ošklivost, nad
nimiž zaříkával se, že by jich nejedl za celý svět! – A nyní? Beze všech
obav každý jí houby nejponurejších i těch nejohnivějších barev a
nejrozmanitější podoby, ani jedlých druhů muchomůrek nevyjímaje.
Tak často slyšeti možno nyní vždy znovu a znovu opakovanou
propověď: »Kdo by to do těch prašivek řekl, že mohou býti tak chutné!
« A mnozí největší odpůrcové jich nyní říkávají: »Škoda jen, že nejedli
jsme jich dřív.« –

Nejtrvalejší památku však po sobě Jan Bezděk zanechal svou
publikační činností. Vedle menších prací, jako překladu díla
francouzského mykologa Dufoura „Atlas des Champignon
comestibles et vénéneaux“, řady odborných článků v „Přírodě“,
hesel o houbách v „Ottově slovníku naučném“ (které jsou
výhradně jeho dílem), v „Hospodářském slovníku“, v „Almanachu
praktického člověka“ aj. je to souhrn jeho poznatků zahrnutých v
jeho stěžejním díle „Houby jedlé a jim podobné jedovaté“ (1. díl
s atlasem hub od Václava Luňáčka vyšel v Praze roku 1901, druhý
díl byl vydán v Hranicích roku 1905). Bezděk s Luňáčkem se pustili
do vydávání tohoto atlasu za velmi nepříznivých okolností, beze vší
hmotné podpory, jak státu, tak i vědeckých institucí. Teprve
později Česká akademie udělila vydavatelům určitou podporu. Stojí
zde za připomenutí, že polický kaplan P. Sigismund Bouška OSB
složil do úvodní části publikace báseň „Houby“, která formou
náboženské legendy vtipně líčí vznik jedlých a jedovatých hub. Pro
zajímavost zde také uvádím, že sám P. Bouška začal za svého
působení na faře v Bezděkově (1914-1924) pracovat na svém
atlasu „Houby z Broumovska“, který dokončil roku 1941; ten však
nebyl nikdy publikován.
Společná práce Bezděka a Luňáčka byla první svého druhu u
nás – původní, pokud se týče textu i obrazů, práce důkladná a
spolehlivá. Bezděk snesl do svého díla velké množství cenných
poznatků, které získal svým dlouholetým pozorováním a usilovným
studiem četných děl, jak starších tak novějších. Rovněž zde opravil
omyly, které se vyskytovaly i v základních dílech, jakým bylo např.
dílo Krombholzovo. Zvláštní pozornost věnoval otázce jedlosti či
jedovatosti jednotlivých druhů. Jestliže Bezděk houby doporučuje
k jídlu, tak je skutečně sám jedl – a byly to často druhy, které jiní
autoři prohlašovali za podezřelé či přímo jedovaté. Druhý díl jeho
publikace pojednává hlavně o zužitkování hub. Mimo tyto vydané
dva díly měl celý spis ještě obsahovat Systematiku, Analytický klíč
aj., tato práce však zůstala v rukopise, neboť se Bezděk obával
nového zadlužení. Mezitím vydal roku 1913 jeho žák Dr. Jan
Macků klíč k určování vyšších druhů hub pod jménem „Český
houbař“, plagiátorské dílo čerpající z Bezděkových poznatků,
ovšem bez udání autora. Tímto jednáním byl Bezděk velmi raněn a
čelil mu publikací „Bezděkovy houby – kritické studium
mykologických publikací Dr. J. Macků“, ve které pronáší přísný
soud jak nad jednáním Dr. Macků, tak i nad „vědeckostí“ jeho
mykologických publikací. Tato kniha, obsahující velké množství
nejnovějších poznatků z oboru praktické mykologie, však vyšla až
po jeho smrti v roce 1917 nákladem jeho syna.
Janu Bezděkovi se již za jeho života dostalo významných
odborných poct: byl členem mykologického odboru České
botanické společnosti, rovněž byl jako první Čech jmenován
čestným členem pařížské vědecké společnosti „Société
mycologique“. Roku 1922 byl jeho jménem pojmenován nově
založený park na Nové čtvrti v Polici nad Metují; tam byl v dubnu
roku 1936 umístěn místním okrašlovacím spolkem, za finanční
podpory Městské spořitelny, prostý kamenný památník –
pískovcový balvan, dopravený z úpatí Boru. 5. července 1930 mu
byla odhalena pamětní deska na jeho rodném domě v Soběslavi.
Jan Bezděk zemřel v Praze 9. března 1915.
Miroslav Pichl
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