Cena 10 Kč

VÁCLAV LUŇÁČEK
V galerii osobností Police nad Metují jsme se v červencovém
Polickém měsíčníku zmínili o věrném společníkovi mykologa Jana
Bezděka, akademickém malíři Václavu Luňáčkovi, autoru ilustrací
v Bezděkově atlasu hub „Houby jedlé a jim podobné jedovaté.“
Věnujme mu obálku srpnového PM, určitě si to zaslouží.
Václav Luňáček se narodil 31. srpna 1867 v Polici v Kostelní
ulici čp. 10 v rodině řezníka a městského radního Václava Luňáčka.
Školu navštěvoval v Polici a v Broumově a pak jeho otec rozhodl,
aby se vyučil kupectví. Byly k tomu zvlášť dobré podmínky, jeho
strýc Petr Kejdana byl majitelem velkoobchodu s osivem v Breslau
v Prusku (tj. ve Vratislavi, dnešní polské Wrócłavi). U něj se mladý
Václav začal připravovat na svou budoucí životní dráhu
obchodníka. Příliš však se svou životní perspektivou nadšen nebyl.
Již od školních let projevoval neobyčejné výtvarné nadání, v každé
volné chvíli se věnoval kreslení a tak v něm nakonec zvítězila touha
jít za svou zálibou a věnovat se zcela malířství. „Konečně oznámil
tento úmysl svému otci. Ale se zlou se potázal. Otec se nesmírně
rozčílil, vysvětlil mu, to že velice mizerná existence a nechtěl o
něm více slyšet. Pustil se tedy mladistvý nadšenec na svou pěst
do Mnichova, aby si tu zjednal přístup do malířské akademie.
V roce 1885 nastoupil osmnáctiletý Václav těžkou svízelnou dráhu
malířského školení. Z lásky k umění vyvolil vyvolil si tento úděl
jistě ne záviděníhodný. A tak se pomalu propracovával a probíjel
řadou těžkých dnů k metám vytčeným“. Během studií, které
ukončil roku 1889, se seznámil s více členy spolku českých
výtvarníků „Škréta“, zvláště s později tak populárním Alfonsem
Muchou. Lehká studia to však nebyla. „Život malířský, život veselý
– než mladý nadšenec poznal také jeho stinné stránky a kdykoliv
utahoval pevněji svůj opasek, prchala všechna veselost z jeho
mladé duše a pouze ta jeho láska a pevná vůle vytrvat bránila mu
vrátit se zpět do rodného domu a k prozaickému, ale výnosnému
povolání, starostlivým otcem vyvolenému.“ Mladý absolvent
mnichovské akademie se po úspěšných studiích vrátil domů,
nakonec jej přijal i jeho usmířený otec a malíř se pak v Polici usadil
natrvalo.
„Život mistra Luňáčka byl velice plodný. V letech své síly a
svěžesti rád bloudil překrásnými lesy polickými a broumovskými,
nosil si domů krásné exempláře hub, které maloval, spojil se
s učitelem Janem Bezděkem, se kterým počali vydávati dílo „Atlas
hub jedlých a jim podobných jedovatých“. Bylo to první české dílo
toho druhu, nenašlo bohužel v tehdejší době u nás pochopení a
podpory a tak oba dva chudí umělci rozhodli se vydávati je po
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sešitech v dlouhých časových intermezzech, neboť museli teprve
prodejem sešitů vyzískanými penězi dáti do tisku sešity dalšího
čísla. Posléze probudilá Francie odkoupila celé dílo a mistr
Luňáček daroval kavalírsky svých 90 originálů našemu Národnímu
muzeu v Praze. Mimo to namaloval množství obrazů menších i
větších, v oleji, akvarelech a pastelech, z nichž tři vlastní Spořitelna
města Police, pět spolek „Ostaš“ v Praze, ostatní jsou nejvíce v
soukromém vlastnictví. Literární tvorba mistrova pozůstává
ponejvíce z veselých povídek a humoresek. Za jeho života vyšla
kniha „Quodlibet“, v jeho pozůstalosti jsou ještě tři nebo čtyři
rukopisy téhož druhu a v oleji malovaný obraz stoleté stařeny, jejž
mistr namaloval před 50 lety. Býval též velikým turistou, provázíval
cizince krajem, jmenovitě na Hvězdu, kde značkoval cestu
Kovářovou roklí i roklemi ostatními, jsa Klubu turistů v Polici
dlouholetým členem.

... pokračování na zadní straně
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Telegraficky….
 V červenci jsem jednala s ředitelem Povodí Labe Ing.

















Petrem Prockertem
o spolupráci na koncepci
společnosti. K obsáhlému materiálu máme možnost se
vyjádřit do konce října tohoto roku. Vyřízením této
záležitosti jsem pověřila Ing. Jana Troutnara.
Město Police nad Metují se zapojilo do projektu Obec
přátelská rodině. Garantem je ministr práce a soc. věcí
Petr Nečas.
Ve středu 9. července jsme začali pracovat na
aktualizací komunitního plánu sociálních služeb. Další
schůzka proběhne 3. září v 15.30 hodin ve velké zasedací
místnosti radnice. Zváni jsou všichni zájemci o práci na
tomto projektu z Police nad Metují a celého Policka.
Uskutečnilo se pracovní setkání s npor.
Pavlem
Štenglem, vedoucím oddělení PČR ve městě.
Informovali jsme se o aktuální situaci ve věci bezpečnosti
a pořádku ve městě. Snažíme se posílit součinnost
v těchto záležitostech.
Uskutečnilo se setkání se zástupci Lesů ČR a Správy
CHKO. S panem Josefem Hejnyšem se snažíme dojednat
vše potřebné, aby mohly proběhnout brigády
dobrovolníků, vesměs turistů, s cílem nutné opravy
Kovářovy rokle.
Celý měsíc jsme připravovali letošní Polickou pouť.
Věnovala jsem hodně času neplatičům v bytech
i v nebytových prostorech. RM na svém posledním
jednání odsouhlasila odepsání nevymahatelných dluhů ve
výši cca 60 tis. Kč. V současné době jsou každoměsíčně
kontrolovány platby. Mnoha problémovým nájemníkům
jsou nájemní smlouvy prodlužovány měsíčně či čtvrtletně
na základě provedené platby.
Dne 4. 8. t.r. jsme obdrželi Výpis usnesení
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které zrušilo
podmínku v čl. II, odstavci 3 Darovací smlouvy z 5. 10.
2004, kterým město Police nad Metují omezilo ve volném
nakládání s budovou bývalé rodinné školy.
Obdrželi jsme sdělení Státního fondu životního
prostředí ČR o akceptaci žádosti o podporu
z prostředků Operačního programu Životní prostředí
na realizaci opatření: Intenzifikace ČOV Police nad
Metují. Do 31. 8. 2008 bychom měli vědět, zda bude naše
žádost kladně vyřízena.
Dne 30. července t.r. proběhla v Hradci Králové
dražba objektu bývalé samoobsluhy na sídlišti.
Posledním jejím nájemcem byl Konzum Ústí nad
Orlicí. Vyvolávací cena dražby byla 780 tis. Kč Vítěz
dražby – Vietnamec – objekt získal za 3,35 mil. Kč. Jak
slíbil ředitel Konzumu Ing. Šváb, společnost se dražby
zúčastnila, protože měla zájem objekt vlastnit, opravit a
nadále v něm provozovat prodej potravin. Jejich účast
skočila na nabízené částce 2,5 mil. Kč. Zúčastněným
makléřem IDEAL REALITY Hradec Králové s.r.o. byl
pan Ing. Jaroslav Nekola. V polovině září, po splacení
vydražené částky, mi předá kontakt na úspěšného
dražitele. Jménem města s ním vstoupím do jednání o jeho
podnikatelském záměru ve zmiňovaném objektu. Znovu
upozorňuji, že město není vlastníkem bývalé

samoobsluhy na náměstí a nemá žádná práva ani
povinnosti rozhodovat o jejím dalším osudu.
 Ministerstvo financí vyhovělo naší žádosti a prominulo
nám 307 040 Kč – odvod a penále – za akci Oprava
hřbitovní zdi. Bylo nám vytýkáno, že jsme dotační
prostředky a finance města investovali do cizího majetku.
 V uplynulém měsíci jsme věnovali hodně času a
energie diskusím o rušení nočního klidu ve večerních a
nočních hodinách, o omezení sečení a práci
s motorovou pilou v neděli. Záležitost je natolik
komplikovaná a citlivá, že budou probíhat další diskuse a
jednání s cílem vydat smysluplnou vyhlášku města, která
by podporovala bavící se, ale zároveň neomezovala ty,
kteří rušeni být nechtějí.
 Projekt rekonstrukce ZUŠ Police nad Metují neprošel.
S Ing.Ištokovou – manažerkou projektu a Luborem
Bořkem – ředitelem ZUŠ jsme byli na osobní konzultaci
na pracovišti Územního odboru realizace programu
v Hradci Králové. Nyní podnikáme potřebné kroky,
abychom mohli projekt podat do nejbližší výzvy
opakovaně.
Ida Seidlmanová

Odbory se představují
V následujících měsících Vás postupně prostřednictvím
Polického měsíčníku blíže seznámíme s jednotlivými
odbory městského úřadu, s jejich činností, potřebnými
kontakty a pracovními náplněmi.

CENTRUM KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ
(CKV) PELLYHO DOMY

Organizační složka, kterou zřídilo město Police n. M.
v roce 2007, zajišťuje chod a správu Pellyho domů (mimo
bytové části a Rychlého občerstvení) a Kolárova divadla.
Úkolem a náplní činnosti CKV je nejen zajištění
provozního chodu uvedených budov, ale především
pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí,
provoz informačního centra, propagace města, nabídka
prostor k pronájmu apod.
V Pellyho domech (Masarykovo náměstí č. p. 75) také
organizační složka CKV sídlí.
Centrum kultury a vzdělávání komplexně zajišťuje
veškeré akce, po stránce organizační i administrativní – tzn.
od výběru programu, objednávek a uzavírání smluv přes
zajištění propagace, organizačního a technického
zabezpečení (splnění technických požadavků vystupujících,
pokladna, šatna, požární dozor, ozvučení atd.) po konečné
vyúčtování
(úhrada
honorářů,
vyčíslení
příjmů).
Dále - dle charakteru každé konkrétní akce – se jedná o
zaslání žádostí a následnou úhradu poplatků příslušným
institucím (např. Ochranný svaz autorský, Divadelní a
literární agentura, Fond české kinematografie apod.).
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Kultura a vzdělávání
Do naší náplně patří především divadelní představení,
program kina, koncerty a další kulturní a společenské akce,
výstavy, dále např. představení pro MŠ a ZŠ, taneční kurzy,
výtvarné
kurzy,
vzdělávací
akce
apod.
Některé akce (zejm. vzdělávací) pořádáme ve spolupráci
s dalšími subjekty nebo formou pronájmu prostor.

Informační centrum, propagace
Náplní informačního centra je - především od května do
září - poskytování turistických a dalších informací
návštěvníkům
města
a
okolí.
Celoročně nabízíme občanům kopírování, možnost
vyhledání spojů a dalších informací, předprodej vstupenek
na akce, propagační materiály Police a okolí apod.
K pravidelné činnosti patří spolupráce s okolními infocentry
a se svazem cestovního ruchu Branka Náchod (např.
aktualizace údajů na www.kladskepomezi.cz, spolupráce na
přípravě nových propagačních materiálů Kladského pomezí,
účast na pracovních schůzkách informačních center
Kladského pomezí).
Každoročně se Police n. M. účastní a prezentuje na
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně.
CKV spravuje webové stránky www.policko.cz, připravuje
nové propagační materiály města, aktualizuje seznam
ubytování a stravování, spolupracuje s DSO Policka na
propagaci území atd.

Činnost organizační složky, která je podřízena radě
města a starostce, zajišťují tito pracovníci:
Jana Rutarová, DiS. - vedoucí organizační složky
- vzdělávání a další akce v Pellyho domech, propagace,
pronájmy prostor v Pellyho domech, informační centrum
e-mail: ckv@policko.cz
Tel. 491 421 346, mobil: 602 645 332
Radka Vlachová, DiS - kulturní referentka - infocentrum,
divadelní představení, představení pro děti, výstavy, kino,
pronájmy prostor Kolárova divadla, informační centrum
e-mail: kultura@policko.cz
Tel. 491 421 501, mobil: 728 267 377
Olga Jarčušková - technické a organizační zajištění
provozu Pellyho domů, spolupráce na přípravě akcí, úklid,
zástup v informačním centru
Na částečné úvazky jsou v rámci CKV zaměstnáni
správci objektů: Josef Tauchman (Pellyho domy) a
Miroslav Hornych (Kolárovo divadlo).
Na dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení
práce pracují: kino – pokladnu zajišťuje Ivana Richterová,
filmy promítají Karel Piši a Václav Vídeň. Ozvučení a
světelnou techniku u veškerých akcí obsluhují Miloš
Řehák, Michal Entler a Jiří Hrodek. Úklid divadla
zajišťuje Květa Jenková.

U akcí konaných v divadle nebo na sále Pellyho domů je
vždy přítomna požární hlídka, kterou je dle příslušných
předpisů nutné zřizovat. Členy těchto hlídek jsou (na
základě dohody o provedení práce): Zdeněk Beran, Jovan
Čalič, Josef Dvorský, Vratislav Ošťádal, Zdeněk Piši,
Aleš Podlešák a František Soumar.
Od května do září se v Infocentru setkáte s Janou
Jenkovou,
která
vypomáhá
s provozem,
zejm.
v odpoledních hodinách a o sobotách.
Organizační složka CKV Pellyho domy se prezentuje na
www.policko.cz, kde uvádíme především aktuální přehled
připravovaných akcí, program kina, divadla atd. Zde se také
můžete přihlásit k pravidelnému odběru informací
prostřednictvím
e-mailu
(newsletter).
Na webových stránkách – v sekci Pellyho domy - je dále
k dispozici např. nabídka jednotlivých prostor Pellyho domů
a ceník pronájmu, fotografie atd.
Za CKV Pellyho domy Jana Rutarová

Změny v jízdních řádech na území
města od 1.9.2008
Společnost OREDO organizátor regionální dopravy
v Královéhradeckém kraji oznámila městu Police nad
Metují,
že
na
základě
rozhodnutí
zástupců
Královéhradeckého kraje dojde od 1.9.2008 k provedení
racionalizačních opatření v dopravní obslužnosti na území
Královéhradeckého kraje. Tato opatření se týkají spojů,
které vykazují tržbu menší než 5 Kč/km. Bohužel
v současné době Královéhradecký kraj nedisponuje takovým
množstvím finančních prostředků, které by umožňovaly
provozovat takto neefektivní spoje. Jedná se o zrušení těchto
spojů:
1/ Páteční spoj večerní Police nad Metují – Nádraží
vlakové. Na základě dlouhodobého sledování bylo zjištěno,
že v pátek spoje 640109/25 odjezd v 23,05 hod příjezd na
nádraží v 23,10 hod. a spoj 640109/27 odjezd z železniční
stanice v 23,20 hod z příjezdem do Police nad Metují
v 23,25 hod. jsou minimálně využívány. V průměru
minimálně jedním cestujícím. Z tohoto důvodu budou tyto
dva spoje zrušeny.
2/ Police nad Metují – Teplice nad Metují. Na základě
dlouhodobé sledovanosti bylo zjištěno, že nedělní spoj
640107/101 odjezd v 6,30 hod příjezd do Teplic nad Metují
v 7,00 hod a 640107/102 odjezd v 7,00 hod z Teplic nad
Metují s příjezdem do Police nad Metují v 7,25 hod je
v úseku Česká Metuje – Teplice nad Metují a zpět
minimálně využívány, v průměru méně než jedním
cestujícím. Z tohoto důvodu budou tyto spoje v úseku
Česká Metuje – Teplice nad Metují a zpět zrušeny. Spoj
bude jezdi pouze do České Metuje a zpět. Dále dojde ke
zrušení spojů 640107/105 odjezd z Police nad Metují
v 18,45 hod – příjezd. Do Teplic nad Metují v 19,10 hod a
640108/103 odjezd z Teplic nad Metují v 19,20 hod. Příjezd
do Police nad Metují v 19,35 hod. Také tyto spoje jsou
využívány v průměru 1 – 2 cestujícími. Některé dny jede
spoj tam a zpět prázdný.
Společnost OREDO a město Police nad Metují si
uvědomují, že omezení provozu výše uvedených spojů může
přinést jednotlivým cestujícím určité problémy. Tyto
případy však nelze řešit pravidelným provozováním
autobusového spoje. Případné problémy je město společně
s Vámi připraveno řešit.
Zdeněk Kadidlo

3

Kotelna sídliště
Jak jsem v červencovém čísle slíbil, informuji o tom, jak
proběhl červenec v kotelně na sídlišti. Celý červenec byl
v provozu pouze nový kotel. Výsledky jsou z pohledu
prodeje tepla a spotřeby plynu ještě lepší, než jsme
předpokládali. Při porovnání prodeje v GJ se jedné téměř o
shodná čísla . V červenci 2007 jsme prodali 226,5 GJ
oproti 228,7 GJ v tomto roce. Prodej byl tedy zhruba stejný.
Spotřeba plynu na teplo byla v r. 2007 celkem 12 500 m3 a
v tomto roce vychází dle našeho měření ( přesná faktura
z VČP bude až v půlce srpna) zhruba 8 700 m3. Spotřeba
plynu klesla tady při stejném prodeji o 30 %! Na první
pohled opravdu potěšující informace.
Pokud se však podíváme na cenu plynu, je všechno
jinak. Za měsíc červen je skutečná cena plynu v kotelně na
sídlišti na 1 m3 o 54,4 % vyšší než v červnu 2007 !! Na
toto navýšení má vliv nejen ekologická daň a výrazné
zvýšení ceny plynu, ale paradoxně i snížená spotřeba plynu,
protože za denní rezervovanou kapacitu (sjednaná max.
denní spotřeba plynu nepřekročitelná ani při nejvyšších
mrazech - jinak výrazná pokuta) se platí měsíčně paušální
částka (téměř 34 tis. Kč), ať odebereme 1 nebo 100 000
m3.Pokud se způsob fakturace nezmění, budeme paušál
platit i v příštích letech. Při nižším odběru plynu je tedy
podíl tohoto paušálního poplatku na 1m3 vyšší.
Bohužel tedy musíme konstatovat, že i přes výrazné
úspory plynu budeme od srpna 2008 navyšovat pro všechny
odběratele tepla z kotelny na sídlišti zálohy tak, abychom
dokázali eliminovat výrazný nárůst ceny plynu. Abych
skončil přece jen trochu optimisticky kdybychom
spotřebu plynu o 30 % nesnížili, blížila by se cena tepla
hodnotě 700 Kč/GJ s DPH. Díky rekonstrukci kotelny však
cena v tomto roce bude nižší než 600 Kč/GJ, pokud
samozřejmě nedojde k dalšímu zdražování plynu. Dle
posledních zpráv cena ropy klesá a tak se možná dočkáme,
co se ceny plynu týče, příznivějších zpráv. V dlouhodobém
horizontu je však nutné počítat s tím, že cena plynu se bude
pomalu, ale jistě blížit 15 Kč/ 1 m3 (v současnosti je cena
zhruba 10 Kč/m3). Takže se mi přeci jen moc nepodařilo
ukončit tento článek optimisticky, ale při současném vývoji
cen to snad ani nejde.
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS

Obsah usnesení rady města
č.14 a15/2008 ze dne 7.7. a 4.8. 2008
RM souhlasí s podáním žádosti o podporu činnosti TIC v
Polici nad Metují na Krajský úřad Královéhradeckého kraje
RM souhlasí s podáním žádosti do grantového programu
Podpora marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu
RM jmenuje Ing. Ladislava Eichlera členem letopisecké
komise a souhlasí, aby se stal zástupcem města Police nad
Metují v redakci sborníku Rodným krajem.
RM schvaluje záměr prodeje a doporučuje ZM prodej
zemědělských pozemků p.č. 819/85, 769/166, 277/3, 277/4,
277/7, 277/8, 277/10, 277/11, 277/12, 299/2, 299/3, 204
(část), 188/1, 191/1, 176, 193/2, 1158/5, 1158/6, 266/38,
266/24, 266/25, 266/36, 266/32, 266/23, 266/22, 266/26,
266/20 a 257/3 v k.ú. Velká Ledhuje, pozemků p.č. 532/2,
547, 560/16, 397/1, 1024/1 (část), 1117/2, 384/9, 384/11,
384/10, 440/15, 532/1, 440/16, 532/3, 1088, 560/21, 454,
412/5, 399/4 a 849/4 v k.ú. Police nad Metují a pozemků
p.č. (656/4), (658/7) a (659/5) v k.ú. Pěkov.

RM ukládá odboru IMŽP ve spolupráci s TS s.r.o.
zpracovat seznam budov a objektů města vhodných
k prodeji spolu s výnosy na nájemném.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Plynofikace areálu TS v Polici
nad Metují s r. o., V Domkách č.p. 80 Police nad Metují"
firmu VK INVESTING s.r.o. Jaroměř s nabídkovou cenou
567.857,- Kč s DPH. Zároveň pověřuje ředitele TS s.r.o.
projednáním možnosti financování tak, aby TS s.r.o. byly
přímým investorem celé akce. Termín 31.8.2008.
RM ukládá stavební komisi posoudit rozsah víceprací akce
"Police nad Metují, K Radešovu, obnova vedení VO" a
doporučit RM částku k úhradě.
RM schvaluje účast starostky Mgr. Idy Seidlmanové na
návštěvě Warringtonu - partnerského města okresu Náchod,
v termínu 8. - 11. 9. 2008.
RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč:
a) na činnost Skalní záchranné služby v CHKO
Broumovsko
b) na výstavbu skeat parku v Radimovské ulici
RM bere na vědomí hospodaření města za 1. pololetí roku
2008. Rozborem hospodaření
města byla
zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Základní školy
Police nad Metují za 1. pololetí roku 2008. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Základní
umělecké školy Police nad Metují za 1. pololetí roku 2008,
které předložil ředitel L. Bořek. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Knihovny města
Police nad Metují za 1. pololetí roku 2008. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Mateřské školy
Police nad Metují za 1. pololetí roku 2008. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti DSO Policka.
RM souhlasí pro školní rok 2008-2009 s udělením výjimky
z počtu dětí na třídu MŠ Police nad Metují stanovených
vyhláškou o předškolním vzdělávání z 24 na 28.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1213 v
k.ú. Velká Ledhuje o výměře cca 450 m2
RM nedoporučuje ZM prodej pozemku st.č. 47/2 a části
pozemku p.č. 85/2 v k.ú. Police nad Metují panu Liboru
Fridrichovi.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Rozšíření příjezdové komunikace,
Na Letné, Police nad Metují" firmu Václav Kohl, Suchý Důl
s nabídkovou cenou 49.980,- Kč s DPH. Akce bude
financována z rezervy odboru IMŽP.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Oddělení dešťových vod ze
stokové sítě Police nad Metují - Pod Klůčkem (Š6-Š8)"
firmu MOVIS Hronov, s.r.o. s nabídkovou cenou 509.534,Kč s DPH.
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RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 20
spočívající ve zvýšení výdajů o částku 510 000,- Kč. Tato
částka bude použita na financování stavby "Oddělení
dešťových vod ze stokové sítě Police nad Metují - Pod
Klůčkem (Š6-Š8)" a kryta mimořádnými příjmy rozpočtu
roku 2008.
RM schvaluje:
1) darování vyřazeného hmotného majetku Mateřské škole :
- inv.č. 113 PC Leo Amenity
- inv.č. 455 monitor Samtron
2) prodej vyřazeného hmotného majetku :
- inv.č. 103 monitor Samtron za 100,-Kč - TS
- inv.č. 129 monitor Leo za 100,-Kč - TS
- inv.č. 369 monitor Samsung za 100,-Kč - Janě
Rutarové
- inv.č. 9089 skříň dvoudvéřová za 100,-Kč - Ritě
Pohlové
- inv.č. 9091 skříň dvoudvéřová za 100,-Kč - Jindře
Kosinkové
3) likvidaci vyřazeného hmotného majetku:
- inv.č. 139 PC Celeron
- inv.č. 9031 kávovar Siemens
- nábytek inv.č. 9018, 9019, 9021, 9090, 9092, 9093,
9094, 9095, 9096.
RM schvaluje navýšení nákladů na akci: "Police nad
Metují, K Radešovu, obnova vedení VO" o částku 52 273,Kč. Skládající z částky 19 503,- Kč za odsouhlasené
vícepráce a 32 770,- Kč jako maximální částku za vícepráce
z důvodu zvýšené tvrdosti terénu, které nebyly správně
evidovány a dokumentovány ve stavebním deníku.
RM schvaluje následující odpis nevymahatelných
pohledávek z nájemného a služeb spojených s užíváním
bytu: p. R. - 1 139 Kč, pí K. - 472 Kč, pí H. - 19 538 Kč, pí
P. - 480 Kč, pí Š. - 1 950 Kč, p. F. - 6 925 Kč, p. Z. - 12 361
Kč, pí H. - 9 079 Kč, p. L. - 7 106 Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej domu čp. 204
s pozemkem za cenu 1 600 000,- Kč s tím, že 1 500 000,Kč jednorázově při podpisu kupní smlouvy a 100 tis. Kč na
splátky s úroky na dobu dle dohody.
www.meu-police.cz
Přehled docházky zastupitelů na jednotlivá zasedání ZM
od počátku volebního období tj. od listopadu roku 2006
rok 2006
rok 2007
pololetí 2008
Celková
počet
počet
počet
Zastupitelé
účast
účast
účast účast v %
zasedání
zasedání
zasedání
Antl Jan
2
4
3
81,82
Bořek Lubor
1
4
3
72,73
Daňěk Pavel
2
6
3
100,00
Dostál Zdeněk
1
5
3
81,82
Fulková Lenka
2
5
3
90,91
Jansa Petr
2
5
3
90,91
Kadidlo Zdeněk
2
5
3
90,91
Kašíková Věra
2
6
2
90,91
Klusáčková Věra
2
6
2
90,91
Kopecký Jaromír
2
5
3
90,91
Plachtová Věra
2
6
3
100,00
Plný Marek
2
5
3
90,91
Seidl Vladimír
2
6
3
100,00
Seidlmanová Ida
2
6
3
100,00
Seifert Jiří
2
6
3
100,00
Schirlo Milan
2
5
3
90,91
Scholz Pavel
2
6
3
100,00
2
6
3
100,00
Scholz Petr
Trnovská Monika
2
6
3
100,00
Trnovský Jiří
2
5
3
90,91
Vlček Jiří
2
5
3
90,91

2

6

3

Ida Seidlmanová

Upozornění – dopravní uzavírky
a omezení během srpna!
Polická pouť
Každý rok Vás žádáme o určitou shovívavost při konání
tradiční Polické pouti. Je to slavnost v našem městě
jedinečná svým rozsahem jak v čase, tak místě.
Jsme připraveni na maratón akcí po stránce organizační i
s ohledem na bezpečnost a pořádek.
Vaše případné problémy je připravena řešit:
- městská policie – 491 541 115, 602 117 156,
602 280 065,
- státní policie – 491 541 333,
- pracovníci CKV Pellyho domy – 728 267 377,
602 645332,
- pracovníci technických služeb – 602 772 284,
606 604 795,
- hasiči – 725 086 504
- vedení města – 607 673 617
Od pátku 15.8. (18 hod) do neděle do 17.8. (20 hod)
bude zcela uzavřeno náměstí z důvodu konání Polické
pouti. Objížďka na Suchý Důl bude vedena přes obchvat
kolem Penny marketu. Uzavírka se týká ulice kolem Pellyho
domů a ulice Tomkovy a Kostelní.
V neděli 17.8. (od 5 do 20 hod) bude ještě uzavřena
ulice Husova u autobusového nádraží (od ulice 17.
listopadu k autobusové zastávce na Broumov). Ta bude
přemístěna před zastávku na Náchod, jako to bývá každý
rok.
Pouťový ohňostroj se uskuteční na náměstí v sobotu
16. srpna ve 22 hodin.
K parkování doporučujeme využít parkoviště u
škvárovny nad horním kruhovým objezdem, ve večerních
hodinách u Penny marketu, odstavné pruhy na Ostašské
ulicí, ulici Na Sibiři, odstavné plochy na sídlišti pod
kotelnou, u Kolárova divadla, za základní školou, pod
pensionem Adler, parkoviště u Veby, plochu u spodního
kruhového objezdu pod Havlatkou, pod náměstím za
Pellyho domy.
Děkujeme za trpělivost a ohleduplnost, která povede
k všeobecné spokojenosti!

Velká cena Police nad Metují
V neděli 24.8. (od 10 do 16 hod) bude uzavřena
spodní část Masarykova náměstí a obchvat od kruhové
objezdu blíže k Velkým Petrovicím k odbočce na Žďár
nad Metují z důvodu konání závodu horských kol Velké
ceny Police nad Metují. Objížďka bude vedena přes
Masarykovo náměstí a dále ulicí Kostelní.
Krásné letní dny za všechny.
Ida Seidlmanová – starostka města

Odpadové informace
Nové místo pro odkládání odpadu a
aktuální přehled sběrných míst
Z důvodu nevhodného sběrného místa využitelných
odpadů (sklo, plasty a nápojové kartony a papír) v ulici U
Opatrovny, byly kontejnery z tohoto místa přemístěny na
prostranství mezi domy č.p. 200 a 218, k místní komunikaci
na Radešov.
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Pro ucelený přehled uvádíme kompletní seznam volně
přístupných městských kontejnerů pro sběr plastů (PL),
nápojových kartonů (NK), papíru (PAP) a skla (SK):
Ulice, nároží, místní část

Počet/velikost v l (vlastnictví nádob)
PL, NK

Smetanova
Na Sibiři, u prodejny barev
Ostašská, před bývalou skládkou
K Sídlišti, u DPS
K Sídlišti - Horní
sídliště, na parkovišti pod kotelnou
Hvězdecká, u prodejny „Konzum“
Na Babí, u základní školy
Jiráskova, nad základní školou
Ke Koupališti, u sběrny STEFu
Bělská, u parkoviště
Sběrný dvůr
Radimovská, u veřejného WC
17. listopadu, u zdravotního střediska
Tyršova - Pod Havlatkou
Nádražní - u cesty na Radešov
Žďárská - V Rokli
Malá Ledhuj - ulička za fi.Pejskar
Hvězdecká, u dřevěné školy
Zahradní - Na Prádle
u Penny Marketu
Radešov, na návsi
Hlavňov, bývalé parkoviště pod vlekem
Hlavňov, u hasičské zbrojnice
Hlavňov, u parkoviště na otočce
Pěkov, u bývalé prodejny
Pěkov, u hasičské zbrojnice
Hony, u hasičské zbrojnice
Celkem
(EKO) - výpůjčka od EKO-KOMu
(MP) - pronajaté od M. Pedersen a.s.
(M) - majetek města Police n. M.

PAP

SK

2/1100 (MP)
2/1100 (MP)
1/1100 (MP)
1/240 (MP)
1/1100 (M)
3/1100 (MP)

1/750 (M)
2/1100 (MP) 1/1100 (EKO)
1/1100 (MP)
1/120 (MP)
1/1100 (M)
1/1100 (EKO) 1/1100 (EKO)
1/1100 (MP) 1/750 (M)
2/1100 (MP) 1/1100 (MP) 1/1100 (EKO)
1/1100 (MP) 1/1100 (MP)
1/1100 (MP)
1/750 (M)
1/1100 (EKO)
1/750 (M)
2/1100 (MP)
1/750 (M)
1/1100 (MP)
1/1100 (MP)
2/1100 (MP) 1/1100 (MP) 2/750 (M)
1/1100 (MP)
1/750 (M)
1/1100 (MP)
1/750 (M)
1/1100 (EKO) 4/1100 (MP) 1/1100 (MP)
2/1100 (MP)
2/1100 (MP)
1/750 (M)
1/1100 (EKO)
1/750 (M)
2/1100 (MP)
1/1100 (MP)
1/1100 (MP)
1/750 (M)
1/1100 (MP) 1/1100 (MP) 1/1100 (MP)
1/1100 (MP)
1/750 (M)
1/1100 (MP)
1/1100 (MP) 1/1100 (MP) 1/750 (M)
1/1100 (EKO)
1/1100 (EKO)
1/1100 (MP)
1/750 (M)
1/1100 (EKO)
1/1100 (EKO)
1/1100 (MP)
1/750 (M)
39
13
28
5/1100
32/1100
1/240
1/1100

1/1100
12/1100
1/120
1/1100
16/750

5/1100
5/1100

Při této příležitosti zároveň všem připomínáme, aby
neodkládali svůj vytříděný odpad na zem vedle kontejnerů,
ale počkali (v případě přeplnění) na jejich vyprázdnění, nebo
v případě potřeby odložení větších rozměrů nebo množství,
odložili vytříděný odpad do sběrného dvora. Dále
připomínáme, že pro využití kapacity kontejnerů na plasty a
nápojové kartony, je potřeba PET lahve a nápojové kartony
sešlapávat. Děkujeme za pochopení.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Nové odběrné místo vody pro
zalévání na hřbitově
Oznamujeme všem návštěvníkům místního hřbitova , že
pod horní vstupní branou u zdi bylo vybudováno v pořadí již
čtvrté odběrné místo vody pro zalévání.
Dále žádáme majitele hrobových zařízení, kteří mají
dosud v devátém oddělení za kaplí na hřbitově hroby
s pozůstatky zemřelých, aby se dostavili na Městský úřad
v Polici nad Metují k sepsání nájemní smlouvy a přidělení
nového hrobového místa, kde budou ostatky uloženy.
V příštím roce 2009 se zde začne pracovat na nové části
urnového háje.
Iveta Osobová, finančně správní odbor

Informace o zvýšeném výskytu
padělků kolkových známek
Ministerstvo vnitra oznamuje, že bylo upozorněno na
zvýšený výskyt padělků kolkových známek, a proto v této
souvislosti doporučuje nákup kolkových známek pouze

u označených nákupních míst. Správním úřadům dále
doporučuje upozornit na uvedenou skutečnost občany a
věnovat zvýšenou pozornost kolkovým známkám, jimiž jsou
hrazeny správní poplatky.
IS

Měření průjezdu vozidel
Požádala jsem naše městské strážníky, aby ve dvou
dnech a čtyřech hodinových intervalech provedli měření
průjezdnosti městem a po přeložce. Výsledky zpracoval pan
tajemník.
Měření průjezdnosti městem Police nad Metují
ÚTERÝ 5.8.2008

Datum měření

Broumov

Směr
Doba měření
Typ vozidel

5.30 - 6.30
osobní,
nákladní

K
K
U P U
U P
O
O
E
E
V
V
F J F
F J
O
O
I S I
I S
V
V
R K R
R K
P
P
M A M
M A
O
O
Y R Y
Y R
L
L

Místo měření

U P
E
F J
I S
R K
M A
Y R

F
I
R
M
Y

Počet vozidel

55

68

U

18

Počet vozidel u
fy Pejskar ve
směru za 2 h
Počet vozidel u
fy Kovopol ve
směru za 2 h
Počet vozidel ve
směru za 2 h

5

F
I
R
M
Y

K
U P
O
E
V
F J
O
I S
V
R K
P
M A
O
Y R
L

U
F
I
R
M
Y

K
O
V
O
V
P
O
L

9

5.30 - 6.30
osobní,
nákladní
U P
E
F J
I S
R K
M A
Y R

U
F
I
R
M
Y

10.00 - 11.00
osobní,
nákladní

K
K
U P U
U P
O
O
E
E
V
V
F J F
F J
O
O
I S I
I S
V
V
R K R
R K
P
P
M A M
M A
O
O
Y R Y
Y R
L
L

101 63

24

3

U
F
I
R
M
Y

K
U P
O
E
V
F J
O
I S
V
R K
P
M A
O
Y R
L

205 96 40

U
F
I
R
M
Y

K
O
V
O
V
P
O
L

16

328

64,82%

370

67,52%

178

35,18%

178

32,48%

100%

548

100%

506

ČTVRTEK 7.8.2008
Broumov

Směr
Počet vozidel
Počet vozidel u
fy Pejskar ve
směru za 2 h
Počet vozidel u
fy Kovopol ve
směru za 2 h

U

216 96 39

Datum měření
Doba měření

Náchod

10.00 - 11.00
nákladní
osobní,

14.30 - 15.30

190 120 32

Náchod
18.00 - 19.00

4

148 70 15

14.30 - 15.30

6

205 116 36

18.00 - 19.00

9

165 43 17

3

385

65,81%

423

71,21%

200

34,19%

171

28,79%

Počet vozidel ve
směru za 2 h

585

100%

594

100%

Počet vozidel u
fy Pejskar ve
směru celkem

713

65,35%

793

69,44%

Počet vozidel u
fy Kovopol ve
směru celkem

378

34,65%

349

30,56%

Počet vozidel ve
směru celkem

1091

100%

1142

100%

Ida Seidlmanová

Z komisí a výborů
Z činnosti stavební komise
Přeložka silnice II/303
Dne 4. července 2008 proběhlo kolaudační řízení
spojené s místním šetřením. Ke kolaudaci investor připravil
dokumentaci skutečného provedení stavby včetně
geodetického digitálního zaměření, soupis změn, doklady o
odsouhlasení změn odpovědným projektantem, zápisy o
odevzdání a převzetí rozhodujících dodávek, zápisy o
předání a převzetí dokončené stavby, doklady o odstranění
vad a nedodělků, revizní zprávy, kolaudace inž. sítí,
stanoviska majitelů pozemků a zápisy z hlavních mostních
prohlídek. Bylo zjištěno, že stavba je provedena podle
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve
stavebním řízení a že jsou dodrženy podmínky stanovené
stavebním povolením.
Výběrové řízení malého rozsahu na stavbu:„ Plynofikace
areálu TS Police nad Metují s.r.o., V Domkách čp.80,
Police nad Metují „
Stavební komise schválila parametry výběrového řízení
malého rozsahu na: "Plynofikaci areálu TS v Polici nad

6
Metují s r. o., V Domkách čp. 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. Výběrová
komise dne 3.7.2008 doporučila RM schválit vítěze
poptávkového řízení - firmu VK Investing Engeho 13
Jaroměř, za nabídkovou cenu 567 857,00 Kč.
Výběrové řízení malého rozsahu na stavbu:„Oddělení
dešťových vod ze stokové sítě Police nad Metují – Pod
Klůčkem.
Stavební komise schválila parametry výběrového řízení
malého rozsahu na: „Oddělení dešťových vod ze stokové
sítě Police nad Metují – Pod Klůčkem (úsek mezi šachtami
Š6-Š8)
.
Kritéria: nabídková cena - váha 100%. Obeslané firmy:
František Svoboda stavebně mechanizační firma Meziměstí,
HELLER Náchod, MOVIS Hronov, MARATONSTAV
Úpice, Klíma Suchý Důl . Výběrová komise: Zdeněk
Kadidlo - místostarosta, Michal Mucha - Technické služby,
Ing. Jan Troutnar – vedoucí odboru IMŽP, Jiří Škop - odbor
výstavby, Pohlová Rita - odbor výstavby. Výběrová komise
10.7.2008 doporučila RM schválit vítěze poptávkového
řízení s nejnižší nabídkovou cenou - firmu MOVIS Hronov
s.r.o, za cenu 509.534.- Kč
Žádost pana ing. Kříže o umístění reklamního poutače
před dům č.p. 200
Pan Ing. Jaromír Kříž přivezl stylový poutač z Prahy a
nafotil ho. Po bližším seznámení se záměrem, a prohlídkou
Merkurmana stavební komise souhlasila s dočasným (po
dobu jednoho roku) umístěním na pozemku u obchvatu před
č.p. 200. Žadatel požádá stavební úřad o ohlášení dočasné
stavby a s městem Police nad Metují bude sepsána dohoda o
umístění poutače.
Rekonstrukce ulice Na Babí
Na začátek jednání červencové SK prezentoval úmysly
společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. ve vztahu
k připravované rekonstrukci ul. Na Babí její pracovník,
p. Tomáš Cirkl. Z prezentovaného postoje společnosti je
zřejmé, že snesení vrchního vedení v ul. Na Babí a u Krčmy
může být provedeno sekundárně po provedení investiční
akce společnosti na území obce Suchý Důl. Společnost
nicméně ctí závazek z roku 2007, a snesení vrchního vedení
plánuje do konce roku 2008. Dále ale zůstane vrchní vedení
telefonů v Ledhujské ulici a na křižovatce „ u krčmy“.
Vlastní rekonstrukce ulice Na Babí nebyla zařazena
přímo do dotačního programu příhraniční spolupráce, přesto
však ve společném memorandu české a polské strany
figuruje (slouží pro přístup ke státní hranici). Správa a
údržba silnic Královéhradeckého kraje (konkrétně ing.
Vaněčková) zajišťuje podklady pro stavební řízení.
Nová sportovní hala v Polici nad Metují
Stavební komise se opakovaně zabývala umístěním nové
sportovní haly. SK byla seznámena s vyjádřením o využití
tělocvičen ředitele školy pana Mgr. Karla Nývlta. Většina
členů komise souhlasí s názorem, že varianta postavit halu u
školy je ekonomičtější a praktičtější, bude více využívána,
nebyl by potřeba správce na její údržbu a úklid, dala by se

vytápět z kotelny školy, využití ze strany školy by bylo
bezproblémové a časově nenáročné, cena jedné hodiny pro
veřejnost by byla dostupnější. Prostor u benzinové pumpy
může být využíván pro veškerá venkovní sportoviště.
Problém s ubytovací kapacitou a parkovištěm by se dal řešit
odkupem prostoru MILPA a podáním projektu do programu
revitalizaci brownfields. Velmi významným argumentem
umístění u ZŠ je to, že finanční podpora u projektů
nezakládajících veřejnou podporu může činit až 92,5% a u
projektů zakládajících veřejnou podporu je maximální
hranice podpory stanovena ve výši 40%.
Odbouráním dvou traktů stávající tělocvičny a
posunutím dřevěné příčky mezi malou a velkou tělocvičnou
by vznikl prostor stávající velké tělocvičny. K chodníku
zbývá zhruba 30 m, kam by se bez problémů měla vejít hala
pro víceúčelová hřiště rozměru 23 x 43 m i s místem pro
diváky. (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková).
Některým členům komise se nelíbí zastavění parku,
zastínění stávajících učeben, změna stávajícího vyváženého
pohledu na budovu ZŠ. (možno řešit zapuštěním nové haly
do terénu min. na úroveň chodníku).
Stavební komisi byly předloženy pohledové studie
návrhu nové sportovní haly u ZŠ vypracované studentem
vysoké školy stavební panem Tomášem Odlem z Náchoda .
Většinou přítomných členů stavební komise bylo
doporučeno předložený návrh dispozičně a architektonicky
rozpracovat, aby bylo možné zadat vypracování
dokumentace pro územní řízení. Ing. Michálek upozornil na
obtížné provádění zemních prací při „zapouštění“ haly do
terénu z důvodu existence kompaktního skalního podloží, a
navrhl ještě zvážit umístění haly do prostoru za školní
jídelnu. Tento návrh na přemístění haly nebyl přítomnými
členy stavební komise akceptován. SK upozornila, že je
nutné prověřit navrhovanou světlou výšku haly (7,00 m),
aby v ní mohly být provozovány různé typy sportů.
Pohledová studie pana Tomáše Odla
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Ve čtvrtek 17. 7. 2008 navštívili členové stavební
komise pro inspiraci novou sportovní halu v polském
Radkowě.

Oprava příjezdové cesty v ul. Na Letné
Z místního šetření ze dne 18. 6. 2008 v ulici na Letné
vyplynul požadavek na rozšíření jediné příjezdové
komunikace k obyvatelům domů v ulici Na Letné. Jedná se
o rozšíření o 1,0 m v délce 80,0 m délky pod zahrádkami
s vysvahováním terénu. Po odbagrování se odebraný pruh
zavezen štěrkem v tloušťce 150 mm.
Dle nabídek
(osloveny byly 2 firmy) bude celková cena 50. tis Kč
s DPH. Vytěžená zemina bude deponována na skládce
v cihelně. Stavební komise doporučuje provedení
navrženého řešení.
Meteorologická stanice na autobusovém nádraží –
rekonstrukce celého prostoru „Bezděkových sadů“,
pramen „Julinka“ na Masarykově náměstí a Selendrův
sloup na Komenského náměstí.
Stavební komise si je vědoma potřebnosti opravy
meteorologické stanice, avšak vyslovila obavu o zajištění
architektonického souladu stanice s celou architektonickou
koncepcí rekonstrukce Bezděkových sadů, potažmo
s připravovanou úpravou pramene Julinka a okolí
Selenderova sloupu. V souvislosti s touto obavou navrhla
stavební komise konzultovat celou záležitost s architektem,
aby se tak předešlo přílišné architektonické roztříštěnosti
jednotlivých významných míst ve středu našeho města. Jako

již po několikáté narazila stavební komise na skutečnost, že
by město mělo mít zajištěnu konzultační činnost „městského
architekta“, který by mohl působit jako externista.
Stavební komise tak doporučila nechat zpracovat
architektonický návrh na řešení celého středu města
(náměstí Komenského s okolím Selenderova sloupu, pěší
zóna, úprava Masarykova náměstí, včetně studny Julinka, a
rekonstrukce Bezděkových sadů) s tím, že realizace by
následně probíhala v jednotlivých etapách dle finančních
možností města.
Ing. Scholz Pavel
předseda stavební komise

Hrozí vám rakovina kůže?
Počet melanomů v České republice stoupl za posledních
třicet let čtyřikrát. Vzhledem k tomu, že se melanom
vyskytuje stále více i u mladších věkových skupin, v
podstatě nikdo nemůže tvrdit, že se ho riziko rakoviny kůže
netýká. Jste si jistí, že vaše mateřská znaménka jsou opravdu
neškodná?
Rizikové faktory:
• Světlý kožní fototyp (světlá kůže, oči a vlasy)
• Velké množství mateřských znamének a pih
• Výskyt kožních nádorů v rodině
• Opakované spálení kůže s tvorbou puchýřů,
především do věku 20-ti let života
• Navštěvování solária
• Oslabená imunita
• Výskyt nové pigmentové skvrny, která rychle mění
charakter
• Změna pigmentové skvrny (asymetrická skvrna,
nepravidelné okraje, změna bary, zvětšení)
Melanom nevzniká pouze na místech stále
vystavovaných slunečnímu záření, nýbrž též na zádech,
břichu či končetinách. Ve vzácných případech se může
objevit např. i pod nehty, mezi prsty či na sliznicích.
Jako hlavní rizikový faktor hraje roli vystavování kůže
intenzivnímu slunečnímu záření. Více než chronická
sluneční zátěž, která může podnítit vnik jiných nádorů kůže,
je nebezpečné rozsáhlé a časté spálení kůže zejména v
dětství a mládí.
Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé se světlou kůží a
především lidé rusovlasí. Také osoby, které mají velký počet
mateřských znamének. Roli hraje zřejmě i genetika, protože
v některých rodinách se objevují melanomy častěji.
Melanom může vzniknou na úplně normální kůži nebo na
základě mateřských znamének. Pigmentové buňky
(melanocyty) ve vrchní vrstvě kůže se zvrhnou a začnou se
nekontrolovatelně množit.
Podoby melanomů jsou rozličné. Existují povrchově se
šířící formy i formy, které se rozšiřují převážně vertikálně.
Při růstu můžeme pozorovat následující stádia:
o Nejprve se vytvoří malé hnědočerné znaménko.
o Znaménko se zvětšuje.
o Povrch znaménka se začne měnit. Vypadá
červenočerně.
o V pozdních stádiích je červenočerný povrch
nepravidelný nebo hrbolatý. Ohraničení je neostré.
Při poranění začíná melanom lehce krvácet.
Pokud naleznete nebezpečné znaménko, lze se orientačně
řídit při jeho prohlídce pěti následujícími body:
Asymetrie: Co je úplně kulaté, je vzácně zhoubné.
Ohraničení: Co je neostře ohraničené, je podezřelé.
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Barva: Černé zbarvení či výskyt více barev současně je
podezřelý.
Průměr: Znaménko, které je větší než půl centimetru nebo
které se zvětšuje, je podezřelé.
Povrch: Má znaménko hrbolatý povrch? Pokud ano, je
podezřelé. Pro diagnostiku je důležité sebevyšetřování kůže,
minimálně 3x ročně!
Prevence a léčba:
Je nutná ochrana před slunečním zářením. Používejte
ochranné krémy se specifickým ochranným faktorem
nejméně 15. Noste ochranný oděv, klobouk se širokým
okrajem, nepobývejte na přímém slunci mezi 10. a 15.
hodinou. Nechoďte do solária, UV záření z umělých zdrojů
je nebezpečnější než to ze slunce.
Jelikož v prognóze onemocnění hraje velkou roli čas,
měli byste vždy při nálezu podezřelého znaménka vyhledat
kožního lékaře. Dostatečně zkušený lékař je schopen
melanom rozlišit klinickým vyšetřením (tedy bez požití
přístrojů), v některých případech je nutno využít některých
pomocných metod (např.dermatoskopie). K jednoznačnému
potvrzení nádoru kůže se používá biopsie, tj. vyšetření
živého vzorku tkáně pod mikroskopem. Melanom je potom
vyjmut spolu s příslušnými lymfatickými uzlinami. Plastičtí
chirurgové upraví jizvu po vyjmutém melanomu. Pacient je
každých 3 – 6 měsíců po dobu 5 let sledován, aby se zjistilo,
zda nádor opět neroste.
V časném stádiu je melanom zcela léčitelný. Pokud je
melanom diagnostikován v pozdějších stádiích, kdy se již
stačil rozšířit po organismu, je jeho léčba velice obtížná.
Digitální dermatoskop
Dermatoskopie je metoda, která používá zvláštním
způsobem upravenou osvětlenou lupu. Ten rozdíl spočívá
v tom, že na spodní části lupy je ještě jedno průhledné sklo,
které se přímo dotýká při vyšetření kůže. Navíc, štěrbina
mezi kůží a tímto sklem je vyplněna gelem nebo tekutinou.
Toto vlhké prostředí vyplní veškeré kožní nerovnosti pod
sklem, čímž se zruší běžný odraz světla z kožních
nerovností a to umožní posuzovat kožní struktury (obvykle
pigmentové) v hlubších partiích kůže.Digitalizace tohoto
obrazu, která probíhá buď tak, že analyzujeme obraz
z připojeného digitálního fotoaparátu nebo se přímo jedná o
online analýzu obrazu z dermatoskopického zařízení
tvořeného výše popsanou optikou a videokamerou,
umožňuje expertní analýzu. Speciální software posuzuje
znaménko nebo jinou pigmentovou změnu podle ABCD
kritérií (proklik). Data zpracuje, zhodnotí a zároveň
porovnává strukturu obrazu s fotografiemi, které má uloženy
v paměti, a propočítá riziko.
Jaké jsou výhody tohoto vyšetření:
1. zvětšení projevu až 50x
2. obraz lze zastavit na obrazovce monitoru a pohodlně
si ho prohlédnout
3. archivace snímku (uložení v paměti počítače) vývoje
změn v různých časových odstupech
4. podává pomocnou ruku při diferenciální diagnostice a
během několika sekund odhaduje stupeň závažnosti
toho konkrétního kožního nálezu
5. obraz lze vytisknout pro klinickou i domácí archivaci
nebo jej elektronicky přeposlat pacientovi nebo
dalším odborníkům k posouzení
Tato analýza pomáhá lékařům v rozhodování, co
s pigmentovým znaménkem udělat. Zjednoduší otázku, zda
jej ponechat, či odstranit. Představuje další pomoc v boji se
zákeřnými změnami, které mohou mateřská znaménka

představovat. Vyšetření není finančně náročné a investice do
zdraví se v tomto případě plně vrací.
(Čerpáno ze z internetových stránek)
za ZS komisi Bc. Monika Trnovská

Informace o rekondičních pobytech
pro seniory
Rekondiční pobyty pro seniory ve věku od 55 let včetně
jsou součástí projektu "Zdravé stárnutí", které Český
červený kříž pořádá za podpory Ministerstva zdravotnictví
ČR. Pobyty zahrnují aktivizační a socializační prvky,
rekondičně-rehabilitační aktivity, poznávací výlety, besedy s
tématikou zdravého životního stylu či společenské večery. V
loni je v našem kraji využilo téměř 300 seniorů. Nejedná se
o žádné prodejní či komerční akce. Cílem je skutečně
posílení tělesné i duševní kondice účastníků. Pořadatelem
pobytů je Český červený kříž, který je současně garantem
odborného rekondičního programu. Podmínkou účasti je
doporučení lékaře-specialisty, neboť pobyt je primárně
určen seniorům s chronickými, zejména pohybovými,
obtížemi a tomu je na základě lékařských doporučení
přizpůsoben i celý program.
V nabídce jsou tyto rekondiční pobyty:
- 8denní rekreačne rekondiční pobyt v hotelu Mas
v Sezimově Ústí
Termín 21.-28.2008
Cena: 3300,-Kč
- 8 denní rekreačně rekondiční pobyt v hotelu Srní
Termín: 24.-31.10.2008
Cena 3950,- Kč
Bližší informace a závazné přihlášky jsou k dostání na
sociálním odboru. Dále Vám informace poskytnou
organizátoři: Oblastní spolek Českého červeného kříže
Hradec Králové, Mostecká 290, 500 03 Hradec Králové
web:www.cckhk.org,
email:hradeckralove@cervenykriz.eu
Tel.: 495 516 127, fax: 494 940 458.
Za sociální odbor Bc. H. Plná

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

Lékař

Tel. č.

16.8. – 17.8.

MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.

491 581 394

23.8. – 24.8.

MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.

491 543 398

30.8. – 31.8.

MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M.

491 543 844

6.9. – 7.9.

MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov

491 547 139

Frima Libra-Tex, provoz Police nad Metují,

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

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.)
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

V knihovně se chystá
V srpnu očekáváme návštěvu z Centra dětských aktivit
NIPOS-ARTAMA z Prahy. Přijedou si prohlédnout
prostředí knihovny a Pellyho domů, protože se chystají
uspořádat zde začátkem října celostátní dílnu komplexní
estetické výchovy Tvorba-tvořivost- hra pro učitele různých
typů škol. V jejím rámci v knihovně proběhne dramatickoliterární dílna. O Pellyho domech se tedy „ve světě“ ví a
objevují se zájemci o jeho smysluplné využití.
Pro děti:
Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a v knihovně
se chystáme na akci pro děti – „Týden v knihovně“, ve
kterém se letos vydáme do našich „strážních hvozdů“ a
připomeneme si, že Policko bývalo vstupním místem do
našeho království, do Habsburské monarchie i později do
republiky. A to vše doplní hry, soutěže a zábavné testy,
vždyť jsou prázdniny. Startujeme 18. 8. v 800 v knihovně.
Zajímavosti o knihách
V knihovně máte možnost si zdarma vzít výtisk
periodika Grand Biblio, časopisu pro čtenářskou veřejnost –
o knihách ze všech stran. Najdete v něm řadu zajímavých
článku o knížkách, knihovnách, rozhovory, žebříčky
prodejnosti a výpůjček knih atd.

V letním čísle se dočtete např. o neotřelém pohledu
pracovnic Zemědělské a potravinářské knihovny na knížku
Karla Čapka Zahradníkův rok. A protože léto vrcholí a na
zahrádkách vše roste, kvete a voní, nabízíme pohled
odborné veřejnosti na knihu: „V knížce Zahradníkův rok
Karel Čapek zmiňuje celkem 315 druhů rostlin. Ve 202
případech používá český název, v 89 případech latinský a
v 24 případech lidový nebo počeštělý latinský název. Názvy
některých rostlin zmiňuje ve všech třech variantách. Některé
rostliny v průběhu textu zmiňuje vícekrát, na příklad růži
26krát, zvonek 13krát, lilie 8krát.“ Další, vlastně, statistické
údaje následují. A vy v knihovně najdete jak tento časopis,
tak i knížku našeho regionálního a letos, při příležitosti
výročí úmrtí, připomínaného Karla Čapka.
Nabídka knih:
* Luža, Radomír: V Hitlerově objetí.
Kapitoly z českého odboje nejen během druhé světové
války, ale i z let 1948-1989.
* Marino, Ruggero: Kryštof Kolumbus – poslední
z Templářů.
Nová interpretace starých map a dokumentů, nový pohled
na osud „mořeplavce dvou světů“.
* Hladík, Jaroslav: Izraelské mozaika.
Cestopis.
* Brůhová, Stanislava: Šukran znamená děkuji.
Cestopis z Libanonu a Sýrie.
* Šťastná, Jarmila: Kam s nimi.
Jak správně třídit odpady a všechno, co s tím souvisí
s průvodkyní Martinou Vrbovou.
* Mandžuková, Jarmila: Zázračné léky přírody.
Domácí rádce pro každého z oblasti alternativní léčby
civilizačních chorob.
* Bondurant, Matt: Tajemství pohřebního kamene.
Napínavý historický román.
* Vanoyeke, Violaine: Krutý faraon.
Historický román ze starého Egypta.
* Richardsová, Susan: Kůň, který si mě vybral.
Dojemný příběh o vztahu člověka a koně.
* L´Amour, Louis: Právo silnějšího.
Napínavý western.
Za knihovnice Věra Plachtová

KINO
Čtvrtek 21.8.2008 v 19 hodin

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
Když už nevíte koho podvádět, zbývá podvádět snad
jen sám sebe.
Příběh Franty Soukenického (Josef Polášek) je ve své podstatě
velmi jednoduchý. František je muž v produktivním věku. Ve své
profesi dosáhl jistého kreditu. Má vlastní psychiatrickou ordinaci
a spoustu klientů. Se svou manželkou Eliškou (Ela Lehotská) se
nastěhoval do nového domu. Splácí hypotéku. Má se dobře.
Až jednoho dne šlápne
poněkud vedle a spustí tím
těžko kontrolovatelnou lavinu
událostí. Ztratí práci, žena ho
vystřídá za někoho jiného a
střecha nad hlavou mu odlétá
do teplých krajin. A nejhorší
ze všeho je, že si za to
všechno opravdu může sám.
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Režie: Jan Prušinovský
Hrají: Josef Polášek, Ela Lehotská, Petr Čtvrtníček, Zdena
Hadrbolcová, Petra Nesvačilová, Arnošt Goldflam, Barbara
Trojanová a další.
Přístupnost: Nevhodný do 12 let
Komedie ČR 2007 (95 min).
Vstupné: 50 Kč
*****
Úterý 26.8.2008 v 17 hodin

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
Příběh se odehrává symbolicky
přesně devatenáct let po
Poslední křížové výpravě, v
době rodící se Studené války.
Indiana Jones je v něm
profesorem archeologie na
prahu penze, jenž si navzdory
bouřlivé minulosti ze všeho
nejvíc užívá klid a nebezpečně
se začíná podobat vlastnímu
otci. Staré instinkty se v něm
probudí ve chvíli, kdy se objeví
stopy vedoucí k legendární
Křišťálové lebce a hlavně
informace, že po tomto údajně
mocném artefaktu prahnou
sovětští agenti. Indy proto
setřese únavu a vydá se na
další mimořádně dobrodružnou cestu, jež ho zavede až do nitra
peruánské džungle, v níž se má tahle vzácná relikvie ukrývat.
Jeho úhlavním nepřítelem bude tentokrát všehoschopná ruská
agentka Irina Spalko doprovázená armádou hrdlořezů. Ani Indy
není na svou výpravu sám. Na jeho straně stojí spřízněný
dobrodruh Mac, který má ovšem tendenci ho každou chvíli
podrazit, napomádovaný frajírek Mutt Williams, který si
permanentně utahuje z jeho věku, a jeho první a zřejmě životní
láska
Marion.
Navzdory všeobecnému nadšení a očekávání se tu a tam
objevují obavy, že je Harrison Ford na akčního archeologa už
příliš starý a že akční scény, v nichž bude figurovat, nemůžou
vypadat věrohodně. Producent Frank Marshall to ale vyvrací.
"Harrison se na roli perfektně fyzicky připravil a navíc - posunuli
jsme se v čase o devatenáct let, takže je jasné, že na všechno
stačit nebude. Stvořili jsme hrdinu z masa a kostí a ne
superhrdinu," říká.

Režie: Steven Spielberg
Hrají: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, Karen
Allen, Ray Winstone, John Hurt, Jim Broadbent
Přístupnost: přístupný.
Dobrodružný film USA 2008, titulky (122 min).
Vstupné: 40 Kč
*****
Úterý 9.9.2008 v 19:00 hodin

U MĚ DOBRÝ
Filmová komedie na motivy povídek Petra Šabacha,
podle scénáře Petra Jarchovského v režii Jana
Hřebejka.
U MĚ DOBRÝ se ohlíží
do devadesátých let, do
doby našich prvních
krůčků
na
novém,
neprobádaném území
rašícího kapitalismu v
Čechách. Šest přátel,
zahrádkářů a rybářů, se
schází v malebné přístavní hospodě U Buddyho na Libeňském

ostrově. Jejich poklid, který tráví u desetníčkového mariáše,
skončí ve chvíli, kdy se jeden z nich stane obětí falešných hráčů
z Vysočanské tržnice. A tak jako ve starých westernech, berou i
naši přátelé zákon do vlastních rukou. Na horkém území tržnice,
které se hemží lehkými děvami, pašeráky, zloději, podvodníky i
úplatnými policajty se pokusí získat zpět třicet šest a půl tisíce v
použitých bankovkách. Podaří se jim to díky jejich kamarádství,
odvaze, mazanosti, notné dávce štěstí a především díky
protřelosti hráčského esa, hochštaplera a ekvilibristy Mistra
Classe. Velevážené publikum, máte-li rádi humor, napětí a
trochu romantiky - račte vstoupit. Film U MĚ DOBRÝ je tu pro
vás!

Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Boleslav Polívka, Jiří Schmitzer, Lenka Vlasáková,
Josef Somr, Miroslav Vladyka, Vladimír Javorský, Petr
Forman, Dalibor Vinklát, Simona Babčáková, Mário Kubaš,
Magdaléna Zelenková a další..
Přístupnost: Mládeži do 12 let nevhodný.
Komedie ČR 2008 (102 min).
Vstupné: 50 Kč

*****
Úterý 16.9.2008 v 17 hodin

KUNG FU PANDA
V líhni animovaných talentů
studia DreamWorks se zrodil
nový hrdina, který dokáže
skvěle
konkurovat
jeho
dosavadnímu
tahounovi
Shrekovi. Zatímco zelený
zlobr se konečně usadil, na
scénu
nastupuje
mladý,
neklidný, roztomilý a totálně
nešikovný
pandí
chlapík
jménem Po. Ten musí v akcí
a vtip em nabitém příběhu
ujít
neuvěřitelnou
cestu,
během níž se z uťápnutého
prodavače nudlových polévek
stane
legendární
Dračí
bojovník. Ačkoliv se příběh
odehrává ve středověké Číně,
jeho kulisami by mohla být jakákoliv éra a oblast. Jeho hlavní
náplní je totiž poselství, že i tomu největšímu zoufalci se může
splnit jeho sen, když se ke snění přidá i trocha štěstí a
především píle. Nicméně bez Číny bychom neměli hlavního
hrdinu v podobě chlupaté pandy, která zbožňuje Kung Fu. Po je
bojovým uměním posedlý natolik, že ignoruje vlastní nebetyčnou
lenost a vydá se po pro něj nekonečných schodech do paláce v
rodném Údolí klidu, aby na vlastní oči viděl volbu Dračího
bojovníka - legendárního válečníka, který by zemi ochránil před
pomstou démonického tygra Tai Lunga. Všeobecně se
přepokládá, že se jím stane některý z pěti místních mistrů kung
fu - tygřice, zmije, jeřába, kudlanky nebo opice - jenže prst guru
Ugveje nakonec nečekaně ukáže na Poa. Zdejší učitel bojových
umění, mistr Sifu, tak rázem čelí největší výzvě své kariéry. Musí
z nemotorného, líného a nenažraného pandy stvořit legendu
kung fu dřív, než se do Údolí klidu vrátí zlý Tai Lung a přeorá ho
k obrazu svému. A protože Po i jeho mistr záhy pochopí, že v
těch zdánlivě největších slabinách se mohou skrývat ty největší
přednosti, nemusel by sen o Dračím bojovníkovi v černobíle
chlupatém
provedení
být
pouhou
utopií.

Režie: Mark Osborne, John Stevenson
Hrají: v českém znění: Saša Rašilov, Otakar Brousek st.,
Miroslav Táborský, Tereza Bebarová, Nela Boudová, Dalimil
Klapka
Přístupnost: přístupný
Animovaná komedie USA 2008 (92 min).
Vstupné: 40 Kč

*****
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PROGRAM KINA září - prosinec

AKTUALIZACE K 6.8.2008
Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
Úterý 30.9.2008 v 19 hodin
Středa 1.10.2008 v 10 hodin

BATHORY

KONCERT
Město Police nad Metují
Vás zve na

VARHANNÍ KONCERT

********************************************
Úterý 21.10.2008 v 17 hodin

VALL - I
********************************************
Čtvrtek 13.11.2008 v 19 hodin

MÁJ
********************************************
Čtvrtek 27.11.2008 v 17 hodin

VESMÍRNÍ OPIČÁCI
********************************************
Úterý 2.12.2008 v 19 hodin

DĚTI NOCI
********************************************
Čtvrtek 11.12.2008 v 17 hodin

KOZÍ PŘÍBĚH
POVĚSTI STARÉ PRAHY
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

Varhaník: Pawel Pawłik

23.9.2008 od 18 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Polici nad Metují
Vstupné: 80 Kč

Předprodej vstupenek v Informačním centru
v Pellyho domech na náměstí.

PELLYHO DOMY
16. – 29. 8. 2008

Pellyho domy – výstavní prostory

PARNÉ LÉTO - PAMĚŤ SNĚHU

61. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY

výstava obrazů a koláží Pavla Frydrycha a Martiny Váňové
So 16. 8. a Ne 17. 8. otevřeno 9 – 18 hod
od 18. 8. dle provozu IC (Po – Pá 9 – 17, So 9 – 12 hod)

Pátek 17.10.2008 od 19 hodin

MANŽEL PRO OPALU
Agentura HARLEKÝN s.r.o.
Pátek 31.10.2008 od 19 hodin

ROMEO A JULIE

Divadelní soubor WOKNO Broumov
Neděle 2.11.2008 od 15 hodin

NA SALAŠI DRACI JSOU

Koncert
Čtvrtek 28. 8. 2008 v 19,30 hod
terasa Pellyho domů

Bar Babylon
Recitálový koncert šansonového seskupení

„6NaChodníku“

Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
Pátek 21.11.2008 od 19 hodin

JAK VYKRÁST BANKU
Divadelní spolek Jiří Poděbrady
Sobota 29.11.2008 od 19 hodin

BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA
(derniéra)
Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
*****
Změna programu vyhrazena!
Více informací o připravovaných divadlech najdete na
webových stránkách www.policko.cz nebo v příštím čísle
Polického měsíčníku.

Vstupné: 80,- Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru v Pellyho domech
(počet míst omezen kapacitou terasy!!)
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční na sále.
Více informací o kapele: www.6nachodniku.cz
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Kurzy

Další výstavy

sobota 20. 9. 2008 od 9,00 hod

15. – 29. 8. 2008
Stará škola Dřevěnka

Pellyho domy, učebna č. 306

„Základy poskytování první pomoci“
(rozsah kurzu 6 hodin, výuku zajišťuje Oblastní spolek
Českého červeného kříže z Náchoda)

Výstava obrazů
RYSZARDA CHMIELA
z partnerského města Świdnica

Kurzovné: 490,- Kč
Závazné přihlášky přijímáme
v Infocentru v Pellyho domech do
12. 9. 2008.
Minimální počet účastníků pro
konání kurzu je 7 osob.
Kurz je také vhodný pro všechny zaměstnance podniků a
organizací k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na
pracovištích (dle zákoníku práce) a pro všechny
pedagogické pracovníky v souladu s Metodickým pokynem
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve
školských zařízeních – MŠMT čj. 29159/2001-26.

Taneční
Nabízíme 2 – 3 chlapcům možnost přihlásit se ještě na
letošní taneční. Event. můžeme přijmout páry (podmínkou je
společná přihláška). Informace v Pellyho domech.

vernisáž výstavy v pátek 15. 8. v 16 hod
o pouti výstava otevřena: so, ne 9 – 12 a 13 – 17
od 18. 8. otevřeno po předchozí tel. domluvě
na čísle 491 421 501 (po – pá 9 – 11 a 13 – 17)

****************************************
16. – 31. 8. 2008
výstavní prostory v klášteře

POLICKO – MŮJ DOMOV

Sál Pellyho domů - rozpis lekcí pro mládež:
Sobota 6. 9.
Sobota 13. 9.
Sobota 20. 9.
Sobota 27. 9.

19,00 – 21,30 hod
19,00 – 21,30 hod
19,00 – 21,30 hod
19,00 – 21,30 hod

Sobota 4. 10.
Sobota 11. 10.
Sobota 18. 10.
Sobota 25. 10.

10,00 – 12,30 hod
19,00 – 22,30 hod PRODLOUŽENÁ
19,00 – 21,30 hod
19,00 – 21,30 hod COUNTRY HOD.

Sobota 1. 11.
10,00 – 12,30 hod
Sobota 8. 11.
10,00 – 12,30 hod
Sobota 15. 11. lekce není!!!
Sobota 22. 11. 2 19,00 – 22,30 hod
PRODLOUŽENÁ
Sobota 29. 11. 15,00 – 17,30 hod
Sobota 6. 12.
Pátek!! 12. 12.

19,00 – 21,30 hod
19,00 – 24,00 hod VĚNEČEK

Připravujeme na září
12. 9. 2008 – sál Pellyho domů

Swing Sextet a Andrew Lee Davidson
/USA/
25. – 27. 9. 2008 – sál Pellyho domů

Podzimní výstava

výstava obrazů a kreseb Josefa Lisáka
otevřeno denně 9 – 12 a 13 – 16
vstupné dobrovolné

Soutěž
Hrajeme o dětské hřiště pro Polici!
K létu patří hry. I my bychom se rádi do jedné zapojili.

Sbírejte doklady o koupi a čárové kódy
ze všech zakoupených výrobků Pampers
(vystřihujte je spolu s logem Pampers tak, aby bylo patrné,
že pocházejí právě z výrobku Pampers!!).

Do 29. srpna doklady spolu s čárovými kódy
odevzdávejte, prosíme, PRŮBĚŽNĚ do Infocentra
v Pellyho domech.
Pro 8 obcí, které zašlou největší počet kódů, je připraveno 8
dětských hřišť (Sčítání kódů se uskutečňuje každý pátek již
od 1. srpna).
Město Police nad Metují
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Sbor dobrovolných hasičů v Radešově
Vás všechny srdečně zve

dne 6.9.2008
na oslavy 80 let založení sboru,
které budou zahájeny v 10 hodin
svěcením praporu
v kostele Nanebevzetí panny Marie.
Následovat bude slavnostní průvod do Radešova,
společné fotografování členů sboru a bohatý
odpolední program na hřišti v Radešově.
Občerstvení zajištěno, hudba a tanec
Na všechny se těší členové SDH Radešov.

Nepříjemná prezentace
školy i města
O vysvětlení videa na hlavní stránce www. seznam.cz v
červenci letošního roku nejenom těm, kteří zaznamenali a s
dotazem se na mě obrátili, jsem požádala ředitele naší
základní školy.
Ida Seidlmanová

Jaroslav Cita

Základní škola Police nad Metují, stejně jako každá jiná
škola, se potýká s problematikou šikany. Máme však to
štěstí, že se v naší škole objevuje pouze v malé míře. Proti
šikaně se snažíme bojovat všemi dostupnými prostředky,
stejně tak jako proti jiným nežádoucím jevům mezi žáky.
V tomto směru spolupracujeme se SVP Varianta v
Broumově a s Policií ČR. Byli jsme jednou z prvních škol,
která dotáhla šikanu až k soudnímu řízení. Byli jsme první
školou, která dala trestní oznámení na rodiče pro
zanedbávání výchovy. Bohužel, pokud se nějaká šikana
objeví a my se o tom nedovíme, není v našich silách v tomto
ohledu něco podniknout.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nás proto
velice mrzí chování některých našich bývalých žáků, kteří
na www.seznam.cz zveřejnili počátkem měsíce července
video, ve kterém bylo nahráno, jak se žáci bývalé 9.C,
myslím tím 9.C ve školním roce 2006/2007, baví. Celé toto
video bylo velice dobře zrežírováno a odehráno. Nebyla to
skutečná šikana, ale dobré herecké výkony žáků. Proto lidé,
kteří toto video shlédli, museli být zaskočeni tím, co viděli a
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co se to v naší škole vlastně děje. Všichni žáci, kteří se na
tvorbě tohoto videa podíleli, jsou snadno identifikovatelní. S
některými jsem osobně mluvil. Toto video bylo navíc, tak
jak jsem zjistil u jednoho z tvůrců, šířeno mezi žáky pomocí
mobilních telefonů. Tedy potencionálních majitelů, kteří
mohli toto video na internet umístit, bylo větší množství.
Ten, kdo toto video na internet umístil, nebyl ani tak
statečný, aby ho tam umístil pod svým jménem, ale umístil
ho tam pod jménem spolužačky z 9.A.
Bohužel si nikdo neuvědomuje, že tímto videem
poškozuje jméno naší školy. V případě, že zveřejněním
videa chtěl jméno naší školy poškodit, o to je to vše
smutnější. Vzhledem k dobré spolupráci s Policií ČR a
softwarovými firmami, se budeme v případě dalšího
zveřejňování podobných materiálů bránit tak, aby nebylo
poškozováno jméno naší školy i města a využijeme všechny
právní možnosti pro dopadení a potrestání případných
viníků.
Mgr. Karel Nývlt

účastník si kávu, čaj, sušenku může zakoupit u baru na sále
Pellyho domů za své.
Ze školného je hrazeno lektorné a dárky pro
přednášející. Začátek každé přednášky je ve 14. 30 hodin.
Program podzimního semestru:
10.09.

Zuzana Černá – Mezinárodní dialog /Islám,
komunita českých muslimů, muslimské postoje…/
24.09. Martin Husták – Aviatika
8.10.
Mgr. Věra Vlčková – Kuronští – majitelé
náchodského panství
29. 10. Jaroslava Janečková – Hudba v proměnách staletí
12. 11. Doc. Jiří T. Kotalík, Ing. David Vávra – Nejen o
šumných městech
26. 11. Doc. Jindřich Štreit – Lidský fotograf
Termíny IX. ročníku – jaro 2009 !!!
Přednáškovými dny zůstává středeční odpoledne.
28. 1., 11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4.
Ida Seidlmanová

STATISTIKA

]]]]]]]]

K 31.7.2008 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4274 obyvatel.

Organizace školního roku
2008-2009

JUBILEA
V červenci 2008 oslavili životní jubilea:

70 let

1. pololetí
od pondělí 1. září 2008 do čtvrtka 29. ledna 2009
2. pololetí
od pondělí 2. února 2009 do úterý 30. června 2009

75 let
80 let

PRÁZDNINY:
Podzimní - pondělí a středa 27. a 29. října 2008
Vánoční - od pondělí 22. prosince 2008 do pátku 2. ledna 2009
(do školy se jde v pondělí 5. ledna 2009)
Pololetní - pátek 30. ledna 2009
Jarní - od pondělí 2. února do neděle 8. února 2009
Velikonoční - čtvrtek a pátek 9. a 10. dubna 2009
Hlavní - od středy 1.července 2009 do pondělí 31. srpna 2009

Státní svátky a dny volna:
neděle
28. září 2008
úterý
28. října 2008
pondělí
17. listopadu 2008
Velikonoce
pondělí 13. dubna 2009
pátek
1. května 2009
pátek
8. května 2009
Marie Vaisarová

Polická univerzita volného času –
VIII. ročník – podzim 2008
Školné zůstává na 200 Kč za semestr. Vybírá se půl
hodiny před prvním přednáškovým odpolednem. Řádný
student je přihlášen písemně při provedení platby za školné.
Každá přednáška je otevřena zájemcům z řad veřejnosti za
30 Kč. Občerstvení již nebude hrazeno ze školného. Každý

85 let

paní Vlasta Kohlová
pan Pavel Kubín
paní Veronika Kotová
paní Marie Kultová
Miroslav Fulka
paní Blažena Kultová
paní Marta Kollertová
pan JaroslavKlíma

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své výročí
a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SŇATKY
V červenci jsme oddávali 2x v obřadní síni, jednou
v zahradním altánu, 2x na Hvězdě před kapličkou a jednou
na mýtině u chaty….








8.7. Matěj Brát a Kateřina Slabá
12.7. Pavel Jirků a Radka Řezníčková
Antonín Vraštil a Nina Vítková
19.7. Lukáš Vaněček a Pavla Štěpánková
25.7. pár si nepřeje být jmenován
26.7. i tento pár si přeje zůstat v anonymitě
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Katka Slabá + Matěj Brát

Dagmar Hambálková, matrikářka

Blahopřání
Všechno nejlepší k 85. narozeninám paní Antonie
Vojtěchové, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání do
dalších let přejí děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Dne 22. srpna tohoto roku slaví své narozeniny paní Žofie
Kubečková. Do dalších dnů jí hodně zdraví a
každodenních radostí přeje syn Arnošt s manželkou
Růženou a vnukem Arnoštem.

Poděkování pracovníkům Domova
důchodců v Polici nad Metují
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
pracovníkům domova důchodců v Polici nad Metují. Velmi
oceňujeme jejich náročnou a zodpovědnou práci. Naše
babička – paní Božena Térová byla přijata do domova
důchodců v době, kdy již nechodila a zřídkakdy poznávala
členy naší rodiny. Málokdo si dokáže představit, jakou
trpělivost a péči potřebuje vážně nemocný člověk. Pro nás to
již bylo náročné a nebylo v našich silách všechno zvládnout
podle našich představ hlavně po odborné stránce. Bylo to
pro nás těžké rozhodnutí do domova babičku umístit.
Všichni nám ale vyšli maximálně vstříc a nám i babičce
velmi pomohli. Velké poděkování a obdiv patří všem
pracovníkům domova za to, že své nelehké povolání
vykonávají s úctou a respektem ke stáří.
Rodina Térová, Suchý Důl

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se dne
21. července při mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny
Marie rozloučili s naším zesnulým tatínkem
panem Karlem VACKEM.
Poděkování rovněž patří všem, kdo nám v těchto těžkých
dnech projevili svou spoluúčast slovy i podáním pomocné
ruky.
Bratři Karel a Libor VACKOVI (Police n. M., Malý rynk)

„Nošení dříví do
chodníky v Kovářce.

lesa“,

aneb

Na neutěšený stav cesty v Kovářově rokli bylo v poslední
době hodně stížností. A právem. Chlapi z klubu turistů se sice
snažili ze všech sil opravit ta nejhorší místa a vyrobili novou

lávku v Kovárně a pod Slepičákem a hlavně zbudovali bytelnou
lávku mezi Myší dírou a Kovárnou, protože tam se propadlá
cesta stávala opravdu neprůchodnou. Jenže cesta Kovářovou
roklí potřebuje opravu na mnoha dalších místech. Polorozpadlé
chodníky v močálu za Kovárnou, hroutící se schody, chybějící
zábradlí, …
Protože uvedený stav Poličákům nedělá dobrou vizitku,
proběhlo pod záštitou města a s iniciativou starostky několik
jednání s vedením CHKO, našimi turisty a Lesy ČR. S jejich
vedením jsme celou roklí prošli a dohodli se na postupu prací.
Nejprve budou opraveny povalové chodníky za Kovárnou, aby
se tam alespoň dalo projít. Lesy ČR na tuto akci nejen věnovaly
potřebné dřevo, ale také uhradí i veškeré další náklady spojené
s výměnou chodníků.
Dřevo jsme dopravili na pilu v Agriteamu, kde klády
nařezali na potřebné tvary. Parta skvělých chlapů a žen od
turistů je pak zbavila kůry, pořezala na vhodné velikosti a
dopravila na Hvězdu. A pak nastala ta největší „zábava“. Na 70
metrů chodníků je potřeba hodně klád, každá také něco váží a
ne zrovna málo!! A při představě, že je budeme všechny
dopravovat na rameni Slepičákem ke Kovárně nám bylo jasné,
že takhle to opravdu nepůjde. Koupili jsme lano, přikoupili pár
karabin, protože ty, co si chlapi přinesli z domu by nestačily a
vybudovali jsme skalama dolů lanovku. K ní jsme v potu tváře
(vybrali jsme si k této akci ten nejparnější den) donesli klády na
rameni a pak je postupně navěšeli na lano a posílali dolů.
Bohužel to nešlo najednou, tak bylo cestou přepřahací místo.
Museli jsme udělat i meziskládku, protože trasa je opravdu
dlouhá a hodně náročná. Slova mohou popsat hodně, ale údiv
v očích náhodných i pozvaných přihlížejících byl opravdu
veliký a nelíčený. Všichni žasli nad naší lanovkou a obdivovali
dřinu, která s touto „zábavou“ byla spojená. Ale díky ní budete
moci opět sami nebo s vašimi návštěvami chodit Kovářovou
roklí. Bez obav, že se zmácháte v bažinách.
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pomezí cyklobusy. Letáky s jízdními řády jsou k dispozici v
busech a na informačních centrech.
Turistická sezona je již v plném proudu, dle
publikovaných dat a vyjádření cestovních kanceláří se
zvyšuje domácí cestovní ruch. Proto je třeba veškeré aktivity
na jeho podporu.
Branka, o.p.s. nestojí stranou, a tak již v období
dovolených podává žádosti na projekt " Výlety po Kladském
pomezí" a " Letní regionální noviny 2009" a startuje
přípravu prezentace měst a obcí regionu na veletrhu
Regiontour Brno 2009.
Podrobnější
informace
najdete
na
:
www.kladskepomezi.cz
M. Štěpánková, Branka, o.p.s. Náchod
Pochopitelně máme zájem na tom, aby tato akce nebyla
poslední a bylo možné v opravě turistické cesty v Kovářově
rokli pokračovat. Podobnou péči ale zasluhují i další trasy,
které tu naši předkové zbudovali k potěše naší i návštěvníků
kraje.
Josef Hejnyš

Z činnosti Branky, o.p.s. Náchod
Nadace Branka, později obecně
prospěšná společnost pro rozvoj
cestovního ruchu existuje již od roku
1997. Kancelář sídlí v Náchodě na
náměstí v objektu bývalé radnice.
Předsedkyní správní rady byla
zvolena na valné hromadě 29.4.2008
Mgr. Ida Seidlmanová, starostka
města Police nad Metují.
Základními formami činnosti Branky jsou:
- propagace rozvoje, možností a příležitostí turistiky
- shromažďování a šíření informací z oboru cestovního
ruchu
- ediční činnost
- prezentace na výstavách a veletrzích
- spolupráce s médií
V období prvního pololetí letošního roku byly
zajišťonány např. tyto aktivity:
- prezentace Kladského pomezí na veletrzích
Regiontour
Brno
2008
(leden),
Infotourcykloturistiky Hradec Králové (březen 2008)
- v rámci projektu Kladské pomezí bez hranic měli
možnost zájemci navštívit putovní výstavu
- v České Skalici, Úpici, Jaroměři, Novém Městě nad
Metují, Teplicích nad Metují, na KÚ v Hradci
Králové a nyní v polském městě Swidnice
- 29. 4. 2008 byli sezváni všichni členové Svazu
cestovního ruchu Branka na valnou hromadu
- 10. června 2008 zavítala do Kladského pomezí
skupina třiceti zástupců českých incomingových
cestovních kanceláří. Svaz cestovního ruchu Branka
Náchod spolu s Českou centrálou cestovního ruchu
účastníky
regionální
Praha uspořádaly pro
prezentaci.
Cílem bylo představit oblast Kladské pomezí jako
atraktivní destinaci a pomoci tak její větší medializaci a
propagaci.
V současné době ve spolupráci s Královéhradeckým
krajem a CDS Náchod pravidelně křižují nejen Kladské

Polická základní
organizace zahrádkářského
svazu informuje
Kdo umírá, neodchází navždy,
zůstává stále živý ve vzpomínkách
těch, kteří ho měli rádi.....
V úterý 8. července 2008 ve věku nedožitých 66 let
náhle zesnul pan Petr Geisler, předseda Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu v Polici nad
Metují a člen představenstva Územního sdružení ČZS
Náchod. Zahrádka byla jeho velkou zálibou a své
znalosti rád předával ostatním zahrádkářům. Byl
neúnavným
organizátorem
všech
akcí
naší
zahrádkářské organizace.
Zůstane stále v našich vzpomínkách.

Český zahrádkářský svaz základní organizace
v Polici nad Metují

pořádá zájezd do Polska,

v sobotu 30. srpna 2008.
Odjezd z náměstí v Polici nad Metují
v 7.00 hodin.
Navštívíme hrad Bolkov, Park miniatur budov Dolního
Slezska v Kovarech (miniaturní stavby významných budov).
Navštívíme některé zahradnictví s možností nákupu rostlin.
Stravování si zajistí každý sám. S sebou si každý
individuálně zajistí zloté na vstupné
(např. Kovary asi 10,- zl)
Přihlášky nově v knihovně v Pellyho domech
v pondělí a v pátek od 12 do 17 hodin; v úterý a ve
čtvrtek od 9 do 17 hodin. Závazně budou přijímány
přihlášky od členů naší ZO od 11. do 15. srpna, od ostatních
od 18. do 22. srpna 2008. Člen naší ZO a jeden člen jeho
rodiny zaplatí za jedno místo 230,- Kč, nečlen naší ZO
zaplatí 270,- Kč.
V případě neúčasti na zájezdu si musí přihlášený sám
zajistit náhradníka, peníze se vracet nebudou.!!!
Všem účastníkům zájezdu přejeme dobrou pohodu a
pěkné počasí.
Výbor ZO ČZS v Polici nad Metují
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Ve dnech 5. – 7. 9. bude

v Teplicích nad Metují pořádána
4. regionální výstava ČZS.
Žádáme úspěšné zahrádkáře, kteří by se chtěli
pochlubit svými výpěstky, aby je přinesli ve čtvrtek 4.
8. v době do 15 hodin k bydlišti pana Horsta Schirla,
Ostašská čp. 250. Přijďte včas a v hojném počtu!
Zároveň upozorňujeme na Podzimní výstavu v Pellyho
domech ve dnech 25. – 27. září. Také tam se budeme
prezentovat svými výpěstky. Jejich shromažďování a úprava
výstavy proběhne ve středu 24. 9. v odpoledních hodinách.
Také pro tuto výstavu prosíme členy o hojnou účast a
případnou pomoc při instalaci. Výpěstky přineste přímo do
Pellyho domů.
Za ZO ČZS Zdeněk Novotný

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Jak se krotí zvídavé děti
Když jsme po roce opět otevřely program Malý
Zvídálek, měla jsem z toho, jako jeho lektor, lehké obavy
(jako ostatně vždy a ze všeho). Myslela jsem si, že vést děti,
a zvlášť takhle malé, je velká zodpovědnost a náročná práce.
Byla jsem toho názoru, že člověk bez zkušeností v tomto
oboru, může dítě nenávratně poškodit na celý život – velmi
vtipné. Po čtyřech měsících, co Zvídálek funguje, si myslím,
že spíš nenávratně poškodil mě.
Tak tedy po pořádku. Pro ty, kdo netuší. Malý Zvídálek
je program, který je určen dětem, které v brzké době
nastupují do školky. Probíhá bez účasti rodičů. Obsahuje
základní program sestavený z cvičení, říkadel, hraní na
nástroje, písniček a pohádky. Po společné svačince
následuje tématický program zaměřený na situace, se
kterými se děti setkávají v běžném životě např.: návštěva
lékaře, denní režim, barvy, zvířata, dopravní prostředky aj.
Poté je připravena dílnička, kde děti vyrábějí dáreček nejen
pro maminky, většinou k příslušnému tématu. Toliko teorie.
Asi nejvíce jsem se obávala reakcí dětí – hlavně křiku,
hysterických scén, bušení a škrabání do dveří, útěky po
chodbách atd. – rozumějte, být po 3 letech života najednou
bez maminky, mezi ječícími dětmi a tetkama, co se zoufale
snaží mezi nimi přežít, to je pro takové prcky pěkný záběr.
Člověk, který dělá tuhle práci, musí umět zachovat
ledový klid. I když jste uprostřed napínavé pohádky o
Šípkové Růžence a v té nejakčnější scéně, když se Růža
píchne do prstu, se z davu dětí ozve: „To nevadí, to se jí
zahojí.“
Taky musíte mít opravdu pevné nervy. Třeba když
malujete obrázek a jedno dítě použije techniku, které jsem
dala pracovní název „Zrní pro slepice“. Samozřejmě, že ve
vteřině začnou všichni ostatní také dělat pokusy o perforaci
– no prostě bušit pastelkami do papíru, co to dá. Ano, dětem
se to líbí, pastelkám už méně.
Musíte se připravit na to, že kluci někdy mívají takzvané
milovnické období – objímají všechny holčičky, což se ne
vždy setká s pochopením na druhé straně, ale jim to moc
nevadí. To se pak vyplatí průběžně sledovat počet dětí,
hlavně holčiček, protože, pokud zjistíte, že vám některá

chybí, je stoprocentně zatažena Casanovou někam do kouta,
ne-li pod stůl.
Bohužel na některé reakce dětí se opravdu připravit
nelze:
Povídání o těle - Otázka: „Děti, co rádi jíte?“ Okamžitá
odpověď: „Řízek!“
Povídání o bezpečnosti - Otázka: „Děti, kde musíte sedět
v autě?“ Odpověď: „Já když jedu autem s maminkou, tak
sedím vzadu, ale když jedu s dědou, tak můžu sedět
vepředu, protože děda tam nemá balónek.“ Po čase
pochopíte, že balónkem byl myšlen airbag.
Nejvíce mě však dostalo Povídání doktorské. Myslela
jsem si, že bude dobrý nápad udělat si z panenky pacienta a
z dětí doktory, že si to každé dítě vždycky chtělo vyzkoušet
– být na té druhé straně. Vše šlo dobře až do chvíle, kdy
jsem rozdala náplasti, píchly jsme panence do ruky injekci
(samozřejmě hračku - nejsem sebevrah!) a požádala jsem
děti, aby jí zalepily dírku. Po chvíli přemýšlení se vrhly na
panenku a po rozpuštění doktorského sněmu jsem zjistila, že
je to 1:7 – jedna moje náplast na ruce panenky a sedm
náplastí na jejím zadečku. Dětská logika přemůže i silné
povahy, to mi věřte.
Ale nejdůležitější, co jsem vydedukovala je, že pokud
chcete zvládnout 8 - 10 malých zvídálků, musíte mít hlavně
dobrého parťáka – díky teto Simonko, také musíte mít
někoho, kdo vás, v případě převozu do psychiatrické
léčebny, zastoupí – díky teto Lado. Ale k této
politováníhodné skutečnosti dochází pouze jednou,
maximálně dvakrát, za čtyři měsíce.
Nakonec je mi líto, že už to končí. Děti v září vtrhnou do
školek a mě zbudou jen vzpomínky na ty malé pišišvory.
Vlastně ne, mám ještě asi tak milión fotografií, také 8 stran
zajímavých zápisů a poměrně reálnou šanci, že to příští rok
v dubnu to zase začne nanovo. Sice s jinými dětmi, ale už
teď tuším, že to zase bude zážitek.

Vaše Káťa Hlávková

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
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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.

Program na září v Mateřském centru MaMiNa
– začínáme 2. září
Každé úterý – Miminkování – program pro těhotné a
pro rodiče s dětmi do 1 roku – každá nově příchozí maminka
od nás dostane malý dárek. Program slouží k prvnímu
seznamování dětí a socializaci do kolektivu, také jako
prevence sociálního vyloučení čerstvých rodičů.
Každou středu –– Kapříci - program pro rodiče s dětmi
od 1,5 do 4 let, součástí tohoto programu bude od nového
školního roku i malá výtvarná dílnička s procvičováním
jemné motoriky.
Každý čtvrtek –– Cvrčci - program pro rodiče s dětmi od
1,5 do 4 let s důrazem na rytmiku, tanečky, říkadla.
Programy úterý až čtvrtek začínají v 9.30, končí v 11.30
a jsou přizpůsobeny věku dětí, které nás navštíví.
V případě Vašeho zájmu budeme pokračovat v programu
Malý Zvídálek, který je připraven pro děti, které v brzké
době nastupují do MŠ jako příprava na tento vstup. Probíhá
bez účasti rodičů. Obsahuje základní program sestavený
z cvičení, říkadel, hraní na nástroje, písniček a pohádky. Po
společné svačince následuje tématický program zaměřený
na situace, se kterými se děti setkávají v běžném životě
např.: návštěva lékaře, denní režim, barvy, zvířata, dopravní
prostředky aj. Poté je připravena dílnička, kde děti vyrábějí
dáreček nejen pro maminky, většinou k příslušnému tématu.
Příchod dětí od 9 hod., od 9.30 – 11 hod.- program bez
účasti rodičů, od 11 – 11.30 hod. odchod dětí. Cena je 30,Kč za program. Na tento program je nutné se přihlásit – tel.:
777/903 029.

Nové kroužky v MC MaMiNa
Oznamujeme rodičům, že od září plánujeme do našeho
programu zařadit nové i stávající kroužky. Přihlášky nebo
případné další informace Vám rádi zodpovíme na tel.:
777/ 903 029 nebo na mailu katahlavkova@mcmamina.cz.
Většina kroužků je omezena max. počtem dětí. Pro otevření
kroužku (platí i pro dospělé) je potřeba min. 5 osob.
Všechny kroužky probíhají v prostorech MC na 1. stupni ZŠ
v Polici nad Metují. Ukončení přihlášek je 15. září!
Nabízíme Vám tyto kroužky pro děti:
Angličtina pro nejmenší – angličtina pro děti nejen
předškolní, ale i pro žáky 1. a 2. tříd. Tento kroužek je
pokračováním z loňského školního roku. Děti se učí
zábavnou formou, z říkadel, písniček a zajímavých
pomůcek. Cena je 300Kč/dítě a 10 lekcí, bude probíhat
jednou za týden v odpoledních hodinách. Lekce trvá
vyučovací hodinu, tj. 45 min.
Malá flétnička – tento kroužek také navazuje na
kroužek z loňského školního roku, ale stejně jako u
angličtiny je vhodný i pro úplné začátečníky. Cena i
podmínky jsou stejné jako u angličtiny. Při tomto kroužku je
nutná účast rodičů, hlavně u mladších dětí.
Brumíci – cvičení pro nejmenší děti kolem 1 – 2 let,
které se už naučily chodit. Program je přizpůsoben věku
dětí, účast rodičů je nutná, při programu se děti naučí
základní říkadla, vyzkouší si hru na nástroje, s maminkami
si broukají písničky a tanečky. Program zároveň slouží pro

první seznamování a socializaci dětí a pravděpodobně bude
probíhat každé pondělí od 9.30 do 10.30. Cena je 20,- za
lekci.
Cvičení na rehabilitačních míčích – cvičení na
rehabilitačních míčích bude probíhat za aktivní účasti
rodičů, je určeno především chodícím dětem od 1 do 3 let.
Za 10 lekcí po 45 min. vybíráme 300,-. Počet dětí je
omezen. Program bude probíhat nenásilnou,zábavnou
formou přizpůsobenou věku dětí, sestavených z písniček,
říkadel a her, lektorkou je Mgr. Karolína Havlíčková.
Tanečky pro předškolní děti – nový kroužek pro
holčičky i kluky bez účasti rodičů, které baví tancování. Děti
budou nejen tančit, ale také se budou učit jednoduché
choreografii s možností budoucího vystupování. Je určen
především dětem od 2-6 let, předpokladem je částečná
samostatnost dítěte a chuť učit se. Počet dětí v kroužku je
omezen! Finance a podmínky stejné jako u cvičení na
míčích.
Výtvarná dílnička – tento kroužek je rozšířením
kroužku Keramiky z loňského školního roku. Kromě
výrobků z keramické hlíny se děti naučí různé techniky
malování a budou vyrábět zajímavé věci, jejichž výroba je
přizpůsobena jejich věku. Cena i podmínky jsou stejné jako
u ostatních kroužků. Účast rodiče je vyžadována dle věku
dítěte.
Kroužky pro dospělé – u všech těchto kroužků je zajištěno
hlídání dětí
Anglický jazyk – v novém školním roce otevíráme 2
kurzy výuky anglického jazyka pro dospělé – pro mírně
pokročilé a pro pokročilé. Pozor změna! - Přihlášky na tel.:
777/903 029. Cena za jednu vyučovací hodinu, tj. 45 min.,
je Kč 75,- . Kurzovné se vybírá na 10 lekcí dopředu.
Německý jazyk – výuka německého jazyka pro mírně
pokročilé bude probíhat za stejných finančních podmínek
jako u angličtiny.
Cvičení na rehabilitačních míčích pro těhotné –
klasické cvičení na míčích pro budoucí maminky, které
pomáhá od bolestí a také se připravit na porod. Za 10 lekcí
po 45 min. vybíráme 300,-. Počet míčů je omezen.
Cvičení aerobiku – klasické rytmické cvičení na hudbu
pro maminky bude probíhat ve podvečerních hodinách.
Bude trvat 60 min., cena je 15,- za lekci, cvičení je určeno
malé skupině žen, dle dohody je možné i vícekrát v týdnu.
Babinec – tvořivé odpoledne nejen pro šikovné ruce.
Těšíme se na každého, kdo rád vyrábí různé malé
„zbytečnosti“. Setkání probíhá jednou za 14 dní, cena je 30,. Při tomto kroužku není vítaná účast dětí z důvodů
používání pro ně nebezpečných pomůcek a materiálů (tavné
pistole, laky, barvy aj.), po dohodě lze zajistit jejich
pohlídání.

MC MaMiNa o polické pouti
Mateřské centrum MaMiNa si pro Vás připravilo malý
workshop – vyrábění, dílničku, která bude nainstalována
v přízemí Staré školy Dřevěnky. Přijďte si s dětmi vyrobit
zvířátka ze sena, těšíme se na Vás v sobotu a v neděli od 10
– 18 hodin.
Tento workshop je pořádán ve spolupráci s Lazebnou
(starověká masérna) Radky Kaufmanové, spojené
s prodejem čajů a drahých kamenů. Za spolupráci děkujeme
Muzeu Náchod a Městu Police nad Metují.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ

schéma zatmění. Tmavší kruh představuje stín, který do
prostoru vrhá naše Země.

ZATMĚNÍ SLUNCE 1. 8.
jsme úspěšně pozorovali přímo z Masarykova náměstí.
Počasí nám tentokrát přálo a těch několik mraků, které
občas Slunce zakryly nám nevadilo. Pro pozorování
slunečního zatmění jsme použili tzv. projekční metodu.
Obraz Slunce, který vytvořil malý astronomický dalekohled
jsme promítali okulárem na bílou plochu. Takto promítnutý
obraz mohla pozorovat celá skupinka zájemců současně. Při
této metodě navíc nehrozilo nebezpečí poškození zraku
pozorovatelů. Podle odhadu se u dalekohledu vystřídalo
nejméně 200 lidí. Zastavil se u nás prakticky každý, kdo tou
dobou přes náměstí procházel. Zatmění skončilo ve 12 hodin
36 minut.

Vidíme zde také polohy Měsíce v hlavních okamžicích
zatmění. Pro přehlednost je vynechána hranice zemského
polostínu. Hustota polostínu je velmi malá a polostínové
zatmění Měsíce se vizuálně pozoruje obtížně.
Částečné zatmění začne 16. srpna ve 21 hodin a 36 minut,
Měsíc se dotkne zemského stínu.
Střed zatmění nastane ve 23 hodin a 10 minut, zastíněno
bude 81% měsíčního povrchu.
Částečné zatmění končí 17. srpna v 0 hodin a 44minut,
Měsíc opustí zemský stín.
PERSEIDY
Tento velmi známý meteorický roj je pojmenovaný
podle souhvězdí PERSEA. Zde se nachází místo zvané
radiant ze kterého meteory zdánlivě vylétají.
Letošní podmínky pro pozorování Perseid jsou krajně
nepříznivé. Maximum roje nastalo v poledne 12. srpna.
Noční pozorování „padajících hvězd“ bude rušit Měsíc,
který je 16. srpna v úplňku.

Pohledy do vesmíru
Pozorování zatmění Slunce projekcí. Čas 12hodin 40 minut,
místo pozorování: Police n.M., Masarykovo náměstí.

F
otografie pořízená přes triedr 5 x 30 vybavený filtrem,
fotoaparát Fuji S6500FD, čas 12 hodin 45 minut, místo
pozorování: Brno, autor snímku Libor Vacek.
Karel VACEK, Astronomický klub Police

ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE
16. SRPNA
Dalším prázdninovým zatměním, které v případě
příznivého počasí můžeme pozorovat, bude částečné
zatmění Měsíce. Na připojeném obrázku vidíme jednoduché

SLUNCE 22. srpna ve 20 hodin 2 minuty SELČ vstupuje
do znamení Panny,
v srpnu se den zkrátí o 1 hodinu a 30minut,
MĚSÍC
1. v novu, 8. v první čtvrti, 16. v úplňku, 24. v
poslední čtvrti, 30. v novu,
MERKUR nepozorovatelný,
VENUŠE nepozorovatelná,
MARS
nepozorovatelný,
JUPITER v souhvězdí Střelce, 14. srpna bude poblíž
Jupitera Měsíc,
SATURN nepozorovatelný,
URAN
pozorovatelný po celou noc v souhvězdí
Vodnáře,
NEPTUN pozorovatelný po celou noc v souhvězdí
Kozoroha

150 let textilní průmyslové tradice
na Broumovsku 1857 – 2007
Zápisky kronikářovy z posledních let
• 1993

Rok 1993 přinesl všeobecnou stagnaci zahraničních trhů a
pro Vebu nejvýznamnější západoafrický trh s tradičním
odbytištěm damašků – brokátů se v důsledku svých
ekonomických obtíží a zejména 50% devalvaci místní měny ocitl
v totálním rozkladu. Následná ztráta vývozních tržeb překročila
180 milionů korun, což vyvolalo intenzívní hledání nových trhů v
Evropě i v zámoří. Krizi z poklesu výroby damašků prohloubila
také válka v Jugoslávii a ztráta zdejších tradičních odbytišť. V
neposlední řadě situaci zhoršilo i rozdělení Československa, čímž
Veba přišla o jednu třetinu domácího trhu. Začalo hledání
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nových odbytišť, zejména v USA a Kanadě, založené na dalších
investicích
do technologie a výrobkového vývoje.

stejném roce navždy utichly spřádací stroje v Meziměstí a
prostory přádelny byly zrekonstruovány na nové centrální sklady
hotových výrobků.

• 1995 - 1996

Také v roce 1995 navzdory stále rostoucím cenám bavlny,
které dosáhly historického maxima, pokračovala stabilizace
firmy. Oživil se vývoz damašků do západní Afriky a nadále rostla
i produktivita práce.
Odkupem akcií Veby od investičních fondů v dubnu roku
1996 se jejím většinovým vlastníkem stal její tradiční obchodní
partner, podnik zahraničního obchodu Centrotex. V tomto roce
také vznikly dceřiné společnosti Veby, VEBAGAL s.r.o., zaměřená
na výrobu žakárového řazení, a VEBATRADE s.r.o., jejímž
účelem byl prodej nestandardních a pomaluobrátkových výrobků
podniku.
V nelehké finanční situaci v první polovině 90. let Veba
investovala do výroby a technologie celkem přes 300 milionů
korun.

Dne 19. listopadu 1993 Veba slavnostně otevřela svůj hotel. Jeho
základy položil v roce 1927 H. Pollack, majitel textilky ve Velké Vsi,
aby tuto vilu s krásnou zahradou věnoval jako svatební dar své
dceři, provdané za M. Novotného, továrníka další významné
broumovské textilky. Vilu v roce 1958 převzala Veba a zřídila v ní
svůj internát pro zaměstnance z Moravy a Slovenska. A protože tu
později ordinovali i zubní lékaři, mezi Broumovskými se této vile
důvěrně říkalo „ambulák“.
V následující dekádě byl hotel rozšířen o ubytovací kapacitu budovy
Dependance a v roce 2007 byla přikoupena další část parku se
zahradním domkem Solitaire, který byl rovněž zrekonstruován a
zařízen dvěma apartmá.

• 1994

Těžká prodejní situace podniku pokračovala i v roce 1994. I
když světová cena bavlny začala stoupat a koruna posilovat,
začal ve 2. čtvrtletí obrat k lepšímu. S rostoucí výrobou a
prodejem byl zahájen nepřetržitý provoz olivětínské tkalcovny.
Další investice směřovaly v Olivětíně do nákupu moderní
merzerizační a bělicí linky a dalších technologií pro zdejší
zušlechťovnu tkanin.
Jako první textilka v České republice získala Veba v roce
1994 certifikát jakosti ISO 9001. Sortiment obohatily materiály s
viskózou i lnem, které v Broumově mohla nabídnout i nově
otevřená podniková prodejna. V druhé polovině roku Veba
přinesla velmi módní nabídku žakárských košilovin, které
odpovídaly soudobé módě a které se staly na řadu let důležitým
vývozním artiklem Veby.
S rozvojem trhu práce a po odchodu řady kvalifikovaných
pracovníků počátkem devadesátých let musela Veba opět řešit
zajištění pracovních sil. Řady zaměstnanců, které se od roku
1990 zmenšily o více než 1100 pracovníků, rozšířily po roce 1994
také dělníci z Polska a Ukrajiny. Nejen pro ně znamenal rok 1994
oživení sociálního programu, od založení zaměstnanecké banky,
příspěvků na dopravu, přes dětskou rekreaci až po úvěry na
koupi bytů do osobního vlastnictví.
V roce 1994 se Veba zmenšila o odlehlý závod v Jívce, jehož
areál byl pronajat a později odkoupen soukromou firmou. Ve

Tkalcovské člunky dnes nahradila stokrát rychlejší vzduchová
tryska a řízení stavu převzaly počítače.

Jedním z nejvýznamnějších projektů bylo koncem roku 1996
dokončení první etapy budování úpravny superširokých (300 cm)
tkanin v Olivětíně. Tento provoz se tak stal jedinečným svého
druhu ve střední Evropě a jeho produkce umožnila následnou
expanzi Veby s ložními damaškovými soupravami na trh USA.
Investovalo se také do polické tkalcovny, jak do nákupu
dvanácti nových stavů Sulzer s elektronickými žakáry na výrobu
froté, tak do plynofikace tohoto areálu. Proces koncentrace
výroby pokračoval likvidací dosavadních skladů v Petrovicích a
Martínkovicích a jejich přesunem do Meziměstí.

.... pokračování příště

VEBA, textilní závody a. s., Broumov

Filatelistický kroužek
S napětím očekávaná olympiáda v Pekingu začala. Také
filatelisté si ji připomínají známkou v hodnotě 18 Kč. Jejím
autorem je Pavel Hrach. Na známce je atletická disciplína
hod diskem žen.
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Na olympiádu v Pekingu navazuje paralympiáda ve
dnech 6. – 17. 9. Také tato událost je připomínána známkou
v hodnotě 10 Kč od stejného autora. Námětem je
lukostřelba.

budoucna hrozbou. Když dotyčný člověk napíše o někom,
že se obnažuje v parku a bude se domáhat jeho otištění
(může se ohánět tím, že i o něm byl uveřejněn hanlivý
článek), dočkáme se řetězové reakce pomluv, které opět
budou muset být zveřejněny. A toho, že Police se bude
náhodnému návštěvníkovi, který si přečte Polický měsíčník,
jevit jako město duševně chorých lidí s prvky různých
úchylek.
Jaroslav Mazač ml.

Veřejná omluva

Stanislav Plachta

Tímto bych se chtěl omluvit všem spoluobčanům za
hrubé rušení nočního klidu dne 31.7.2008.
Na vysvětlenou bych rád uvedl, že v životě člověka
nastane pár zásadních a zlomových okamžiků , které změní
život každého z nás. Pro mě to bylo narození mojí
druhorozené dcery Markétky. Její příchod na svět jsem
oslavil poněkud bouřlivě, za což se ještě jednou všem
omlouvám.
Dále bych chtěl podotknout, že se jednalo výhradně
o akci soukromou, a že místní hasičský sbor s tím nemá nic
společného.

Zájmem Rady města Police nad Metují ani zájmem mým
není dělat z Polického měsíčníku nekonstruktivní diskusní
fórum. Z mnoha důvodů. To, co se mnohému zdá vtipné,
může druhému připadat hloupé. To, co někdo považuje za
přínosné, jeví se někomu zbytečným. Důležité nedůležitým….
Názor proti názoru.
Uveřejňované články v rubrice Z Vašich příspěvků
nemusejí vyjadřovat stanovisko vydavatele. Necítím
povinnost se k nim pravidelně veřejně vyjadřovat. Každý
člověk má možnost své stížnosti a názory ve věcech
veřejných řešit osobně nebo telefonicky s vedením města,
tajemníkem úřadu, vedoucím odboru či jednotlivými
pracovníky úřadu. Podat písemnou stížnost. Zúčastňovat se
veřejných zasedání zastupitelstev města, Hovorů s radnicí,
tématických podvečerů, diskusního fóra na oficiálních
stránkách města.
Ida Seidlmanová

O hlupákovi
Minulý měsíc jsem si přečetl článek, který otiskl Polický
měsíčník. Jeho název zněl: Pavle Frydrychu jsi opravdu
hlupák?
Příspěvek mě šokoval. Nejde ani tak o to, že autorka
píše, že by si nedovolila kritizovat práci někoho jiného, ale
jedním dechem dodává, že dotyčný neví, co to práce je. Ani
o to, že naprosto opomíjí jeho snahu nejenom kritizovat, ale
pro Polici i něco dělat.
Spíš mi jde o to, že můžeme dnes beztrestně označit
kohokoliv za hlupáka, blbce a nenormálního člověka (tyto
výrazy jsou v článku použity). Četl jsem to, co napsal Pavel,
ale ani jednou jsem podobné výrazy nezaznamenal.
V Polickém měsíčníku byla v květnu otištěna pravidla
pro uveřejňování příspěvků. Z příslušného článku cituji:
„Nejsou zveřejňovány … příspěvky, které by mohly ublížit
či sloužit k vyřizování osobních sporů.“ O co jiného
v článku jde, než označit konkrétní osobu, která se ozvala,
když měla být podle názoru autorka zticha, za téměř
nesvéprávnou, poukázat na její minulost a současností se
nezabývat?
Kritika by neměla být o urážkách. Nazvat někoho výše
uvedenými výrazy v oficiálním zpravodaji města je do

Jaromír Matějec mladší (Bukovice)

Začátek a konec
Antonín Krtička - Polický v překrásné pověsti o
založení města Police nad Metují vypravuje příběh o
poustevníkovi Jurikovi, který se svou samotou kál za
vlastní hříchy. Podle této pověsti první místo, kde se v
pozdější Polici usadili lidé, bylo místo u studánky, na němž
si poustevník postavil dřevěnou chýši a kde vypěstoval z
planých růží krásné květy.
Já si toto místo z pověsti spojuji s malým pramínkem
u hřbitovní zdi, vlevo od hřbitovní kaple. Občas se tam
zajdu podívat. Schodiště v půlkruhu sestupuje k vodě
pramene, kolem kvete na jaře pár květin a nad tím vším je
socha Panny Marie s Ježíškem. Zajímavé je gesto dítěte v
mámině náruči. Má rozpřažené ruce, jakoby chtěl obejmout
někoho, kdo na sousoší není,kdo stojí před ním. Jakoby
chtěl svýma maličkýma ručičkama obejmout všechny, kteří
se na něj přišli podívat. Ale jeho gesto se dá vyložit i jinak,
že už ví,že on je tím spasitelem,který obejme hříchy z
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lidstva. (Ovšem daleko radši mám
sugestivnější
pojmenování poslání Ježíše Krista, které napsal Václav
Hrabě v básni ,,Voda načichlá nikotinem....".
A v mokrym písku koledoval džez
svejch dvanáct taktů k poctě toho hocha
kterej už jednou musí přece přijít
si zadžemovat do tohodle světa
a kterej prej (!) pak všechny naše sraby
tu džentlmensky vodehraje za nás.)
Téměř vždycky, když se jdu na toto místo podívat - hned
poté co se zastavím u hrobu prarodičů - si na ty verše
vzpomenu. A uvědomím si, že lidé, kteří chválí současný
stav hřbitova mají pravdu - pan správce udržuje cesty a
pěšinky čisté, tráva posekaná a celý prostor udržovaný, aby
mohl tvořit důstojnou kulisu pro vzpomínku pro ty, kteří už
nejsou mezi námi. Ovšem také si uvědomím, že tato místa
posledního odpočinků lidí z Police a okolí, nebyla vždy
naplněna klidem a pokorným tichem. Ale asi už nemáme
právo soudit historii a skutky lidí dávno mrtvých a měli
bychom se spíše snažit se s nimi vyrovnat a přijmout je jako
fakt. Nepoužívat minulosti pro řešení vlastních sporů. A
kde jinde přijmout fakt nezměnitelnosti historie, než na
místě, kde si jsou všichni rovni, kde peníze a moc (ať síla
fyzická, nebo moc peněz) nic neznamenají.
Může se zdát absurdní si za meditační místo hřbitov, ale
klid a tiché našlapování lidí kolem v úctě vzpomínky a
hroby lidí, které někdo miloval a teď se už na ně pomalu
zapomíná, mě k zamyšlení a zklidnění mysli nutí. A navíc
velmi silně vnímám symboliku tohoto místa: místa kde život
v Polici začal a kde zároveň končí. Místa, kde se imaginární
kružnice života lidí uzavírá a setkává se se samotným
počátkem osídlení města.
Pavel ,,Mazal" Frydrych

Poděkování
V úterý 1.7. jsme v rámci příměstského tábora navštívili
MUZEUM STAVEBNICE MERKUR a zároveň jsme s 21
dětmi poobědvali v Občerstvení v Pellyho domech.
Nejprve jsme byli mile překvapeni ochotou pana
pokladníka z MUZEA MERKUR, který nám nejen věnoval
část svého času z polední pauzy, ale již při telefonickém
hovoru nám poradil s dopravou a kontaktem na stravování.
Velké poděkování patří p.Exnerovi a jeho zaměstnancům
z Rychlého občerstvení v Pellyho domech. I zde jsme se
setkali s nebývalou ochotou a vstřícným přístupem a
zároveň jsme si pochutnali na výborném a finančně
přijatelném obědě.
Ještě jednou děkujeme – kéž by všechna setkání
probíhala v takové milé a srdečné atmosféře.
Simona Jehličková
vedoucí příměstského tábora
Klubu ZČ „Eldorádo“ při ZŠ Mládežnická Trutnov

Vlastivědné okénko
Co projednávalo obecní
zastupitelstvo v předminulém
století.
1. pokračování.
Stručnému záznamu z 18. srpna 1865 předcházely
dalekosáhlé následky: „…bylo vypůjčeno od pana opata

broumovského P. Jana Nepomuka Rottera na dlažbu náměstí
3.000 zlatých r. č. na 5 % úrokování a roční splátky po 500
zlatých.“ Jak známo, dlažbu provedli v červenci vyhlášení
dlaždiči z pruského Frankenštejnu (dnešních Ząbkowic Śl. v
Polsku). Poplatky, které obec zavedla v předchozím roce na
plátenických trzích právě k částečné úhradě tohoto dláždění,
vedly (jak jsme si již kdysi připomněli) ke vzpouře tkalců s
následným soudním řízením u krajského soudu v Hradci
Králové, kde bylo osm vesnických tkalců nakonec potrestáno
vězením.
Zápis z 19. 2. 1866 řešil další kázeňský přestupek
městského zřízence: „následkem častých stížností stran
podvodů a opilství propouští se Vojtěch Hornych co měřič z
jeho služby. Pro pořádek a slušné chování, zvláště pak, že ve
vojště svým slušným chováním desátníkem učiněn byl, dává se
tato služba měřictví Augustinu Brandejsovi.“ Připomínám, že
měřič působil ve své funkci při místních plátenických trzích,
kde dbal na používání správných délkových měřidel, případně
sám kontroloval správnou délku prodávaných pláten.
2. prosince 1866 se řešil nedostatek obecních financí.
Vhodným prostředkem k doplnění městské kasy byl od
nepaměti vždy téměř nevyčerpatelný obecní les Žděřina: „… z
stran prodeje dříví v Žděřině v kopci pod Černým koutem a za
loukou Šebelkou vyjednalo se jednohlasně, že v těch nad
jmenovaných místech dříví přestáté jest a k cíli uhražení
peněžité částky na dluh pro pana Antona a Augusta Matouše a
na nevyhnutelné potřeby by se za tisíc zlatých r. č. dříví
prodalo…“ Došlo také ke personálním změnám ve sboru
obecních zřízenců: „za ponocného jednohlasně zvolen
Ferdinand Gläsel – do té doby, jak dlouho se co na ponocného
patří řádně chovat bude…“ Také měřič pláten při plátenických
trzích Augustin Brandejs povýšil: „za měřiče jest jednohlasně
zvolen vojenský vysloužilec Adolf John. August Brandeis pak
nastoupí za známkaře.“
Roku 1867 zaznamenáváme první počátek stavby
pivovarského sklepa u cesty k Radešovu. Jednání ze 14. 3. 1867
oznamuje: „Pánům várečným společníkům pivováru z Police
zaprodán pozemek za pivovárem v kopci Havlatce a umluveno
za 1 čtvereční sáh per 80 krejcarů rakouského čísla na stavbu
sklepa.“ 5. května 1867 požádal Jan Osoba z Bukovice o
udělení povolení hostinského práva v čp. 84 na náměstí, ovšem
s negativním výsledkem. „Vyjednáno, že se jen příslušníkům
města Police, tj. sousedům polickým v takovém pádu povolení
dát může.“
Tento rok také došlo k výraznému „zkrášlení“ sochařských
plastik na náměstí: sloupu a sochy P. Marie Bolestné, kašny, i
misijního kříže před radnicí. Obecní zastupitelstvo se poprvé
sešlo 28. dubna a rozhodovalo v této záležitosti zcela odborně a
nekompromisně: „stran ozdoby sv. P. Marie na náměstí jest od
obecního výboru jednohlasně usnešeno, že postava Panny
Marie bílá a šat zlaceně obrouben býti má, koruna a držadlo
meče zlaceny, tj. všecky výšiny zlaceny, spodek uvnitř bílý.
Sloup, tj. půdu bledo kameno zelenou, všecky vyvýšiny bílé,
železná držadla luceren zlacené, rytá písmena všecka
vyzlacená, též tesané na sloupu kašny; socha sv. Kříže osoba
bílá, koruna a roucho zlacené jakož i zář na hlavě zlacenou,
všecky písmeny zlacené, držadla luceren zlacené, kříž bledo
kameno zelený a výšiny krom zlacených bílé.“ Další zápis z 10.
června 1867 udává: „na základě vydaného vynešení
starostenského úřadu ze dne 8. června 1867 č. 146 p. obecním
radním a p. obecním výborům k sezení na den 10. června 1867
o 3½ hodině po poledni k ustanovení platu a barev k ozdobě
soch na náměstí polickém, sešel se zákonitý počet, vyjednáno:
by místo dne 28. dubna 1867 při sezení nižádné bílé barvy,
stříbrošedá barva na okrášlení soch se dala. Práce ozdobení
soch a kašny daná panu Antonín Pátý, nyní z Úpice. Za ozdobu
sv. Panny Marie na náměstí když bude Panna Maria [mít] šat se
zlacenými portami, které však od 3 až do 5 coulu široké
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vypadnout musejí, ostatní jak při sezení 28. dubna vyjednáno,
na ozdobení sv. Kříže a kašnu, kdežto při kašně prostředek
stříbrošedý, věnec zlacený, písmeny a veškeré výrýtky na váze
kašny zlacený, obrubu kašny též barvenou, lví hlavy při kašně
zlacené, na sv. Kříži též beránek zlacený, roucha, koruny a
písemnosti vše zlacené. Peněžitou částku per 490 zlatých r.č. s
tím doložením, že vše zlacení tím nejlepším zlatem vídeňským
býti musí. 200 zlatých dá se panu Antonínu Pátýmu při začátku
práce, 140 zlatých při ukončení práce a 150 zl. r.č. ostane co
rukojemství, proti 6 zl. ze sta placení na tři roky. Kdyby se však
celá postava Panny Marie dobrým zlatem vídeňským zlatit
měla, žádá co dodatek 80 zl. r.č., z toho by ostalo 40 zl. na tři
roky co rukojemství též proti šesti ze sta a postava pana Ježíše
celého zlacení 18 zlatých, tím toto sezení skončeno a
potvrzeno…“ Koneckonců, nemusela ta polychromie vypadat
až tak špatně, ovšem dnešní památkáři by se z těchto
omalovánek asi pomátli…
Ze zápisu k 29. prosinci roku 1867 se dá usoudit, že ve
městě byla toho roku zřejmě velká nouze o otop, protože
obecním zastupitelstvem bylo „ustanoveno, by dva dni v
týhodni a sice v úterý a v pátek každého týhodne sběr v lese
polickým povolen byl; však bez sekery, pilky neb háku, by se
škoda díti nemohla, při čemž má přísná dohlídka jak od hajných
tak i od pána údu obecního výboru vedená být“…
Ze stejného dne pochází i smutnější zpráva.V zápisech
čteme, že „pan Václav John z č. 71 v Polici převzal do
vychování Barboru Veirychovou, desetiletou dceru Josefa
Veirycha z Police za roční částku 15 zlatých, které z polických
obecních důchodů vyplacené býti mají. Za Josefa Veirycha,
osmiletého chlapce Josefa Veirycha má se z polických obecních
důchodů tomu kdo jej ve stravě, šactvu a vychování vydržovat
bude ročně 36 zlatých r. č. platit. Františkoj Klimšoj z č. domu
215 v Polici za byt Josefu Veirychovi má se z obecních
důchodů 1 zlatý r. č. vyplatit.“ Byly to děti polického pekaře
Josefa Vejrycha a jeho ženy Marie, kteří slovy kronikáře Josefa
Brandejse „již roku 1860 byli tak zadluženi skrze jejich špatné
hospodaření a darebačení, že jim jest všecka jejich movitost pro
dluhy úředně prodána v dražbě. Oni se stali ty největší
poběhlíci, po mnohá léta toulajíce se v cizině, kdež často i
vězněné bývali. Zvláště Marie Vejrychová častokráte vězněná
skrze opilství v Broumově i v jiných městech bývala, dosud
žijící roku 1906 již stařena v chudobinci polickém. Její zdraví
snad železné jest, neb co ona za ta dlouhá léta zimy, ran,
nepořádku a rozličných úrazů vystála a vytrpěla což k
nepopsání možno jest vysvětliti a diviti se musí každý, kdo toho
vědom jest, že ještě dosud žije [pozn.: zemřela 5. 3. 1907].
Vejrych zemřel roku 1891 v městské věznici v Polici. Jejich
čtyři dítky byli velmi bídně ve světě u cizích lidu vychovávané
chudě, přece ale z nich jsou oni opět občané zase…“
Pokračování v příštím čísle.

Miroslav Pichl

Citáty a přísloví o zdraví

• „Výcvik ke zdraví – toť střídmost v jídle a píle
v námahách.“ Hippokrates
• „Pokud se daří dobře tvým nohám, zádům i břichu, víc
už ti nemůže přidat ni skvělé bohatství králů.“ Horatius
• „Zdraví je dobro, o které nevíme, dokud ho neztratíme.“
Walter
• „Čistota je půl zdraví a veselost celé.“ B. Němcová
• „Nejlepšími lékaři na světě jsou dr. Střídmý, dr. Klidný
a dr. Veselý.“ J. Shift
• „Zdraví nelze zaplatit penězi, ale některému doktorovi
to nevysvětlíte.“ V. Dušek
• „Člověk je zdráv, když ho pokaždé bolí někde jinde.“
M. Twain

• Zdraví je bohatství, o němž nevíme, dokud ho
nepozbudeme. Německé.
• Nemocí je bezpočet – zdraví jen jedno. Finské.
• Péče o zdraví – nejúčinnější lék. Japonské
Vybral František Janeček
Nadčasová báseň z roku 1913 platná pro rok 2008
Eduard Bass - Drahota (1913)
SLÁDCI KLEJÍ - ZATROLENĚ
CHMEL UŽ ZASE STOUPL V CENĚ
CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT
PIVO MUSÍ PODRAŽIT
MOUKA DRAŽŠÍ VIZTE CENY
KŘIČÍ PEKAŘ USTRAŠENÝ
CHCEME-LI JEN TROCHU ŽÍT
HOUSKY NUTNO PODRAŽIT
ALE NÁM SE NEJHŮŘ DAŘÍ
NAŘÍKAJÍ UZENÁŘI
CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT
BUŘTY NUTNO PODRAŽIT
PAN DOMÁCÍ HNED SE STRAŠÍ
MASO, PIVO, CHLÉB JE DRAŽŠÍ
CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT
ČINŽI NUTNO PŘIRAZIT
KDOPAK BY SE TOHO NELEK
STÁT TÍM TRPÍ JAKO CELEK
ABY MOHL VYJÍTI
NUTNO DANĚ ZVÝŠITI
KONSUMENTU NELZE VÍCE
NEŽLI JÍT A OBĚSIT SE
UČIŇ TO VŠAK NEPRODLENĚ
DOKUD ŠPAGÁT NESTOUP V CENĚ

Říkanka na srpen
Na polích nastávají práce
- třesou se asekurace (pojišťovny),
aby kroupy, spousty vod
nenatropily moc škod.
Hostinští i kavárníci
oplakávaj študující,
květ pak sličných městských dcer
vábí zas víc …militér…(vojáci)
Vybral F. J.

Poštovní známka v datech
K výročí vydání první československé známky v roce 1918
První oficiální poštovní úřad byl otevřen v Anglii v roce
1516. V Paříži se objevují dopisy s předtištěnou poštovní
známkou a současně také první poštovní schránky na dopisy
roku 1653.
Téměř 300 let čekala Anglie na reformu poštovního
systému. Muž, který se o to úspěšně pokusil, se jmenoval
Rowlland Hill. Roku 1837 (podle některých údajů již 1835)
navrhl, aby místo vysokých poplatků za doručení dopisů
vážících do 14 gramů se platil jednotný poplatek jen 1 pence
po celém království. Zároveň také navrhl známku s lepidlem
na zadní straně.
Poštovním úřadům se tato inovace nelíbila. Přesto se tato
myšlenka prosadila a
6. května 1840 byly vydány první dvě známky: černá
s hodnotou 1 pence a modrá s hodnotou 2 pencí. Od té doby
musel odesílatel používat známku a platit tak poštovní
poplatek (do té doby platil poplatek adresát). První známka
poštovně použitá byla orazítkována 2. května 1840.
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Dobrá myšlenka se rychle šířila i za hranice Anglie. A
tak už začátkem roku 1843 se objevují známky v některých
švýcarských kantonech a překvapivě dokonce až v Brazilii
(tzv. oslí oko).
V téže době vydávají poštovní známky také poštmistři ve
Spojených státech, ale první oficiální známky jsou tam
vydány až 5. srpna 1847 (Franklin, Washington).
Dne 21. září 1847 vydává britská kolonie Mauritius
svého proslulého „modrého a oranžového Mauritia“
s vyobrazením královny Victorie a chybným nápisem Post
Office (Poštovní úřad) místo Post Paid (Poštovné placeno).
Francie vydává svoji první „lepicí“ známku 1. ledna
1849 (hlava Cerery), téhož roku vydává v Bavorsku známku
král Maxmilián II (1 krejcar). Pozdější známky (3 a
6krejcarové) už obsahují hedvábí, aby se zabránilo padělání.
V roce 1850 zavádí známky také Rakousko-Uhersko.
Známky v první emisi měly hodnotu 1, 2, 3, 6 a 9 krejcarů.
Zhotoveny byly v barvách žluté, černé, červené, hnědé a
modré. Na známkách byl ve středu pole rakouský státní
znak – dvouhlavý orel na heraldickém podkladě, nad
znakem byla umístěna císařská koruna a nápis KK POSTSTEMPEL, pod znakem v rámečku hodnota. Následující rok
byly vydány filatelisticky cenné známky s hlavou Merkura.
Po vzniku samostatné Československé republiky byly
známky zavedeny i u nás, nejprve přetiskem původních
rakousko-uherských známek. První československé emise
známek, které patří ke klasickému období naší známkové
tvorby, byly tištěny jednoduchou tiskovou technikou a ve
značném spěchu, vyvolaném potřebou co nejdříve nahradit
dřívější rakousko-uherské. Tyto důvody a vysoké náklady
jednotlivých hodnot – zejména u emisí Hradčany, Holubice
a Osvobozená republika – způsobily, že právě tato vydání
patří dodnes nejen ke sběratelsky nejoblíbenějším, ale také
nejvděčnějším.
První československé poštovní známky se začaly
prodávat 18. prosince 1918 na pražské hlavní poště
v Jindřišské ulici. Autorem našich prvních poštovních
známek s motivem Hradčan byl Alfons Mucha. V roce 1918
bylo také založeno Poštovní muzeum v Praze. K těmto
výročím se uskuteční Světová výstava PRAGA 2008.
Pořádání světových výstav poštovních známek má u nás
dlouhou tradici, která začala mezinárodní výstavou PRAGA
1938, od níž uplyne již 70 let, a naposledy v roce 1998.
František Janeček

Pranostiky na srpen
Pranostika = moudro našich předků
 Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
 Srpnový déšť – jako ženský pláč.
 Mnoho hřibů v srpnu, málo chleba v zimě.
 Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
 Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
 V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
 I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
 Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
 V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko
hřeje.
 Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
 Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost
vosy.
 Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.

 Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně
pěkné počasí.

 Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují









trvalé počasí.
Šedá mlha v srpnu nezdravá.
Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Když pálí srpen,bude pálit i víno.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem
skvěje.
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují
trvalé počasí.
Vybral František Janeček

Zprávy městské policie
Kontakty:

491 541 115, 602 117 156, 602 280 065
E-mail: zima@meu-police.cz

Služby jsou nepravidelné a řídí se měsíčním
rozpisem, který je v případě potřeby přizpůsoben
momentálním potřebám. Tvoří je vedoucí strážník se
starostkou na základě spolupráce s CKV Pellyho domy,
sociálním odborem a s ohledem na plánované akce ve městě
a spádových obcích.
Dva uniformovaní strážníci a jeden administrativní
pracovník na půl pracovního úvazku se snaží mimo jiné
zajišťovat pořádek ve městě a dbát na bezpečnost občanů.
V červenci 2008 řešila městská policie:
- přestupky v dopravě a na úseku veřejného pořádku,
nepovolené parkování ve městě
- zajišťovala bezpečnost účastníků Běhu na Hvězdu
v prostoru náměstí i po zrychlených přesunech na
křižovatce u Krčmy a v Hlavňově,
- zlikvidovala několik políček s marihuanou v městském
lese. Nenávratná škoda vznikla zničením 35 asi
dvacetiletých buků způsobených pěstiteli,
- zajišťovala bezpečnost provozu na místech dopravních
nehod,
- provedla kontrolu ve spolupráci s PČR nad
dodržováním zákona o ochraně před alkoholismem,
- ve spolupráci s knihovnou města přispívala svou
občasnou přítomností nad dodržováním pořádku
v jejich prostorách,
- umravňovala chování mladistvých – např. grilování
před kostelem ČCH, v zahrádkářské kolonii Havlatka,
- dohlížela na veřejný pořádek a klid při letošní
Hvězdecké pouti
- ve spolupráci s rozvojem města a technickými službami
řešila změny dopravního značení v ulici Na Prádle a
v ulici Tomkova
- průběžně kontrolovala kontejnery po městě
- vrátila majitelům dva zatoulané psy
- v součinnosti se sociálním odborem řešila problémy
v několika rodinách
- spolupracovala s cizineckou policií při zjišťování
identity podezřelé osoby
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- pravidelně prováděla obchůzky po městě – koupaliště,
Pellyho park, sportoviště na sídlišti, Bělská, 17.listopad,
autobusové nádraží, ulice Radimovská, veřejná WC, …
- vypracovala několik posudků na vyžádání soudu a PČR
- úspěšně doručila několik písemností problémovým
občanům do vlastních rukou
- prováděla povinnou evidenci písemností
- kontrolovala parkovací automat na náměstí
- pokutovala několik majitelů psů, kteří nedodrželi
vyhlášku
- domlouvala neukázněným cyklistům .....
Ida Seidlmanová, Petr Zima

15. srpna - Nanebevzetí Panny Marie
17. srpna - Poutní mše svatá na Slavnost NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
(20. neděle v mezidobí)
24. srpna - 21. neděle v mezidobí
28. srpna - Památka sv. Augustina, kněze a učitele církve
29. srpna - Památka Umučení sv. Jana Křtitele
31. srpna - 22. neděle v mezidobí
7. září - 23. neděle v mezidobí
8. září – Svátek Narození Panny Marie
Pořad bohoslužeb jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.30 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas pouti
Letošní léto je konečně létem - je příjemně teplé počasí,
úroda zraje, turisté vychutnávají krásy přírody a naší krásné
krajiny a i milovníci koupání si jistě přijdou na své. Jenom
té vláhy ubývá a nedostatek vody ve vodních tocích a
pramenech, především díky mírné zimě, se už na některých
místech naší vlasti začíná projevovat. Nežehrejme proto,
když občas zaprší, dostatek vláhy je skutečně velmi
potřebný. Máme tu měsíc srpen a to je čas, kdy se dětem
(ale i rodičům) přehouply prázdniny do své druhé poloviny,
ale pro nás místní také čas, v němž budeme prožívat
významnou církevní Slavnost Nanebevzetí Panny Marie,
kterou naše farnost, ale i celé město, oslaví poutí. Letos
vychází tato slavnost na pátek, pouť tedy proběhne o
víkendu 16. a 17. července. Na celý víkend připravilo město
Police nad Metují bohatý kulturní program. Pro naši farnost
bude středem poutních oslav slavnostní nedělní mše svatá
s hudebním doprovodem chrámového sboru, a to od 8 hod.
Všichni jste srdečně zváni. Poutní program naší farnosti:
pátek 15. 8.
- od 9.00 do 17.30 hod. * možnost adorace (modlitba,
uctívání, rozjímání)
- v 17.30 hod. * mše svatá se slavnostním požehnáním
sobota 16. 8.
- v 17.30 hod. * mše svatá s nedělní platností a Mariánskou
pobožností
- po mši svaté * posezení v chodbách kláštera
neděle 17. 8.
- v 8.00 hod. * Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
- poutní mše svatá
- kostel otevřen do 16.00 hodin , v 16.00 hodin mariánská
pobožnost na závěr poutní slavnosti
Kalendárium:
3. srpna - 18. neděle v mezidobí
6. srpna - Svátek Proměnění Páně
8. srpna - Památka sv. Dominika, kněze, zakladatele řádu
dominikánů
9. srpna - Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a
mučednice, patronky Evropy
10. srpna - 19. neděle v mezidobí, Svátek sv. Vavřince,
mučedníka
14. srpna - Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a
mučedníka

Přejeme všem krásný zbytek léta, krásné dny volna, všem
dětem a mládeži krásný zbytek prázdnin a celému městu
požehnaný čas poutní.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Mistrovství ČR v Polici nad Metují
Podvaadvacáté zamířili do našeho města sportovci, aby
se „poprali“ s náročnou tratí i dobře připravenými soupeři o
co nejlepší umístění a čas při Běhu na Hvězdu. Ovšem úplně
poprvé na této trati měli možnost bojovat zároveň i o tituly
veteránských mistrů ČR /veteráni je možná trochu
zavádějící slovo – tak vězte, že to jsou běžci a běžkyně nad
35 let/. A právě tento šampionát způsobil, že už před startem
padl rekord – a to v počtu účastníků. K hlavnímu závodu se
jich přihlásilo 168, v dětských kategoriích navíc 59 malých
sportovců.
A právě děti celé sportovní odpoledne zahájily. Začalo
se od těch úplně nejmenších, závody ukončovali
sedmnáctiletá slečna a patnáctiletý mladík, kteří bohužel
zůstali v kategoriích 15 – 18 let osamoceni.
Kdo z Poličáků zaujal? Určitě všichni, kteří doběhli.
Snad bych jen vyzdvihl výkon J. Černého, který skončil na
děleném prvním místě s J. Šestákem, zajímavé bylo, že tři
děti měly ročník narození 2006 a jedno /Š. Kohlová/
dokonce 2007!
Rád bych poděkoval Nadaci Zdeňky Horníkové,
která věnovala dětem pěkné ceny. Zvláště z plyšových
medvědů, které z těch nejmladších kategorií obdrželo každé
dítě, byli caparti nadšeni.
Hlavní závod se změnil popáté v historii v triumf Mirka
Vítka z Jiskry Ústí nad Orlicí, který byl v cíli o půl minuty
dříve než bývalý Poličák Karel Šesták v barvách X-AIRu
Ostrava. Daleko zajímavější ovšem je, že celkově pátý
doběhl do cíle čtyřiapadesátiletý /!/ Miloš Smrčka /BK
Říčany/, jenž zaostal za vítězem pouhých 54 vteřin a o více
než dvě minuty překonal dosavadní rekord své kategorie.
V ženách podobně excelovala stříbrná medailistka
z olympijského Sarajeva Blanka Paulů – skončila celkově
druhá a ve své kategorii se dostala do cíle o více než pět
minut dříve než její soupeřky! Vynikající výkon podala i
Jarka Popovová v kategorii nad 55 let.
Rád bych poděkoval třem hlavním partnerům naší
akce: byl to Nadační fond Zdeňky Horníkové, který
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reprezentovali kandidáti za ODS do krajských voleb Bc.
Monika Trnovská, JUDr. Libuše Růčková, ing. Josef
Šimurda, ing. Libor Mojžíš a samotná paní poslankyně
Horníková, jejíž osobní účasti si velmi vážím, dále město
Police nad Metují, kde mi výrazně vyšla vstříc paní
starostka Ida Seidlmanová s celým týmem radnice a Lékárna
Kuklík, která kromě jiného zajistila kompletní občerstvení
na Hvězdě.
Svůj bezchybný výkon odvedl tým rozhodčích ve složení
R. Pohlová, M. Pohl, O. Jarčušková, R. Jenková, M.
Beranová, J. Beran a J. Hauck pod vedením A. Pohla, jejich
práci u prezentace i v cíli zaznamenávali a kompletní
výsledky tiskli M. Brát, M. Hornychová, J. Pohl a J. Beran,
na osvěžovací stanici byli díky vstřícnosti ing. Alžběty
Plachtové Pavel „Mazal“ Frydrych, Jiří Talík a Kamil
„Saxa“ Exner, jehož fotoaparát zachytil zajímavé okamžiky
závodu, ozvučení zajistil M. Řehák, na bezpečnosti se
podílela MP a Policie ČR-OO Police n. M., trať zajišťovali
Š. Pechková, L. Balcar a M. Popovová. Svůj nepochybný
podíl na zdárném průběhu má neúnavný P. Scholz a celá
místní organizace ODS. Překrásné medaile vyrobili žáci
ZUŠ v Polici nad Metují pod vedením J. Soumara a
D.Bořkové. Rád bych také poděkoval R. Steinerové,
přítelkyni Pavlíně a malé pomocnici Nikolce.
Jaroslav Mazač ml., ředitel závodu
P.S. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Pokud ano,
omlouvám se.
Výsledkovou listinu jsme pro její obsáhlost umístili na
Ida Seidlmanová
www.meu-police.cz.
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 …

Město Police nad Metují
a Pítrs bikes team
pořádají veřejný závod XC horských kol

VELKÁ CENA Police nad Metují
finálový závod - MTB pohár
Broumovsko 2008
Pořadatel:
Datum:
Start a cíl:
Ředitel závodu:

Město Police n. M. a Pítrs bikes team
24.8.2008
náměstí Police n. M.
Petr Sulzbacher (tel.: 776717537,
pitrsbikes@seznam.cz)
Stavitel tratě:
Tomáš Sulzbacher
Trať závodu:
cross country v centru města
Kancelář závodu:
v prostoru startu a cíle
Zdravotní zajištění: zdravotník v místě závodu
Konec prezentace: 30minut před startem kategorie
Kategorie:
Minižáci I (do 7 let)
Kadetky (15 – 16let)
Minižákyně (do 7 let)
Juniorky (17 – 18 let)
Minižáci II (8 – 9 let)
Junioři (17 – 18 let)
Minižákyně II (8 – 9 let)
Ženy (od 19let)
Žáci I (10 – 12let)
Muži Hobby (19 – 29 let)
Žákyně I (10 – 12 let)
Masters I (30 – 39 let)
Žáci II (13 – 14 let)
Masters II (od 40 let)
Žákyně II (13 – 14 let)
Muži Elite (od 19let)
Kadeti (15 – 16 let)

Podmínkou minimálně účast 4 startujících!
Startovné:

Minižáci ZDARMA, žáci 40Kč,
kadeti – junioři 60Kč, ostatní 100Kč

Program závodu:
10:00 otevření kanceláře závodu
12:00 Start Žáci I, II + Žákyně I, II
13:00 Start Kadeti + Kadetky + Juniorky + Ženy
+ Muži Hobby
15:00 Start Junioři + Masters I, II + Muži Elite
16:30 Start Minižáci I, II + Minižákyně I, II
17:00 Vyhlášení + tombola

Ceny: 1. – 3. místo ve všech kategoriích věcné ceny
Finanční ceny v kategorii Elite 1000Kč, 700Kč, 500Kč

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 …!

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit program závodu, počet nebo
délku okruhů a dílčí změny v uspořádání závodu. Tyto případné
změny budou v kanceláři závodu.

www.pitrsbikes.com

Partneři závodu:
Město Police nad Metují, Pítrs Bikes, Chatová osada Ostaš,
Auto Ramax, X-iont, obec Suchý Důl, Vražedné pobřeží, Blue
Fly, Dresy Lomasport

Oddíl ČASPV
Vás zve od září 2008 opět do tělocvičny Základní školy
v Polici nad Metují na pravidelné cvičení žen:
Pondělí

20.00 – 21.00 hodin

malá těl. cvičení pro starší ženy
velká těl. kondiční posilování
Úterý
step – aerobic
Středa

20.00 – 21.00 hodin
20.00 – 21.00 hodin

P-class, cvičení s overbaly
Čtvrtek

19.00 – 20.00 hodin

step – aerobic + posilování
Pozor od října NOVINKA
Čtvrtek 18.00 – 19.00 hodin malá těl. zdravotní cvičení
Těšíme se na Vás vaše cvičitelky Jana Zocherová a
Renata Teichmanová
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P O L I C K Á P O U Ť 1 4 . 8 . – 1 7 . 8 . 2008
Výstavy

č t v r t e k 1 4. 8. 2 0 0 8

11. – 17. 8. 2008
Zahradnictví vedle kláštera
PRODEJNÍ VÝSTAVA BALKONOVÝCH KVĚTIN
doplněná bohatou expozicí pokojových rostlin,
trvalek, okrasných dřevin, vřesů, popínavých
rostlin, bylinek a fuchsií
otevřeno denně 8 -17 hod

Kostel Nanebevzetí Panny Marie od 18 hod
BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Sólisté: houslista Václav Hudeček
Josef Špaček, Petr Matěják, Jan Mráček - housle
Helena Matyášová - violoncello
vstupné: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč

*********************************************************************

16. – 29. 8. 2008
Pellyho domy – výstavní prostory
PARNÉ LÉTO - PAMĚŤ SNĚHU
výstava obrazů a koláží
Pavla Frydrycha a Martiny Váňové
so 16. 8. a ne 17. 8. otevřeno 9 – 18 hod
od 18. 8. otevřeno dle otvírací doby Infocentra
(po – pá 9 – 17 hod, so 9 – 12 hod)
***********************************************************************

16.8. – 31.8.2008
výstavní prostory v klášteře
POLICKO – MŮJ DOMOV
výstava obrazů a kreseb Josefa Lisáka
otevřeno denně 9 – 12 a 13 – 16
vstupné dobrovolné

**************************************************************************

15.8. – 29.8.2008
Stará škola Dřevěnka
VÝSTAVA OBRAZŮ RYSZARDA CHMIELA
z partnerského města Świdnica
vernisáž výstavy v pátek 15. 8. v 16 hod
so, ne 9 – 12 a 13 – 17
od 18.8. otevřeno po předchozí tel. domluvě na
čísle 491 421 501 (po – pá 9 –11 a 13–17)
**************************************************************************

16. – 17. 8. 2008
Hasičárna Police nad Metují
VÝSTAVA A PRODEJ CITRUSŮ
A EXOTICKÝCH ROSTLIN
so, ne 8 - 17 hod
***************************************************************************

Radimovská ulice čp. 403 (u sauny)
OBRAZY V PLENÉRU VIII
Výstava portrétů, krajinek, zátiší a abstrakcí
Věra Pfeiferová a Jaroslav Šolc
so, ne 9 – 18 hod
****************************************************************************

16. – 17. 8. 2008
Chovatelský areál v ulici Ke Koupališti
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A EXOTŮ
35. OKRESNÍ VÝSTAVA HOLUBŮ
po 10 letech bude opět vystaveno
exotické ptactvo
so 8 – 18 hod, ne 8 – 17 hod
vstupné: dospělí 20,- Kč, děti 5,- Kč

**************************************************************************

16. – 17. 8. 2008
Odborový dům Hvězda
VÝSTAVA KAKTUSŮ
Klub kaktusářů pořádá výstavu kaktusů a
sukulentů . Zajímavé rostliny z několika
kontinentů – Asie, Afriky, Severní a Jižní Ameriky,
včetně zajímavostí z Madagaskaru.
so 9 - 17 hod, ne 9 - 16 hod
vstupné: dospělí 10,- Kč, děti zdarma
O b č er s t v e ní o p o ut i
průjezd u Pellyho domů na náměstí
RYCHLÉ OBČERSTVENÍ PELLYHO DOMY
grilované klobásy, párek v rohlíku, guláš
pivo, limo, káva - koláče
so, ne 10 – 20 hod
**********************************************

průjezd vedle Večerky na náměstí
KVÍČEROVSKÁ KAVÁRNA
sobota a neděle po celý den prodej koláčů pá - ne
v prodejnách večerky a cukrárny

pá t e k 1 5. 8 . 2 00 8
v 19 hod u kapličky
SVĚCENÍ KAPLIČKY NA STRUZE
Vražedné pobřeží (hřiště TJ Spartak) od 20 hod
NANOVOR
historická rocková kapela z Červeného Kostelce
vstupné: 59,- Kč
************************************

Pellyho park od 20.00 hod
KONCERT skupiny PEVNÁ VŮLE
občerstvení zajištěno
s o b ot a 1 6. 8 . 20 0 8
Stará škola Dřevěnka – přízemí
MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa
Lazebna (staročeská masérna), workshop
(pletení ze slámy), prodej čajů a drahých kamenů
so 10 – 16 hod
************************************

Areál polického koupaliště
POLICKÁ PLACHTA
soutěž doma vyrobených plavidel, soutěže pro
děti, potápěči – seznámení s technikou, účast
Dany Zbořilové (přemožitelka kanálu La Manche)
s autogramiádou, živá hudba,
výlov kapra
so 10 – 16 hod
Bližší informace: p. Kocián, 777 912 890
***********************************

Bývalá rodinná škola u nádraží
VÝTVARNÉ UMĚLECKÉ KURZY
Městský dům dětí a mládeže Ostrov nad Ohří
ubrousková metoda – květináče; práce s pedigem
– košíky, zvonky; pletení ošatek ze sítiny;
drátování kamínků
so, ne 10 – 16 hod
************************************

Tržnice u autobusového nádraží
STŘELNICE
OSTROSTŘELECKÉ GARDY POLICKÉ
střelba z kuše, hospůdka
so, ne 9 – 18 hod
****************************************

Den otevřených dveří
DRAŠNAROVA KOVÁRNA
so 10 – 18 hod
****************************************

Radimovská ulice
(Myslivecké sdružení KORUNA)
MYSLIVECKÁ CHALOUPKA
Pouťové posezení: so od 15 hod, ne od 10 hod sele na rožni, občerstvení, program pro děti
******************************************

Hřiště TJ Spartak v 17 hod: okresní přebor
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
TJ Spartak Police nad Metují „B“ –
Martínkovice
******************************************

sál Pellyho domů od 19.30 hod:
vystoupení břišních tanečnic (cca 20 min)
VYSTOUPENÍ TANEČNÍ SKUPINY
ORIENTÁLNÍHO TANCE ZÁHIR
a vystoupení bubenické skupiny (cca 50 min)
YAYÉ OYÉ AFRIKA
tradiční západoafrické rytmy doplněné
africkým tancem
vstupné za obě vystoupení: 30,- Kč

Vražedné pobřeží (hřiště TJ Spartak) od 20 hod
POLICKÁ POUŤOVÁ ZÁBAVA
K tanci a poslechu zahraje skupina
z Nového Města se zpěvačkou Radkou
Jiříčkovou.
vstupné: 59,- Kč
***********************************

Masarykovo náměstí ve 22 hod
(pořádá firma Janeček)
OHŇOSTROJ
ne d ě l e 1 7. 8. 2 0 0 8
Bezděkovy sady – autobusové nádraží
VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
Klub historických vozidel Metuje
ne 8 – 17 hod
*****************************************

Hřiště TJ Spartak v 17 hod: krajský přebor
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
TJ Spartak Police nad Metují „A“ – Slovan
Broumov
S t ř e d o v ě k é d o v á d ě ní v k l á š t eř e
v s o b ot u 1 6. 8. 2 0 0 8
10.00 .... zahájení akce: Kejklířské vystoupení
11.30 .... divadelní představení
„Kubíček a Kačenka“
13.00 .... Kejklířské vystoupení
14.30 .... divadelní představení
„O kohoutkovi a slepičce“
16.00 .... Kejklířské vystoupení
17.30 .... divadelní představení
„Kubíček a Kačenka“
19.00 .... Kejklířské vystoupení
21.30 .... Ohňová show
Vystoupení sestavené z prvků chrlení a polykání
ohně, opalování těla, točení hořícími holemi a
řetězy, žonglování ohnivými kuželkami, skoků
přes hořící švihadla aj.
**********************************************************************

10.00 – 19.00 hod
Netradiční hry pro malé i velké
Harantův trenažér výpadů, Rytířské kuželky
Střelba z luku či kuše, Házení věnečků,
Výstřel z děla
*********************************************************************

10.00 – 19.00
Dobové tržiště s ukázkami řemesel
*****
Bohoslužby v Chrámu
Nanebevzetí Panny Marie:
středa 13.8.
- v 8 hod. *mše svatá
- od 9 do 17.30 hod. *možnost adorace
(modlitba, uctívání, rozjímání)
- v 17.30 hod. * slavnostní požehnání
pátek 15.8. - v 17.30 hod. *mše svatá
sobota 16.8. - v 17.30 hod. *mše svatá
s nedělní platností a Mariánskou pobožností
neděle 17.8.
- v 8 hod. *Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE - poutní mše svatá
*****
Pouťové atrakce zajišťuje
firma Janeček z Prahy.
Stánkový prodej organizuje jako každý rok pan
Pavel Kubín.
********

Hlasy z Kvíčerova vyjdou v pátek 15. 8. 2008
odpoledne!
Změna programu vyhrazena!
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Rozpis fotbalových utkání
TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s. - podzim 2008
Datum
NE

10.8.

Mužst.
A

SO

16.8.

B

NE

17.8.

A

ST

20.8.

A

NE

24.8.

A

NE

24.8.

B

SO

30.8.

B

SO

30.8.

D

NE

31.8.

A

SO

6.9.

SŽ

SO

6.9.

D

NE

7.9.

A

NE

7.9.

B

ST

10.9.

A

SO

13.9.

B

SO

13.9.

D

NE

14.9.

SŽ

NE

14.9.

A

SO

20.9.

SŽ

SO

20.9.

B

SO

20.9.

D

NE

21.9.

A

SO

27.9.

SŽ

SO

27.9.

D

NE

28.9.

A

NE

28.9.

B

SO

4.10.

SŽ

SO

4.10.

B

SO

4.10.

D

NE

5.10.

A

SO 11.10.

B

SO 11.10.

SŽ

SO 11.10.

D

NE 12.10.

A

SO 18.10.

SŽ

SO 18.10.

B

NE 19.10.

A

NE 19.10.

D

SO 25.10.

SŽ

SO 25.10.

B

SO 25.10.

D

NE 26.10.

A

ÚT 28.10.

B

SO

SŽ

1.11.

SO

1.11.

B

NE

2.11.

A

SO

8.11.

B

NE

9.11.

SŽ

NE

9.11.

A
SŽ
D

Utkání

Police
Police
Police
Police
Černilov
SO Stárkov
Police
AFK Hronov
Police
Ji Martínkovice
Police
Jičín
SO Božanov
Č. Kostelec
Police
Police
Ji Veba Machov
Police
Police
Police
Voděrady
Jaroměř
SO Hejtmánkovice
Police
Police
SO V. Jesenice
Police
Police
Sl. Teplice n.M.
Přepychy
Loko Meziměstí
Police
Police
Police
Police
Police
Nová Paka
Častolovice
TJ V. Poříčí
SO Hejtmánkovice
Police
Police
TJ Č. Kostelec B
Police
Police
Olympia Hradec
Police
SO Stárkov
Rychnov n.K.
Starší žáci
Dorost

-

Začátek

Rychnov n.K.
Ji Martínkovice
Broumov
Trutnov
Police
Police
SO Provodov
Police
Doudleby n.O.
Police
Doudleby n.O.
Police
Police
Police
VOLNO
Borohrádek
Police
Náchod Deštné B
TJ V. Poříčí
TJ V. Poříčí A
Police
Police
Police
Přepychy
Nový Hradec
Police
SO Stárkov
MFK N. Město n.M. A
Police
Police
Police
Ji Martínkovice
Javornice
Česká Skalice
Ji Veba Machov
Ji Veba Machov
Police
Police
Police
Police
1-FC Rokytnice v O.h.
Lhota p.L.
Police
SO Hejtmánkovice
SO Mezilesí
Police
TJ Č. Kostelec B
Police
Police
B
A

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
14:15
17:00
15.00
14:30
17:00
16:00
17:00
14:30
10:30
17:00
10:30
16:30
13:45
16:30
14:00
14:00
16:30
16:30
10:30
16:00
13:00
16:00
16:00
10:30
13:30
16:00
10:30
15:30
15:30
13:00
10:30
14:30
12:00
14:30
14:30
10:30
14:00
14:00
14:00
10:30
14:00
B muži
A muži

Odjezd

Prodej a servis motorových pil,
křovinořezů a sekaček
Husqvarna-Partner-Jonsered-LTS
Voborník Petr

Dále nabízíme:
15:00
15:45

Jiřího z Poděbrad 570
Hronov 54931

‐ Broušení řetězů i na počkání
‐ Zahradní a lesní nářadí

mob.

737 142 205

13:15

Fiskars, HCS

13:45

Opravy provádíme kvalitně a
rychle.

Nová otevírací
doba:

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Po-Pá – 800 - 1630

14:00
14:45
15:30

9:30

11:45
14:30
12:45

15:00

směr
Police
nad
Metují

Hronov
Divadlo
ZŠ

směr
Náchod

Prodejna

Autobusové
nádraží

Hala
ZŠ

směr
Žďárky,
Vysoká Srbská

11:45
13:30
14:45

10:45
9:15
13:15

13:15

11:45
9:15
11:30

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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Koupím pohlednice Policka a okolí

(Broumovské stěny, Ostaš, Machovsko). Nabídněte na
adresu: František Janeček, Tyršova 744, 534 01 Holice

tel.: 466 923 460, e-mail: janecekf@cbox.cz
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **
Nabízím podnájem pro 1 osobu v bytě 1 + 1.
Volný od 1. září 2008 Kontaktovat až po 10. 8. 08 na
mbt: 731 766 401 nebo večer na 491 424 953
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **
AUTOKLEMPÍŘSTVÍ Petr JIRÁK, Bukovice
oznamuje změnu sídla provozovny. Najdete nás
v areálu CDS Police nad Metují, ulice Ostašská.
Kontakt: 607 654 353 nebo 739 059 376
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **
Hledám pronájem garáže v lokalitě sídliště nebo
v přilehlých rodinných domcích Velká Ledhuje
Kontakt: 720 495 197 večer
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

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

Velká Ves a.s., Sokolská 1619/39,
120 00 Praha 2,
provozovna Božanov

Nabízíme k odprodeji živá
prasata všech váhových
kategorií.
V případě zájmu kontaktujte
zootechnika společnosti na
tel. 736 633 448.
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin řidičského
oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D

Broumov
Šalounova 87
Datum:
26. srpna 2008
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
28. srpna 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

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

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ TECHNIKA
Vám nabízí:
montáže televizních
a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA na
klíč - bytovky, penziony; opravy
a montáže na rodinné domy
SLOUČÍME, ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a
Vašich přání YAGIEX ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22, 547 01
Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
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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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22. ročník

Běh na Hvězdu
sobota 12.7.2008

Štěpána Horáka

▲ V cíli na Hvězdě měřil a zapisoval zkušený

tým rozhodčích
▲ Nejprve se běželo v dětských kategoriích

▲ Vyhlašování vítězů a předávání cen

▲ Ceny předávaly poslankyně Zdeňka Horníková

a starostka Broumova JUDr. Libuše Růčková

▲ Start hlavní kategorie z polického náměstí

▲ Neúnavný organizátor pan Jaroslav Mazač

Uzávěrka příštího čísla 4. září 2008 z Distribuce 10. září 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
Vzdor tomu, že mistr žil v Bukovici životem samotářského starého
mládence, měl dost styků s uměleckým světem a byl co dobrý a
veselý společník hojně vyhledáván inteligencí letních hostů. V jeho
pozůstalosti je korespondence se známými našimi umělci i mistrem
Jiráskem. Mistr Luňáček věnoval se drobnomalbě. Jeho obrazy
vynikají neobyčejnou přesností a čistotou barev a propracováním do
nejmenších podrobností, jakož i krásným sladěním. V jeho okolí byla
po nich vždy značná poptávka. V dnešní době překotného chvatu sotva
najde tato úžasně pracná drobnomalba následovníka, neboť velké
množství při ní stráveného času nemohl by nikdo zaplatiti. S mistrem
Václavem Luňáčkem odchází nám tedy umělec starého zrna, starého
ražení, populární figurka města Police, kam se chuďas téměř denně
těžce dobelhal, stařec shrbený pro velkou bolest v páteři. Smrt mu
byla vysvobozením z bolestí a útrap. Urna s jeho popelem jest uložena
v chrámě československého sboru v Polici“ – tolik několik výňatků z
nekrologu paní Mužíkové, uveřejněného roku 1948 v regionálním
časopisu „Broumovsko“.
Malíř Václav Luňáček se narodil, jak již bylo řečeno v rodině
řezníka Václava Luňáčka. Jeho matka Anna byla sestrou purkmistra
Jana Kejdany, který si svou manželku Reginu přivedl až z Itálie. Její
bratr byl i zmíněný Petr, obchodník se semeny ve Vratislavi i Augustin,
měšťanosta v čp. 101 v Kostelní ulici, ten, který nechal svým
nákladem na ostašské kapličce roku 1881 spolu se svou manželkou
Amálií zřídit věžičku se zvonem a byl také roku 1913 zakladatel nadace
pro zřízení první mateřské školky v Polici. Dům čp. 10 v Kostelní ulici
koupil řezník Luňáček od výrobce kořalek izraelity Rudolfa Löwita roku
1866. Připomeňme, že malíř Václav Luňáček měl ještě sestru Marii,
provdanou v Praze za známého výrobce hasičských stříkaček
továrníka Raymunda Smekala, u které býval občas hostem v moravské
vesnici Čechy pod Kosířem, kde měl Smekal svou továrnu.
Když roku 1912 jeho strýc Petr Kejdana ve Vratislavi zemřel,
zanechal po sobě jako svobodný mládenec značné jmění. Malíř Václav
Luňáček dům v Kostelní ulici prodal a za 18.000 korun koupil vilu
čp. 80 na katastru Velké Ledhuje, kterou si tam roku 1908 pro sebe
postavil polický stavitel Vilém Pohl ml. (je to vilka na pravé straně
začátku Bukovice, u křižovatky), a kde jeho otec 24. 9 1913 ve stáří 80
let zemřel, jeho matka Anna skonala 19. 1. 1914. Vilku byl malíř
Luňáček nakonec donucen z důvodu finanční tísně prodat, vymínil si
však zde právo doživotního bezplatného bydlení. „Zde, v malé
podkrovní světničce se širokým oknem a pohledem na Bor, sedával a
tvořil. Zde také prodělával krizi trapné vleklé choroby, která naň na
starce zvolna, ale úporně zaútočila až ho i zdolala“.
Akademický malíř Václav Luňáček se věnoval převážně
krajinomalbě svého rodného kraje. V Polici vystavoval roku 1897 a
1918, častěji vystavoval svá díla v Praze i v cizině (v Německu). Pro
české houbařství se stal významný svým zdařilým „Atlasem hub“,
připojeným k Bezděkovu vědeckému dílu „Houby jedlé a jim podobné
jedovaté“, „v němž věrně podle přírody zobrazuje četné naše houby, že
to vzbudilo všeobecný obdiv uměleckých kruhů domácích i cizích.“
Také nutno uvést, že Václav Luňáček byl autorem náčrtků městského
znaku, které posloužily při jeho schvalování ministerstvem vnitra roku
1938. Z jeho literární činnosti připomeňme sbírku veselých povídek
z Policka „Quodlibet“, vydanou roku 1927 nakladatelem a knihkupcem
Josefem Nývltem v Kralupech nad Vltavou. Dá se číst ještě dnes, ve
svém fondu ji mají i v naší městské knihovně. V rukopisech zůstal jeho
román „Lásky ideál a klam“ i další sbírka povídek „Veselé historky“.
Na motiv jedné z jeho povídek („Kníže pán na výletu“) ze sbírky
humoresek „Quodlibet“ napsal libreto k operetě „Na Hvězdě“ i známý
polický editor regionálních pověstí, knihař Antonín Krtička – Polický.
Zajímavá episoda, hodná zaznamenání, se udála roku 1924, kdy
17. prosince daroval Václav Luňáček městu Polici rodinný památný
prsten, o čemž byl u Městského úřadu sepsán úřední zápis

následujícího znění: „Ku zdejšímu úřadu se dostavil akademický malíř,
Mistr Václav Luňáček, který předav zlatý pečetní prsten se smaragdem
pro zdejší museum, takto vypověděl o jeho historii: »V roce 1866, ve
válce s Prusy, můj strýc, jsa purkmistrem zdejšího města, velmi od
nepřátel těch zkoušel, aby jejich potřebám a žádostem mohl vyhověti.
Poněvadž město bylo velmi citelně poškozeno, odejel po skončení
války do Vídně, aby si tam vyprosil audienci u císaře Františka Josefa
I. Byl přijat a tlumočil stížnosti občanů, načež jsa milostivě propuštěn
s těmito císařskými slovy: »Já budeš videt, co se dá jelat« odejel
domů a marně čekal na skutky. Město za jeho zásluhy se mu
odvděčilo darováním zlatého prstenu s jeho monogramem a vnitř
vyrytým nápisem »Zásluha roku 1866«. Můj strýc, Jan Kejdana, tento
prsten stále nosil na ukazováčku a jednoho dne ku svému zděšení
poznal, že prsten ztratil, a vzdor usilovnému hledání nebyl nalezen. Po
nějaké době šel můj strýc, Jan Kejdana, po dolení straně náměstí a
tam viděl ve skříňce zlatníka Hrušky, umístěné na dveřích mezi jiným
zlatnickým zbožím svůj prsten. Vstoupil dovnitř a dotazoval se zlatníka
Hrušky, odkud ten prsten má. Zlatník jmenoval osobu, která prý jej
nalezla a nabídla ke koupi. Můj strýc prohlásil, že je to jeho prsten a že
jej přece zlatník musel poznati, načež týž odvětil, že si toho nevšiml.
Dali zavolati osobu, která prsten prodala a dotazovali se, jak k jeho
vlastnictví přišla. Dotyčná odpověděla, že když byla zaměstnána, jak
bylo dříve zvykem, u Kejdanů při nakládání hnoje, že jej nabodla na
vidle, očistila a prodala zlatníkovi. Tímto vylíčeným způsobem přišel
můj strýc opětně k prstenu. Když po létech zjistil, že se blíží konec
jeho života, daroval předmětný prsten svému bratrovi, Petru
Kejdanovi, obchodníku ve Vratislavi v Prusku. Ten jej však nenosil a
uschoval v tresoru jako památku na svého bratra. Když v roce 1912
zemřel, aniž zanechal posledního pořízení, byl jeho majetek i
s prstenem soudně odhadnut a s jinými drobnostmi uschován u tak
zvaného »Rechtsanwalda«. Mistr Luňáček byl všemi dědici
zplnomocněn, aby celý majetek zpeněžil a převzal. Likvidace celého
jmění trvala hodně dlouho, téměř celý rok, než pruské úřady dědicům
pozůstalým po zaplacení daní majetek vydaly. Mistrovi šlo o to, aby
památky na rodinné příslušníky zůstaly zachovány a proto prsten za
soudně odhadnutou cenu převzal a měl jej ve svém vlastnictví do
dnešního dne. Dnes jej daruje po létech původnímu dárci – městu
Polici nad Metují – do nově zřizovaného muzea.“
Václav Luňáček daroval městu Polici nad Metují rovněž několik
svých obrazů. Roku 1943 zakoupila Městská spořitelna od Václava
Luňáčka obraz „Sněhurka“ za 25.000 Kč, který bylo možno až do
nedávna spatřit ve dvoraně České spořitelny.
„Jednou z prvních malířských prací Václava Luňáčka byl malý
akvarel, zasklený obrázek Božích muk, kam klade děvče polní kytičku,
který věnoval své dobré mamince a jejž ona pak do své smrti nad
svým lůžkem viset měla. A podivno – Boží muka – osamělá, stojící na
skalce květného pahrbku, jako bílý maják, byla také jednou z jeho
posledních prací“.
8. října roku 1948 byl Václav Luňáček převezen do polického
chorobince, kde 14. října roku 1948 zemřel ve věku 81 let. Tehdejší
kronikář pan Stanislav Šrůtek v kronice města poznamenal:
„V poslední době pro vysoké stáří tělesně chátral a byl ošetřován
v náchodské nemocnici, odkud po návratu byl přijat v okresním
polickém chorobinci. Jsa svoboden bez rodiny žil samotářsky
v neutěšených poměrech. V pozdních létech, kdy nemohl se věnovati
umění malířskému, pokusil se o literární tvorbu a vydal svým
nákladem knihu „Quodlibet“, sbírku veselých historek vzpomínajících
na starou Polici. Poněvadž na sklonku svého života žil ve stísněných
poměrech, našlo se několik dobrodinců, kteří ho hmotně podporovali,
aby netrpěl nouzí. Zesnulý byl zpopelněn dne 18. října v pardubickém
krematoriu.“
Miroslav Pichl
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