Cena 10 Kč

František a Jan
Pejskarové

Portrét Jana Pejskara, vůdčí osobnosti podnikatelské dvojice
bratří Jana a Františka Pejskarových na obálce Polického
měsíčníku napovídá, že jsme po Vilému Pellymu a Josefu
Katschnerovi obrátili pozornost na další podnikatele v Polici nad
Metují, v tomto případě na zakladatele místního uzenářského
průmyslu. Stejně jako Pelly a Katschner i oni prakticky začínali tak
říkajíc „od píky“ a jejich vzestup mezi významné průmyslové
činitele lze přičíst výhradně jejich píli a snažení.

Číslo 10 z říjen 2008
Sourozenci Jan (*1866), František (*1864), Bohumil (*1870)
a jejich sestra Anna, děti dámského krejčího Jana Pejskara z čp. 90
a Terezie, dcery řezníka Františka Johna (z čp. 206) osiřeli již jako
školáci. Sirotky si vzali do svých rodin jejich strýcové po matce,
poličtí řezníci František, Jan, Josef a Antonín Johnové, u kterých
se Jan a František vyučili řezníky; mladší Bohumil byl vyučen
obuvníkem, sestra Anna byla švadlenou a později se provdala za
Františka Šulce.
Řezníci Jan s bratrem Františkem si roku 1887 založili si své
řeznické závody. Nejprve asi začínali u svých strýců, ovšem záhy
se osamostatnili a jak patrno z dalšího vývoje, určitě se jim
v řemesle dařilo. Dokládá to, že již roku 1894 kupuje iniciativní Jan
Pejskar s manželkou Jindřiškou, dcerou panského zahradníka
Friedricha dům čp. 20 na náměstí a zařizuje si zde řeznický krám.
O Janu Pejskarovi poznamenává Josef Brandejs: „onen byl v jeho
závodě velmi podnikavý a také činný, že nebylo pamětníka v Polici,
aby kdo ještě tak rozsáhlé řemeslo řeznické jako on provozoval.“
Stejného roku 1894 kupuje i bratr František s manželkou Annou,
dcerou šafáře v Malé Ledhuji Jáchyma Kejdany, dům čp. 94 na
náměstí (předtím měl řeznický krám v čp. 96), kde mimo
zavedeného řeznického krámu byl i hostinec, v té době zvaný
„U jelena“.
Záhy však své podnikatelské aktivity spojili. 30. června 1900
byla u Krajského soudu v Hradci Králové zaprotokolována do
obchodního rejstříku jako veřejná obchodní společnost firma
řezníků Jana a Františka Pejskarových pod názvem „Bratři
Pejskarovi, Police n. M.“ v českém i německém jazyce. 26. srpna
1907 (v době rostoucího odbytu uzených šunek do Paříže) bylo
zaprotokolováno i francouzské znění firmy.
Již 18. listopadu 1901 obdržela městská rada žádost bratří
Františka a Jana Pejskarových „za odprodej částě obecního
pozemku dolnodvorského pro závod uzenářský.“ Ovšem městská
rada „přihlížejíc k povaze závodu, kteréhož se týče, nedoporoučí
odprodej dílce pozemku, za kterýž se žádá, nýbrž navrhuje bratřím
Pejskarovým celý zbytek oné částě pozemku, na kteréž stojí
chudobinec, jak o sobě jest oddělen projektovanými ulicemi.“ Když
však nedopadl pozemek pro stavbu továrny na Nové čtvrti, zkusili
to na jiném místě. Roku 1902 koupili od barvíře Čeňka Vaňka a
polického advokáta JUDr. Františka Metalla pozemky u Malé
Ledhuje (kdysi tzv. „špitálská zahrada“) a zahájili zde výstavbu
řeznické továrny na výrobu šunek, uzenin a masových konserv.
Továrnu postavil za 72.000 korun místní stavitel František Erber.
Stavba spěla rychle ke konci a již 30. července 1902 byla
v uzenářské továrně zahájena výroba.
... pokračování na straně 43 a 44
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Telegraficky….
• V sobotu 6. října radešovští hasiči světili prapor.
Skládám obdiv a úctu k uskutečnění myšlenky
posilující tradici a lidskou sounáležitost. Všem, kteří se
přičinili děkuju. Především Ivě
a Markovi
Voborníkovým. Více na str. 6 - 7.
• Tuto sobotu slavilo své 600. narozeniny Meziměstí.
Nejenom proto, že se to sluší, jsem jela za Polici
povinšovat a do dalších let vše dobré popřát.
• Od 8. do 11. září jsem se společně s dalšími
představiteli měst náchodského okresu zúčastnila
výjezdu do partnerského Warringtonu. Z této cesty
jsem zpracovala písemnou zprávu, viz niže. Získané
kontakty předala.
Týkaly se školství, domova
důchodců, zdravotně postižených. Věřím, že nezůstane
pouze u mailových zpráv. Současné vedení
Warringtonu má velký zájem o aktivní propojení,
výměnu zkušeností i pobytů jednotlivců i skupin.
Do konce října se sejdou zastupitelé všech měst
k vyhodnocení návštěvy a k přípravě plánu na rok
2009. Má-li kdokoli z Vás zájem o jakoukoli
smysluplnou osobní i profesní aktivitu, ráda předám
kontakt na pracovníka vnějších vztahů.
Krátká zpráva ze služební cesty:
* pondělí 08.09.2008
07.30 letiště Praha-Ruzyně
09.55 letiště Manchester -Roger Hannam, Cllr. Keith
Bland, Cllr. Graham Welborn, busem do Warringtonu ubytování v Premier Inn, Winwick,
odpoledne - prohlídka centra města a částí vybraných k
regeneraci (dr. Carsten Kressel), návštěva dispečinku
kamerového systému (Tanning Court)
Mezinárodní obchodní centrum - územní plánování do
roku 2020 - rozvoj města (na obchvat ČS by platil
compulsory purchase order -státem nařízený kupní příkaz)
20.00 restaurace Swan - večeře (čekání na účastníky
schůze městské rady)
* úterý 09.09.2008
09.00 - radnice Warrington - představení projektu
"Sousedství", plán na 2007-2010
"Stronger together" Birchwood - Cllr. Chris Fitzsimmons
a Cllr. Pauline Nelson
- parky a jejich údržba, nová výstavba, časopis,
spolupráce s obyvateli
- prohlídka čtvrti, diskuse ve Fearnhead Cross Centre služby dobrovolníků (i vaří)
- odpoledne - čajovna radnice Warrington - seminář
o odpadovém hospodářství - presentace a diskuse,
porovnání zákonů, nařízení a praxe (tištěné materiály),
sběrná místa, likvidace
14.45 - Mr. Graham Butler - seminář o školství
a možnostech partnerství škol obou zemí
17.00 - Centrum nezávislého žití - Mr. Dave Thompson nezávislost v životě i práci - hledají partnerskou
organizaci, kterou by pozvali na "Disability Awareness
Day" v týdnu končícím 12.07.2009 (Walton Hall)
20.00 večeře v Buckley´s , připravená a servírovaná
studenty Warrington Collegiate
* středa 10.09.2008
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St. Bridget´s RC Primary School - ředitel Gary
Cunningham - partner ZŠ TGM Náchod
- seminář o programech "Rozšířené služby škol a "Zdravé
školy" - prohlídka interiéru i exteriéru školy s výkladem
p. ředitele - beseda
11.00 Warrington Collegiate Institute - prohlídka
jednotlivých částí školy dle oborů v doprovodu vedení
(p. Paul Hafren, ředitel, pí Rosalie Barton, zástupkyně,
p. Collin Daniels , předseda sdružení)
14.30 - Woodleigh - pečovatelský dům, program Dignity
in Care = důstojná péče, Warrington získal nejvyšší
ocenění, poskytují denní péči, přechodnou i trvalou
16.00 - 18.15 volno
19.30 radnice Warrington - recepce - 15.výročí podpisu
Partnerské smlouvy - pamětníci
* čtvrtek 11.09.2008
09.30 člunem ze Stockton Heath do Walton - schůze
spojeného partnerského výboru ve Walton Hall, Cllr.
Keith Bland, předseda, Cllr. Graham Welborn, současný
starosta, Cllr. Celia Jordan, Cllr. Liz Smith, Cllr. David
Earl, Cllr. Mike Hannon a Cllr. John Joyce
Po zhodnocení celé návštěvy bylo navrženo 6 okruhů
příští spolupráce
1) výměny žáků a studentů - nejen školy i zájmové
kroužky
2) sociální péče
3) odpadové hospodářství
4) program sousedství
5) cestovní ruch
6) nezávislé žití
12.30 občerstvení ve Walton Hall
13.30 - odjezd na letiště Manchester
16.40 odlet
V září se uskutečnily 2 přednášky podzimního
semestru Polické univerzity volného času. Str. 16, 20.
Ve středu 8. října se sejdeme v Pellyho domech s paní
Věrou Vlčkovou a budeme si povídat o rodu Kuronských,
29. října se paní Jaroslavou Janečkovou podíváme na
Hudbu v proměnách času. Mezitím, v úterý 21. října,
pojedeme na výlet do Hradce Králové. Kromě prohlídky
Region centra, Velkého náměstí, Jiráskových sadů, nás
čeká návštěva Klicperova divadla, představení Čert a
Káča.
V pátek 12. záři uplynul rok od zprovoznění
zrekonstruovaných Pellyho domů na náměstí.
S pracovníky Centra kultury a vzdělávání i
s pracovnicemi knihovny jsme při krátkém pracovněspolečenském setkání roční snažení zhodnotili. Jana
Rutarová a Helena Ištoková zpracovaly o roční
činnosti Pellyho domů Monitorovací zprávu. Najdete ji
na www.policko.cz v odkazu Pellyho domy.
V sobotu 13. září se opět jely „Sudety“. Rekordnímu
počtu závodníků přálo počasí. Nezměrný kus
organizátorské práce odvedli na našem katastru hasiči,
městští strážníci a členové místního automotoklubu.
Děkuju.
Tuto sobotu pořádali naši skautíci „náborovou“
dobrodružnou
hru.
Zachránili
Polici
od
mimozemšťanů a já jsem měla jako agentka SIS tu
čest jim za jejich záchranu poděkovat.
Na svém zářijovém jednání měla bytová komise obzvláště
náročné úkoly. Posoudila a doporučila radě města několik
ukončení nájemních smluv z důvodu neplnění základních
povinností. Řádných plateb nájmů a služeb. Plnění
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povinností nájemníků. Nikdo z posuzovaných není na
hranici životního minima, proto RM návrhy bytové
komise v plné míře podpořila.
Ve středu 17. září se opět sešel Senior klub. Další
aktivitou, kterou nabízí pro zdravé seniory, ale i
mladší zájemce je čtvrteční ŠLAPETO. Každý týden
ve čtvrtek v 16 hodin pod radnicí začíná vycházka
okolím zakončená občerstvením v některé místní či
přilehlé hospůdce. Těšíme se i na Vás.
Tuto středu v podvečer jste mohli využít nabízené
možnosti diskutovat v Pellyho domech na téma Sociální a
zdravotnické služby ve městě. Zastupitelé i pracovníci
města byli opět v přesile proti čtyřem občanům, kteří
projevili o problematiku týkající se nás všech zájem.
Ve čtvrtek 18. září jsem s ředitelem Regionálního
muzea v Náchodě hodnotila spolupráci tohoto roku a
diskutovali jsme o plánech roku příštího. Rada města
své jednání 22. září začínala prohlídkou městského
muzea. Byla bych ráda, aby bylo muzeum v příštím
roce otevřeno již v květnu. Mám za to, že mnoho
Poličáků novou expozici ještě nevidělo, proto chystáme
na začátek příští sezóny Den otevřených dveří.
Město Police nad Metují uspělo s projektem Intenzifikace
ČOV. Akce ve výši cca 70 mil. Kč by měla rozpočet
města zatížit 14,9 mil. Kč. V současné době probíhají
jednání o realizaci v souběhu s posuzováním finančních
možností města s výhledem na další léta a další plánované
akce.
V pátek 19. září jsem se zúčastnila letošních Dnů
Swidnice. S tímto partnerským městem spolupracuje
především městská knihovna a mateřská škola. Akce
plánované i uskutečněné jsou vedeny ku obecnímu
prospěchu. Výstava Petra Chmiela ve staré škole byla
jiště pro mnohé návštěvníky potěšením.
V současné
době
máme
prodiskutovaný
a
odsouhlasený program spolupráce mezi našimi
knihovnami na další rok.
Přivítáme každou aktivitu, kterou byste ve spolupráci
s partnerskou Swidnicí, chtěli uskutečnit.
Neděli 21.září jsem trávila v Dušnikách. Začínaly tam
letošní Dny česko-polské křesťanské kultury. Je
s podivem, že se dosud nenašel v Polici a našich
spádových obcích člověk, který by tuto tradici chtěl za
město organizovat. Jde především o pořádání výstav,
koncertů, plenérů, setkání, která by napomohla výměně
zkušeností a přeshraniční prezentaci.
Kromě mše byla na programu prohlídka historické
papírny a koncert smíšeného pěveckého sboru. Ze strany
města výborně připravená a přínosná akce hojně
podpořená zájmem občanů Dušniků.
Za českou stranu se zúčastnili představitelé Červeného
Kostelce, Nového Města nad Metují a Smiřic. Nechci
nesmyslně držet tradici pro tradici. Jsem přesvědčena, že
tady jde o víc. Jen není v mých silách dát této aktivitě to,
co si zasluhuje. Nenašel by se někdo, kdo by s podporou
města, vrátil Dnům česko-polské křesťanské kultury na
české straně to, co si zasluhují?
S vědomím nutnosti zkvalitnění podmínek pro
turismus v Kladském pomezí se pravidelně scházíme
s paní Marcelou Štěpánkovou, Ing. Jaroslavem
Rohulánem a panem Vlastimilem Hurdálkem a
připravujeme další aktivity, propagační materiály a
prezentace pod logem Branky.

• Věřím, že účastníci varhanního koncertu Pawla Pawlika
v úterý 23. září nelitovali. Pawel děkuje za možnost
prezentace svého umění.
• Ve čtvrtek 25. září jsme s Věrou Kašíkovou za nás
všechny poděkovaly a popřály panu Karlu Benešovi
k jeho sedmdesátinám. Bylo milo. Vzpomínalo se. Při
odchodu jsme oslavenci přáli především zdraví. Rádi
bychom opět pana Beneše viděli pobíhat po Hlavňově,
řešit věci velké i malé. I nám na radnici se stýská po
jeho návštěvách a prosbách vedoucích ku prospěchu
naší spádové obce.
• V sobotu 27. září dopoledne jsme uzavřeli spodní stranu
náměstí, abychom tento prostor vyčlenili jako seřadiště
historických vozidel. Rádi. Doufám, že se odjezd na velké
akce AMK Metuje z polického náměstí stane pěknou
tradicí.
• Týden konce září a začátku října mě zdraví zdvihlo
výstražný prst. Snažila jsem se poslechnout a v teple
přemýšlet o další práci, která by měla vést k naší
společné spokojenosti.
Ida Seidlmanová

Vánoční strom na polické náměstí
Pomalu se blíží konec roku a město bude vybírat
vhodný vánoční strom pro vánoční výzdobu na náměstí.
S určitým předstihem se proto obracíme na občany, kteří
mají v letošním roce v plánu pokácet smrk, nejlépe smrk
pichlavý, s prosbou, zda by ho mohli městu nabídnout.
Pokácení a převoz vybraného stromu z dostupného místa
zajistí město prostřednictvím technických služeb.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Odpadové informace
Změna intervalu svozu odpadu
Oznamujeme občanům, že od 43. kalendářního týdne,
tj. od konce měsíce října, se mění interval svozu
zbytkového
komunálního
odpadu
z
domovních
odpadových nádob v katastrálních územích Police nad
Metují a Velká Ledhuje, z týdenního na čtrnáctidenní.
Svozné týdny po této změně (do konce tohoto roku) budou
43., 45., 47., 49., 51 a 53. Svozové týdny v novém roce
budou včas zveřejněny. Čtrnáctidenní svozový interval bude
trvat do konce února, kdy ho opět vystřídá interval týdenní.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

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

1)

Město Police nad Metují
nabízí k prodeji

poslední POZEMKY
pro stavbu rodinných domků

2)

v katastrálním území Police nad Metují:
1) pozemek p.č. 291/2 o velikosti 941 m2 v lokalitě
nad Žďárskou ulicí,
2) pozemky p.č. 330/4 + 331/2 o celkové velikosti
488 m2 v lokalitě nad Kvíčerovskou pekárnou,
3) pozemky st.č. 89 + p.č. 3/1 o celkové velikosti
764 m2 v lokalitě u zatáčky ve Žďárské ulici.
Pozemky nejsou zasíťovány, ale je zde možnost
napojení na veřejné sítě.
2
Kupní cena je stanovena ve výši 70,- Kč/m .

3)

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

Výzva ČEZu a povolování kácení
dřevin
Společnost ČEZ žádá majitele a uživatele pozemků, aby
v termínu od 1. října do 15. listopadu provedli ořez větví
nebo pokácení dřevin, rostoucích v blízkosti elektrických
rozvodných zařízení. Důvodem je zabezpečení provozu
rozvodného zařízení a zajištění bezpečnosti osob, a to podle
energetického zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny.
Ořez je potřebné provést tak, aby:
• minimální vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí
byla alespoň
1 m u holých vodičů,
0,5 m u izolovaného vedení u ovocných stromů,
0,3 m u izolovaného vedení u lesních a ostatních stromů,
• v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, t.j. pod
vedením a 7 m na každou stranu od krajních vodičů,
dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální
vzdálenost větví od vodičů byla
2 m u holých vodičů,
2 m u izolovaného vedení u ovocných stromů,
0,5 m u izolovaného vedení u lesních a ostatních stromů,
0,5 m u zavěšených kabelů u ovocných stromů,
0,3 m u zavěšených kabelů u lesních a ostatních stromů,
• v ochranném pásmu vedení 110 kV, t.j. pod vedením a
12 m na každou stranu od krajních vodičů, dosahovaly
porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost
větví od vodičů byla 3 m.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Ing. J. Troutnar a A. Rutarová odbor IMŽP

Odbory se představují
Finančně správní odbor MěÚ
Zabezpečuje v rámci samostatné působnosti obce:
• sestavení rozpočtu města (včetně vazby na příspěvkové
organizace města) a následně provádí financování,
sestavení rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Policka
včetně financování
• účetnictví města a Dobrovolného svazku obcí Policka
• vedení mzdové a související agendy
• evidenci nájemních smluv na místa na hřbitově, sepisuje
nové smlouvy, vybírá poplatky dle těchto smluv
• vedení pokladny a fakturaci, evidenci a výběr příjmů
z nájemného a příjmů z prodeje majetku města
• kontrolní činnost dle zákona o finanční kontrole
• přípravu projektů a správu dotací, administrativu
Dobrovolného svazku obcí Policka
• občanské obřady
• vydávání ověřených výstupů z registrů státní správy
(CzechPoint)
• daňová přiznání, součinnost s finančním úřadem a
kontrolními orgány
• statistické výkazy
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V rámci přenesené působnosti:
• vede matriku a evidenci obyvatel
• provádí vidimaci, tj. ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a legalizaci, tj. ověřování pravosti podpisů
osob
• přijímá žádosti o vydání občanských průkazů a nové OP
vydává držitelům
• vyměřuje, vybírá a spravuje místní poplatky v souladu
s vyhláškami obce a zákonem o správě daní a poplatků
• vymáhá neuhrazené pokuty udělené přestupkovou komisí
nebo městskou policií
• povoluje provozování výherních hracích přístrojů a
tombol, vybírá a spravuje související správní poplatky
vč. části výtěžku z provozovaných výherních hracích
přístrojů
• vykonává státní správu v případě veřejných sbírek
Z výše uvedeného výčtu
činností
odboru
FSO
připadají na každou naši
kancelář pouze některé
„puntíky“. My, osazenstvo
kanceláře č.23 – Daniela
Adamová a Jitka Kollertová
se hlásíme k „puntíkům“
s činnostmi
–
správa
místních
poplatků
(za
odpady, za pejsky, za zábor
veřejného prostranství a
z ubytovací
kapacity),
vedení pokladny úřadu,
poskytování výstupů z veřejných registrů, tzv.Czech Point,
ověřování podpisů a listin, najdete u nás k vyzvednutí
formuláře finančního úřadu a také úzce spolupracujeme
s matrikou, to znamená, že v případě nepřítomnosti
matrikářky ji ve styku s veřejností zastupujeme. Do její
vnitřní práce bychom si však zasahovat netroufly. Veškeré
tyto činnosti si můžete (v mnohých případech pro Vás
bohužel i musíte) v každodenním životě s námi vyzkoušet a
ověřit tak naši zdatnost. Vykonáváme však i úkony Vám
skryté, jako je například provádění vnitřní finanční kontroly
nebo vymáhání neuhrazených pohledávek – zkrátka, u nás
se téměř vše točí kolem korunek. Ačkoliv návštěvy právě
v naší kanceláři nejsou většinou spojeny s pro Vás
příjemnými povinnostmi, snažíme se Vám tyto útrpné
chvilky zpříjemnit alespoň vstřícným přístupem a pokud
možno veselou náladou☺
Kontaktovat nás můžete na: tel.č.491 509 991, e-mail
adamova@meu-police.cz, kollertova@meu-police.cz a
samozřejmě Vaší osobní návštěvou přímo v budově MěÚ,
první poschodí vpravo, kancelář č.23
Kancelář č. 41 –
(z poschodí dolů pod
schody vlevo), kde sedí
Věra Králová a Iveta
Osobová navštívíte buď
omylem
ze
zvyku,
protože ještě loni jste
sem
chodili
platit
poplatky nebo si zde
můžete zajistit místo pro poslední odpočinek na hřbitově.
V tomto případě veselá nálada asi není příliš vhodná, možná

snad trocha černého humoru. Ale teď vážně – při návštěvě
jsme vstřícné a profesionálně důstojné. Dále se naše práce
týká vyloženě ekonomického chodu úřadu a města - veškeré
účetnictví, mzdy apod…Kontakty: tel - 491 509 998 e-mail
- kralova@meu-police.cz, osobova@meu-police.cz
V nejmenší kanceláři číslo 25
(správa dotací, organizace a
účetnictví DSO Policka) jsou
připraveny peníze pro různé
spolky či jednotlivce, kteří se
rozhodnou požádat město o
příspěvek či přímo grant na svoji
činnost. Zde se shromažďují
vyplněné formuláře žádostí, které
žadatelé musí odevzdat na
podatelnu úřadu. Pokud někdo má
problém s vyplněním žádosti, ráda
pomůžu. V případě že je žádost o příspěvek úspěšná a rada
města rozhodne o jeho poskytnutí, jsou v této kanceláři
uzavírány smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu města.
Dále tady lze získat informace o dotačních možnostech
z evropských i národních zdrojů. Je zde i „kancelář“
Dobrovolného svazku obcí Policka a tedy možnost
informovat se o činnosti svazku. Helena Ištoková
istokova@meu-police.cz , tel. 491 509 996, 728 509 303.
V kanceláři
matriky
(v přízemí radnice vpravo,
č. dveří 11, tel. 491 509990,
hambalkova@meu-police.cz)

najdete matrikářku Dagmar
Hambálkovou. Na matrice
máme uloženo na 70, tzv.
mrtvých matričních knih,
nejstarší vedenou od roku
1835. Z nich vydáváme na
žádost opisy dokladů, často pro „rodokmeny“ (stromy
života). Problém je, že do knih může nahlížet úzký okruh
osob. Když to jde, snažím se pátračům po předcích vyhovět.
Paradoxem je, že v okamžiku, kdy kniha přejde do státního
archivu, se nahlížení neřídí zákonem o matrikách, ale
zákonem o archivnictví, tudíž si pak studuje každý, co se mu
zlíbí. Aktivní knihy jsou vedeny pro každou matriční událost
a obec zvlášť. Jako jeden z mála malých matričních úřadů se
můžeme pochlubit 3 zápisy v současné knize narození
(miminka narozená doma). Takže jsem si jako „malá
matrikářka“ zkusila v praxi zapsat novorozeně, získat pro
něj rodné číslo z MV a další úředničinu, která s tím souvisí.
Sňatky: jak víte z PM, jejich počet stoupá. Vycházíme
snoubencům vstříc - jednoduše řečeno, když to neodporuje
zákonu, vyhovíme - jak s místem uzavření manželství, tak
s časem i formou. Vydávám Osvědčení pro církevní sňatky i
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
s cizincem. Ověřování (podpisu a shody kopie s originálem)
je nejčastěji žádanou ‚službou‘. Ročně provedeme kolem
2500 ověření, podílí se na tom 4 úřednice. Evidence
obyvatel – vyřizuji změny trvalého pobytu, žádosti o
zrušení TP. Vedu seznamy voličů (jejich aktualizace,
kontrola, tisk). CzechPoint - o této službě jste byli podrobně
informováni. Poskytujeme na počkání výpisy z Katastru
nemovitostí, Živnostenského rejstříku, Obchodního rejstříku
a Rejstříku trestů. Přijímám žádosti o nové občanské
průkazy; letos končí platnost OP vydaných do roku 2003,
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ale pouze těch BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH ÚDAJŮ (to
jsou ta písmenka a čárečky na dolní straně). Na matrice
můžete dále podat žádost o změnu jména a příjmení. Týká
se to občanů s trvalým pobytem v našem matričním obvodu
a rozhoduje se o tom ve správním řízení. Jsou zde ztráty a
nálezy. Největší „pohyb“ máme u klíčů, ale najdou se i
doklady, brýle, tašky. V neposlední řadě vedu činnost
Komise pro obřady a slavnosti - zajištění gratulací
jubilantům, vítání občánků a další významné obřady a
slavnosti.
Některé úkony jsou ze zákona zpoplatněny, tyto správní
poplatky vybírá přímo matrikářka, nemusíte běhat do
pokladny úřadu.
Jindra Kosinková, vedoucí
odboru, kancelář č. 22, tel.
491509994,
kosinkova@meupolice.cz. Moje práce je rozpočet vč.
sledování jeho plnění během roku,
financování, jednání s bankami a
dalšími institucemi při získávání i
splácení úvěrů a půjček. Součinnost
s kontrolními orgány a finančním
úřadem při kontrolách čerpání dotací
a další „puntíky“ nebo jejich část ze
suchého výčtu obsahu práce našeho odboru.
Milí čtenáři, svou prezentací chceme pro Vás
srozumitelným způsobem přiblížit práci jednoho z odborů
našeho úřadu, jehož jsme součástí. Doufáme, že odlehčený
styl našeho příspěvku nikoho neurazí (pokud ano - předem
se omlouváme – to jsme nechtěly). Záměrem bylo vnést do
všedních dnů (které nejsou vždy lehké a styk s úřadem není
vždy k „popukání“) trochu humoru a sdělit, že jsme tu pro
Vás a ochotné lidsky komunikovat.
Jindra Kosinková, Daniela Adamová, Jitka Kollertová, Věra
Králová, Iveta Osobová, Helena Ištoková, Dagmar Hambálková

Obsah usnesení rady
a zastupitelstva města
RM č.17 a 18 /2008 ze dne 1. a 22.9. 2008
RM schvaluje přidělení bytu v pečovatelském domě paní H.
P. od 1.9.2008.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 128 o ploše
30 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 1213 o ploše 450
m2 v k.ú. Velká Ledhuje od 1.9.2008 na dobu neurčitou panu P.
D. pro zřízení mobilního mini bikeparku.
RM doporučuje ZM poskytnout příspěvek města Police nad
Metují v celkové výši 4 000,- Kč v rámci Programu regenerace
MPR a MPZ v roce 2008 na obnovu kulturní památky:"Obytný
dům č.p. 39 - oprava soklu" spoluvlastníkům paní Koláčné
Janě, panu Koláčnému Miroslavu a panu Koláčnému Petrovi.
RM schvaluje seznam firem, které budou vyzvány k účasti na
výběrovém řízení na vypracování PD intenzifikace ČOV Police
nad Metují.
RM bere na vědomí zahájení geodetických prací na rozdělení
pozemku p.č. 750/2 k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 7008 na provedení stavby
„Oddělení dešťových vod ze stokové sítě Police nad Metují –
Pod Klůčkem (Š6 – Š8) s podmínkou vypuštění odst. 2, článku
V.
RM bere na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích
v roce 2008 a DSO Lesy Policka.
RM bere na vědomí zprávu o informačním systému MěÚ
Police nad Metují.

RM bere na vědomí monitorovací zprávu Pellyho domy –
centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují.
RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení rozpočtové
opatření č. 27, tzn. zvýšení příjmů i výdajů o částku 189 348,56
Kč, ve výdajích investiční transfer TS Kč 478 000,- (tj. 3639
6313) a 288 651,44 Kč úspory výdajů na energie v divadle
/3311 pol. 5151,5153 a 5154, v příjmech 189 348,56 Kč pol.
4131 převod z vlastního fondu hospodářské činnosti /ú. 903/.
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 28 spočívající ve zvýšení
dotace na provoz ZŠaMŠ o 5000,- Kč (3113 5331), které bude
kryto snížením rozpočtovaných úroků z revolvingu (mínus
6310 5141) .
RM ukládá ředitelům PO předložit odůvodněný návrh na
navýšení příspěvku z rozpočtu města z důvodu nárůstu ceny
energií v průběhu roku 2008.
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 993/6 o ploše 16
m2 v k.ú. Police nad Metují panu Z.V.. Věcně usměrněné
nájemné je stanoveno na 4,-Kč/m2 ročně.
RM schvaluje zahájit jednání s obcí Bukovice a vlastníky
pozemků PK č. 388, 389, 390 a 391 v k.ú. Bukovice o
majetkovém vypořádání a budoucím možném odkupu části
těchto pozemků na hranici katastru Velká Ledhuje, na kterých
je umístěna část místní komunikace ve směru od ulice Na Sibiři
do Bukovice.
RM souhlasí se záměrem investora pana I. B. připravit
pozemky k výstavbě rodinných domů a schvaluje předloženou
parcelaci pozemků.
Rada města souhlasí se záměrem společnosti Microtherm
vybudovat výrobní závod v průmyslové zóně „Bělská“ a
pověřuje statutární orgány města k jednání se společností
Microtherm ve věci nabídky pozemků.
RM schvaluje investiční záměr výstavby nové sportovní haly
vedle tělocvičny základní školy, jejíž parametry budou
umožňovat provozování všech halových sportů (hrací plocha 40
× 20 m, výška od podlahy pod vazníky, případně po podhled,
7,5 m) a doporučuje zahrnout náklady na vypracování
projektové dokumentace pro stavební povolení do rozpočtu
roku 2009.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Stavební úpravy - zvýšení opěrné zdi
v Pěkově, oprava chodníku, terénní úpravy" firmu STAV
CEENTRUM, Pěkov 111 s nabídkovou cenou 137.648,- Kč s
DPH. Akce bude se souhlasem osadního výboru hrazena
z prostředků alokovaných rozpočtem na údržbu Pěkova.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Stavební úpravy - výstavba chodníku
od Penny Marketu k fotbalovému hřišti v Polici nad Metují a
chodníků před zastávkami autobusu v Hlavňově" firmu
STAFIDO - Zdeněk Dostál, Smetanova 374 Police nad Metují s
nabídkovou cenou, chodník Penny Market 82.978,- Kč s DPH a
chodníky Hlavňov 48.678,- Kč s DPH. Práce na chodníku u
Penny Merketu budou zahájeny po odsouhlasení provedení a
financování A+R s.r.o.
RM schvaluje záměr a doporučuje ZM ke schválení darovat
spoluvlastnický podílu 3/100 k lesním pozemkům p.č. 324/2,
328 a 393/4 v k.ú. Dolní Teplice městu Teplice nad Metují.
RM doporučuje ZM prodej pozemků p.č. 918/38 o výměře
1645 m2 a p.č. 918/50 o výměře 2802 m2 v k.ú. Police nad
Metují do spoluvlastnictví členům svazu zahrádkářů panu S. A.,
P. B., J. V., D. B. a M. K. Kupní cena dohodou je stanovena ve
výši 5,- Kč/m2 a celková kupní cena ve výši 22.235,- Kč bude
uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje:
a) neprodloužit nájem bytu :
- J. B. - byt č. 10 v domě č.p. 268, U Damiánky,
- J. Š. - byt č. 1 v domě č.p. 309, ul. 17.listopadu,
- R. B. - byt č. 5 v domě č.p. 313, ul. 17.listopadu,
- J. S. – byt č. 8 v domě č.p. 343, ul. Husova
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b) zaslat výpověď z bytu č. 4 v domě č.p. 116 ul. Na Babí
nájemci P. H.. Důvodem výpovědi je porušení povinnosti
vyplývající z nájmu bytu - neplacení nájemného a úhrad za
služby spojené s užíváním bytu.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 5 v domě č.p. 314
v ulici 17. listopadu panu J. S. na dobu určitou jednoho roku.
Podmínkou je úhrada dluhu na nájemném z předešlého bytu.
RM schvaluje:
a) prodloužení nájmu bytů v domě č.p. 343 v Husově ulici na
dobu určitou dvou let nájemcům : P. H., L. T., J. R., P. F., J.
D., K. E..
b) prodloužení nájmu bytů v podkroví domu č.p. 268 v ulici U
Damiánky na dobu určitou dvou let nájemcům : P. J., V. B.,
I. M..
c) prodloužení nájmu bytů v domě č.p. 268 v ulici U Damiánky
na dobu neurčitou nájemcům :
J. Š., V. P., A. F., P. Ž., J. N.
RM ukládá vypovědět nájemní smlouvu na pronájem
Divadelního klubu panu P. z důvodu neplacení nájemného, je-li
neplacení nájemného ve smlouvě kvalifikováno jako hrubé
porušení nájemní smlouvy tak k 30.9.2008 v jiném případě
k termínu dle nájemní smlouvy.

ZM č. 5 /2008 ze dne 24.9.2008
ZM schvaluje poskytnout příspěvek z rozpočtu města ve výši 4
000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok
2008 na obnovu kulturní památky:"Obytný dům č.p. 39 oprava soklu" spoluvlastníkům paní K. J., p. K. M. a p. K. P.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27, spočívající ve zvýšení
příjmů i výdajů o částku 189 348,56 Kč. Ve výdajích se jedná
o investiční transfer Technickým službám Police nad Metují
s.r.o. na rekonstrukci kotelny ve výši 478 000,- Kč (tj. 3639
6313), který bude kompenzován úsporou rozpočtovaných
výdajů na energie, vzniklé přefakturací na účet správy
nemovitostí ve výši 288 651,44 Kč a zvýšeným příjmem
z převodu prostředků z vlastního fondu hospodářské činnosti ve
výši 189 348,56 Kč pol. 4131 /ú. 903/.
ZM schvaluje záměr prodeje 99 ks akcií ČSAD Ústí nad
Orlicí, a.s.
ZM schvaluje záměr prodeje 5 389 ks akcií Vodovody
a kanalizace Náchod, a.s
ZM schvaluje závěr zápisu č.1/2008/ KV ZM ze dne
12.05.2008 ve věci kontroly systému odpadového hospodářství
a ukládá IMŽP využít závěr ve své práci. Kontrolní termín:
31.08.2009
ZM neschvaluje prodej části pozemku pč. 291/2 v k.ú. Police
nad Metují manželům D. a R. Š.
ZM neschvaluje prodej pozemků pč. 331/2 a 330/4 v k.ú.
Police nad Metují manželům R. a I. G. a manželům R. a M. S.
za dohodnutou cenu 45,- Kč/m2.
ZM ukládá odboru IMŽP aktivně nabízet parcely p.č. 291/2,
331/2, 330/4 a 3/1 v k.ú. Police nad Metují k prodeji. V případě
neuskutečnění prodeje do jednoho roku, předložit ZM návrh na
další využití těchto pozemků (např. prodej po částech).
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 918/38 o výměře 1645 m2
a p.č. 918/50 o výměře 2802 m2 v k.ú. Police nad Metují do
spoluvlastnictví členům svazu zahrádkářů panu S. A, P. B., J.
V., D. B. a M.K.. Kupní cena dohodou je stanovena ve výši 5,Kč/m2 a celková kupní cena ve výši 22.235,- Kč bude uhrazena
při podpisu kupní smlouvy.
www.meu-police.cz

Píše se rok 1928
Charles Jules Henri Nicolle dostává Nobelovu cenu za
fyziologii a medicínu, sir Alexandr Fleming objevil penicilin,
spojením Moravy a země Slezské vzniká v Československu
země Moravskoslezská, pivo rozváží první automobil.

9. prosince 1928 byla v Žákově v okresu Plzeň založena
základní organizace Českého svazu včelařů, v Belgii se narodil
automobilový závodník Andre Milhoux.
V tuto druhou prosincovou neděli se v Radešově v hostinci
u Růžičků Na Blikandě sešli místní občané, aby za přítomnosti
zastupitelstva obce Radešov a pozvaných zástupců župy
založili místní hasičský sbor.
Za starostu byl zvolen Jansa Jan, velitelem Vavřena
Antonín ml., náměstkem velitele Siegel Josef, jednatelem Vítek
František a přísedící Hubka Josef, Jirman Vojtech st. a Fulka
Adolf. K tomuto zápisu se přihlásilo dalších 18 členů. Tento
sbor fungoval poměrně dobře až do roku 1948. Pak ale přestal
na 10 let pro nedostatek zájmu existovat. V této době bylo
v Radešově vytvořeno tzv. pohotovostní družstvo pro první
zásah. V roce 1958 byla radešovským hasičům nabídnuta
přenosná stříkačka PS8 a najednou se objevil návrh na
znovuzaložení sboru. O což se zasloužili hlavně Hornych
František a Klimeš Josef. Radešovský sbor je od té doby činný
dodnes. Jeho aktivita prudce vzrostla v posledních osmi letech,
kdy se přihlásilo hodně mladých členů a zásluhou nového
velitele Jana Romána bylo vytvořeno soutěžní družstvo, které
dosahuje docela pěkných výsledků.
O dobré práci hasičů svědčí i opravená hasičárna s novou
střechou, pravidelné pořádání Radešovské osmi, různá údržba
obce, ale i vysvěcení praporu v sobotu
6. září dopoledne
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují.
Marek Voborník a Renata Steinerová
Za město Police nad Metují i jménem svým děkuji všem
radešovským, kteří myšlenku vysvěcení praporu dovedli až do
finále. Celá slavnost byla důstojná a velmi příjemná. Kéž by
vysvěcený prapor byl opravdu motivací dalším generacím
k jednotě a dobře odvedenému dílu.
S úctou Ida Seidlmanová
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Oznámení
o době a místu konání voleb do
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Starostka města Police nad Metují podle § 15 zákona
č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů,

oznamuje :
1. Hlasování ve volbách do Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje se uskuteční:
v pátek 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje je:
v okrsku č.1 je místnost pro hlasování
v Základní umělecké škole, Komenského náměstí 108
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
ulicích : Na Sibiři, Ostašská, Slunečná, Horní,
Smetanova, Malá Ledhuje, K Drůbežárně, Pod
Klůčkem, Komenského náměstí,
v okrsku č.2 je místnost pro hlasování
ve školní jídelně při základní škole, Na Babí 190
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
ulicích: Soukenická, V Rokli, Žďárská Malý Rynk, Ke
Strážnici, Záměstí, U Lesovny, Pod Jasany, U
Opatrovny, Nad Pekárnou, Masarykovo náměstí,
Tomkova, Kostelní, Na Babí, Na Prádle, Hvězdecká,
Zahradní, Žděřina
v okrsku č.3 - POZOR ZMĚNA HLASOVACÍ MÍSTNOSTI !
je místnost pro hlasování
v domě s pečovatelskou službou, K Sídlišti 259
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
ulicích: K Sídlišti, Fučíkova, Jiráskova, Gagarinova,
v okrsku č.4 je místnost pro hlasování
v hasičské zbrojnici, Radimovská 81
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
ulicích: Dvořákova, Dukelská, Mírová, Na Bělidle,
K Vodojemu, Ledhujská, Ke Koupališti, Ochoz, Bělská,
U Zahrádek, Příčná, Radimovská, U Plovárny,
Brandejsova,
v okrsku č.5 - POZOR ZMĚNA HLASOVACÍ MÍSTNOSTI !
je místnost pro hlasování
na MěÚ Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
ulicích: 17. listopadu, Na Letné, Husova, Tyršova, Pod
Havlatkou, , Na Struze, U Damiánky, Nádražní, Na
Splachově, Radešovská, Radešov,
v okrsku č.6 je místnost pro hlasování
v budově bývalé školy, Pěkov 60
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
v katastrálním území : Pěkov, Hony,
v okrsku č.7 je místnost pro hlasování
v klubovně – Hlavňov 16
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v
katastrálním území : Hlavňov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem)
4. Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb
hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Mgr. Ida Seidlmanová, starostka

8

Pohledy z cimbuří radnice
zachycené Oldou Jenkou jsou pro mnohé z nás neznámé.
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Nové pozemky pro výstavbu
rodinných domů v Polici nad
Metují
Město Police nad Metují prodalo poslední pozemky pro
výstavbu rodinných domů ve Slunečné ulici. Nyní již
nedisponuje žádným připraveným pozemkem k výstavbě.
Z těchto důvodů si nechalo vypracovat dokumentaci
k územnímu řízení pro výstavbu dalších 20ti parcel pro
novou zástavbu. Nová výstavba se bude realizovat nad MŠ
mezi ulicí Slunečná a Hvězdecká.Ulice bude dlouhá 260 m a
široká, včetně chodníků 10 m. Po obou stranách nové
komunikace bude 10 nových stavebních parcel. Plocha
parcely bude od 750 – 850 m2.

Z komisí a výborů
Zdravotně - sociální komise informuje
Zdravotně – sociální komise se naposledy sešla 19.6.
u příležitosti vyhodnocení výtvarné soutěže dětí základních
škol, žáků 1. stupně ve Žďáře nad Metují a žáků 2. stupně v
Polici nad Metují na téma Zdraví. Další schůzka této komise
proběhne 21.10. 2008, kde budeme mimo jiné schvalovat
programový plán pro příští rok, se kterým vás seznámíme
v následujícím čísle Polického měsíčníku.
V průběhu měsíce prosince bychom rádi uspořádali
besídku s lékaři místního očního sanatoria VISUS s.r.o.
Police nad Metují.
V minulém čísle jsem Vás společně s paní starostkou
Idou Seidlmanovou informovala o plánované aktualizaci
Komunitního plánu sociálních služeb v našem městě, kde
jsme Vás seznámily s tím, co to komunitní plán je, jaké jsou
jeho cíle, k čemu slouží. Aby systém fungoval uceleně pro
celou oblast Policka, členové řídící skupiny se rozhodli, že
tento plán vytvoříme i pro okolní obce. V současné době
probíhá příprava dotazníkového šetření, které plánujeme
uskutečnit v průběhu měsíce prosince. S dotazníky, pomocí
nichž chceme zjistit Vaše přání a potřeby, se budete moci
setkat v ordinacích praktických lékařů, na místním
sociálním odboru, v Pellyho domech v knihovně či
Infocentru.
Příští schůzka řídící skupiny KPSS se uskuteční 15.10.
2008.
Za zdravotně – sociální komisi a řídící skupinu KPSS
Bc. Monika Trnovská

Z činnosti stavební komise
Nová sportovní hala

Dovolujeme si Vás všechny, kteří uvažujete o výstavbě
rodinného domu v této lokalitě, požádat o nezávazné
potvrzení. Zahájení výstavby by bylo možné v roce
2010/2011. Schůzka se zájemci o výstavbu se uskuteční
5.11.2008 od 16,00 hod v malé zasedací místnosti MěÚ
v Polici nad Metují. Svůj zájem můžete zaslat též na e-mail kadidlo@meu-police.cz.
Zdeněk Kadidlo, místostarosta

Oznámení
Obdrželi jsme několik upozornění od našich občanů,
že se z hrobů ztrácejí čerstvé květiny. Z tohoto důvodu
byla pověřena městská policie zvýšeným dohledem nad
místním hřbitovem.
Protože je obtížné uhlídat viníka, prosíme občany,
aby si více všímali případného neobvyklého chování lidí na
hřbitově.
Iveta Osobová, finančně správní odbor

Stavební komise se zúčastnil předseda sportovní komise
pan Petr Jansa a člen komise pan Marek Plný. Diskutovalo
se o nové sportovní hale u tělocvičny základní školy. Byla
předložena projektová dokumentace haly z Radkova, cenová
nabídka a zjednodušená dokumentace sportovní haly ve
Rtyni v Podkrkonoší a Hostinném (projektant firma INS
s.r.o. - projektový a inženýrský ateliér Náchod),
dokumentace víceúčelové sportovní haly Dolní Dobrouč a
cenová nabídka na projektové práce zpracovaná projekční a
inženýrskou kanceláří ASSPRO s.r.o.
Stavební komise se shoduje se sportovní komisí
na umístění haly vedle tělocvičny ZŠ, potřebnosti haly ve
městě, vzhledem k termínu podávaných žádostí o dotaci
nejdéle do roku 2013 nutnosti řešení v co možná nejkratším
termínu.
Stavební komise doporučila Radě města schválit
investiční záměr výstavby nové sportovní haly vedle
tělocvičny základní školy, jejíž parametry budou
umožňovat provozování všech halových sportů (hrací
plocha 40 × 20 m, výška od podlahy pod vazníky, případně
po podhled, 7,5 m).
Stavební komise doporučila radě města pověřit odbor
IMŽP vypsáním výběrového řízení na dodavatele
projektových prací (dokumentace pro územní řízení,
projektová dokumentace stavby a prováděcí projektová
dokumentace), a zároveň pověřit odbor IMŽP zajištěním
územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Stavební komise dále doporučila, aby hala byla
přiměřeně dle nákladů zapuštěna do terénu.
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Odhadované náklady na výstavbu dle již realizovaných
akcí jsou 30 - 35 mil. Kč. Stavební komise společně se
sportovní komisí dispozičně a architektonicky rozpracuje
návrh haly tak, aby bylo možné uskutečnit výběrové řízení
na zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení a
stavební povolení.
Předseda sportovní komise pan Jansa v závěru
projednání tohoto bodu uvedl, že připravují vizi sportování
v Polici nad Metují a v rámci ní upřesní a vytipují pozemek
na vybudování venkovního víceúčelového hřiště.

Rekonstrukce celého prostoru „Bezděkových
sadů“, pramen „Julinka“ na Masarykově
náměstí a Selendrův sloup na Komenského
náměstí, pěší zóna.
Na stavební komisi byla předložena nabídka
projektových prací paní Ing. Arch. Heleny Tomanové,
architektonický ateliér Poděbrady, na urbanistickou studii
rozvoje centrálních prostor města. Záměrem architekta je
navrhnout nadčasové urbanistické a městotvorné řešení
městských prostor s ohledem na dopravní obslužnost,
komerční využití a zhodnocení budov a prostor v centrální
části města, v neposlední řadě s ohledem na maximální
uchování historické urbánní struktury města a rozšíření
parkové zeleně s vytvořením příjemných prostor pro
setkávání občanů. Projektová dokumentace v obvyklém
měřítku 1:50 a 1:20 bude obsahovat celkový návrh prostor a
jednotlivé
urbanistické
návrhy
prostor:
náměstí
Komenského s okolím Selenderova sloupu, pěší zónu,
úpravu Masarykova náměstí - včetně studny Julinka, a
rekonstrukci Bezděkových sadů.
Stavební komise doporučuje radě města schválit
zadání vypracování urbanistické studie (projektové
dokumentace) a náklady na pořízení zahrnout do
rozpočtu na rok 2009.

Program regenerace kulturních památek na
rok 2009
Stavební komise doporučila Radě města pověřit odbor
IMŽP zpracováním žádosti o podporu z Programu
regenerace městské památkové zóny pro rok 2009 pro
stavební úpravy kovárny pana Drašnara umístěné u přeložky
II/303 s tím, že zároveň stavební komise doporučila Radě
města zahrnout finanční spoluúčast města do rozpočtu
na rok 2009.

Výstavba rod. domů a parcelace v ulici
Na Sibiři – žadatel Ing. Igor Barva
Na základě jednání s vlastníky pozemků určených pro
výstavbu rodinných domů v ulici Na Sibiři stavební komise
doporučila radě města a následně zastupitelstvu města
schválit odkoupení pozemků pod stávající komunikací
spojující ul. Na Sibiři s Bukovicí a rovněž i odkoupení
pozemků mezi touto komunikací a původní katastrovanou
cestou, která je ve vlastnictví města. Dle situačního výkresu
předloženého projektantkou se jedná o části pozemků par. č.
388, 389, 390 a pravděpodobně i 391 dle původního
pozemkového katastru v katastrálním území Bukovice.
Následně stavební komise doporučila Radě města
odsouhlasit předloženou parcelaci pozemků a dle této
parcelace odprodat jednotlivé části pozemků příslušející
k jednotlivým parcelám k výstavbě rodinných domů.
K celému řešenému území je nezbytné ihned po projednání

a příslibu vykoupení pozemků, před podáním žádosti o
vydání územního rozhodnutí, uzavřít mezi městem Police
nad Metují a budoucími stavebníky sítí technické
infrastruktury a dopravní infrastruktury (de facto i
budoucích rodinných domů) tzv. plánovací smlouvu, která
bude přílohou žádosti o vydání územního rozhodnutí, a
ve které bude upřesněno za jakých podmínek (finančních a
časových) je možné dané území zainventovat (tj. vybudovat
technickou a dopravní infrastrukturu) a zajistit jeho budoucí
využití pro zástavbu rodinnými domy.
Ing. Scholz Pavel, předseda SK

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

Lékař

Tel. č.

11.10. – 12.10.

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

491 543 543

18.10. – 19.10.

MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí

491 582 381

25.10. – 26.10.

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

28.10.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov 491 502 525

1.11. – 2.11.

MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov

491 521 839

8.11. – 9.11.

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

491 543 844

MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.

491 581 394

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

491 543 398

MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

491 582 381

15.11.
16.11.
17.11.

Kronikáři ve Státním okresním
archivu v Náchodě
Paní Seidlmanová zajistila pro kronikáře DSO Policka
na 2. září návštěvu Státního okresního archivu v Náchodě. 8
kronikářů a dalších spolupracovníků, kteří se na tvorbě
obecních kronik podílejí, tak využili možnosti prohlídky
budov archivu. Skupinku provázela paní ředitelka Mgr.
Lydia Baštecká, které patří velký dík za velmi poutavou a
obsáhlou přednášku. Kronikáři si prohlédli jednotlivé
depozitáře, které v současné době ukrývají cca 5 km
archiválií. Viděli způsob zpracování dokumentů, jejich
vlastní uložení v klimatizovaných místnostech. Další část
exkurze se týkala nabídky služeb archivu. V tzv.
badatelských dnech (pondělí a středa) může kdokoliv archiv
navštívit a nechat si vyhledat potřebné dokumenty
(archiválie) nebo navštívit knihovnu archivu. Tyto služby
jsou pro veřejnost zdarma. Je možné vlastní fotografování
dokladů (bez použití blesku). Zpoplatněno je kopírování a
další služby. Při práci s dokumenty je třeba dodržovat tzv.
badatelský řád. Bohužel i v archivu se objevily krádeže, a
proto je určitá přísnost na místě.
V Náchodě je možné vidět historické dokumenty
jednotlivých měst a obcí, originály kronik, pozemkové
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knihy, doklady škol, spolků, cechů a mnohé další. Okresní
archiv nevlastní originály matričních knih, ty jsou
k dispozici ve Státním oblastním archivu v Zámrsku.
Náchodský archiv se dále podílí na publikační a výstavní
činnosti a snaží se tak přiblížit historii široké veřejnosti.
Helena Ištoková - DSO Policka

Frima Libra-Tex, provoz Police nad Metují,

přijme do pracovního poměru
vyučené krejčové – šičky.
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.

Jako doprovodný program výstavy proběhla v knihovně
výtvarná dílna Pletení z papíru. Pro zúčastněné byla
inspirací pro další práci s dětmi. Lektorkou byla paní Danka
Švecová:

K NIHOVNA
Knihovny – rodinné stříbro
Tak začínal článek v minulém čísle Polického
měsíčníku. Tedy měl začínat, bohužel šotek název na cestě
mezi knihovnou, městským úřadem a tiskárnou někam
ztratil. Omlouváme se čtenářům za to, že celý článek tak
ztratil pointu. Ale to, co jsme vám chtěli říct, snad zůstalo
srozumitelné. Děkujeme za pochopení.

Stalo se
Několika fotografiemi se vracíme k soutěži v aranžování
rostlin „Kouzlení s květinami“:

Chystá se
Znovu uveřejňujeme pozvánky na akce
knihovny v říjnu a listopadu:
• Od 13. do 18. října se na sále Pellyho domů uskuteční
výstava Spolku vojenské historie T-S 20 Pláň z České
Metuje, pořádané při příležitosti 90. výročí vzniku
české republiky. Počátky republiky připomenou nejen
militarie, ale i předměty dokumentující historii Policka.
• 14. 10. V návaznosti na výstavu zveme na Černou
hodinku Počátky naší republiky pohledem vojenských
spolků současnosti. Vedle členů Spolku vojenské
historie T-S 20 Pláň z České Metuje, kteří vysvětlí
vznik a činnost svého spolku, vystoupí Mgr. Jan Čížek
ze Státního okresního archívu. Ten přiblíží počátek 20.
století tak, jak se odehrával na světové politické scéně
a jak se toto vše promítlo do dějin Náchodska a
Policka.
• Na 11. listopad chystáme Černou hodinku s brněnskou
spisovatelkou Simonou Monyovou. Mladá autorka píše
své knihy většinou pro ženy s vtipem a nadhledem.
Proto je také velmi čtenou autorkou. Snad vás
přesvědčí ukázka z poslední knížky Matka v krizi:
„ Jsem ochotna uvěřit, že existují dobré matky, ale
zkazky o matkách dokonalých řadím k nebezpečným
mýtům. Mnohem nebezpečnějším než povídačky o
ideálních mužích, univerzální velikosti dámského
oblečení a naprosto jednoduché obsluze nového
elektrospotřebiče, jehož základní funkce jsou sepsány
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na sedmdesáti stranách manuálu v čínštině. Stát se
dokonalou matkou je reálné asi jako vyšplhat na
Mount
Everest
v domácích
pantoflíčkách
s labutěnkou. A přesto jsou zástupy žen, které celé
mládí putují za fata morgánou dokonalé matky. Nutno
podotknout, že právě tyto ženy podstatnou část méně
lákavé poloviny svého života tráví v ordinacích
psychiatrů.
Nejsem
romantická
maximalistka.
Vrcholem mých mateřských cílů bylo pouze, abychom
já i moje děti celý výchovný proces ve zdraví přežily.“
O autorce a její tvorbě se více dozvíte na webových
stránkách www.monyova.cz.

Nabídka knih:
* Ondráček, Petr: Františku, přestaň konečně zlobit,
nebo …
Informace a podněty pro pedagogickou práci s žáky,
kteří se chovají při výuce rušivě.
* Hallowell, Edward: Poruchy pozornosti v dětství
i dospělosti.
Hyperaktivita a ADD – rozpoznání, řešení, prevence.
* Cleveová, Elisabeth: Drž tátu za ruku.
Krizová psychoterapie malého dítěte.
* Friel, John C.: Sedm nejhorších rodičovských
omylů.
* Nichols, Michael: Jak se přestat hádat s dětmi.
* Onkenová, Julia: Jestliže mě miluješ.
Nejčastější pasti na vztahy a jak se jim vyhnout.
* Novák, Tomáš: Jak přežít rozvodové peklo.
Malý sumář velkých rozvodových hrůz a jak je učinit
snesitelnějšími.
* Březinová, Taťana: Marika píše Vincimu.
Osudy a příběhy dětí v dětských domovech.
* Godard, Agathe. Novodobé popelky.
Když si neurozené dívky nasazují královskou
korunku.
* Šimandl, Josef: Jak zacházet s náboženskými
výrazy.
Pravopis, výslovnost, tvary, význam.
* Poláčková, Klára: Himálajský deník.
První Češka na Everestu.
* Allende, Carlos: Posvátná místa.
Magický zeměpis planety Země.
* Stonehenge, Knóssos, Tádž Mahal,
Kilimandžáro,Teotihuacán a mnoho dalších míst.
* Štiavnický, Andrej: Sbohem, čachtická paní.
Strhující příběh Anny Rosiny Listiusové a Žofie
Bošňákové.
* Fousek, Josef: Dobré jitro, člověče.
Za knihovnice Věra Plachtová

KINO
Úterý 14.10.2008 v 19:00 hodin

MAMMA MIA!
Idylický řecký ostrov, holka na
vdávání, jedna potrhlá matka, tři
potenciální otcové a nesmrtelná
ABBA. Jak se to rýmuje?
Náramně. Divadelní muzikálovou
show Mamma Mia! obsahující
všechny zmíněné ingredience
vidělo v osmi různých jazykových
verzích přes 30 miliónů lidí.
Jejich řady teď geometricky

narostou, protože tvůrci původního muzikálu se "své dítě" rozhodli
pojmout jako celovečerní film. A aby Mamma Mia! na stříbrném
plátně dostala punc mimořádnosti, obsadili do hlavních rolí Meryl
a
Pierce
Brosnana.
Streep
Mladičká Sophie (Amanda Seyfried) žije s mírně šílenou matkou
Donnou (Meryl Streep) na řeckém ostrůvku Kalokairi, kde vedou
lehce uvadající rodinný hotýlek. Ani s jednou není k vydržení,
protože se Sophie bude záhy vdávat. Zatímco Donna si v téhle
souvislosti dělá ryze praktické starosti, Sophie řeši jediný problém kdo ji odvede k oltáři. Nalezený matčin deník totiž odhalil, že se
Donna v době kriticky blízké Sophiinu početí spustila hned se třemi
chlapci. Podnikavá dívka, která zdědila matčinu excentričnost, nelení
a všechny tři na svatbu pozve. A oni (rozevlátý obchodník Sam Pierce Brosnan, upjatý bankéř Harry - Colin Firth, svérázný
dobrodruh Bill - Stellan Skarsgård) přijedou. Do obřadu zbývá
čtyřiadvacet hodin. Během nich bude nevěsta muset najít toho
pravého. A protože Donna neměla o příjezdu tří připomínek hříchů
mládí ani ponětí, bude na Kalokairi veselo i bez svatby.
Příběh křišťálově čistý jako voda v každé lepší řecké zátoce dějově
posouvají dopředu písničky od ABBA neodolatelně nazpívané
hvězdami filmu. Když Donna popisuje svou špatnou finanční situaci,
zazní Money, Money, Money, ve chvíli, kdy narazí na bývalé milence,
spustí Mamma Mia!, a tak je to od začátku do konce, žádný hit z
produkce ABBA nezůstane ležet ladem
Režie: Phyllida Lloyd
Hrají: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård,
Amanda Seyfried, Julie Walters, Christine Baranski
Přístupnost: Přístupný.
Muzikál BRIT 2008 (titulky, 108 min).
Vstupné: 50 Kč

*****
Úterý 21.10.2008 v 17:00 hodin

VALL-I

(Víceúčelově
Automatický
Likvidační Lisovač – Imunizátor) je

VALL-I

poslední robot na planetě Zemi, kterého
to lidstvo zanechalo, aby ji vyčistil. Balí
veškerý odpad do úhledných kostek. Po
sedmi stech letech ale trpí jistou
drobnou poruchou – vyvinula se u něj
osobnost. Je příšerně zvědavý, do
všeho strká nos, ale je také trochu
osamělý. VALL-I byl jedním ze stovek
podobných robotů, kteří měli planetu
zbavit znečištění, zatímco se lidstvo
vydalo
na
vyhlídkovou
plavbu
vesmírem. Teď je ale naprosto sám,
jediným společníkem je mu šváb Hal. Každý den VALL-I pečlivě
vytváří další a další odpadní kostky a při své práci objevuje zajímavé
předměty. Dá se říct, že je sběratelem starožitností – do jeho sbírky
patří například Rubikova kostka, žárovka nebo lžíce, kombinovaná s
vidličkou. Romantický VALL-I sní o tom, že se jednoho dne setká s
někým dalším, že v životě musí existovat něco víc než jen monotónní
každodenní práce. To se mu nakonec splní, když se setká s robotkou
jménem EVA (Environmentálně Vyhledávací Autosonda),

která na Zemi přistane, a VALL-I se vydává na dobrodružnou
cestu napříč galaxií, kterou si nedokázal představit ani v těch
nejdivočejších snech.

Režie: Andrew Stanton
Hrají: V českém znění: Jan Maxián - VALL-I; Tereza Bebarová –
EVA; Tomáš Racek – Autopilot, Milan Šteindler – Kapitán, Dagmar
Čárová - Lodní počítač; Aleš Háma - M-O; Naďa Konvalinková –
Mary; Stanislav Lehký - JOHN
Přístupnost: Přístupný.
Animovaný rodinný film USA 2008 (český dabing, 103 min).
Vstupné: 40 Kč

*****
Čtvrtek 13.11.2008 v 19:00 hodin

MÁJ
Výpravný historický film režiséra a kameramana F. A. Brabce "Máj"
vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy. Vrcholné
dílo českého romantismu adaptoval autor filmu v epickém duchu.
Filmový Máj je příběhem Kata (Jan Tříska), který se vrací po sedmi
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letech do svého kraje. Tento podivný vypravěč nám postupně
odhaluje strhující příběh o milostném trojúhelníku dvou mužů a
jedné dívky. Mlynář Schiffner (Juraj Kukura) je zralým mužem,
stavějícím na jistotách, pro něž lze obětovat syna i city. Jarmila
(Sandra Lehnertová) je dívka plná smyslné touhy a vášně v mladém
a krásném těle, jehož hříchem by bylo nehřešit, a trojúhelník
doplňuje Schiffnerův syn Vilém (Matěj Stropnický), rebel a vůdce
loupežnické bandy, která okrade vesničany v kostele při májové mši,
vyrabuje
mlýn
a
přepadne
poštovní
dostavník.
Láska, vášeň, ale i vina a trest, to vše se odehraje ve filmu Máj na
pozadí přírody - démonické a lhostejné síly, která jako
všudypřítomná bytost tepe vlastním rytmem, konfrontována s
lidskými vášněmi. Film Máj zaujme především silným příběhem,
skvělými hereckými výkony, nádhernou kamerou a moderní filmovou
hudbou - spojením kytarových partů skupiny Support Lesbiens a
velkého symfonického orchestru.
Režie: F. A. Brabec
Hrají: Jan Tříska, Juraj Kukura, Sandra Lehnertová, Matěj
Stropnický, Vladimír Javorský, Nina Divíšková, Kryštof Hádek
Přístupnost: Nevhodný do 12 let
Filmová báseň ČR 2008 (76 min).
Vstupné: 50 Kč

*****

PROGRAM KINA listopad - prosinec

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.

Opala je plná nezdolného optimismu, překypující láskou k lidem a
hlavně snahy činit je všechny šťastnými. Nikoliv peníze, ale víra
v dobré vlastnosti člověka proměňovaná ve skutky dělá každého z
nás nejšťastnějším. Nikdo nemůže být přece tak zlý, aby se nedal
napravit!
Slavný autor dokonale ovládal své řemeslo, byl skutečným mistrem
duchaplných dialogů. Přesně věděl, co komedie potřebuje, co
spolehlivě dokáže u diváků vyvolat slzy smíchu a dojetí. Na bolesti
života a světa nasadil svou Opalou lék nejúčinnější.
autor: John Patrick, režie: Jan Pecha
Překlad: Jan Procházka a Josef Novotný
osoby a obsazení:
Opala Kronkieova - KVĚTA FIALOVÁ
Kapitán Mooney - LUBOMÍR LIPSKÝ
Růženka Montefalcová - NAĎA KONVALINKOVÁ
Velma Lemonová - BLANKA LORMANOVÁ
Otis Lemon - ČESTMÍR GEBOUSKÝ / DAVID VEJRAŽKA

*****
Pátek 31.10.2008 od 19 hodin

ROMEO A JULIE
Divadelní soubor WOKNO Broumov
Vstupné: 80 / 70 / 60,- Kč (sleva
ZTP a ZTP/P)

předprodej od 30.9.2008

Čtvrtek 20.11.2008 v 19:00 hodin

POLOČAS ROZPADU
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!!!

KOLÁROVO DIVADLO

61. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Pátek 17.10.2008 od 19
hodin

MANŽEL PRO
OPALU
Agentura HARLEKÝN s.r.o.
Vstupné: 190 / 180 / 170,- Kč

předprodej od 17.9.2008

Komedie o dobrých duších
a špatných strašidlech,
které svedl dohromady
jeden inzerát.
Opala „hledá“ manžela nikoliv pro sebe, ale pro svou přítelkyni
Růženku Odepíše na velmi přitažlivý inzerát a ženich se skutečně
dostaví. Pětadevadesátiletý bývalý kapitán Mooney, který utekl
z domova pro přestárlé.
Opala mu poskytne přístřeší a pomůže vypálit rybník chamtivým
příbuzným.

Nesmrtelný příběh velké lásky a nádherného mládí.
Drama veronských milenců a jejich znepřátelených rodů je asi
nejznámějším a nejoblíbenějším příběhem v divadelní historii. Tato
hra nemůže nikdy zestárnout, protože
má mladé protagonisty a věčné téma:
Romeo a Julie, oba -náctiletí, se poprvé
spatří, zahoří k sobě roztouženou láskou
a hned jsou odhodláni uzavřít sňatek
navzdory rodičům. Učiní tak a oba to
záhy zaplatí životem, čímž ovšem
zároveň naplní manželský slib věrnosti a
lásky až za hrob.
autor: William Shakespeare, režie: Jan
Holek
Překlad: E. A. Saudek
Hrají:
JULIE, Kapuletova dcera – Nikola Rejlová / Michaela Šišková *
ROMEO, Montekův syn – Pavel Novák * VÉVODA ESKALUS, veronský
vladař – Antonín Kohl * MERKUCIO, příbuzný knížete, Romeův přítel
– Jan Holek * PARIS, mladý šlechtic, příbuzný knížete – Drahomír
Růčka / Petr Hofman * BENVOLIO, Montekův synovec, Romeův
přítel – Vojtěch Školník * KAPULET – Petr Hlavatý * PANÍ
KAPULETOVÁ – Libuše Růčková / Eva Žemličková * TYBALT,
synovec paní Kapuletové – Milan Mach * Juliina CHŮVA – Denisa
Koudelková * Bratr VAVŘINEC, františkán – Jan Školník * Kapuletův
sluha – Antonín Zelený * Kapuletova služka – Lenka Zálišová

*****
Neděle 2.11.2008 od 15 hodin

NA SALAŠI DRACI JSOU
Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
Vstupné: 50,- Kč

předprodej od 2.10.2008
Pohádkový příběh
z Valašských hor.
Půvabná,
laskavá
a
hlavně humorná valašská
klauniáda, která pobaví
nejen děti, ale i jejich
rodiče.
Pojďte a prožijte celý rok na
salaši s Ondrou a Jurou. Jsou
to bačové, jak se patří, kteří
se po celý rok starají o své
ovečky, ale vůbec to nemají jednoduché. Na téhle salaši totiž

14
nedělají neplechu jen vlci. Zabloudí sem i drak a vy uvidíte, jestli si
s ním naši kamarádi poradí. Pak ještě uvidíte, jak pekli koláče, jak
slavili Velikonoce a Vánoce a vůbec se dozvíte hodně o lidových
zvycích, na které si pamatuje už jen málokdo.
režie: František Kreuzmann
Hrají:
Ondra – IVAN REMTA
Jura – FRANTIŠEK KREUZMANN
Čaroděj – BOHUMÍR STARÝ
Víla – HANA BENEŠOVÁ

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK:
Pondělí, středa: 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hodin
Úterý, středa, čtvrtek: 9.00 – 11.30 a 12.30 – 15.00 hodin
tel.: 491 421 501
e-mail :
kultura@policko.cz
www.meu-police.cz, www.policko.cz
Více informací o připravovaných divadlech najdete na webových
stránkách www.policko.cz nebo v příštím čísle Polického měsíčníku.

BESEDY -

Určeno pro děti od 5 let

*****

KOLÁROVO DIVADLO

Pátek 10.10.2008 od 19 hodin

Pátek 21.11.2008 od 19 hodin

PEKING 2008
OLYMPIJSKÉ HRY

JAK VYKRÁST BANKU
Divadelní spolek Jiří Poděbrady
Vstupné: 80 / 70 / 60,- Kč (sleva ZTP a ZTP/P)

předprodej od 21.10.2008

Sám název, umístění děje do poválečné Itálie, ale hlavně rodina
bizarních pomatenců žijících na samé hranici chudoby, napovídá, že
hlavním smyslem uvedení této inscenace je pobavit diváka lehkým,
osvěžujícím a vtipným textem plným skečů, gagů a vynikajících
situací doplněných postavami, jejichž charakteristiky (táta vynálezce,
nepohyblivá tetička, těhotná dcera) samy o sobě slibují celou řadu
absurdit a překvapení. Ne náhodou připomínají slavný televizní seriál
"Taková normální rodinka“.
Naše šestičlenná rodina, žijící v opuštěném bytě, dojde na samé dno
rodinného rozpočtu. Existuje jen jediné řešení – banka! Jelikož se
jedná o komedii, dostat se do banky nebude zase až takový problém
a banka se rychle stane domovem rodinky. Samozřejmě, že se do
toho musí vložit někdo zvenčí, tak proč ne rovnou sám ředitel. Ale
pozor, překvapení se skrývá v samotném trezoru…!
Autor: Samy Fayad, režie: Honza Novák
Překlad: Jan Makarius
Osoby a obsazení:
Augustin Kapače - MILOŠ NOVÁK * Regina Kapače - HANKA
SVOBODVÁ * Julie Kapače - JANA LANGROVÁ * Tonino Kapače MARTIN ŠÍPEK * Kašpar Kapače - VÁCLAV CHARBUSKÝ * Vdova
Altavilová - HELENA PĚCHOVÁ * Profesor Porrdopole - MILAN
HERCIK * Ředitel banky - KAREL LHOTSKÝ * Isolina - BEDŘIŠKA
RYBÁČKOVÁ * Hasič - PETR SVOBODA

*****

Beseda s Janem Exnerem, studentem Sportovního
gymnázia v Jilemnici, který strávil 2 týdny
v mládežnickém kempu OLYMPIC YOUTH CAMP a
navštívil letní OH.
Doplněno promítáním.
Vstupné: 50,- Kč
*****

Sobota 18.10.2008 od 16 hodin

Olga Vilímková:

PERU a život indiánů
Beseda s Olgou Vilímkovou – za hudebního doprovodu peruánských
indiánů - se bude týkat života indiánů v horách
Vstupné: 50,- Kč

KONCERT -

KOLÁROVO DIVADLO

Dovoluji si Vás při příležitosti 90. výročí vzniku
samostatného Československa
v úterý 28. 10. 2008 v 19 hodin
srdečně pozvat na

Divadelní soubor Kolár Police nad Metují

SLAVNOSTNÍ VEČER
s koncertem
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

Vstupné: 80 / 70 / 60,- Kč (sleva ZTP a ZTP/P)

Vstupné: 150 / 140 / 130,- Kč

předprodej od 29.10.2008

Předprodej od 29.9.2008

*****
Změna programu vyhrazena!

předání Sportovní a Kulturní ceny města
***
promítání snímku polické ZUŠ
„Grizzly - Příběh skauta Bohuslava Straucha“

Sobota 29.11.2008 od 19 hodin

BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA (derniéra)

61. Polické divadelní hry se uskuteční s finanční podporou
Královéhradeckého kraje.

(2. místo za video dokument v soutěži v rámci projektu
„Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“)

Předplatné na 61. Polické divadelní hry:
V rámci předplatného si můžete zakoupit zvýhodněné vstupné na 61.
Polické divadelní hry. V ceně permanentky (která je přenosná a
zajišťuje Vám stejné místo v hledišti na všechna představení) máte
jedno ochotnické divadlo zcela zdarma.
3 kategorie permanentek:
I. Přízemí řada:
1 – 5 a balkon řada: 1 – 2
6 – 13
II. Přízemí řada:
14 – 16 a balkon řada: 3 – 4
III. Přízemí řada:

350,- Kč
320,- Kč
290,- Kč

Předplatné obsahuje hry:
Manžel pro Opalu 17.10., Romeo a Julie 31.10., Jak vykrást banku
21.11. a Báječná léta pod psa 29.11.2008
Sleva 25% na označené programy pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P.
Průkazy na vyzvání předložte při koupi a kontrole vstupenek.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 421 501 vstup
zdarma.

***
koncert Filharmonie Hradec Králové

Účinkují:
Filharmonie Hradec Králové, Pavel Šnajdr – dirigent,
Markéta Nádvorníková, Šimon Michal
a Matouš Michal – housle.
Program:
Hector Berlioz – Římský karneval op. 9, Eduard Lalo – Španělská
symfonie pro housle op. 21
(I. Allegro ma non troppo), Pablo de Sarasate – Cikánskémelodie
prohousle op. 20, Carmen, fantazie pro housle op. 25, Nikolaj
Rimskij-Korsakov – Španělské capriccio op. 34, Petr Iljič Čajkovskij –
Italské capriccio op. 45

Ida Seidlmanová, starostka města
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DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
KOLÁROVO DIVADLO
Pondělí 10.11.2008 od 9 a 10.30 hodin

TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍNKA
Divadlo KAPSA Andělská Hora
Vstupné: 30,- Kč
Režie: Vlastimil Fischer
Pohádkový příběh o dvou rozpustilých čertech, o závistivé a
mocichtivé paní Hárakšandě, o smutné princezně Amálce, o
zamilovaném čertíkovi Culínkovi, ale hlavně o pekelné perle pro
štěstí, která pohádku trošku zamotá, zlé potrestá, nástrahám odolá a
která nakonec z čertíka člověka udělá.
A vše dobře dopadne. A teď i malý Culínek ví, že bez čárů a bez
kouzlení na světě je mnohem líp. V perle přeci štěstí není, štestí je
mít pro co žít.
Rozverná pohádka plná písniček a humoru se odehrává kdesi v
daleké (nebo i blízké) zemi knížete Slavomíra V. a z části také
v podzemí v říši Lucipera XVII.

PELLYHO DOMY
20. 10. – 8. 11. 2008

Výstava fotografií Olgy Vilímkové a Nadačního
fondu Inka:

PERU a život indiánů
Výstava otevřena v provozní době Infocentra a dále v době
promítacích časů v rámci Mezinárodního festivalu
outdoorových filmů (5. – 8. 11. 2008).
Vstupné dobrovolné - bude věnováno Nadač. fondu Inka.

Kurzy
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Termíny jednotlivých lekcí: 8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2. a
12.2. 2009. Závěrečná lekce s živou hudbou: sobota 14. 2.
Závazné přihlášky přijímáme od 1. 10. 2008.
Kurzovné Kč 1 000,- / pár se platí zároveň s přihlášením.

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
Zahájení: sobota 5. 9. 2009 v 19,00 hod
Kurz zahrnuje 14 lekcí a bude probíhat vždy v sobotu.
Závazné přihlášky přijímáme od 20. 10.
Kurzovné se platí při přihlášení do kurzu:
jednotlivci Kč 1 300,- / pár Kč 2 300,- (podmínkou je
jednorázová úhrada za oba účastníky)
Přihlášky na oba kurzy jsou k dispozici
v Informačním centru nebo na www.policko.cz
*****

Sobota 18. 10. 2008 od 8,30 do 14,00 hod
Pellyho domy, učebna č. 306

VÝTVARNÁ DÍLNA
1/ Práce s pedigem
Potřeby: pedig silnější a slabší, štípací kleště, lavor, ručník
/pedig možno zakoupit v Náchodě - Krámek pro radost a
volný čas, Mlýnská 304 (kousek od polikliniky)/
Kurz určen: začátečníkům i pokročilým

2/ Výroba ručního papíru
Potřeby: toaletní papír - bílý i barevný, ubrousky bílé i
barevné, vylisované květiny, listy, provázky, knoflíky,
sypané čaje, piliny a jiné drobnosti.

3/ Drátování
Potřeby: drát 0,3 mm a 0,4 mm případně i 0,5 mm, kámen,
láhev, svíčku, kleště štípací s kulatými čelistmi.
Cena kurzu: Kč 150,Vede Květa Belanová.
Přihlášky a úhrada kurzovného do 15. 10. 2008 v Pellyho
domech.
*****

Společnost POE EDUCO, spol. s r. o. a Centrum
kultury a vzdělávání Pellyho domy připravili

Odpolední počítačové kurzy pro veřejnost:
1/ Základy obsluhy PC a Internet
Cena kurzu: 1200,- Kč včetně studijní příručky
(24 vyučovacích hodin, uvedená cena je vč. DPH)
Termín: úterý a čtvrtek, vždy 15.30 – 18.30 hod
út 14. 10., čt 16. 10., út 21. 10., čt 23. 10., čt 30. 10., út 4.
11. 2008

2/ Texty v programu MS WORD
Cena kurzu: 950,- Kč včetně studijní příručky
(16 vyučovacích hodin, uvedená cena je vč. DPH)
Termín: úterý a čtvrtek, vždy 15.30 – 18.30 hod
čt 6. 11., út 11. 11., čt 13. 11., út 18. 11. 2008

3/ Tabulky pro začínající uživatele MS EXCEL
Cena kurzu: 960,-Kč včetně studijní příručky
(16 vyučovacích hodin, uvedená cena je vč. DPH)
Termín: úterý a čtvrtek, vždy 15.30 – 18.30 hod
čt 20. 11., út 25. 11., čt 27. 11., út 2. 12. 2008
Bližší informace k jednotlivým kurzům získáte v Infocentru
nebo na www.policko.cz
Přihlášky přijímá: Centrum kultury a vzdělávání Pellyho
domy, Masarykovo náměstí 75, Police nad Metují
tel. 491 421 501, 602 645 332, e-mail: ckv@policko.cz
(PO, ST: 9,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00 hod.
ÚT, ČT a PÁ: 9,00 - 11,30 a 12,30 - 15,00 hod)
Kurzovné se hradí zároveň s podáním přihlášky na kurz!!

Další akce
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MTB STĚNY
cyklozávody na určené trase (okruhy)
a turistický přejezd po cyklotrase Stěny:
Radków - Police n. M. - Radków
Místo konání: Zalew Radków,
sobota 11. 10. 2008
Prezentace: 9.30 – 10.30 hod
Start: 11.00 hod
Kategorie:
• mladší žactvo: čas jízdy 15 min., nar. 1996 a mladší
• starší žactvo: čas jízdy 30 min, nar. 1994-95
• mladší dorostenci: čas jízdy: 40 min, nar. 1992-93
• dorostenci: čas jízdy 50 min, nar. 1990-91
• dospělí: čas jízdy 60 minut, nar. 1979 -1989
• masters: čas jízdy 60 minut, nar. 1978 a starší
• dále: předškolní děti mladší a předškolní děti starší
Pro české zájemce o účast na MTB Stěny
je zajištěna z Police n. M. doprava cyklobusem
(kapacita 40 osob): odjezd!! z polického náměstí v 9.00
hod (nakládka kol od 8,45 hod), odjezd zpět z Radkowa
do Police n. M. cca v 16.30 hod.
Pro všechny účastníky je zajištěno:
drobné občerstvení a propagační materiály: papírová taška,
šňůrka na krk na klíče, bloček, kšiltovka
Pro vítěze:
- diplomy, medaile, poháry a věcné ceny
o celkové hodnotě 1 100 EUR
Propozice závodu a bližší informace na www.policko.cz

*****

Polická univerzita volného času

Přednášky začínají v 14,30 hod a jsou otevřeny zájemcům
z řad veřejnosti za 30 Kč:
8. 10. – Pellyho domy - Mgr. Věra Vlčková: Kuronští –
majitelé náchodského panství
29. 10. – Pellyho domy - Jaroslava Janečková: Hudba
v proměnách staletí
12. 11. 2008 ve 14. 30 hodin - POZOR, koná se v
Kolárově divadle!! - Doc. Jiří T. Kotalík, Ing. David Vávra:
Nejen o šumných městech
*****

Město Police nad Metují pořádá v sobotu 6. 12. 2008

Předvánoční zájezd do Prahy
spojený s návštěvou muzikálu
„PRODUCENTI“ (Hudební di
divadlo Karlín)
Odjezd 6. 12. v 7,00 hod od
polické radnice.
Návrat cca ve 24,00 - 01,00 hod.
V Praze volný program.
Začátek představení v Hudebním
divadle Karlín v 19 hod.
Cena Kč 750,- zahrnuje
vstupenku na muzikál (1. balkón)
a dopravu autobusem.
Bližší informace a závazné
přihlášky: do 15. 10. 2008
v Infocentru v Polici n. M.

Zároveň s přihláškou je nutné uhradit cenu zájezdu!!
Osoby a obsazení muzikálu:
Max Bialystock: Martin Sobotka / Petr Štěpánek, Leo
Bloom: Aleš Háma / Roman Vojtek, Ulla: Ivana Chýlková /
Marika Procházková / Tereza Zelinková, Franz Liebkind:
Martin Dejdar / Jaromír Dulava / Roman Škoda, Roger de
Bris: Lumír Olšovský / Martin Pošta, Carmen Ghia: Rudolf
Kubík / Mojmír Maděrič, Politruk Bohuš Matuš / Tomáš
Savka, Drž mě - Hlaď mě: Světlana Nálepková. A další.
V roce 2002 získali The Producers - Producenti
neuvěřitelných 12 Tony Awards (ze 14 možných) - nejvíce
ocenění v historii této nejprestižnější divadelní ceny. Hudbu,
texty i libreto napsal Mel Brooks na základě svého, dnes již
legendárního, filmu z roku 1968, který byl oceněn
„Oscarem“ za nejlepší původní scénář. Muzikál Producenti
je tedy ověnčen celou řadou rekordů. Jeden rekord si ale
připisuje i Hudební divadlo Karlín. Když vedení divadla
získalo na konci roku 2003 práva k uvádění tohoto
muzikálu, byla to první udělená licence mimo Severní
Ameriku (v té době se totiž muzikál hrál pouze na
Broadwayi a v kanadském Torontu).
Producenti se odehrávají v roce 1959 v New Yorku. Max
Bialystock, neúspěšný divadelní producent, a jeho účetní,
Leo Bloom, dostanou nápad, že by se dalo vydělat mnohem
více peněz uvedením absolutního propadáku, než produkcí
úspěšného titulu. Tajemství spočívá v tom, že vyberou od
investorů mnohonásobně víc peněz, než potřebují, a až se
poprask kolem „propadáku“ utiší, nechají si ten rozdíl.
Finanční úřady se totiž o neúspěšné projekty nezajímají.
„Získáte od investorů milion dolarů, uvedete propadák za
sto tisíc a zbytek si necháte“, navrhuje Leo Bloom. Je však
nutné najít nejhorší hru a nejhoršího režiséra. Obojí se
podaří; muzikál o Hitlerovi přece musí být zaručené fiasko!
Publikum a kritici ale připraví oběma producentům horké
chvilky. Říká Mel Brooks: „Získali jsme asi 30 milionů
dolarů a stálo nás to deset. Kdyby to byl propadák, zbylo by
nám 20 milionů a mohli jsme jet do Ria (jako ‚hrdinové‘
muzikálu). Přáli jsme si, aby to byl propadák“. Do žádného
Ria se nejelo, protože muzikál se po své premiéře na podzim
2001 stal okamžitě senzací a byl beznadějně vyprodán na
měsíce dopředu.

Připravujeme na LISTOPAD
5. - 8. 11. 2008, sál Pellyho domů

Přehlídka dobrodružných, extrémních,
adrenalinových a cestopisných filmů
Kategorie filmů: dobrodružné a extrémní sportovní
filmy, horolezecké a horské filmy, dobrodružné vodní
sportovní filmy, cestopisné filmy.
Letáky se základními informacemi o programu jsou
k dispozici v Pellyho domech a program je umístěn na
www.policko.cz. Podrobný program jednotlivých bloků a
popisu filmů je uveden v katalogu, který je možné
zakoupit v Infocentru za symbolickou cenu Kč 10,-.
Výtěžek z prodeje katalogů je určen pro benefiční projekt
EMIL, určený handicapovaným dětem, které chtějí
sportovat.
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Vstupné:
Jednotlivé filmové bloky nebo besedy: Kč 50,Při koupi 4 ks vstupenek obdržíte 1 vstupenku zdarma.
Permanentka na celý MFOF (9 bloků): Kč 350,Předprodej v Infocentru nebo před zahájením jednotlivých
filmových bloků.
Středa 5. 11.
19,00 - zahájení, filmový blok I.
Čtvrtek 6. 11.
17,30 - filmový blok II. / 19,30 - filmový blok III.
Pátek 7. 11.
17,30 - beseda: AFGHANISTÁN laskavý a krutý (Martin
Mikšovský a Petr Vanžura) / 20,00 - filmový blok IV. /
22,00 - filmový blok V.
Sobota 8. 11.
15,00 - filmový blok VI. / 17,30 - beseda: IRÁN (Lukáš
Synek) / 20,00 - filmový blok VII.
Pátek 7. 11. od 17,30 hod – beseda v rámci MFOF
Martin Mikšovský a Petr Vanžura:
Afganistán laskavý a krutý
Dokumentární snímek autorů Martina Mikšovského a Petra
Vanžury Afganistán - Laskavý a krutý je mozaikou pěti
neobyčejných příběhů „úplně obyčejných“ Afgánců.
Někteří jsou zločinci, druzí oběti, ale všichni mají jedno
společné. Semlela je divoká válečná doba a oni měli to
štěstí, že přežili. A proto mohou o svém osudu osobně
vyprávět. Autentické a spontánní výpovědi tak dávají
nahlédnout za bariéru naprosto odlišné kultury lidí,
nečekaně blízkých.
Hrdinům pěti příběhů propůjčili hlasy herci
smíchovského Švandova divadla a trutnovského Ďyvadla
Neklid.

Den pro prvodárce na Transfuzní stanici
v Náchodě v pondělí dne 10. listopadu 2008
Přijďte všichni, kdo jste dosud nedarovali krev a je Vám
alespoň osmnáct let, rozšířit řady dobrovolných dárců krve.
V poslední době se začíná projevovat nedostatek krevních
přípravků, a proto směřuje naše prosba i k Vám. Věříme, že
Vám není lhostejný osud vážně nemocných lidí a pomůžete.
Přijďte na Transfuzní stanici v Náchodě mezi 6,00 - 9,00
hod. Ráno se doporučuje jen lehká snídaně.
Bližší informace Vám podají zaměstnanci transfuzní stanice
na tel. č. 491 601 427.
Všem, kteří přijdou, předem děkujeme a prostřednictvím
transfuzní stanice si dovolujeme předat malý dárek.
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě

NABÍDKA INFOCENTRA
OTEVÍRACÍ DOBA INFORMAČNÍHO
CENTRA V PELLYHO DOMECH
OD 1. ŘÍJNA 2008
Otevírací doba:
Pondělí
9:00 –
Úterý
9:00 –
Středa
9:00 –
Čtvrtek
9:00 –
Pátek
9:00 –

17:00
15:00
17:00
15:00
15:00

Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e-mail: infocentrum@policko.cz, tel.: 491 421 501

Sobota 8. 11. od 17,30 hod

Beseda v rámci MFOF
Lukáš Synek: Írán - horká země
„Na každém kroku nám
Írán vyvracel svoji všeobecně
rozšířenou neblahou pověst.
Íránci sice žijí ve zvláštním
spojení moderního života a
pevných
muslimských
pravidel, ale místo islámských
radikálů jsme potkávali jen
nesmírně
pohostinné
lidi
snažící se nám všemožně
pomoci. Všichni nás neustále
okukovali a zdravili "hello,
mister", mnoho cizinců se sem
totiž nehrne. Nakonec tedy bylo největším nepřítelem horko
a neuvěřitelný dopravní chaos ve městech. Obdivovali jsme
vyprahlé krajiny, pouště, nedotčené hory i překrásnou
perskou architekturu. Těžko zapomenout například na
skvostný Esfahan, bazar v Zanjanu, pouštní hliněné město
Yazd, oázu Garmeh, ruiny starověké Persepolis nebo
trekking "po íránsku" v pohoří Dena…“
*****

Změna programu vyhrazena.

Miroslav Šmíd
Cesty a návraty

Kraj mého života
BROUMOVSKO

Cena 295,- Kč

Cena 469,- Kč

Hostince Police nad Metují
Cena 150,- Kč

Historické počátky města
Police nad Metují - M. Pichl
Cena 5,- Kč
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Podpořte projekt

„BÍLÁ PASTELKA“
15.10.2008 pomůžete žít ve tmě

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

DVD Police n. Met.
Miroslav Šolc

150,- Kč

Turistický průvodce
Policka
Cena 30,- Kč

Nástěnný kalendář POLICKO 2009
Libor Jenka
139,- Kč

Sbírková akce pro projekt

„POMOZTE DĚTEM!“
v Infocentru v Pellyho domech

Na Báječném dni s Vysokovským kohoutem
byla spuštěna sbírková akce
pro projekt „Pomozte dětem!“.
Občané mohou přispět v Náchodě a v Polici nad Metují
v informačních centrech od 5. září.
Spojencem projektu „Pomozte dětem!“ a zároveň partnerem
této sbírkové akce je webový portál www.doplnek.com.

Předem Vám všem děkujeme za Vaše příspěvky!

Již devátý ročník veřejné sbírky Bílá pastelka letos pořádá
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Ve více než dvě
stě padesáti městech se tak znovu objeví dobrovolníci v bíločerných
trikách a budou prodávat originální bílou pastelku. Výtěžek sbírky
bude použit na speciální výukové programy pro zrakově postižené.
Záštitu nad akcí převzala paní hraběnka Mathilda Nostitzová.
Patnáctý říjen je od roku 1964, pod názvem Den bílé hole,
mezinárodním svátkem zrakově postižených lidí. Podle údajů
Světové zdravotnické organizace žije na celém světě asi 180 milionů
lidí s vážným zrakovým postižením, z toho více než 40 milionů
nevidomých.
Člověk, který přišel o svůj zrak, je více či méně odkázán na
solidaritu ostatních. Právě tento den je příležitostí rozhlédnout se
kolem sebe a projevit účast s nevidomými. Téměř každý z nás si
někdy na vlastní kůži zažil tu chvilku nejistoty a strachu při pohybu
poslepu – třeba když na schodech náhle zhaslo světlo nebo při hře
„na slepou bábu“. Žijí však mezi námi lidé, kteří se bez zraku musí
obejít 24 hodin denně. I ty nejobyčejnější činnosti všedního dne pak
vyžadují vedle odhodlání, pevné vůle a soustředění také jistou dávku
speciálních dovedností.
Cílem projektu je pomoci nevidomým a slabozrakým k maximální
samostatnosti a navrácení zpět do běžného života, např. formou
výuky prostorové orientace a samostatného pohybu, výuky čtení a
psaní Braillova bodového písma, doporučením vhodných
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a nácviku práce s nimi.
SONS a obecně prospěšné společnosti Tyfloservis a TyfloCentra
spolupracují na poskytování komplexní škály služeb pro zrakově
postižené na celém území České republiky. Jejich služby zahrnují
výuku speciálních dovedností nezbytných pro zrakově postižené,
průvodcovské a předčitatelské služby, poradenské služby, nácvik
ovládání speciálně upravených počítačů a elektronických pomůcek.
Dalšími projekty realizovanými těmito společnostmi jsou podpora
zaměstnanosti zrakově postižených, komentované kino, výcvik
vodicích psů, odstraňování architektonických bariér (např. zvukové
značení přechodů, tramvají, metra nebo speciální dlažba) a také celá
škála volnočasových a sportovních aktivit.
Jak podpořit Bílou pastelku?
* zakoupením bílé pastelky od dobrovolníků v ulicích měst dne 15.
října 2008
* kdykoli přispěním do kasiček v podobě černého vodicího psa
v obchodech
* zasláním dárcovské SMS zprávy v hodnotě 30 Kč ve formátu DMS
PASTELKA na číslo 87777
* převodem na účet 19-99663399/0800
Děkujeme za vaši podporu.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel.: 221 462 462, sons@sons.cz,
www.bilapastelka.cz

Kde Bílá pastelka proběhne
v Královéhradeckém kraji?
Hradec Králové, Broumov, Červený Kostelec, Česká Skalice,
Dobruška, Dvůr Králové, Hořice v Podkrkonoší, Hostinné, Hronov,
Chlumec nad Cidlinou, Jaroměř, Jičín, Kostelec nad Orlicí, Náchod,
Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Opočno, Police
nad Metují, Rychnov nad Kněžnou, Smidary, Stěžery, Trutnov,
Třebechovice pod Orebem, Úpice, Vrchlabí
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Poděkování
Dne 15. září 2008 jsme se zúčastnili televizní soutěže
Bludiště v Ostravě. Po přijetí do ní se nám vyskytly určité
potíže spojené s financováním této akce. Dali jsme hlavy
dohromady a za přispění rad některých rodičů jsme se
rozhodli, že zkusíme sami oslovit několik lidiček z našeho
města a získat tím sponzorské dary. K naší velké radosti
jsme získali obnos, který nám pokryl všechny náklady.
Chtěli bychom co nejupřímněji poděkovat níže uvedeným
sponzorům za jejich velkorysé příspěvky: MěÚ Police nad
Metují, Zš a Mš Police nad Metují, Skrblíkův ráj, Hauk a
Syn s.r.o, Blue fly, Guseppe, Toma natura, Primátor a
příspěvky publika. Naše velké poděkování patří též
Stanislavu Rubáčkovi, který obětoval svůj čas, se vším nám
radil a pomáhal. Vyrobil nám společně s firmou Langhamer
balancovník, na kterém jsme mohli trénovat. Jedno
odpoledne jsme absolvovali výlet do lanového centra
v Adršpachu. Užili jsme tam spoustu legrace a hlavně jsme
získali zkušenosti, o kterých jsme si mysleli, že se nám
v Bludišti budou hodit. Když byly veškeré přípravy
a organizace dokončeny, mohlo se vyrazit. V pondělí ráno
jsme vyjeli směr Ostrava. Naše díky patří panu řediteli
a panu Mičolovi za jejich ochotu nás doprovázet na této
akci. Všichni jsme ocenili, jak nás udržovali v dobré náladě
a pohodě. A teď něco málo z natáčecího studia. Naši
protihráči z Gymnázia Litomyšl byli velmi kamarádští
a poradili nám s některými úkoly týkajícím se soutěže,
protože byli vítězi předešlých dvou kol. Všichni jsme si tam
užili spoustu legrace a zažili jsme spoustu nových zážitků.
Dlouho jsme přemýšleli o názvu, který nás bude nejvíce
vystihovat. Zvažovali jsme název Poličáci, ale díky našim
spolužákům, kteří se složili na našeho maskota, kterým byl
delfín, zvítězil název Delfíni z Kvíčerova. Jsme opravdu
rádi, že jsme si to mohli vyzkoušet.
Naše motto bylo: „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.

Jaroslav Cita

Volná místa v MŠ
Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují
upozorňuje všechny rodiče dětí v předškolním věku, že ve
svých zařízeních, kterými jsou Mateřské školy v České
Metuji, Velkých Petrovicích a Bezděkově nad Metují, máme
stále volná místa pro umístění jejich dětí. V našich
mateřských školách se neplatí měsíční poplatky.
Mgr. Karel Nývlt, ředitel školy
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Z POLICKÉ MATEŘINKY
Září v naší mateřince proběhlo ve znamení několika
akcí.
První z nich byla účast na podzimní výstavě v Pellyho
domech, kde se návštěvnicí mohli přesvědčit o šikovných
ručkách nejen starších dětí a předškoláků - svou troškou do
mlýna přispěly i děti nejmenší. Akci perfektně zajistily pí
uč. Šimková a Kleinerová.
Děti ze tříd Berušek a Kopretin přivítaly do života
miminka v rámci Vítání občánků pěkným vystoupením pod
vedením pí uč. Hornychové.
Starší děti se také zúčastnily divadelního představení
s dopravní tématikou v Kolárově divadle.
Pro rodiče dětí ze tříd Kopretin a Berušek se konala
schůzka rodičů, kde jsme se navzájem informovali o všech
možnostech, jak dětem zajistit pokud možno bezproblémový
pobyt ve školce. Další změnou je možnost placení poplatků
za MŠ a obědy bezhotovostním převodem na účet. Rodiče
také mají možnost vybrat svým dětem činnost některého
z kroužků, které vedou mimo svou pracovní dobu některé
paní učitelky.
Jak sami vidíte, nápadů na činnosti je dost a dost.
Budeme Vás o nich v průběhu školního roku rádi
informovat.
Kolektiv učitelek MŠ

Polická univerzita volného času –
aneb z lavic polické Alma Mater
A je to opět tady. Od severu zadul chladný vítr a teplé
letní dny odvál nenávratně do minulosti. Tím také ukončil
letní prázdniny a s nimi související lenošení žáků či studentů
škol všech stupňů a pozval je opět do školních škamen.
Nejinak tomu bylo i u posluchačů Polické univerzity
volného času, kteří se ve středu 10. září znovu sešli ve
společenském sále Pellyho domů, aby zahájili podzimní
semestr, ve kterém se pokusí alespoň částečně dohnat to, co
v mládí, často vlastní vinou, nestihli.
Aby start do nové sezóny nebyl tak náhlý, o to se
postarali tradičně žáci místní ZUŠ, respektive jejich žesťové
trio, které posluchačům nabídlo ze svého repertoáru čtyři
barokní skladby. A snad je možno říci, že se nevyplnily
obavy pana ředitele Bořka, který hudebníky uváděl, že by se
dvouměsíční pauza mohla promítnout na výkonu mladých
muzikantů, naopak posluchačům se vystoupení jistě líbilo,
což dali svým potleskem patřičně najevo.
A pak už slovo převzala první lektorka podzimního
semestru, paní Zuzana Černá, která nás zavedla do Turecka
a do světa islámu vůbec. Pohovořila o vzniku moderního
tureckého státu a jeho zakladateli Mustafa Kemal
Atatürkovi, o jeho reformách, které spočívaly především
v sekularizaci, t.zn. oddělení role náboženství od státu, dále
zavedení latinky namísto písma arabského a mnoha dalších
změnách, které přiblížily někdejší Osmanskou říši k západní
civilizaci. Své vyprávění doložila vlastními zážitky a mnoha
snímky ze svého pobytu v této zemi. V další části přednášky
se zabývala islámem, jeho rolí v současném světě a názory
na tuto roli ve světě neislámském. Je jen škoda, že mnoho
informací z této jistě zajímavé přednášky uniklo pro špatnou
srozumitelnost.
O 14 dnů později se posluchači PUVČ sešli ve
společenském sále Pellyho domů znovu. Tentokráte je
přednášející lektor, pan Martin Husták pozval, na rozdíl od
lekce minulé do zcela jiných končin. A byly to končiny

rovněž velmi atraktivní, prostory, kde vládnou především
ptáci, letadla a lidé s leteckými sporty spojení. Pan Husták
v přednášce nazvané Aviatika probral hlavní disciplíny
aviatiky, tj. létání bezmotorové i motorové, parašutismus a
paragliding i létání balonové. Popsal historii leteckého
sportu na Náchodsku od dob 1. republiky až do dnešní doby,
historii jednotlivých letišť, nezapomněl ani na významné
letecké sportovce, kteří často reprezentovali naši republiku i
na mezinárodních soutěžích (např. Ivan Tuček, mistr světa
v letecké akrobacii) a zmínil se i o významu sportovního
letectví pro národní hospodářství (zemědělské letouny,
hlídkové požární lety apod.). Z celého vystoupení
přednášejícího přímo vyzařovalo zaujetí a nadšení pro
tohoto koníčka, ale také z něj vyplynulo, kolik tohoto elánu,
ale i tvrdé práce ostatních leteckých nadšenců bylo a je
potřeba k činnosti středisek sportovního létání. Velmi
poutavé
vyprávění,
doprovázené
mnoha
snímky
vyprovokovalo nakonec i poměrně bohatou diskusi, při které
se posluchači dověděli mnoho dalších zajímavostí.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Základní umělecká škola informuje…
Komorní orchestr ZUŠ OPĚT NA
ŽOFÍNĚ
Dětský komorní orchestr se stal již poněkolikáté vítězem
rozhlasové soutěže Concerto Bohemia.
Velice si tohoto vítězství vážíme. Ač to vypadá
jednoduše - být již po několikáté finalistou této soutěže není přitom vůbec snadné obstát v konkurenci studentských
orchestrů ze základních uměleckých škol a konzervatoří
z celé republiky.
Srdečně Vás - naše fanoušky - zveme přímo do paláce na
Žofíně v sobotu 15. listopadu 2008.
Tento koncert vysílá přímým přenosem Český rozhlas 3
- stanice Vltava v 19.00 hodin a Česká televize odvysílá
záznam tohoto koncertu ve vánočním období 27. prosince na
programu ČT 2.
Vstupenky na Žofín (případně místo v našem autobuse)
můžete objednat do 20. října v kanceláři školy. Autobus
s orchestrem bude odjíždět do Prahy 15.11.2008 v 10 hodin
od budovy ZUŠ.
Michaela Michalová

Tímto snímkem se vracíme k vítězství DKO v této soutěži
v roce 2006
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INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ
9.TŘÍD ZŠ
Ve dnech 31.října a 1. listopadu 2008 se v prostorách
haly Hamra v Náchodě uskuteční prezentační akce
středních škol pod názvem PRO FUTURO – VÝSTAVA
STŘEDNÍCH
ŠKOL
REGIONU
KLADSKÉ
POMEZÍ. Záštitu nad přehlídkou přijali poslankyně
Parlamentu ČR paní Zdeňka Horníková a pan Ing.
Oldřich Čtvrtečka, starosta Města Náchoda. Akce se
koná s finanční podporou Kraje.
Na výstavu je přihlášeno více než 30 vystavovatelů a
dohodou se základními školami bude organizována doprava
žáků 9. tříd z regionu. Partnery akce jsou Regionální
hospodářská komora SVČ – Jednatelství Náchod,
CzechTourism Praha, Branka o.p.s. Náchod, ACADEMIA
MERCURII soukromá střední škola Náchod. Hlavním
partnerem je TYCO ELECTRONICS Trutnov. Generálním
sponzorem je Česká spořitelna OP Náchod. Cílem akce je
poskytnout žákům 9. tříd a jejich rodičům informace o
nabídce oborové struktury všech typů středních škol.
Součástí Výstavy je soutěž pro žáky 9. tříd „POZVI A
VYHRAJ“, sponzoři Hotel Kristýna Špindlerův Mlýn a
Hotel TOMMY Náchod. Mediálními partnery akce jsou
Český rozhlas Hradec Králové a Noviny ECHO.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti v pátek 31.
října od 8 do 17 hodin, v sobotu 1. listopadu 2008 od 8
do 13 hodin. Vstup na přehlídku je bezplatný !
za pořadatele Ing. Vladimír Štěpánek

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
Ani září se nedalo zahanbit počtem uzavřených sňatků na Policku:

5.9.
5.9.
6.9.
12.9.
19.9.
19.9.
20.9.
20.9.
26.9.

Gymnázium Broumov
přijme
učitele(ku) angličtiny
a učitele(ku) tělesné výchovy.
Nástup dle dohody. Byt možný.
Kontakt: 731 159 960, reditel@gybroumov.cz

STATISTIKA

Vlastimil Kráčmar a Lenka Jelínková
Martin Peterka a Leona Hurdálková
Jaroslav Elišák a Hana Schiguthová
Karsten Krämer a Jitka Oppitzová
Martin Pelda a Helena Králová
pár chce zůstat v anonymitě
Petr Janás a Kateřina Kristelová
- církevní sňatek v kostele na Bezděkově
Petr Ježek a Zuzana Kostohryzová
- církevní obřad na Ostaši
Jiří Kollert a Pavla Rosičková

5.9.2008 Martin Peterka a Leona Hurdálková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 27.9.2008 jsme přivítali 12 malých občánků,jsou to:

PATRIK
ANETA
MARKÉTA
MICHAL
VÍT
ELIŠKA

BRUSNICKÝ
VAJSAROVÁ
MATĚJCOVÁ
FATKA
HANUŠ
ŠTANCLOVÁ

LAURA
ZUZANA
JÁCHYM
JAN
NATÁLIE
VÁCLAV

KLÍMOVÁ
JIRÁSKOVÁ
JANSA
DVOŘÁK
ŠORFOVÁ
RYDLO

K 31. 8. 2008 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4265 obyvatel.

JUBILEA
V září 2008 oslavili životní jubilea:
70 let
pan Heinz Schirlo
paní Hana Krejčová
pan Karel Beneš
75 let
paní Anna Krtičková
pan Miroslav Škop
80 let
paní Marie Škopová
paní Ludmila Švorčíková
pan Jan Hofman
pan František Schmidmayer
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.

Patrik

Laura

Aneta

Zuzana

Markéta

Jáchym

Michal

Jan

Vít

Natálie

Eliška

Václav
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DIAMANTOVÁ SVATBA
V sobotu 27.9.2008 oslavili krásné výročí „Diamantovou
svatbu“ manželé Josef a Irena Ptáčkovi.
Brali se přesně 27.9. před 60 lety v Malých
Svatoňovicích. S ohledem na zdravotní stav slavili jen
v rodinném kruhu. Přejeme jim k tomuto významnému
jubileu jen pevné zdraví, pohodu a spokojenost do dalších
společných let.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Polická základní
organizace zahrádkářského
svazu informuje
Podzimní výstava
Alespoň jednou fotografií se vracíme k podzimní
výstavě. Chceme poděkovat všem návštěvníkům, kteří přišli
a kterým se snad výstava líbila. Další dík patří těm, kteří se
nebáli a vystavili své výpěstky, výrobky a svou práci.

Poděkování
Touto cestou chci poděkovat rodině Rusových, kteří v neděli
21.9.2008, poskytli pomoc mé matce pí Scholzové.
Je vidět, že z lhostejností k okolí, to přece není tak špatné,
aspoň v našem městečku.
Ještě jednou diky D. Hanušová

Sauna v Polici : přijďte pobejt
Tak už se zase rok s rokem sešel a začíná nám saunová
sezona. I počasí venku naznačuje, že přišel čas saunování.
Proto si dovoluji pozvat všechny zájemce o prohřátí, ať
už suchým teplem anebo infra zářením do polické sauny.
Zveme všecky. Saunování je zdraví prospěšné pro všechny
věkové kategorie. Ať už ty, co to zkusili anebo ty, kteří to
teprve zkusit chtějí. Provoz sauny zajišťuje zkušená
saunerka s oprávněním, paní Magda Macounová, tel.: 605
730 580.
Saunu najdete v prostorách turistické ubytovny TJ
Spartak Police.
Provozní doba sauny je ve čtvrtek pro ženy a v pátek pro
muže, v době od 17,00 do 22,00 hod.
Provoz sauny je pod stálým hygienickým dohledem
státního zdravotního ústavu.
Ceny za saunování jsou obvyklé jako v okolních saunách
regionu. To, že pravidelné saunování je zdravotně
prospěšné, o tom není pochyb a je prokázáno. Organismus
člověka se pročistí, imunitní systém posílí a mysl projasní.
Přijďte pobejt.
Za saunu Dr. Jiří Pavel

Všem se líbila práce mladého Martina Šrejbra, který se
představil s vyřezávanou zeleninou a ovocem. Pokud vás
jeho práce zaujala a chtěli byste koupit originální dárek pro
své blízké, je možné se s panem Šrejbrem domluvit na
telefonním čísle 774 827 191.

Za ZO ČZS Zdeněk Novotný
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Seniorské aktuality
Tak už je po prázdninách a Senior klub Ostaš se 17. 9.
setkává se svými přáteli. Je už tradicí milá návštěva, náš
host. Dnes byly dvě. Paní starostka města Ida Seidlmanová a
pí řed. knihovny Věra Plachtová. Pod taktovkou
předsedkyně pí H. Pivoňkové běžel celý odpolední program.
Byl pestrý, to se dočtete. „Šlape to“ správně čtete jen s tím
rozdílem, že nejde o partu hudebníků, ale název zajímavé
akce. První „vejšlap“ se koná již ve čtvrtek v 16.00 hodin,
sraz před radnicí a toto „čtvrtkování“ se bude periodicky
opakovat. Jedná se o kondiční pochod přírodou, cestou
necestou cca 8 km, pochopitelně se zastávkou na
občerstvení. Víte, jak je důležitý pitný režim. Senioři
nemohou zůstat stranou!
Vánoce ještě na dveře nebuší, ale při vzpomínce na ty
loňské, jak jsme při zpěvu koled „plavali“ v textu se zrodil
nápad předejít toto faux-pas a ty naše, klasické, již zadat
tištěné včas a nedat průchod chabým výmluvám na tu
sklerózu. Určitě se najde nejeden talent, či antitalent a just
po tom občerstvení si nějakou „vystřihne“.
Knihovna předložila rovněž pestré menu. Tady se
nebude „čtvrtkovat“ den D bude pro změnu úterý. Sraz
nikoliv před radnicí, ale již v 15.00 hodin v dětské čítárně,
kde v příjemném prostředí u voňavého šálku čaje nebo
kafíčka si připomeneme velikány – literáty. Přijďte si
poslechnout krásu čteného textu a připomeňme si ty, kteří
mají kořeny v našem regionu – S. Bouška, A. Jirásek, K.
Čapek, B. Němcová a zklidníme svoji mysl
v přetechnizované, hektické době ...
Ti, kteří drží krok a jsou stále in se mohou přihlásit do
kurzu na počítače. Ten proběhne až v březnu. Šikulky,
chcete se pochlubit se svými pracemi? I tady bude
příležitost. Čeká nás i setkání se spisovatelkou. Po klášteře
má oblíbená Černá hodinka svoje příznivce i v Pellyho
domech chystá se „Den poezie“ a „Vánoční“, nejen
novoročenky, ale obrázky i korespondence Mistra Vladimíra
Komárka. Termíny budou vždy avizovány.
Zlatý hřeb odpoledne byl dokument pana Františka
Pivoňky. „Jak jsme objevovali Ameriku aneb cesta do
Ameriky“ Nevšední zážitky šesti statečných, kteří tuto cestu
absolvovali. Země nepředstavitelných možností, rezervací,
kaňonů, parků, úžasných staveb, hotelů. V sále při promítání
by bylo slyšet snad i spadnout špendlík, jak nás tyto záběry
zaujaly. Vždyť účastníci zájezdu považují tuto dovolenou za
nejkrásnější ve svém životě. A poděkování Pivoňkovým za
precizní, bezproblémové soužití bez újmy na zdraví jim za
všechny řekla upřímně org. referentka pí Hana Tremčinská.
Všude se setkali s milými, slušnými lidmi. A to je tečka. My
pouze vizuálně přítomni se těšíme na kazety a zpříjemníme
si tak dlouhé večery a navštívíme i Las Vegas, ale nejen to...
Veselý nástup do smutnějšího podzimu a zase
v listopadu se dozvíte jak senioři cestovali do Kutné Hory,
navštívíme zámek Žleby a oboru.
Kde nás najdete www.meu-police.cz, záložka sport a
volný čas
Hana Krejčová

Polický senior klub na cestách
My senioři jsme opět cestovali
a tentokráte do
středočeského kraje a okresu Kutná Hora.
Ráno 25. 9. 08 nebylo zrovna přívětivé, ale přece jen se
počasí cestou vylepšilo a zámek Žleby a historické město

Kutná Hora nás přivítalo, jak se patří. Přívětivou tváří
s mnoha zážitky.
Samozřejmě velkou zásluhu na tom mají naši osvědčení
cestovatelé Pivoňkovi, Ivana Richterová, Hanka Tremčinská
a také ti, co nám drží a opatrují kasu– Němečkovi.
Naše první zastávka byla na zámku Žleby a bylo v něm
co k vidění.Krásný zámek Žleby vypadal nepřístupně, ale jen
na chvíli.Později jsme pronikli do jeho tajů a on nám nabízel
nevídané věci. Tak trochu historie. Zámek byl původně
gotickým hradem pánů z Lichtenburku z dob před rokem
1289. Žlebský hrad byl také královským majetkem a byl
Karlem IV.zastavován různým držitelům.Po zničení husity
prošel renesančními a barokními úpravami . Do dnešní
podoby byl přestavěn Karlem Vincencem Auerspergem v
letech 1849 – 1868 podle anglických předloh. Uviděli jsme
stěny, pokryté koženými tapetami z jelenů , sbírky vitráží se
starožitnostmi , velké množství zbraní a rytířského brnění.
Na výzdobě zámku se podílela i manželka Vincence Karla,
princezna Vilemína z Colloredo-Mansfeldu, na kterou přešlo
panství r.1867. R.1877 převzal panství kníže
Ferdinand,
poslední potomek rodu Auerspergů,který r.1942 zemřel a
panství převzala Marie z Trauttmansdorfu a držela je do
r.1945, kdy byl zámek zestátněn a je stále ve vlastnictví
státu.
A jak průvodce praví, tyto dobové dokumenty uchovaly
do dnešní doby zámek jakousi “užitou sbírkou starožitností“
s jedinečnou atmosférou, což my poličtí senioři můžeme
potvrdit.
Další výlet směřoval do Kutné Hory, abychom tam mohli
obdivovat chrám sv.Barbory. Ten stojí, jak jsme se
dozvěděl,i trochu na vzdor. Ve výzdobě nad levým vchodem
je plastika horníka, otočeného zády k městu , který si
přidržuje kutnu a trochu odkrývá své pozadí. Byl zde
umístěn v době, kdy se kutnohorští podnikatelé , v řeči
dnešní terminologie, spojili proti zástupcům krále a lze to
chápat jako univerzální symbol. Sv. Barbora měla
konkurovat pražskému Svatovítskému chrámu a zdá se, že
se tento počin povedl. Chrám byl budován z velké části pod
patronací horníků, a proto byl zasvěcen jejich ochranitelce,
svaté Panně Barboře.
Před námi se tyčí stavba, započatá v r.1388 a definitivně
s přestávkami ukončená v r.1905. Byla budována bez
techniky, řeklo by se v dnešních rozměrech na koleni a
přesto stavebním výrazem, krásou a mohutností docílila
duchovní síly a působivosti. Na stavbě se podíleli takoví
velikáni jako první projektant chrámu Jan Parléř, syn
stavitele Svatovítského chrámu,Matyáš Rejsek a Benedikt
Ried. Obdivovali jsme síťovou Rejskovu klenbu a Riedovu
krouženou klenbu. Naše myšlenky se v těchto okamžicích
vzdalovali malosti a všelijaké neschopnosti lidského
porozumění. Zdá se, že vše, co nedosahuje této povzbuzující
duchovnosti je v životě pomíjivé. A tak se často zahleďme do
klenby kostelů, ať vidíme dále než na naše chtění a
pachtění. Obdivovali jsme se také hlavnímu novogotickému
oltáři Poslední večeře Páně , vitrážím oken a všemu, co jsme
tam vzhlédli včetně varhan s několika tisíci píšťal.
A tak bychom mohli vyjmenovávat jednotlivosti té krásy,
ale člověk je živ nejen duchem. Navštívili jsme proto i
některé restaurace a hospůdky a posilnili se na zpáteční
cestu. Závěr výletu se vydařil a krásné vzpomínky si
zapíšeme do paměti a srdce.
Také bychom měli poděkovat. panu řidiči Patzeltovi,
který nás na nebezpečných silnicích dovezl bezpečně domů.
Členky Klubu B. a J. Seidelovy
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Náš tajný výlet
V sobotu 20. září 2008 se uskutečnil další výlet, který
pořádal Fond pro pozůstalé v Polici n. Met. Tentokrát to měl
být výlet na celý den, laciný a tajný. Tak zněl úkol.
V sobotu ráno se sešlo celkem 46 členů a nečlenů
v očekávání, co bude? Důležitý moment, byl, že nám poprvé
nepřálo počasí, jak bychom potřebovali. Ale plni odhodlání
jsme vyrazili směrem k Broumovu. Cestou se vedla diskuze,
kam to tak na tuhle stranu asi bude?
První zastávka byl a v Martínkovicích v kostele. Je to
barokní památka, velice cenná. Z peněz ministerstva kultury
se celá opravuje. Kostel se návštěvníkům otevírá jen
mimořádně, protože ho již třikrát zloději vykradli. U vchodu
jsme si přečetli nahlas historii kostela i pověsti o jeho okolí.
Po vnější straně hřbitovní zdi je vzácná „Křížová cesta“.
V kostele jsou krásné fresky sv. Jiří a sv. Martina a
starodávné varhany, které se opravují.
Další zastávkou byla návštěva u ohrady muflonů a
daňků. Vstupenkou byla bedýnka jablek. Nejdřív se nás
trochu báli, ale pak je vůně jablek přilákala až ke plotu.
Každý z nás si nějaké to jablíčko hodil přes plot.
Na jedenáctou jsme měli zajednaný oběd v „Chatě pod
Korunou“. Většina z nás tam byla poprvé. Chata je
postavena na lesní mýtině ve stylu „Kovbojských salónů“,
někdy v třicátých letech minulého století a je trochu
ošumělá. Ale to nic neubralo na chuti oběda „Vepřo, knedlo,
zelo“. A protože venku byla zima a uvnitř taky, tak jsme si
dali na zahřátí Grog a bylo veselo ...
Pokračovali jsme v našem putování a zastavili na letišti.
Počasí nám tedy moc nepřálo, ale kdyby bylo pěkně, měli
jsme slíbeno, že budeme létat. A protože se létat nedalo,
poskytla nám ochranu útulná klubovna a horká káva. Po
velice zajímavé a obšírné přednášce o historii a činnosti
Broumovského letiště, kterou nám zajímavou formou
přiblížil pan Prikner, jsme měli možnost si prohlédnout
všechna letadla v hangáru zblízka. Zavzpomínali jsme i na
slavné členy jejich klubu a piloty, kteří pocházejí přímo
z Police nebo jeho okolí. Zavzpomínali jsme i na různé
nehody, které toto letiště v průběhu let postihlo. Osvěžení a
prohřátí jsme pokračovali ve svém putování po našem
Broumovském výběžku, po místech, která vlastně ani
neznáme a máme, je jak se říká, přímo za humny. Dojeli
jsme do Hejtmánkovic. Naší další vstupenkou bylo 40
tvrdých rohlíků a bedna jablek. Navštívili jsme oboru jelenů.
Pan hajný Středa vzal kbelík a hůl a začal bubnovat. A
tloukl tak dlouho, až celé stádo přišlo až k nám. To jsou

kusy!? Laně prý mají metrák a jeleni ještě víc. A mají veliké
parohy. Na každé větvi šest špic. Pan hajný nám o nich
vyprávěl a oni se předváděli jako na přehlídce. Dokonce
nám i několikrát zatroubili. Je to zážitek, vidět tak velké
stádo pohromadě a hlavně zblízka.
Rozloučili jsme se a pokračovali v cestě směrem do
Teplic. Dojeli jsme až do České Metuje na Robotickou
mléčnou farmu. Průvodce nám dělal náš člen pan Karel
Berka. A velice zasvěcený výklad zaujal hlavně ty, kteří
pamatují, jak to kdysi v zemědělství a hlavně v chovu krav
vypadalo. Všechno jsme si prohlédli. Viděli jsme i robota na
dojení krav. Viděli jsme celou tu počítačovou automatiku.
Ustájeno je 400 krav a celá obsluha čítá šest lidí, kteří se
střídají ve dne i v noci 365 dní v roce.
Bylo už navečer a tak jsme se těšili, kde že bude slíbená
večeře – guláš a knedlík? Jeli jsme na Žďár, Polici,
Bukovici, Pěkov a pořád nikde autobus nezastavil. Už to
bylo dost napínavé. A skončili jsme na Lachově na
„Kačeří“. Je to moc pěkně a vkusně přestavěný selský dvůr
na výletní restauraci na kopci. Guláš neměl chybu a nálada
byla výborná. Škoda jen, že nebylo lepší počasí. Byli
bychom si víc užili krásných pohledů do kraje. Naše hora
Ostaš, Bor a Hejšovina i Ruprechtický Špičák a možná i
panorama Krkonoš. Snad jindy.
K dobré pohodě jistě přispěla výborná a spolehlivá jízda
pana řidiče CDS pana Patzelta. A dík všem účastníkům za
toleranci a pochopení při improvizaci, kterou jsme museli
využít vzhledem k nepřízni počasí. Konec dobrý – všechno
dobré. A už se těšíme na další výlet...
Marie Chaloupková

Aktuální informace z DFPP
Dobročinný fond pro pozůstalé v Polici n. M. a okolí
bude v příštím roce slavit 85. výročí od jeho založení. Jeho
ustavení se konalo 29. června 1924 Valnou hromadou
Dobročinného fondu pro pozůstalé po členech hasičských
sborů se sídlem v Polici n. M. v působnosti hasičské župy
Metuj, to znamená všechny obce Policka. Postupně se
přidaly sbory také z Hronova, Velkého Dřevíče a Vrchovin.
Hlavním účelem vzniku byla sociální finanční výpomoc
v případě úmrtí člena. Situace normálních lidí, zvláště
ekonomická ,byla velice složitá a těžká, proto každá
finanční pomoc přišla vhod. Lidé si uvědomili, že jedině
touto cestou mohou alespoň částečně zmírnit těžkou situaci,
která pro ně nastala.
Toto platí i pro dnešní dobu, kdy náklady na vše, co je
spojeno s pohřbem, stále stoupají. Po celou dobu existence,
ať byl režim jakýkoliv, vyplácí se pozůstalým 2.000,- Kč při
výběru 2,- Kč. Průměrný počet členů musí být tisíc.
Poslední dobou se ozývají hlasy, že by se mělo vybírat
více a tím více i vyplácet. V minulých měsících proto byla
ve všech obcích provedena anketa, zda členové souhlasí se
zvýšením. Velmi velká většina byla pro, protože jakou cenu
mají dnešní peníze??? Mnozí si ještě neuvědomují, že
dnešní vláda zrušila sociální dávku 5.000,- Kč pohřebného.
A kdo nám přispěje? Jenom sami sobě!
Proto výbor fondu rozhodl pověřit užší vedení fondu,
aby vytvořil za tímto účelem podklady pro nový návrh
vyplácení pohřebného. Tato skupina jednala 2x v hotelu
Ostaš 18. června a 10. července. Tam vznikl návrh, který byl
projednán na výborové schůzi 10. srpna 2008. Členové
výboru souhlasili a doporučili tento návrh předložit valné
hromadě. Ta by se měla konat pravděpodobně mimořádně
s Mikulášskou zábavou v prosinci a schválit tento návrh,
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aby mohl fungovat již od příštího roku. Ještě bude
upřesněno.
Úpravy jsou přeloženy takto:
Členský příspěvek by se zvýšil z 20,-Kč na 40,-Kč. To
jsou náklady na režii, dopravné, poštovné a pod.
Příspěvek na zemřelého by byl 5,- Kč a vyplácelo by se
5.000,- Kč. Výběr by se prováděl už při úmrtí 4 členů x 5,Kč t.j. 20,- Kč. Z toho vyplývá, že průměrný výběr i
s členským příspěvkem by byl asi 140,- Kč za rok.
Pohřebné se bude vyplácet podle nového návrhu dle
délky členství ve fondu takto:
Do 1 roku členství
Od 1 – 5 let členství
Při dovršení délky členství 5 let a více

SOUHVĚZDÍ PODZIMNÍ OBLOHY – pohled k jihu

0,- Kč
2.000,- Kč
5.000,- Kč

Proto zveme nové členy dříve a ne až na poslední chvíli.
Protože za krátkou dobu si nikdo tyto peníze nenaspoří. Jsou
to první peníze, které v těžké chvíli dostanete.
Vezměte tento článek na vědomí, promyslete,
propočítejte a přijďte mezi nás, neboť nikdo neví dne ani
hodiny a nikdo nám nic nedá!
Na vědomost dává výbor fondu DFPP v Polici nad
Metují
Za výbor fondu místopředseda J. Heinzl

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ

PODZIMNÍ OBLOHA
Pozorování souhvězdí podzimní oblohy bývá nepříznivě
ovlivňováno deštivým počasím. Za jasných nocí, kterých je
v tomto období poskrovnu, přicházejí také mrazíky…
Souhvězdí léta se budou pozvolna přesouvat k západu.
Podzimní obloze bude dominovat Pegas, který představuje
bájného okřídleného koně. Souhvězdí najdeme v polovině
října kolem 23 hodiny asi 70° nad jižním obzorem (viz
připojená mapka). Na toto souhvězdí těsně navazuje další
významná postava starověkých bájí: Andromeda, dcera
krále Cefea a královny Kasiopeji. V souhvězdí Andromeda
najdeme i bez dalekohledu malý mlhavý obláček. Tím
obláčkem je „mlhovina v Andromedě“, přesněji galaxie
s katalogovým označením M31. Nachází se ve vzdálenosti
2.5 milionu světelných roků od Slunce a je nejvzdálenějším
objektem, který můžeme uvidět bez pomoci dalekohledu.
Podle mapky můžeme na podzimní obloze vyhledat i
další souhvězdí, většinou méně nápadná. Zde je třeba
jmenovat tzv. souhvězdí zvěrokruhu (v pořadí od západu na
východ): Kozoroh, Vodnář, Ryby, Beran.
Za příznivých pozorovacích podmínek uvidíme jižně od
Vodnáře souhvězdí Jižní ryba s jasnou hvězdou nazvanou
Fomalhaut. Tato hvězda měla pro starověké hvězdáře
mimořádný význam. Když spatřili nad obzorem
Fomalhauta, ohlašovali konec léta a začátek podzimu.
Jižně od souhvězdí Ryb se nachází rozsáhlé, ale
nevýrazné souhvězdí Velryba s hvězdou Mira. (V překladu
„podivuhodná“). Mira je nejznámější dlouhoperiodickou
proměnnou hvězdou. Znamená to, že v dlouhém časovém
úseku mění jasnost. V maximu jasnosti ji můžeme pohodlně
pozorovat i bez dalekohledu. V minimu však potřebujeme
astronomický dalekohled. Maximum jasnosti hvězdy Mira
nastane na konci r. 2008.

Pohledy do vesmíru
Letní čas (SELČ) končí v neděli 26. října, kdy se o třetí
hodině SELČ posunou hodiny zpět na druhou hodinu
SEČ.
SLUNCE 23. října ve 3 hodiny 8 minut SELČ vstupuje do
znamení Štíra,
v říjnu se den zkrátí o 1 hodinu a 48 minut,
MĚSÍC
7. v první čtvrti, 14. v úplňku, 21. v poslední
čtvrti, 29 v novu,
MERKUR na ranní obloze, dobré podmínky pro
pozorování mezi 15. říjnem a 5. listopadem
(21. října 10° nad jihovýchodním obzorem),
VENUŠE na večerní obloze
(26. října 6° nad jihozápadním obzorem),
MARS
nepozorovatelný,
JUPITER na večerní obloze v souhvězdí Střelce,
SATURN na ranní obloze v souhvězdí Lva,
URAN
pozorovatelný po celou noc v souhvězdí
Vodnáře – viz připojená mapka,
NEPTUN v souhvězdí Kozoroha – viz připojená mapka,
10. října Neptun v konjunkci s Měsícem,
Neptun 0.1° jižně od Měsíce
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Občanské sdružení Diakonie Broumov
upozorňuje co může a nemůže být obsahem

H U M A N I T Á R N Í CH

SBÍREK

Věci, které nám pomáhají !
Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení z
bavlněného materiálu - i poškozené (trička, košile,
mikiny, tepláky a teplákové soupravy, halenky,
kalhoty, kimona)
Lůžkoviny, ručníky, utěrky,
látky - nejméně 1 m2 i
poškozené !
Zimní oblečení - jen
nepoškozené - bez fleků, děr,
molů a rozbitých zipů
(sportovní bundy, kabáty)
Kožené nepoškozené věci
(bundy, kabelky, peněženky, pásky)
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Nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy,
vlněné deky
Knihy, plyšové hračky, spací pytle, - nepoškozené
Boty (pouze nové), přikrývky a polštáře pouze
péřové

Věci, které opravdu brát nemůžeme !
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé
Svetry, silonové a
dederonové oblečení
Saka, uniformy,
vatové kabáty,
balonové a šusťákové
kabáty
Péřové bundy,
vatované přikrývky,
stany, koberce,
matrace
Lyžařské potřeby
(lyže, lyžařské boty,
hůlky), poškozené a
obnošené boty
Nebezpečný odpad
(lednice, televizory, sporáky, počítače)
Veškerý nábytek (skříně, stoly, židle, postele, šicí
stroje,….), jízdní kola, lampy, lustry
Malé spotřebiče (žehličky, kávovary, topinkovače,
varné konvice,….)
Domácí potřeby (skleničky, talíře, hrnce,.…..),
kufry, kočárky, školní potřeby
Náklady na likvidaci těchto nepotřebných věcí výrazně
snižují hodnotu Vaší humanitární sbírky!
Děkujeme všem dárcům za ochotu a pochopení.
Diakonie Broumov - nezisková humanitární organizace.
Více na www. diakoniebroumov.org

Zprávy z DD s nádechem babího léta.
Jak jsme slíbili v minulém čísle Polického měsíčníku,
novinky z DD budou o Tmavodolské pouti, o opékání
prasátka a nakonec o návštěvě Podzimní výstavy v Pellyho
domech. Ale pěkně po pořádku.
Hned na začátku září jsme pro všechny naše obyvatele,
zaměstnance a sponzory připravili již tradiční opékání
prasátka. Byl to v pravdě „pořádný čuník“, pod rukama pana
Mazance se proměnil v lahůdku, nechyběl ani výborný
štrůdl a další pochoutky. K dobré náladě nám zahráli a
zazpívali Slaveňáci a něco ze svého umění v duchu Orientu
nám předvedly polické břišní tanečnice pod vedením paní
Noskové. Ještě jednou všem moc děkujeme.
Přálo nám i počasí, jako by vědělo, že v tento den se
nesluší pršet.
A protože jsme byli jak se říká „rozjetí“, hned druhý den
jsme vyrazili na pouť do Domova důchodců v Tmavém
Dole. Že nevíte, kde to je? Pojedete do Stárkova, ze
Stárkova se dáte směrem na Odolov a kousek před

Odolovem odbočíte do leva a za nedlouho přijedete do
krásného tichého místa mezi lesy. Byli jsme opravdu
srdečně přivítáni a nic nám nechybělo. Dostali jsme nejen
občerstvení, ale hlavně jsme absolvovali různé soutěžní
disciplíny, ve kterých jsme si vedli opravdu skvěle. Celé
odpoledne nás svým zpěvem provázela hudební skupina
,,Elka“ z Machova. Rádi jsme uvítali i možnost projet se
kočárem taženým koňmi. Zlatým hřebem dne byla bohatá
tombola, ve které všichni soutěžící vyhráli hodnotné ceny.
Měli jsme i možnost prohlédnout si celý domov, který je
po rekonstrukci velice pěkný. Z úst pana ředitele jsme se
dozvěděli, že původně tento areál sloužil jako vězení pro
nepohodlné politické vězně, kteří ve zdejším dole těžili uhlí.
Krásné dny počátkem září vystřídalo skoro dušičkové
počasí. My jsme ho v domově využili nejen k odpočinku,
ale především k ručním pracím a četbě.
Ve čtvrtek 25. 9. jsme využili nabídky a vydali se do
Pellyho domů na Podzimní výstavu květin. Vše vystavené se
nám moc líbilo, hlavně výrobky dětí.
Zároveň jsme si prohlédli celou budovu a přijali milé
pozvání od zaměstnanců městské knihovny k prohlídce
knihovny a k posezení. Moc děkujeme.
Pro zpestření a hlavně aby i mladší generace věděla, co
se vařilo za časů našich babiček, jsme se rozhodli pro
čtenáře Polického zpravodaje připravovat „Recepty našich
babiček“. Třeba v těchto dnes již netradičních pokrmech
najdou hospodyňky inspiraci, co uvařit k obědu. Dnes jsme
pro Vás vybrali recepty na česnečku a škubánky s mákem.
Proč zrovna tuto kombinaci? Hned pochopíte. Uvařit
brambory není nic těžkého. A co s vodou z těch brambor?
Nevylévat!
Česnečka z vody z vařených brambor:
V hrnečku uděláme menší množství jíšky, do ní slijeme
vodu z uvařených brambor a promícháme. Dle chuti
přidáme rozetřený česnek, majoránku a sůl.
Škubánky s mákem:
Žhavé uvařené brambory rozšťoucháme (ne úplně na
kaši), posypeme asi 1 lžící hladké mouky (podle množství
brambor), promícháme, zakryjeme pokličkou a necháme asi
čtvrt hodiny „zapařit“. Potom si v kastrůlku rozpustíme
trochu másla. Do něj budeme namáčet lžíci a s ní ze
vzniklého těsta vykrajujeme škubánky. Ty poklademe na
talíř, posypeme mletým mákem smíchaným s moučkovým
cukrem a polijeme uškvařeným máslem.
Dobrou chuť!
Za DD Věra Kašíková - ředitelka

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Když matka potřebuje odbornou
pomoc
Na přednášku PhDr. Rejtharové, psycholožky z PPP
(pedagogicko-psychologické poradny) v Náchodě, se vždy
těším velmi dlouho dopředu. Asi tak týden před akcí
začínám pozorovat své aktivní dítě více, než-li by bylo
zdrávo - musím si připravit dotazy, týkající se potomkovi
výchovy.
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Ono totiž vychovávat dítě není žádná sranda – to asi
všichni dobře víme. Mám však takový pocit, že k tomuto
poznatku dospějí někteří lidé (převážně mužského
pokolení), tak nějak později. Někteří novopečení otcové se
chovají, jako by samotným početím dítěte odvedli svou
biologickou povinnost a dál ať už si žena poradí. Někteří
z mužů se po narození dítěte pořád diví, proč jisté věci
spojené s péčí o dítě žena neví nebo dokonce neumí. Někteří
vážení pánové jsou asi toho názoru, že nám v porodnici
píchnou injekci s nějakým koktejlem, co se jmenuje
MATKA nebo u gynekologa dostáváme jakési speciální
příručky o mateřství aneb Jak si v mžiku poradíš, když si
dítě urobíš.
Abych vysvětlila důvod svého lehce feministického
odstavce – vždy, když se zmíním, že se chystám na
přednášku výše zmíněné lékařky, ozve se nechápavé: „A
proč?“
Tak já Vám to teda řeknu. Protože je to úleva. Úleva, že
nejsem jediná matka, která řeší, když sebou její malý
andílek řízne na zem v marketu a řve, že chce zelenou
žížalu. A teď, co dělat, když mají jen červenou. No, a těch
možností – buď můžete koupit tu zelenou a předstírat, že je
červená – to nefunguje. Nebo můžete seřezat dítě, vrazit ho
do košíku a kvapem odjíždět bez nákupu a doufat, že u Vás
večer nezazvoní Džamila s muži zákona. Také je možnost
popadnout dítě, objíždět okres a hledat obchod se zelenou
žížalou. Nebo si před dítě sednout a trpělivě mu vysvětlovat,
jak se věci mají – což sice funguje, ale pouze s následnými
tlumícími prostředky pro oba zúčastněné, občas i pro okolní
nakupující. To je pouze zlomek možností, které jsou
k dispozici. Navíc si uvědomte, že ve snaze, abyste se těchto
situací vyvarovali, věčně doma sedět nemůžete. Takže,
proto já chodím na přednášky dětské psycholožky, abych
věděla, jak na to. Občas mám sice pocit, že po mých četných
dotěrných dotazech začne paní doktorka tajně vytáčet číslo
sociální služby či blázince. Ale někdy je dobré se nebát a
zeptat se, abyste pak doma neměli malého neurotického,
rozmazleného tyrana, který má okolo prstu omotanou celou
rodinu, jako nějaký mafiánský kápo.
Na poslední přednášce jsem ale měla spíše smíšené
pocity. Na jednu stranu jsem měla velkou radost, že se
přednášky zúčastnila i místní dětská lékařka. Říkala jsem si,
že je to fajn, že se také přišla vzdělávat a snad se dozvědět i
něco nového o dětské psychologii. Na druhou stranu jsem
díky tomu musela hodně zkorigovat své dotěrné dotazy
typu: „Co dělat, když mi dítě pokouše jiné? Jak vysvětlit
dítěti, že je zelenina lepší než čokoláda? a další perly tak,
abych nevypadala jako úplný magor a žena naprosto
nevhodná k výchově dcery. Musím však podotknout, že
díky této mojí korekci se ke slovu dostaly i další matky, což
bylo pro přednášku přínosem.
Závěrem bych chtěla poděkovat paní doktorce
Rejtharové za výbornou spolupráci, která již třetím rokem
obohacuje programovou náplň mateřského centra. Jsme rádi,
že jsme zprostředkováním těchto přednášek, mohli alespoň
trochu pomoci a ulehčit rodičům nelehkou cestu ve výchově
jejich dětí.
Vaše Káťa Hlávková
PS: Už se připravuji na příští přednášku – mé dítě si poprvé
odneslo věc z obchodu – bohužel bez zaplacení. Před
výjezdem policie urychleně oznamuji, že věc byla náležitě
vrácena, dítě poučeno a nervy vytaženy z kýblu ☺

Program na říjen v Mateřském
centru MaMiNa
Pravidelný dopolední program - od 9.30 - 11.30
Pondělí – Brumíci – pro rodiče a „již chodící“ děti
od 1 – 2 let
Úterý – Miminkování – pro těhotné a rodiče s
„nechodícími“ dětmi do 1 roku
Středa – Kapříci – cvičeníčko a výtvarná dílnička pro
rodiče a děti od 2 let
Čtvrtek – Cvrčci – tanečky a písničky pro rodiče a děti
od 2 let

Doplňkový program
Podzimní dekorace aneb Babinec speciál
- pátek 17. října v 17. hodin
Pro tvořivé duše jsme připravili speciální odpolední
setkání, na kterém si vyrobíme zajímavé podzimní dekorace
našich domovů. Vstupné 30,- + příplatek na materiál, který
bude zajištěn.
Proměny v MaMiNě – sobota 18. října od 15. hodin
Na další setkání proměnlivé zveme nejen maminky na
mateřské dovolené, ale i ženy z řad široké veřejnosti. Bude
pro vás připraven pravidelný zkrášlovací tým ve složení :
vlasová stylistka Irena Rutarová, nehtová vizážistka Pavlína
Sulzbacherová a kosmetické úpravy se ujme Jana Krejčová.
Po skončení Proměn vyrážíme opět za zábavou. Možná na
Vás čeká překvapení – napovíme, že kouzelník to nebude.
Vstupné pro členy MC MaMiNa je 150,- Kč; pro
nečlenky 250,- Kč.
Prevence zubního kazu u dětí předškolního věku
- středa 22. října od 16. hodin v MC
Přednášku o jednom z důležitých zdravotnických témat
s odpověďmi na Vaše konkrétní dotazy si pro Vás připravila
zdravotní sestra se specializací v oboru stomatologie paní
Ivana Vrbová. Vstupné 30,- Kč. Během přednášky bude
probíhat hlídání dětí v druhém prostoru MC. Každý účastník
dostane malý dárek.
Vánoční focení - středa 29.října od 9. do 11. hodin
v tělocvičně MC (původní prostory)
Pořádáme již třetí ročník vánočního focení v centru, opět
s Káťou Nekvindovou. Přineste si vánoční rekvizity nebo
jiné oblečení, ve kterém chcete mít dítě vyfocené. Focení
bude v tělocvičně MC, v druhém prostoru bude probíhat
klasický program Kapříci. Můžete přijít na program a na
focení si jen „odskočit“. Z důvodu velkého zájmu jsme
omezili množství upravených fotek na cca 4-5 ks + barevné
modifikace (čb,sépie,rámeček). Fotografie budou uloženy na
CD. Možnost hromadného vyvolání fotek dle domluvy.
Bazar zimního oblečení a sportovních potřeb – od pátku
7.11. do soboty 8.11.
Unie rodičů při ZŠ a MŠ v Polici n. M. ve spolupráci s
MC MaMiNa, o.s. si Vás dovolují pozvat na další ročník již
tradičního bazaru zimního oblečení a sportovních potřeb
určených k zimním radovánkám ve vestibulu 2. stupně ZŠ
v Polici. V tomto roce rozšiřujeme příjem a nabídku o
oblečení a vybavení pro nejmenší – miminka. Podrobnější
informace naleznete v brzké době na vylepených plakátech.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Zájmové kroužky v MC MaMiNa
Do našeho programu jsme zařadili nové i stávající
kroužky. Přihlášky nebo případné další informace Vám rádi
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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.
Veškeré nabízené kroužky a kurzy nejsou určeny pouze
návštěvníkům MC, ale široké veřejnosti.
Kroužky pro děti:
Tanečky pro předškolní děti – od 6. 10. každé pondělí od
16. hodin - nový kroužek pro holčičky i kluky, které baví
tancování, bez aktivní účasti rodičů. Děti budou nejen tančit,
ale také se budou učit jednoduché choreografii s možností
budoucího vystupování. Je určen především předškolním
dětem od 2-6 let, předpokladem je částečná samostatnost
dítěte a chuť učit se. Počet dětí v kroužku je omezen! Za 10
lekcí po 45 min. vybíráme 300,-.
Cvičení na rehabilitačních míčích pro děti a rodiče – od
7. 10. každé úterý od 16. hodin - cvičení probíhá za
aktivní účasti rodičů, je určeno především chodícím dětem
od 1 do 3 let. Počet dětí je omezen. Program bude probíhat
nenásilnou, zábavnou formou přizpůsobenou věku dětí,
sestavených z písniček, říkadel a her, lektorkou je Mgr.
Karolína Havlíčková. Finance a podmínky stejné jako u
ostatních kroužků. Nabízíme Vám poslední volná místa!
Výtvarná dílnička – od 26. 9. každý pátek od 16. hodin tento kroužek je rozšířením Keramiky z loňského školního
roku. Kromě výrobků z keramické hlíny se děti naučí různé
techniky malování a kreslení 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.
Pro dospělé – u všech těchto kroužků a kurzů je možno
domluvit si hlídání dětí
Cvičení na rehabilitačních míčích pro těhotné – od 7. 10.
každé úterý od 18. hodin - 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,Kč. Počet míčů je omezen! Nabízíme Vám poslední volná
místa!
Babinec – tvořivé odpoledne. 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.
O prázdninách jsme načerpali spoustu nových nápadů a
námětů k vyrábění, už se těšíme na jejich realizaci, také Vás
upozorňujeme na Babinec – speciál, který bude 17.10. v 17.
hodin, budeme vyrábět podzimní dekorace a druhý speciál
28.11., kdy budeme dělat adventní a vánoční věnce, ve
stejném čase.
Začínáme v pátek 3. října v 17. hodin.
Cvičení aerobiku – klasické rytmické cvičení na hudbu
bude probíhat ve podvečerních hodinách. Bude trvat cca 60
min., cena je 15,- za lekci, cvičení je určeno malé skupině
žen, dle dohody je možné i vícekrát v týdnu.
Zajímavá cenová nabídka jazykových kurzů pro širokou
veřejnost
- Německý jazyk – výuka německého jazyka pro mírně
pokročilé bude probíhat za stejných finančních podmínek
jako u angličtiny. Výuka probíhá v dopoledních hodinách,
každé úterý od 8.30 v MC, je vhodná pro ty, kteří už jazyk

používali a chtějí si ho „oprášit“, ale také pro „chronické
začátečníky“.
- 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, výuka
probíhá v prostorech MC.
- 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 300,-Kč/dítě a 10 lekcí, bude probíhat
jednou za týden v odpoledních hodinách. Lekce trvá
vyučovací hodinu, tj. 45 min.

Žádost o pomoc
Z důvodu odhlášení obou lektorů anglického jazyka
v MC, jak pro dospělé, tak pro děti, si Vás dovolujeme
požádat o pomoc při hledání těchto lektorů. Jedná se o
jazykový kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé a
pro pokročilé a kroužek angličtiny pro nejmenší.
Samozřejmostí jsou konzultace s původními lektory.
V případě nabídek či dotazů nás kontaktujte na tel.:
777/903 029. Děkujeme.
Canisterapie v MaMiNě – od 2.10. každý sudý týden ve
čtvrtek
MC MaMiNa oznamuje, že lekce Canisterapie budou
pokračovat i v novém školním roce 2008/2009. Lekce
probíhají každých 14 dní ve čtvrtek v MC a jsou přednostně
určeny klientům dětského věku se speciálními potřebami
z Náchodského okresu. Přihlášky přijímáme na tel.:777/903
029. v MC, na 1. stupni ZŠ v Polici nad Metují. Lekce
zajišťuje kvalifikovaná canisinstruktorka paní Milada
Macháčková z občanského sdružení U rozcestí.
Canisterapie v MC je v druhém pololetí roku 2008
financována díky projektu Podaná tlapka z grantového
programu Společně za úsměv – fi. KONZUM obchodní
družstvo, Ústí nad Orlicí. Velmi děkujeme.
Kadeřnické dny v MC MaMiNa – pozor změna času
MC Mamina nabízí nejen svým členům a návštěvníkům, ale
i široké veřejnosti kadeřnické dny v MC. Pravidelně každý
sudý týden ve čtvrtek od 16. října nabízí veškeré
kadeřnické služby dle vašeho přání včetně vlasového
poradenství kadeřnice Irena Rutarová. Nutno objednat na
tel. 777/ 567 984. Výhodou těchto kadeřnických dnů je, že si
sebou můžete vzít své děti, které si v MC budou hrát během
úpravy Vašich vlasů.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

VLAŠTOVKY A BOEING
Nedávno jsem četl, že náhlé zářijové ochlazení dělá
vrásky na čele ochráncům přírody. Vlaštovky ještě
neodletěly do teplých krajin a tak kdosi kdesi v Maďarsku
vymyslel, že by je tam převezl letadlem! Docela jsem se
lekl.
Pracuji se zvířaty. A můžu s klidem prohlásit, že co se
týká "předpovědi počasí" jsou na tom podstatně lépe, než
my se svými družicemi a mapami. A samozřejmě že jsem se
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druhý den zadíval na vlaštovky ve chlívě. Venku bylo
doslova hnusně, ale další den se na nebi už objevil kousíček
modrého nebe a potom už byly vlaštovky pryč.
Kam až nás zavede naše namyšlenost a arogance,
podložená evoluční teorií pana Darwina? A kam až jsou
ochotní zajít lidé, aby o sobě mohli prohlásit: já chráním
přírodu! Ovšem představa Boeingu nacpaného vlaštovkami,
je, vzhledem k megalitickým vykáceným pasekám
znásilněných lesů pod vedením vysokého napětí, vzhledem
k místům, která kdysi svítila zelení a dnes jsou tyto prostory
zastavěny hyper-super-mega markety a obehnány ohromnou
vyasfaltovanou plochou parkoviště, vzhledem k těmto
krutým zásahům do přírody a zeleně, mi snaha o převoz
vlaštovek na jih přijde dost cynická. Hloupost některých lidí
podepřená výše zmiňovanou teorií Charlese Darwina je tak
trochu podobná příběhu vesnického "balíka", který se
přestěhuje do města a najednou dostane funkci. Během
chvilky vyleze na svět jeho namyšlenost, arogance a
ješitnost - podložená mocí danou vyšším místem a jakési
hierarchii.
Vlaštovky nakonec odletěly na jih samy. Alespoň z
Farmy u Hlavňovského rybníka. Možná máme štěstí, že
Hlavňovák není Balaton. Vlaštovky si svůj čas ohlídaly,
počkaly si na něj a nakonec splnily tu odvěkou migrační
nutnost, zajišťující přežití, usazenou v jejich mozcích.
Napadá mě, že kdyby v této době žil Eugéne Ionesco,
namísto Plešaté zpěvačky by napsal třeba Boeing vlaštovek.
Ale možná by stačilo, kdyby se tito "ochránci" na chvilku
zastavili a rozhlédli se kolem sebe. Třeba by se jim stalo
něco podobného, jako panu Orwellovi, který si do svého
deníku dne 4. března 1941 zapsal: Tu a tam se v této válce,
vždy v intervalech po několika měsících, se člověku podaří
na chviličku vystrčit hlavu nad hladinu a zaznamenat, že
zeměkoule se stále ještě nepřestala otáčet kolem Slunce.
Pavel ,,Mazal" Frydrych

Jazzmani v „ Pelláku“
V Americe řádil orkán Ike, v Polici se zmítaly větrem
stromy, které jsme zahlédly z okna Pelláku a my jsme si
v pátek 12.9. 08 večer poslouchaly swingovou a jazzovou
muziku v podání náchodského Swing Sextetu s americkým
zpěvákem jménem Lee Adrew Davidson z Oklahomy. A
byl to pěkný zážitek! My, laici muzičtí, jsme poslouchaly a
poslouchaly a bylo nám krásně v srdci a naplnil nás pocit
úplné svobody. Je to spojeno s dobou, kdy nebylo
samozřejmé poslouchat jazz a swing. Světe zboř se, to byl
velký hřích! Vzpomínáme si, že babička na Záměstí měla
malé radio, kterému jsme říkaly kafemlejnek a na tom jsme
si pouštěly Luxembourg neboli „laxík“. A to byly trháky,
kterým babička ani maminka nehorovaly.
A tak jsme poslouchaly hudbu Glenna Millera a Beny
Goodmana a ještě jiné, které už v hlavě nenosíme. A tuhle
muziku nám náchodský sextet zopáknul a Lee Andrew
Davidson byl nepřekonatelný a v naší představivosti byl
Luisem Armstrongem či Ray Charlesem, Frankem Sinatrou
a bůhví kým ještě. No samo sebou byl jiný, ale my jsme ho
viděly po svém a bylo nám dobře asi také proto, že jsme
najednou byly mladé.
A tak se improvizovaná sóla střídala a saxofon kvílel a
trubky byly vyzývavé a zpěv mírný a jemný. A při písni
New York, New York jsme viděly vedle Davidsona stát
Sinatru v klobouku se širokým úsměvem a řekly jsme si,
vždyť my tam můžeme letět, přece nebudou víza. Pak jsme
si uvědomily, kolik nám je a jestli bychom tu dálku

vydržely, a tak zůstane asi přitom, že budeme holdovat
swingu a jazzu v Polici, v Náchodě či jinde.
A teď se znovu opakujeme, jako vždy, když se nám něco
převelice líbilo: děkujeme pánům muzikantům z Náchoda,
panu Davidsonovi z „Emeriky“ a také děvčatům z Pelláku ,
jestli je můžeme tak familierně oslovit, protože ty to
všechno spískaly, a tuze dobře.
Sestry Seidelovy

Estetika a tolerance
V souvislosti s novým kabátem domu čp. 74 na náměstí
se vzedmula vlna emocí, kterou reprezentují dva názorové
směry. Směr souhlasný a směr oponentní.
Zatímco souhlasný směr povětšinou klidným postojem
kvituje vlastní nápad a odvahu vlastníků domu výrazněji
promluvit do monotónních kulis mlčícího pastelového
náměstí, rozbíjejíc tak obrovskou jednolitou hmotu Pellyho
domů, oponentní směr spílá a nevybraně kritizuje, přičemž
velmi často užívá vulgarismu pro zvýraznění důležitosti a
pravdivosti svých argumentů.
Veřejnost (a nejen ona) tak opět zabředla do vášnivých
diskusí, které jako bychom již odněkud znali. Je až
s podivem, kolik architektů žije v naší společnosti… Ve
velkém měřítku jsme mohli jejich rétorické souboje sledovat
v souvislosti se stavbou Tančícího domu architektů Miluniče
a Gehryho na Jiráskově náměstí v Praze, či – což jsou
diskuse živější a vášnivější – v souvislosti se stavbou
Národní knihovny architekta Kaplického v Praze na Letné.
Ve druhém, mediálně známějším případě, se pak do role
obhájce vkusu (analogicky tím i nevkusu, neboť ten je na
opačné straně barikády) obsadil sám prezident. V měřítku
menším, obecním, se diskuse obdobně živá a vášnivá
diskuse rozproudila v souvislosti s barevným řešením
lékárny na našem náměstí.
Barevné řešení je tedy naším malým „blobem“. Každý
kdo s ním souhlasí (a je jich menšina) je de facto hrdinou,
pokud nahlas vyřkne svůj názor, neboť nesouhlasící většina
na něj přinejmenším vyhlásí fatvu. Ti, kdož nesouhlasí,
zuřivě hledají osoby odpovědné za ono „zprznění“ klenotu
(míněno naše žulové parkoviště), a dle vášní, jimiž jejich
názory překypují, lze očekávat lynčování těch, kdo za
povolením té „hrůzy“ stojí.
Avšak je skutečně třeba nechat „prchlivost cloumat
majestátem“ každého jednoho z nás skrze souhlas nebo
nesouhlas s novým nátěrem jedné stavby? Myslím si, že
nikoliv. Sám nejsem ve věcech architektury, památek a
estetiky natolik erudovaný, abych tasil kord argumentace
proti komukoliv (zde míněno proti „směru oponentnímu“,
neboť jeho zástupci se pasovali do rolí těch v městě
nejerudovanějších), myslím si však, že architekturu (obecně)
mohu jako součást jsoucna buď přijmout, nebo ji odmítnout,
v rámci svobody projevu. Avšak je směšné (až dětinské)
proti ní (nebo za ni) bojovat. Takový boj je krystalickým
donkichotstvím.
Architektura sama o sobě v nadsázce říká, že je živá,
pokud se o ní mluví. Jiná obecně vžitá pravda o architektuře
říká, že: „Architektura je věcí názoru“. Každopádně
architekturu nelze změřit, zvážit ani spočítat. Architektura je
tak chápána jako umělecké dílo, které je zároveň kulturním
a politickým symbolem doby. Architektura spojuje estetické
a stavební vlastnosti, a proto lze říci, že se v architektuře
výrazně projevují i změny ve společnosti.
Zmíněnou estetikou se pak obecně rozumí vnímavost, cit
(pro krásu), přičemž estetika sama je považována za
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filosofickou disciplínu zabývající se krásnem, jeho
působením na člověka, lidským vnímáním pocitů a dojmů z
uměleckých i přírodních výtvorů. Není bez zajímavosti
zmínit, jak na estetiku nahlíželi sami filosofové.
Podle Platóna je krásno sepětím dobra, pravdy a krásy.
Aristoteles pak říká, že „působením umění vzniká všechno,
čeho tvar je v duši.“ Tedy že působením umění vytvoří
umělec ze své představy věc, dá jí tvar. Umění je pak podle
Aristotela také prostředkem k uvolnění citu. Středověké
křesťanství pak tvrdí, že estetika je zcela v područí teologie,
přičemž Bůh je nejvyšší krása, a tedy veškerá krása ve světě
pochází od Boha nikoli od člověka. Takzvaně do živého ťal
až Kant, který se estetikou zabýval ve spise Kritika
soudnosti. V této knize přišel s tzv. vkusovým soudem, což je
podle něj samostatná subjektivní duševní potence, nikoliv
součást rozumu. Vkusový soud je podle Kanta jedinečný a
nelze jej jakkoliv navenek zobecňovat, tedy že každý má
právo subjektivně vyhodnotit danou věc, avšak jeho soud
nelze považovat za všeobecnou pravdu.
Pokud by kdykoliv v minulosti vyhrála míra vkusu
veřejnosti nad návrhem architekta, neměla by Barcelona
Gaudího katedrálu Sagrada Familia, Pařiž Eiffelovu věž,
nebo naše město barokní průčelí kostela Nanebevzetí Panny
Marie (průčelí bylo původně gotické). Je dobré vnímat své
okolí, je dobré vyzvedávat z prachu všednosti jeho krásu, je
dobré diskutovat, ale není dobré jiného zavrhnout kvůli
jinému názoru, nebo kvůli jinému vkusu. Pokud budeme
jeden druhého více respektovat, bude společnost jako celek
společností tolerantní a tedy společností moderní a silnou,
stojící na pevných základech lidství.
Jiří Škop

Přechod na nové přeložce silnice
v Polici nad Metují
Pro občany, kteří se zajímali o bezpečnost přechodu na
přeložce silnice v Police nad Metují zveřejňuji
korespondenci od července až po vyřešení problému.
Nepodařilo se příspěvek zařadit do měsíce srpna, takže
do jeho zveřejnění byl problém k naší spokojenosti vyřešen
umístěním požadovaného zrcadla pro bezpečnost chodců a
po nastříkání vodorovné dopravní značky upozorňující
řidiče bude tento přechod ještě o něco bezpečnější.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Městu Police n/M za
vstřícnost při řešení problému, který vzniknul dokončením
přeložky silnice.
Jiří Šefc
**** *
Městskému úřadu Police nad Metují
27.6.2008
Věc : přechod pro chodce na přeložce silnice v Polici
n/M
Jedná se o přechod pro chodce za prvním kruhovým
objezdem od Hronova u stanice policie ČR na nové přeložce
silnice v Polici nad Metují.
Tento přechod je od směru ulice Soukenická velmi
nebezpečný pro chodce , neboť za nově vybudovanou
opěrnou zeď není vidět na přijíždějící vozidla.
Řidič přijíždějící od Broumova není dostatečně
upozorněn na tento přechod a chodce, který vstoupí na
přechod, vidí na poslední chvíli. Informativní značka pro
přechod pro chodce se ztrácí se značkou upozorňující na
kruhový objezd. Značka pro přechod pro chodce, která je
umístěna těsně před přechodem i přes zvýrazněný žlutý lem

se před řidičem objeví na poslední chvíli. Ta samá značka
umístěná na sloupu veřejného osvětlení je pro řidiče vysoko
a trochu mimo zorný úhel pohledu. Mimochodem se
objevuje také až po objetí větší části opěrné zdi.
Z pohledu řidiče, který o tomto přechodu neví, je na
suché vozovce při dodržení rychlostního limitu 50 km/hod.
téměř nemožné včas reagovat na chodce, který již vstoupil
na přechod.
Dospělý člověk v dobré fyzické kondici je schopen včas
uskočit zpět na chodník.
Jedná se hlavně o bezpečnost dětí a starších
spoluobčanů.
Tento přechod je poměrně frekventovaný, jde o spojení
na Záměstí, Žďár n/M a turisticky značenou cestu .
Stávající řešení považuji ze nedostatečné.
Je možné na silnici před přechod umístit vodorovnou
dopravní značku pozor děti ( např.jako nově provedené
v Hronově ).
Další možnost je umístit v dostatečné vzdálenosti od
přechodu několik příčných zvýšených pruhů, které upozorní
řidiče na přechod ( např. je toto řešení použito v Trutnově
před kruhovým objezdem ). Plynulost dopravy to nenaruší a
řidiče to dostatečně upozorní na nebezpečí. Další možnost je
umístit značku přechod pro chodce se světelnou signalizací
několik metrů před přechod tak, aby byla viditelná pro řidiče
s dostatečným předstihem.
Pro chodce je řešení umístění zrcadla tak, aby viděl na
vozidla přijíždějící od Broumova.
K důkladnému pochopení celé problematiky je potřeba,
aby se kompetentní osoby staly účastníky silničního provozu
a tento přechod za zvýšeného provozu skutečně použily.
Posouzení nad projektem v kanceláři považuji
přinejmenším za nevhodné a nedostatečné.
Pevně věřím, že se mými připomínkami budete zabývat
a nebudeme čekat až dojde k nějaké nešťastné události.
Odpovědi typu, že pro tento přechod bylo provedeno vše
v souladu s dopravními předpisy, viz
Dopravní inspektorát Náchod, mě neuspokojí. Také mě
neuspokojí odvolávka na chybu projektanta atd. Je potřeba
tuto situaci vyřešit z pohledu bezpečnosti všech účastníků
silničního provozu.
Je potřeba toto přednést dne 4.7.2008 na kolaudačním
řízení ohledně nové přeložky silnice.
Pokud nebude tato situace vyřešena, budu nucen se
obrátit na další instituce popřípadě i na veřejná média.
Jiří Šefc
*****
Policie České republiky
Okresní ředitelství - Dopravní inspektorát
547 45 NÁCHOD
Náchod 8.srpna 2008
Vážený pan Šefc
Přechod pro chodce na přeložce silnice II/303 za první
křižovatkou s kruhovým objezdem v Polici nad Metují vyjádření
Dopravní inspektorát Policie ČR Náchod obdržel, od
Police nad Metují Váš dopis k výše uvedenému přechodu
pro chodce a byl požádán, o vyjádření se k tomuto
přechodu. Ve Vašem dopise uvádíte, že odpovědi
dopravního inspektorátu na to, že přechod pro chodce je
v souladu s příslušnými normami Vás neuspokojí, nebo že
projektant udělal chybu Vás také neuspokojí a posuzování
nad projektem v kanceláři je nedostačující.

31
Dopravní inspektorát ve smyslu ustanovení §1 odst.1
zákona č. 12/1997Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a
s odkazem na ustanovení §2 odst.1 písm.i) zákona České
národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,ve
znění pozdějších předpisů se k dané věci vyjadřuje jako
orgán pověřený dozorem nad bezpečností a plynulostí
silničního provozu takto:
Vážený pane, než začnete někoho obviňovat, bylo by
vhodné si zjistit opravdu faktické informace o řešení
určitých problémů. Problém tohoto přechodu pro chodce
byl několikrát řešen na místě. Dopravní inspektorát uvedl,
že výše uvedený přechod pro chodce je sice proveden
v souladu s normami, ale že se nebrání dalším doplňkům
týkajících se ke zvýšení bezpečného přecházení tohoto
přechodu pro chodce. Investor akceptoval jako doplnění
instalaci svislého dopravního značení č. IP6 ( Přechod pro
chodce) na retroref1exním žlutozeleném fluorescenčním
podkladu včetně umístění nad vozovku. Dopravní
inspektorát uvedl při jednáních na místě, kdy město Police
nad Metují zastoupené na jednáních panem místostarostou,
uvedlo, že stále jsou ohlasy od místních obyvatelů o
zlepšení bezpečného přecházení na tomto přechodu, další
varianty jako je: provést nástřik výstražné značky A11
(Pozor přechod pro chodce) na vozovku (ne bílou barvou
jako v Hronově), ale v tom samém provedení jako je svislá
dopravní značka, nebo i vodorovné dopravní značení V18
(Optická psychologická brzda) v provedení s akustickými
prvky (viz. Trutnov). Další možností je poptávkový
semafor, tzn., že chodec si spustí zmáčknutím knoflíku
volno pro přecházení chodníku a stop pro vozidla jedoucí po
silnici. V neposlední řadě je také variantou úplné zrušení
přechodu pro chodce, když nelze zajistit bezpečné
přecházení chodců přes tento přechod. Výstražnou značkou
A11 doplněnou o signál S7 (Přerušované žluté světlo) není
vhodné použít, jelikož řidiči po určité době přestanou toto
světlo vnímat. Z výše uvedeného doufám usoudíte, že nikdo
tento přechod pro chodce neřešil pouze v kanceláři, ale
všechny strany jednaly na místě. Problém je dle našeho
názoru v tom, kdo tyto doplňky bude investovat. To ovšem
není na rozhodnutí dopravního inspektorátu, ale musí se
domluvit město Police nad Metují s investorem, SÚS
Královéhradeckého kraje a. s., Hradec Králové.
Dále Vám vážený pane budeme citovat ustanovení §5
odst.1 písm.h) zákona 361/2000Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
Povinnost řidiče: řidič je povinen - s výjimkou tramvaje
umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej
zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky;
proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu
pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo
před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen
před přechodem pro chodce zastavit vozidlo.
Z výše uvedeného vidíte, že problém je také ve velké
neukázněnosti řidičů, kteří naprosto ve většině případů
nedodržují obecné, zákonem stanovené povinnosti. Z tohoto
výše uvedeného je zřejmé, že Vaše připomínky by nemusely
být, pokud by po našich silnicích jezdili ukáznění řidiči.
Dopravní inspektorát by proto v první fázi přistoupil
k provedení vodorovného dopravního znační (nástřik
v barvě svisle dopravní značky č. A11 - Pozor přechod pro
chodce) a optické psychologické brzdy ovšem s akustickými
prvky (V18).
por. Kult David

*****
Městskému úřadu Police nad Metují
27.8.2008
Obracím se na Vás opět se žádostí o vyřešení situace na
přechodu u stanice Policie na nové přeložce silnice v Polici
nad Metují.
Dne 27.6.2008 jsem Vám zaslal dopis s podpisy
spoluobčanů o vyřešení této situace.
Tento dopis jste postoupil na Dopravní Inspektorát
Policie ČR v Náchodě. Obě strany jsme obdrželi vyjádření
pod číslem ORNA-60-279/ČJ-2008-07, z kterého je zřejmé,
že se DI nebrání dalšímu zvýšení bezpečnosti tohoto
přechodu.
Možnost vyřešit tuto situaci má Město Police n/M. Je to
pouze v rovině finanční.
Očekávám proto návrh na vyřešení situace v co nejkratší
době, neboť se jedná o bezpečnost občanů i dalších
návštěvníků Města Police n/M.
Jak jsem již uvedl v dopise na DI, je to jediný
přechod v okolí, který se dá použít pro přejití do centra,
nehledě na to, že začíná září a tím i školní docházka.
Jiří Šefc
*****
Městskému úřadu Police nad Metují
8.9.2008
Obracím se na Vás opět se žádostí o vyřešení situace na
přechodu u stanice Policie na nové přeložce silnice v Polici
nad Metují.
Předem děkuji za vstřícnost o řešení situace nastříkáním
vodorovné dopravní značky.
Přesto Vás žádám o umístění zrcadla pro bezpečnost
chodců. Jak už bylo obsaženo v dopise z DI Policie ČR
řidiči nemusí respektovat předpisy a tak by měl mít chodec
možnost vidět na přijíždějící vozidla.
Věřím, že najdu pochopení, protože podobná zrcadla
byla už v Polici n/M rozmístěna. Viz – sídliště , čistírna
odpadních vod.
Jiří Šefc

Vlastivědné okénko
Co projednávalo obecní
zastupitelstvo v předminulém
století.
3. pokračování.
Roku 1882 předložil „pan purkmistr žádost městského
strážníka Vojtěcha Straucha za udělení mu k jeho služnému
per 240 zlatých r. č., přiměřené částky na oděv služební a za
osvobození od placení školného za jeho dítky školou
povinné.“ Schůze zastupitelstva rozhodla se zpětnou
platností: „povoleno mu služné o 10 zlatých zvýšiti, tak že
rokem 1882 počínaje ročně 250 zlatých služného obdrží,
však ale oděv služební a obův sobě na vlastní útraty říditi a
školné, jakož i veškeré jiné dávky, jež mu dle okolností proti
obci přísluší, řádně platiti povinen jest.“
Na konci roku pan purkmistr Josef Katschner přednesl
shromáždění radních „k uvážení, jakým způsobem schodek,
po předběžném přehledu účtů 1.500 zlatých obnášející,
povstalý zaplacením dluhů z dob předešlé správy a
nevydobytné činže z pozemků a úroků z kapitálů za rok 1882
– aniž by tyto nedoplatky ještě před ukončením tohoto roku

32
žalobou dobývány býti musely – by ukrýti lze bylo.“ Jak
jinak, vše zachránil obecní les Žděřina: „usnešeno, aby na
úhradu tohoto schodku dříví ve Žděřině se prodalo, a aby
k prodeji tomu byl vykázán celý ještě zbývající kus lesa nad
silnicí k Mostu a pod cestou vzhůru k hájovně vedoucí
položeného, až do samého úhle, kde tato cesta za hospodou
č. 270 [tj. „U mostu“ pod Petrovicemi] dolů vychází. Stržená
část peněz budiž však co záloha považována a v příštích
letech dle možnosti z příjmů obce poznenáhlu splácena.“
23. srpna 1883 podalo „žádost vícero občanů za přispění
pracovními silami k vyčištění potoka od školy až ke splavu
mlynáře Herzoga z prostředků místních, jelikož poněvadž
potok ten již velmi jest zanesen a voda špatný odtok má, že
při vyšším stavu do sklepů sousedních domů vniká, vlastnice
mlýna čís. 3 [pozn.: Vilemína Pellyová, matka továrníka
Viléma Pellyho] pak náklad čištěním potoka spojený sama
nésti nemůže. – Usnešeno na čištění potoka 25%
prokázaných výloh přispěti s výslovným však podotknutím,
že příspěvek ten jen pro tentokráte se udílí a to sice jen
v zájmu sousedících občanů a vzhledem k tomu, že čistění
potoka, byvše již po dlouhou dobu obmeškáno, nyní
značnějšího nákladu bude vyžadovati – neboť dle § 10
zákona ze dne 28. srpna 1870 čís. 71 zem. zák. jest užívání
vod tekoucích obmezeno právy těch, kteří mají právo k vodě;
též příčinami vzcházejícími ze spojitosti vody a nevyhnutelné
potřeby její. Zvláště nemůže žádný majetník soukromý
užívati vodu tím způsobem, aby se tím na újmu práva někoho
jiného znečišťovala, nazpět tlačila, odváděla, neb cizí
pozemky zabahňovala. Čí právo jest vodu užívati, tomu též
náleží potok čistiti. Komu povinnost ta náleží, vychází
z ustanovení §§ 14, 43, 44, 45 s vrchu uvedeného zákona.
Žádost budiž v smyslu tom vyřízena.“
V zápisech zastupitelstva je rovněž zaznamenáno, že
obecní správce Lambert Mrnka nechal roku 1883 ve
Žděřině, na místě zvaném „U umučení“, tam kde stál starý
dřevěný kříž, postavit na svůj náklad kříž nový „železný na
podstavci kamenném“. Kříž tam stojí dodnes, kousek za
hospodou, na tzv. „Čepelce“ u cesty k Petrovicím. Tentýž
rok také byly poraženy topoly u domku čp. 228 majitele
Karla Scholze (stál na Záměstí, u mostku za průchodem
mezi domy čp. 101 a 102 v Kostelní ulici – zbořen roku
1974), „stavení tomu škodou hrozících“.
V průběhu předcházejících let i dalších následujících
bylo k obecnímu zastupitelstvu podáno mnoho žádostí o
povolení ke zřízení nových hostinců, jež však zastupitelstvo
bez výjimky striktně odmítalo. Jeden příklad za všechny:
Anna Zeplechová, majitelka právovárečného domu čp. 67
v Hořejší (později Tomkově) ulici požádala 28. září 1883
„za přepsání živnosti hostinské v domě jejím, dříve Josefem
Krtičkou provozované na jméno její. Tehdejší obecní
zastupitelstvo usoudilo: „Nelze schváliti již vzhledem
k poměrům místním, jelikož v místě již tolik hostinců se
nachází, že v poměru k počtu obyvatelstva jich přebytkem
jest. Rozmnožování počtu hostinců dle získaných již
zkušeností vede jen k mravní a hmotné záhubě mládeže.
Jakož pak žadatelka, co choť c. k. soudního kancelisty
živnost hostinskou osobně provozovat nezamýšlí, živnost
hostinská však ale dle § 19 ze dne 15. března 1883 čís. 39
říš. zák. zpravidla provozována má býti samým držitelem
koncese a jen z příčin důležitých pachtýřem neb náměstkem,
neshledává se povolení žádané koncese na místě, jelikož
vůbec jakých příčin k tomu, tím méně však příčin důležitých
se nenaskytuje, naopak vzhledem k potřebám obyvatelstva
na nejvýš by bylo nemístným.“

17. října 1884 podal Vilém Pelly žádost „za propůjčení
mu odtékající z kašny na náměstí přebytečné vody
k odvádění téže v trubách podzemně položených do dílny své
na lihoviny. Výrok zastupitelstva: „odvádění odtékající
z kašny na náměstí přebytečné vody v trubách podzemně
položených do dílny Vilíma Pellyho svoleno jednohlasně bez
všeliké námitky potud, pokud vodou tou v zájmu veřejnosti
jinak naložiti třeba nebude a pod tou výslovnou výminkou,
že zařízení toto veřejnosti nikterak na újmu býti nemá, a
když dlažbu na náměstí a silnici v stavu rozhodně
uspokojivém opět vrátí, případně vady na téže v příčině
zařízení vodovodu později snad shledané, pokud třeba, na
požádání ihned odstraní. Představenstvu obce svěřuje se
ustanovení ostatních výminek smlouvou ku zjištění práv
obce.“ Vilém Pelly však narazil na nepochopení mlynářů
Antonína Pohla a Josefa Beyera, kteří podali proti
neoprávněné stavbě vodovodu stížnost pro porušení jejich
vodního práva. Vilém Pelly to však vyřešil elegantně: lehce
to spravilo 75 zlatých jednorázové náhrady.
25. ledna roku 1885 se projednávala stížnost obce
Vysoká Srbská, zaslaná okresnímu výboru: „na zamezování
průjezdu ulicí mezi domy čp. 76 a 77 v Polici. Jednalo se o
velmi úzkou uličku, vedoucí z náměstí k Nové ulici a dále
na Bezděkov, mezi domy Viléma Pellyho a purkmistra
Josefa Katschnera. „Zastupitelstvo obce, berouc zřetel
k zákonu ze dne 15. června 1866 z. z. č. 47 pokud se týče
k zákonu ze dne 9. prosince 1869 z. z. č. 149 vyneslo o
stížnosti nález svůj následovním: Předmět stížnosti, výslovně
proti p. Vilímu Pellymu č. 76 v Polici vedené, není
odůvodněn případem, v kterémž Jan Hanuš, rolník z Vys.
Srbské, veza náklad lnu v ulici při domě p. Vilíma Pellyho
uvázl, jakž výslovně v stížnosti jest udáno, o povoz cizí,
přičemž část nákladu z vozu se mu prý sesypala. Nehledě ani
k okolnosti té, že případ ten, kterýž dle udání v živé ulici
města státi se měl, ani obecnímu úřadu, ani policii místní,
aniž vůbec kterému zřízení pro pořádek veřejný, neb
k dohledu silnic zvláště k vědomí nedošel, naskýtá se tu
otázka, komu závadný povoz náležel aneb zdali právě náklad
lnu šířky více 9 stop maje sám případ ten nezavinil; kdežto
jinak Janu Hanušovi, vinou cizí škodu utrpěvšímu, oznámení
na místě příslušném ihned učiniti náleželo, aby viník byl
potrestán. Nyní však nelze o věci k udání strany jedné řízení
zavésti ani v případě tom, že by vlastník záhadného povozu i
znám byl. Občasnému postání vozu s nákladem lihu, cukru
aj. k účeli skládání neb nakládání toho po dobu nedlouhou,
v základě svrchu citovaných zákonů překážeti neb naprosto
zamezovati nelze, pokud vůz takový jest zapřažen a to již
z ohledu toho, že přivážení, odvážení, nakládání a skládání
souvisí s provozováním poplatné živnosti p. Vilíma Pellyho.
Udání, jaké u stížnosti obsaženo jest, že v řečené ulici
v příčině nakládání a skládání sudů naskýtá se překážek,
nimiž jízda naprosto bývá rušena, neb z nichž i nebezpečí
obávati se bylo, jest zrovna lživé; překážek toho druhu jest
zde neznámo. Naskýtáť se zde ovšem, a to dosti zhusta,
překážek a nebezpečí, hlavně však pro oba sousedící domy,
kteréž tím značné škody trpí, vozem dlouhého a silného
kmenoví z panských lesů k nádraží, od několika roků, co
panství v spojení obchodní s velkoobchody v dříví vešlo.
Překážkám těmto však žel nelze již v příčině polohy ulice
nikterak odpomoci. Předmětem pozornosti a opatrnosti
místní policie budiž mimo zla tohoto v první řadě, aby
zamezování volného průjezdu v ulicích vůbec nedálo se
způsobem svévolným neb v případnostech takových, kde
toho obejíti lze; zejména však buďtež to povozy s širokým
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nákladem lnu, jakýchž zhusta jest spatřovati. Udá-li se kdy
případu neodkladného kterýmž vozba na kratičkou dobu jest
zamezena, budiž dbáno opatření k uspokojení obou stran,
anoť v nejčastějších případech naskýtnuvší se překážka
v dobré shodě snadno obejíti lze. Usnešení toto budiž sl.
výboru okresnímu k výnosu ze dne 11. února 1885 čís. 21
sděleno.
... pokračování v příštím čísle
Miroslav Pichl

Zvony v Bukovici
Původní zvonice v obci Bukovice, asi z roku 1873, byla
dřevěná. Byla to jedle se dvěma vršky, kterou daroval V.
Kollert ze svého lesa, mezi vršky byl upevněn zvon. Nad ním
byla šindelová stříška, ve které byla uložena sběrací listina na
koupi zvonu. Zvonička byla postavena na obecním pozemku u
čp. 9. Zvon vážící 53 kg nesl jména sv. Bartoloměje a sv.
Václava a letopočet 1873. Navrchu nad věžičkou a stříškou
bylo cimbuří s křížem, tzv. makovice, tak jak se to při
zakončení věží u kostelů v té době dosti užívalo.
Dřevo časem uhnívalo a tak se sloup stále zkracoval. Proto
v roce 1898, po pětadvacetiletém zkracování, byla zvonice
obnovena a zásadně změněna. Byla zhotovena důkladná
kamenná podezdívka a za 50 zlatých zakoupen kámen, vysoký,
štíhlý pískovcový pylon. Místní kovář vykoval čtyři podpěry
pro věžičku se zvonem a stříšku. Po dohotovení se na nové
zvonici 24. prosince 1898 zvon rozezněl. Do nové zvonice byly
opět uloženy staré spisy a listiny, dosud uložené ve staré
zvonici. Celkový náklad na novou zvonici činil 160 zlatých.
Dne 9. listopadu 1917 byl zvon rekvírován pro válečné účely,
na výzbroj pro rakouskou armádu. Po odzvonění o 3. hodině
odpoledne, byl zvon vážící 53 kg snesen a připraven
k odevzdání. Berní úřad v Litoměřicích za něj obci zaplatil 208
korun.
V červnu 1921, po čtyřech letech, zakoupila obec zvon
nový, objednaný u zvonařské dílny Wintrovy v Broumově.
Náklad byl hrazen z části obcí a zčásti obecní sbírkou. Zvon se
měl dát posvětit, avšak proti římskému svěcení se stavěla část
bukovických občanů. V noci na neděli 10. července, kdy se
mělo svěcení konat, se ze zvonu, který byl již týden na zvonici
zavěšen, ztratilo zvonové srdce. Církevní slavnost pak konaná
byla proto ne příliš zdařilá. Po svěcení se srdce znovu našlo
odhozené v kamenném oplocení sochy Panny Marie. Je tedy
patrné, že odcizení bylo provedeno s cílem překazit církevní
slavnost.
V roce 1942 stihla i tento zvon pohroma. Dne 24. března
byl ze zvonice snesen, označen jménem obce a připraven
k odevzdání, tentokrát pro změnu na zbraně pro německou
armádu. Sloužil obci jedenadvacet let, vážil 54 kg a zaplacen
měl být až po válce. Zvon nesl nápis „Svatý Václave, oroduj
zas nás“, Oktava, Wintr, zvonařství Broumov. Tak se obec
ocitla bez zvonu po druhé.
V únoru roku 1943 dal mlynář Václav Martinec st. za
odebraný zvon zhotovit a odlít nový železný zvon, který také
sám zaplatil. Byl vyroben opět ve Wintrově dílně v Broumově.
Byl zavěšen na zvonici a sloužil mnoho let, i když jeho hlas
zněl poněkud nezvykle – jako když se tluče kladivem do
kovadliny. Později se přestal používat, jednak pro ne příliš
příjemný zvuk, jednak proto, že se nenašel nikdo, kdo by jej
obsluhoval.
Po roce 1989, když byla zase Bukovice samostatnou obcí,
se uvažovalo o opravě. Pro důležitější a potřebnější práce a
opravy byla záležitost zvonice oddalována. Dne 24. prosince
2008 uplyne 110 let od postavení kamenné zvonice (1898 –
2008). Zvonice byla ve velmi špatném stavu, vše zkorodované,
zvon neodpovídající historické památce.

Vedení obce se rozhodlo k významnému výročí zvonici
opravit a také opatřit nový zvon. Byl ustaven výbor k zajištění
oprav, v jeho čele byl místostarosta Jaromír Matějec jako
hlavní organizátor, dále starosta Václav Tlapák a sedm dalších
obětavých občanů. Byla kontaktována zvonařská firma Josef
Tkadlec, připraveny dva cenové návrhy a to na zvonění
mechanické nebo na elektromagnetický pohon, který byl
nakonec jednohlasně přijat. Byla přijata i cenová nabídka, která
by neměla převyšovat 50 000 Kč. Ve čtvrtek 13. prosince 2007
byly věžička i zvon sneseny, akci provedli místní řemeslníci
zdarma. Při demontáži nebyly objeveny žádné pamětní listiny.
Dále bylo rozhodnuto uspořádat veřejnou peněžní sbírku na
nový zvon i opravu zvonice. Za pomoci a přispění místních i
okolních podnikatelů a řemeslníků byly všechny práce a
renovace v krátké době provedeny a zvon dodán.
A tak v sobotu 23. srpna 2008 ve 2 hodiny odpoledne
proběhlo slavnostní vysvěcení zvonu. Na jedné straně zvonu je
sv. Václav a pod ním nápis „Svatý Václave, oroduj za nás“ a
v koruně název zvonařské firmy. Na straně druhé je nahoře
jméno obce Bukovice, pod ním obecní znak, dole nápis
„Zasvěceno svatému Bartoloměji“ a datum léta páně 23. srpna
2008. Slavnost zahájil hlavní organizátor, místostarosta Jaromír
Matějec krátkým projevem, dále promluvil starosta Václav
Tlapák a další zástupci místních organizací. Přítomni byli dp.
Marián Lewicki, polický farář jako světící, dále hasiči ve
stejnokrojích, ostrostřelecká garda a další organizace s prapory
a téměř všichni bukovičtí občané. Po projevech posvětil dp.
Lewicki zvon a cimbuří s křížem. Do pouzdra byly vloženy
písemnosti ze současnosti obce. Báň byla vyzvednuta a
připevněna na stříšce zvonice. Ostrostřelci vypálili slavnostní
salvu. Pak bylo odzkoušeno elektromagnetické zvonění a zvon
zvonil jednu minutu tak, jak bude zvonit denně v 19 hodin a
každou neděli a o svátcích ve 12 hodin, vždy po dobu jedné
minuty.
Starý zvon byl vystaven u zvonice. Organizační výbor pak
rozhodl, aby starý zvon, který nechal zhotovit a který také
zaplatil V. Martinec a na který obec nepřispěla, byl vrácen zase
zpět do bývalého mlýna potomkům, tj. Ladislavu Rudolfovi ml.
Tam je zatím uložen jako památka v dílně do té doby, než se
pro něj najde vhodné umístění.
Jako mnohé lidské osudy, tak i zvonici se zvony zasáhlo za
uplynulých 135 let mnoho, často ne příliš dobrých událostí.
Nechť tedy teď slouží a zvoní po dlouhou řadu let.
Ladislav Rudolf st.

Murphyho zákony volebního boje
Justův seznam základních
politických pravd
•
•
•
•
•

Cílem každého politika je být zvolen.
Politik touží být zvolen především proto, aby měl moc.
Politik touží být zvolen proto, aby měl peníze, a aby
jich měl moc.
Politik většinou nenaslouchá hlasům svých voličů.
Nenaslouchá ani hlasu svého svědomí; drtivá většina
politiků žádné svědomí nemá.

Zákon PhDr. Artfula
Na debatách s budoucími voliči odpovídá politik na jejich
otázky vždy tak, aby řekl přesně to, co daný volič chce
slyšet.
Deafova rovnice
Po volbách už politik žádné otázky voličů slyšet nechce.
Zákon ing. Austera
V předvolebním boji je každý politik prostým mužem z lidu.
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Zákon dr. Crowa
Politik, který nechce dělat politiku ze zištných důvodů, se
vyskytuje zhruba tak často jako bílá vrána.
Lineageův zákon
Politik, který ve veřejném projevu říká „budu to všechno
dělat jen a jen pro vás“ má většinou na mysli členy své
vlastní rodiny.
Plotův fabulační zákon
Politik, který má skutečně v úmyslu pracovat pro blaho
občanů, se vyskytuje pouze v literatuře a ve filmu.
Vybral F. J.

Významná výročí českých dějin
v říjnu
Před 90 lety 28. října 1918 vznikl samostatný
československý stát. V Praze byl zveřejněn text nóty
rakousko-uherského ministra zahraničí J. Andrássyho
prezidentu USA Wilsonovi (z 27. října), což bylo
pochopeno jako faktická kapitulace monarchie. Tato zpráva
se stala impulzem k živelným demonstracím a vyhlášení
československé samostatnosti. V podvečer dne se sešel
ustavený Národní výbor (předsednictvo: Alois Rašín,
František Soukup, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla a Vavro
Šrobár – kooptovaný Slovák) a vydal první zákon
československého státu (tzv. recepční normu, autor Alois
Rašín), jímž se vyhlašoval nový stát (o státní formě mělo být
rozhodnuto později Národním shromážděním). Současně se
potvrzovala platnost všech dosavadních zákonů a apelovalo
na „kulturní vyspělost“ lidu. Ve vnitrozemí českých zemí se
převzetí moci uskutečnilo ve dnech 29. – 31. října na
základě zaslaných telegramů Národním výborům ve
městech. Poprvé v moderní historii získal český národ státní
samostatnost.
29. října došlo potvrzení zprávy z večera minulého dne o
kapitulaci Rakouska a vzniku samostatného státu i do
Police. Za všeobecného nadšení byl večer uspořádán průvod
městem s hudbou a poté slavnostní schůze v Sokolovně. Ve
školních třídách byly obrazy mocnáře nahrazeny
podobiznami Komenského, Havlíčka, Jiráska, Žižky,
Palackého apod., z veřejných budov byly odstraněny říšské
odznaky a německé nápisy.
28.říjen se stal státním svátkem a pro svou
symboliku i datem dalších událostí následující české
historie.
*****
Před 70 lety konference v Mnichově (29. září)
„vyřešila“ starý česko-německý spor o možnostech soužití
obou národností ve společném státě a Československo , aniž
bylo přizváno k jednání, bylo nuceno diktátem evropských
velmocí ve dnech 1. – 10. října odstoupit své pohraničí
Německu.
8. října obsadilo německé vojsko (2 prapory 30. pěšího
pluku z Görlitz – 6 děl, 2 minomety, kulomety)
Broumovsko, které bylo poprvé ve své historii odloučeno od
Čech a stalo se součástí Velkoněmecké Říše. Broumovský
Okresní úřad se usídlil v polickém okresním chorobinci do
22. října, kdy byl soudní okres Police nad Metují přičleněn
k politickému okresu Náchod (oficiálně ale až vyhláškou
ministerstva vnitra z 18. ledna 1941).
Byly evakuovány železniční stanice Meziměstí,
Bohdašín a Teplice n. Met., 10. října je obsazen Stárkov, 11.
října Hony, 12. října Dědov a Německá i Česká Metuje (!),

15. října je obsazena chata na Hvězdě, 21. října je
vytyčována nová státní hranice k Pěkovu,
23. listopadu na Slavném a 11. prosince u Ostaše.
Polický okres je tak okleštěn o celé Broumovské stěny ,
obce Řeřišné, Hony a o Ostaš s Hvězdou. Polická obec se
anexi území, zejména Ostaše bránila, požádala dokonce
italské velvyslanectví dopisem o intervenci – ale marně.
Zabráním těchto území přišel polický benediktinský
velkostatek o 1.433 hektarů lesů; změnou hranic se obce
Machov, Slavný, Pěkov a Žďár staly pohraničními obcemi.
Po obsazení Broumovska vypracoval broumovský Landrat
rozsáhlé memorandum pro Hitlera, v němž žádal připojení
Policka k německé Říši. Další události však učinily tyto
požadavky bezpředmětnými.
Z publikace Police nad Metují v datech
Miroslava Pichla vybral František Janeček

Pranostiky na říjen

• Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy
jesť k doufání pěkné vinobraní.
• Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
• Po teplém září zle se říjen tváří.
• Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle
pěkné a jasné dny potrvají.
• Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
• Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není
daleko do sněhu.
• Teplý říjen - studený listopad.
• Teplý říjen - studený únor.
• Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
• Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
• Říjen když blýská, zima plíská.
• Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů
bude i v zimě pršeti.
• V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů.
• Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
• Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
• V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
• Studený říjen - zelený leden.
• Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený
leden.
• Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.
• Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude,
tak stálá bude zima.
• Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
• Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě
sníh padati má.
• Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
• Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
• V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
• Říjen a březen rovné jsou ve všem.
• V říjnu mnoho dešťů, v prosinci dosti větrů.
• Teplý říjen, ten nám praví, že listopad i únor chladí.
• Deště ku konci října měsíce, znamenají převeliké
krajíce.
• Opadá-li v říjnu listí, mokrou zimou buďme jisti.
• Jsou-li v říjnu žaludy a bukvice,oznamují tuhou zimu
nejvíce.
• Třetího října bouře a louže, třicátého sníh a rampouchy.
Vybral František Janeček
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Z lidových vyprávění, časopisů, zápisů a
kronik

Cestička do školy
PÍŠE AKO
Z časopisu Broumovsko (regionální časopis povodí Metuje a
Stěnavy), březen 1947
Na začátku letošního školního roku vyrojila se v mé
paměti řada vzpomínek na doby, kdy jsem sám chodil do
školy a snad ze zvyku jsem v duchu porovnal, za jakých
podmínek jsme chodili do školy my a za jakých poměrů
chodí naše děti. Ovšem porovnání se týká v prvé řadě
docházky žáků z vesnice, kteří navštěvují školu ve městě,
vzdálenou 4 – 5 km od svého bydliště.
Do školy v Polici nad Metují jsem začal chodit, když
rodiče uznali, že pro pozdější návštěvu školy měšťanské
bude průprava z obecné školy ve městě dokonalejší. Tak
jsem chodil denně, za každého počasí, v létě, v zimě,
s bratrem a kamarády. Cestou bývalo veselo i smutno podle
počasí. Bylo-li pěkně, svítilo-li slunečko, byla cesta veselá, i
když 5km ráno do školy a 5km večer ze školy nás značně
vyčerpávalo. Horší, ba přímo strašné to bývalo za deště,
podzimních plískanic, za mrazu a sněhových vánic,
v závějích, které místy dosahují slušné výše. A tenkrát ještě
nebyly stavěny podél silnic sněhové zábrany.
Vycházeli jsme ráno z domova před sedmou hodinou a
v zimě nám připadalo, jako když vycházíme z Betléma.
Chaloupky po stráních, osvětlené a zaváté, na silnici dosti
sněhu a poměrný klid. Ale strašlivé burácení vichru nahoře
nad vesnicí nás již děsilo a sotvaže jsme vyšli nad vesnici,
už s námi zmítal nemilosrdně. Často jsme nevěděli, jak se
máme otočit, abychom aspoň trochu uchránili obličej před
jeho zlobou. Často označovalo cestu jen stromořadí, neboť
sníh zavál silnici do roviny s poli. A v tom případě jsme
museli jít po poli, kde bylo sněhu méně, nebo jsme šli po
tvrdé povrchnici, která však někdy povolila a my jsme se
octli ve sněhu až po kolena. Štěstí v podobě laskavého
vozky, který by nás pozval k usednutí na saně, nás potkalo
málokdy, neboť tak časně ráno nikdo nejezdil. Nejhorší
bylo, že jsme se ve škole nemohli přezout ani převléknout,
neboť šaten nebylo. Tak jsme často seděli po celý den
v mokrých botách a šatech a večer ve vlhkých botách jsme
šli domů. Jak to bylo příjemné; vlhké boty a venku sníh a
mrazík. Časté onemocnění žáka nebylo však ve škole lehce
omluvitelné, neboť přespolním žákům nebývaly dělány
milosti, spíše naopak.
A životospráva žáků? Do školy jsme si brávali 2 – 3
krajíce chleba s máslem, v poledne jen někteří odběhli do
hostince na talíř polévky. Někdy sice maminka přidala
několik hrušek, jablek nebo švestek, ale oběd jsme mívali až
večer doma, ohřívaný. A často jsme jej nechali stát, neměli
jsme chuti k jídlu. Byli jsme chůzí do školy a vyučováním
příliš unaveni a doma bylo ještě nutno vypracovat různé
úkoly. A spát se mělo jít co nejdříve, abychom ráno mohli
nastoupit aspoň trochu občerstveni svou každodenní pouť.
Tak jsme chodili z Metuje, ze Žďáru, Bukovice, Bezděkova,
Maršova, Machova, snad ze všech vesnic.
Zmínil jsem se, že tyto cesty bývaly veselé i smutné,
jaké bylo počasí. Ale bývalo v nich i mnoho štěstí a dětské
radosti z různých jevů v přírodě, která nás stále cestou
objímala za každého počasí. Vždyť dětská duše
v podvědomí cítila tu ohromnost přírody ve všem, co
příroda je a co jen příroda dovede stvořit. Kolikrát jsme
zůstali na silnici stát a zadívali jsme se na mohutný Ostaš,

který nás dovedl svou vážností uklidnit, když za šera ty
menší lesíky kladly své stíny na pole, kdy kdejaký keř se
nám zdál skrýší loupežníků, o nichž nám někdy vyprávěla
babička. Obdivovali jsme Ostaš, když mlhy vtvořily kolem
jeho vrcholku a strání vous pohádkového obra. Jak často
jsme cestou vzpomněli povídek V. B. Třebízského, když
vrány krákoraly nad krajem nebo když v poli hodujíce na
mrtvém zajíčku byly námi vyplašeny a se zlostným křikem
se zvedly a nad námi zakroužily, jako by nám vyhrožovaly.
Ó, jaká to byla podívaná, když jsme na podzim spatřili řady
honců kráčet po polích s puškou skloněnou k zemi tak
vážně, jakoby bůhvíjak krásný obřad nekonali… a zatím šli
zabíjet zajíce, na kterých si potom pochutnávali v některé
hospůdce. Když jsem již u těch honců. Jednou po honě jsme
našli ráno ve žlábku u silnice polomrtvého ušáka. Jak jsme
chuděru litovali. Vzali jsme ho s sebou a jsouce si vědomi,
že je to panský majetek, šli jsme ho odevzdat do kláštera.
Zaťukali jsme na bránu a čekali, že ten, kdo zajíce
převezme, nám slušně poděkuje. Vrátka skutečně kdosi
otevřel, zeptal se nás, co si přejeme, a po naší hrdé
odpovědi, že neseme zajíce, chňapl po zajíci a bác… Vrata
byla již zavřena a my jsme stáli, jak zasaženi bleskem. V
naší dětské duši se zřítil pojem o slušnosti, pořádku,
poctivosti a všechna pořekadla, vztahující se k těmto
pojmům, se zakymácela. A již nikdy nestála tak pevně,
jsouc do duše postavena dobrou výchovou a přirozenou
dětskou důvěrou a představou. Podobný případ se nám stal
s postřelenou koroptví, ale o tom někdy jindy.
Co nezapomenutelných dojmů zůstalo ze všech změn,
které se v přírodě střídají a z nichž každá má v sobě tolik
krásy… Červené jeřabiny, ujetá sanice, strašná fujavice,
průtrž mračen s tropickými blesky, jarní vody, ojíněné
stromy, jedoucí vlaky, hory, pole, lesy, oráč se svým
potahem, skřivánek v oblacích, cikáni u lesa… Ano, to bylo
něco, co žáci z města neměli, to byla odměna za naši
každodenní námahu. Odměna mimořádná, tenkrát plně
nepochopená, která však zanechala v našich duších mnoho,
co se projevilo teprve až po létech. A prospěch ve škole byl
celkem dobrý, i když podle známek nijak skvělý. Ale
konečně je si nutno uvědomit, že jsme chodili do měšťanské
školy v Polici nad Metují a tam se klasifikovalo přísně. O
tom jsme se přesvědčili později ve starkovské tkalcovské
škole, když jsme obdrželi lepší známky než žáci z jiných
okolních měst, kteří si donesli vysvědčení sice lepší, ale již
v prvním čtvrtletí jsme se jim vyrovnali a ve druhém je
dokonce předčili. Tak jsme se přesvědčili, že polická
klasifikace byla nejen přísnější, ale i spravedlivější.
Trochu jsem odbočil, ale souvisí to s tím porovnáním. Je
si jen přát, aby dnešní školní mládeži bylo připomenuto, aby
si vážila dosažených zlepšení a uvědomila si, že dnes,
budou-li žáci trochu pilní, mohou docílit značných úspěchů
při celkovém pohodlí. Vždyť dnes nevidíme již ty skupiny
žáků putovat přes pole do města, dnes mají buď měšťanskou
školu v místě, nebo dojíždějí vlakem. A to jsou velké
rozdíly proti naší docházce. Ale i ve škole se mnohé
změnilo. O tom však již žáci vědí, jen ať to náležitě ocení.
Pokrok přišel, je a bude pokračovat…
Vybral F. J.

Říkanka na říjen
Letní šatstvo již se s pílí
zároveň se zvěří střílí;
zajíci se z polí ztrácí,
za to lítají tam „draci“.

Otvírají se vědě chrámky,
ovocem se plní krámky,
palivo se domů sváží
k těše dřevorubských paží…
Vybral F. J.
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V měsíci září městská policie nejen :
zajišťovala tradiční rallye Sudety a setkání veteránů
v krajní nouzi provedla otevření bytu z důvodu
nebezpečí poškození majetku
spolupodílela se na pátrání po pohřešované osobě
bezprostředně pátrala po pachatelích krádeží
zajistila několik doručení pro orgány města
pomohla při otevření bytu při ztrátě klíčů
zajistila bezpečnost dopravy při složité vykládce v ulici
17. listopadu
kontrolovala několik podezřelých osob u Penny
marketu a na sídlišti
provedla bezpečnostně dopravní akci
zajistila znepřístupnění objektu bývalé trafostanice
doprovázela úřední osoby při výkonu jejich pravomoci
zajistila za pomoci prodavaček zloděje v obchodu
uložila pokuty za porušování veřejného pořádku
jednala s představiteli ČCH o problémech s chováním
mládeže u kostela.
provedla namátkovou kontrolu chování majitelů psů
do útulku byl dopraven jeden pejsek, bohužel v tak
zuboženém stavu, že přes veškerou snahu se jej
nepodařilo udržet při životě.
Rádi bychom Vás upozornili na jednu zajímavou
publikaci, kterou v nedávné době vydala Mladá Fronta.
Jejím autorem je pan Přemysl Liška a jmenuje se Udělali si
sami. Kniha se věnuje úpravám střelných zbraní. Úpravy
střelných zbraní jsou přinejmenším od poloviny 19. století
velkým fenoménem. Podomácku sestrojené nástroje určené
pro páchání zejména zločinů, jsou jejím ústředním námětem.
Knížka o nich vypráví velmi hezky a doprovází ji celá řada
fotografií.
Zajímavý test provedli v Dánsku. Test sice nemá
vědeckou hodnotu, ale jeho výsledky jsou pro telefonující
řidiče námět k zamyšlení. Osm řidičů při jedné zkušební
jízdě telefonovalo, zatímco při druhé zkušební jízdě před
nastartováním motoru požili tři skleničky tvrdého alkoholu,
čímž překročili hladinu 0,5 promile. Při testování
v technickém komplexu za stejných podmínek, pak řidiči při
telefonování i přes použití hands –free zavinili osm
dopravních nehod, zatímco při řízení pod vlivem alkoholu
„pouze“ šest nehod. Test není sice vědecky průkazný, ale
měl by řidičům otevřít oči. /zdroj Policista 9/2008 /
Petr Zima - vedoucí strážník

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas podzimní
Poměrně výrazně a naráz se nám parné letní počasí
změnilo a máme tu podzimní čas, čas sklizně úrody,
pouštění draků a přípravy na zimu. V přírodě bude končit
vegetační období a začíná se nám proměňovat před očima.
Rozehrává v nás podzimní nálady a nabízí nám krásné

estetické prožitky a také příležitost žasnout nad krásou a
dokonalostí Božího stvoření. V rámci církevního roku trvá
období liturgického mezidobí. V měsíci říjnu prožijeme
Svátek sv. Lukáše, Svátek sv. Šimona a Judy, Výročí
posvěcení královéhradecké katedrály Svatého Ducha a jeden
významný stání svátek - Den vzniku samostatného
československého státu. Na počátku listopadu pak prožijeme
Slavnost Všech Svatých a budeme mít příležitost společně
vzpomenout na naše blízké a ostatní zemřelé, kteří nás
předešli na cestě do Božího království. Ze soboty 25. na
neděli 26. října bude také navrácen čas z letního na
zimní, tedy o 1 hodinu zpět.

LITURGICKÉ KALENDÁRUM
4. října 5. října 7. října 14. října 15. října 16. října -

Památka sv. Františka z Assisi
27. neděle v mezidobí,
Památka Panny Marie Růžencové
28. neděle v mezidobí
Památka sv. Terezie od Ježíše
Svátek sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky
Slezska
18. října - Svátek sv. Lukáše, evangelisty
19. října - 29. neděle v mezidobí
26. října - 30. neděle v mezidobí,
28. října - Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Den vzniku samostatného československého
státu, státní svátek
30. října - Výročí posvěcení královéhradecké katedrály
Sv. Ducha
1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - 31. neděle v mezidobí, VZPOMÍNKA NA
VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
4. listopadu - Památka sv. Karla Boromejského
9. listopadu - 32. neděle v mezidobí
Pořad bohoslužeb v tomto období bude jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.30 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Úřední hodiny jsou v úterý, ve středu a v pátek.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Tropický sportovní víkend
- míčový víceboj
Jedinou nepříjemnou událostí letošního ročníku bylo
několikanásobné odmítání zájemců o účast v něm. Prostě
bylo velmi, velmi brzy obsazeno a nás trápí – co s tím…
Šestnáct družstev se letos popasovalo v deseti míčových
disciplínách. Novinka – petangue – si zajistila své pevné
místo ve sportovní nabídce akce. Zatímco páteční disciplíny
vyžadovaly individuální zdatnost každého účastníka, sobota
už byla hracím dnem, ve kterém šlo o sílu kolektivů. Pro
všechny však vyvstal jeden společný soupeř navíc –
neuvěřitelný tropický zářijový den ! Rozpálené kurty
bukovického areálu nešetřily nikoho z nás. A tak o to víc
patří obdiv všem za pohodový průběh akce. Opět se
vydařilo, opět bylo veselo, opět se soupeřilo ( někdy na
krev, někdy pro radost ) a opět jsme končili až za tmy …
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Výsledkově to byl nebývale vyrovnaný ročník – šest
týmů překročilo stobodovou hranici a bodové rozdíly mezi
nimi byly historicky nejmenší … I tak se na bedně objevila
téměř tradiční trojka : po roční pauze si vítězství vybojoval
Lehkej veltr / Šubíř, Průša, Teichman / před „věčně
druhými“ SK Lachtani / Řehoř, Hauk, Entler / a loňským
vítězem Jokeritem / Miler, Chocholouš, Pozděna /. Také
v odměnách pro vítěze a vlastně pro všechny účastníky to
byl letos velmi dobrý rok a tak díky všem sponzorům, kteří
na Pavlovu nataženou ruku reagovali kladně. Stejně tak
využívám prostoru k poděkování všem pomocníkům,
rozhodčím a skvělému zázemí u lorny a v bufetu. Díky
všem!
Dovolte mi pár postřehů závěrem : Martin Máma
Tomášek letos poprvé za všechny ročníky odpálil
basebalový míček …! /událost akce /, šest pokusů na pět
Uhrina,
hozených
basketbalových
košů
Josefa
neuvěřitelných sedm pokusů na umístění deseti kuliček do
důlku Toma Dražinovského, sedmnáct bodů Ondry Jiráka
v kopané, stejně tak jediný pokus k dosažení vítězství
v petangue u trojice Špreňar, K.Teichman, Domáň / naopak
Šubi 23 /, krásných 39 bodů Jirky Olejáka ve florbalu ,
organizátoři basebalových odpalů - 3x Nývlt, kdy jim při
odpalech naštěstí svítil měsíc a tak naštěstí nebyla ouplná
tma tmoucí, nezničitelný Axmánek a jeho bojové výkřiky,
věčně usměvaví, věčně se životosprávou bojující a také
věčně poslední borci z Pipi Strasse, tým Dobře –my ! …
jediné družstvo, které mělo v sestavě dvě ženy !, bodově
největší propad oproti loňsku družstva Krásnej – chytrej –
bohatej / Klapka, Jenka, Dostál – ale já nevím, kterej z nich
je krásnej …/ a skvělé celkové páté místo nastupujícího
mládí / J.Průša, K.Teichman, Jirák / z týmu Carlsberg.
Věřím, že si všichni účastníci, ale i početné divácké
zázemí, udělali pohodový sportovní víkend plný zážitků a o
tom to celé je. Těším se zase někdy příště…
Veškerý výsledkový servis i fotky z akce / Štěpáne díky
moc
/
najdete
na
stránkách
www.sskpedro.policenadmetuji.cz

Polární sportovní víkend
- pivní triatlon.
Sedím v kovopolské chatce, kamínka hřejí a uvnitř je
přijatelně teplo. Je hodina před startem, přichází první
účastník desátého ročníku Pivního triatlonu a já uzavírám
sázku, že letos nepřijde více jak dvacet lidí…venku je totiž
hnusně, poprchává a už několik dní je zima jako v ruském
filmu. Teprve po opakovaném domlouvání se rtuť
v teploměru vyšplhala až k osmému dílku nad nulou ..!
Během následujících minut se objevují další a další
závodníci a já trojnásobně prohrávám sázku … Sedmdesát
lidiček od Broumova, přes místní, Náchod, Nové Město,
Jaroměř, Pardubice a početná banda z Hradce Králové… co
ty lidi vede v takovém počasí valit 25 km na kole, běžet 4
km terénem a lít do sebe ledové nápoje?
Bez ohledu na
počasí panuje skvělá atmosféra. Startuje cyklistická část
akce / tu vyhrává Petr Sulzbacher za 45:41 min / a
průběžným pořadím trochu zamíchá i běžecká část závodů.
Skutečným finále je však třetí disciplína. I když je chladící
zařízení vypnuté, pivo má „venkovních“ osm stupňů a to
přeci jen není mnoho. Nejrychlejší časy vypití pěti piv se
pohybují kolem deseti minut / rekord akce je 4:35 min /,
zatímco někteří se s tímto úkolem perou až hodinu a půl…
Hoří oheň, pečou se buřty, probírá se nejen průběh
akce. V jubilejním desátém ročníku si v ženské kategorii

vybojovala vítězství Radka Vlachová před Helenou
Martínkovou a Irenou Rutarovou, veteránky vyhrála Jiřina
Vlčková před Zinou Zítkovou. V družstvech se nejvíce
dařilo Čenda týmu - Černohorský, Černohorská, Pazdera ,
před Pekelníky 06 – Jakubec, Pavlínek, Kollert a Fofráky –
Fulka, Plný, Bejček. Veterány vyhrál nezničitelný běžec i
cyklista /který letos přidal asi svůj nejlepší osobní výkon i
ve třetí disciplíně / – Jirka Beran před Vojtou Kvapilem a
Karlem Semirádem. Hlavní kategorii dominoval Lukáš
Jánský / 1:11 hod / , o dvacet vteřin za ním skončil druhý
Lukáš Drejsl a půl minuty po něm proběhl cílem Luděk
Pivnička. Gratulace všem vítězům, ale také všem ostatním
účastníkům za předvedené výkony. Byli jste všichni skvělí
…! Pouze dva borci závod vzdali a to ještě před třetí
disciplínou …
V tradiční doplňkové soutěži – hodu pivním sudem –
vítězí Luďa Pivnička před Zdeňkem Vicencem a Martinem
Kramářem.
Velké poděkování náchodskému pivovaru Primátor ,
Chmelařskému institutu v Žatci a hlavně všem rozhodčím a
pomocníkům.
Veškerý výsledkový servis nejen z této akce, fotografie
a info o dalších akcích SSK Pedro najdete na
www.sskpedro.policenadmetuji.cz
Snad u dalších akcí bude i trocha toho sluníčka.
S přáním hezkého dne zdraví
Petr Jansa
P.S.
dohledává se : cyklotretra a moirové triko - přebývají :
černé prstové rukavice …
míčový víceboj 2008
5. - 6. září 2008
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Termín akcí SSK Pedro
Florbalový turnaj mládeže
Turnaj Mistříčků - halový tenis

1. 11. 2008
8. - 9. 11. a
6.12. 2008
Turnaj Mistrů – halový tenis
13.12. 2008
O pohár starostky města – florbal 23. – 25. 1. 2009
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SSK PEDRO Police nad Metují
ve spolupráci s MěÚ Police nad Metují

pořádá 2. ročník florbalového turnaje mládeže

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

sobota 1. listopadu 2008

systém :

skupiny a zápasy o pořadí
3 + 1 hráčů na hřišti, počet lidí v týmu
neomezen
veškeré informace obdrží přihlášená družstva
písemnou formou, dotazy na
ssk.pedro@seznam.cz
vítěz získává putovní pohár Velkého Pedra
turnaj je určen pro žákyně a žáky věkově do
9. ročníku ZŠ /ročník 1993 a mladší/
občerstvení zajištěno
200,- korun za tým

požadovaného termínu, nebude týmu umožněno na
turnaji startovat.
Losování do jednotlivých skupin proběhne 19. října
2008 v 19.00 v hotelu Ostaš v Polici nad Metují.
Další
informace
k turnaji,
pravidla,
rozpis
jednotlivých zápasů s časy zahájení najdete na:
http://tikohratky.wz.cz/urna_cup_main.htm
Bufet s jídlem a pitím širokého sortimentu zajištěn.
Těšíme se na hojnou účast startujících ale i fanoušků,
kteří vytvoří perfektní sportovní atmosféru.
Tiky team
SSK PEDRO Police nad Metují

tělocvična ZŠ Police nad Metují

informace :

startovné :
přihlášky :

do 17. října 2008 - písemné a závazné, zaplacením
startovného máte účast jistou, počet týmů omezen
ssk.pedro@seznam.cz ,
P.J. ZŠ Na Babí 190, 54954 Police n.M.

Přijďte pobejt !!!

Petr Jansa
www.sskpedro.policenadmetuji.cz

pořádá osmý ročník akce nazvané

halový tenis s líným míčkem – čtyřhry
termín:
startovné:
pravidla :
přihlášky :
pro radost a
soutěžáci

podle počtu přihlášených, 8. - 9. 11 a 6. 12. 2008 tělocvična ZŠ Police n/Met.
bude upřesněno přihlášeným
250,- Kč na dvojici – k pokrytí pronájmu tělocvičny a na ceny
otevřený turnaj pro všechny milovníky pohybu a pohody, bez rozdílu věku, pohlaví
a výkonnosti … hraje se podle platných tenisových pravidel, upřesnění a změny
budou společně s rozlosováním zaslány přihlášeným dvojicím
písemně do 28. 10. 2008 na adrese P.J. ZŠ Na Babí 190 Police n.M., nebo
jansapetr@seznam.cz ; omezený počet týmů, startovné plaťte současně s přihláškou
v přihlášce uveďte do které ze skupin chcete být nasazeni - bude li to možné,
budete nasazeni podle Vašeho přání, abychom si turnaj všichni užili v pohodě – a o
to tady jde …
Přijďte pobejt !

Petr Jansa

více informací, výsledky, termíny, nasazení, najdete na : www.sskpedro.policenadmetuji.cz

TIKY TEAM pořádá v
sobotu 25. října 2008
šestý ročník florbalového
turnaje pro starší a pokročilé.

URNA CUP 2008,
kterého se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní
hráči:
* mužské týmy s věkovým průměrem 32 let a více
* ženské týmy bez věkového limitu
* týmy s hmotnostním průměrem 100 Kg a více
Nepřihlásí-li se dostatečný počet mužstev, které splňují
podmínky pro účast v turnaji, bude umožněno hrát i
mladším týmům a to v pořadí od nejstarších
k nejmladším. Registrace se netýká žen.
V ceně startovného, které činí 555,55 Kč (22,22 €) na
jeden tým, jsou zahrnuty nealkoholické nápoje, hodnotná
cena a diplom. Vítěz získá putovní cenu. Při zaplacení
startovného v hotovosti bude poskytnuta sleva na
startovném ve výši 1%.
Začátek turnaje je stanoven na 8.00 hodin v tělocvičně
Základní
školy
v
Polici
nad
Metují.
u
Přihlášky můžete zasílat na datlicek@atlas.cz nebo
volejte na telefon: č. 608 908 006 nejpozději do 11. října
2008.
Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 18. října
2008. Ke startovnému přiložte seznam hráčů s datem
narození.
Nebude-li
startovné
zaplaceno
do

Amatérský tým Internet Billboard
s Pavlem Brýdlem vyhrál ve své
kategorii slavný závod Dolomitenmann
Zřejmě největšího úspěchu v letní běžecké sezóně
dosáhl Pavel Brýdl na Mistrovství světa v extrémním
závodě štafet na slavném Dolomitenmann. V barvách
Internet Billboard vybojoval se svými kolegy z týmu
v Rakousku první místo a v kategorii Profi osmé místo.
Tato umístění potvrdil svým výsledkem v běhu. Mezi
amatéry byl nejrychlejší a u „profíků“ osmý!!!
Polický rodák naši republiku reprezentoval na
Mistrovství Evropy v běhu do vrchu.. Závod se uskutečnil
v Německu a Pavel si doběhl pro 28. místo (druhý z ČR ).
Po tomto mistrovství se na Pastvinách konal mezinárodní
Salomon Trail Run. Ve výsledkové listině je Pavel zapsán
jako vítěz. Pak na něj čekal Světový pohár v extrémním
závodě štafet, který se konal v Rakousku pod názvem
Outdoortrophy. Zde vybojoval s kolegy v profi týmech
skvělé osmé místo. Další vítězství si pak připsal v Teplicích
nad Metují a to v závodě Buff Gross.
Těsně po závodě Dolomitenmann odjel Pavel
reprezentovat na Mistrovství světa do vrchu. Závod se konal
ve Švýcarsku. Výsledek zřejmě mohl být lepší. I díky únavě
po závodě Dolomitenmann obsadil 66. místo. Náladu si pak
trošku spravil v Českém poháru běhu do vrchu na trase
Jilemnice – Žalý. Zde si doběhl pro první místo.
Na konci sezóny Pavla čeká Bobrcup (MČR v závodě
tříčlenných štafet), tradiční Hronov – Náchod, Cena Metuje
a několik rámcových závodů.
ps
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Automotoklub úspěšně
reprezentuje Polici nad Metují

Rychlé občerstvení v Pellyho domech
se změní na restauraci s obsluhou
Důvod?

ZVĚŘINOVÉ HODY
Kdy?

V úterý 28. října 2008
od 10.00 hod. do 19.00 hod.
Jezdcům Automotoklubu (AMK) Police nad Metují se
„pokus“ o reprezentaci v republikových motocyklových
soutěžích letos zatím celkem daří. Přes veškeré technické
útrapy, se kterými se členové potýkají na cestách do
vzdálených míst naší vlasti, se účastní kompletního seriálu
přeboru České republiky a Shell Adventure Cup Cross
Country, což je 2,5 hodinový maratón dvojic v náročných
terénech, o které se stará
agentura
CPA
pod
vedením Jana Žižky a
Martina Barchánka ve
spolupráci s ÚAMK České
republiky. Poličtí jezdci se,
kromě zmíněného, zapojují
dále
také
do
motokrosových závodů, a
to
v seriálech
Východočeského poháru,
Gold Fren Cup(u) a SMS
motokrosu Pardubice, kde
se také umísťují na
solidních pozicích. Účast polického družstva na uvedených
závodech je nepřehlédnutelná. Jeho členové vzbuzují obdiv
ostatních účastníků nejen svým zázemím a vybaveností, ale
také svým originálním přístupem k těmto akcím, čímž
úspěšně navazují na předešlé generace polických členů
AMK.
Více informací o umístění reprezentantů polického AMK
lze najít na www.ceskeenduro.cz . Kompletní fotogalerii si
pak můžete prohlédnout na internetové adrese
www.amkpolice.cz.
Tímto bychom chtěli poděkovat městu Police nad
Metují, jeho obyvatelům i starším členům AMK Police nad
Metují za podporu. Dík si dále zaslouží i organizační týmy
zmíněných seriálů a všichni, kteří nás v naší činnosti
podporují.
Za AMK Police nad Metují Jan Vajsar

Prodej též přes ulici
Na Vaši návštěvu se těší a srdečně Vás
zve Martin Exner
s kolektivem zaměstnanců
Dále nabízíme:
- možnost odebírání obědů pro
jednotlivce i kolektivy
- výběr ze dvou polévek a čtyř jídel denně
- cena obědu je 58,- Kč
(poloviční porce 30,- Kč)
- rozvoz zdarma

Rozvoz se týká obcí: Police n. M., Bukovice, Pěkov,
Hlavňov, Suchý Důl, Žďár n. M. a Česká Metuje

Bližší informace v Rychlém občerstvení
v Pellyho domech nebo na tel.: 777 828 343

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ
VETEŠE

KOUPÍM
Pivní láhve - 500 Kč dám za pivní láhev
LEDHUJ, ostatní lahve koupím za
nejvyšší ceny – SBĚRATEL.
Přilby vojenské, hasičské a vše z obou
válek. Dále nábytek a starožitnosti

Petr Vágner Broumov I/5
606 270 421, 608 103 810
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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

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

Broumov
Šalounova 87
Datum:
21. října 2008
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
30. října 2008
v 15.00 hod.

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

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo http://autoskola-fiedler.wz.cz

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

AN TÉNNÍ 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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Míčový víceboj • 5.-6.9.2008

&
Pivní triatlon • 20.9.2008

Štěpána Horáka

▲ Souboj nad sítí na bukovických kurtech

▲ Obsluha „čerpací stanice“

▲ Soustředění před podáním

▲ Finiš před cílovou rovinkou

▲ Jedna z disciplín – cvrnkání kuliček

▲ Vítězky Pivního triatlonu v kategorii žen
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... pokračovaní s titulní strany
Celou historii vzniku továrny výstižně popisuje Josef
Brandejs: ...„Bratrsky společně si velkozávod zařídili pod
protokolovanou firmou »Bratři Pejskarové, řeznictví a
uzenářství«, pokračovali dál a dále, postavili sobě udírny,
skupovávali ve vůkolí od řezníků vepřové kýtky a nakládali je a
udili a zasílali je do jiných měst, Prahy, Vídně, do lázeňských míst
Karlových Varů, Mariánských lázní, též i za hranice do Saska a
Pruska. Obchod jim zkvétal, takže se jim zakázky množily zblízka i
zdaleka, měli svého oučetvedoucího i písaře ještě druhého a
dvanácte řeznických chasníků uzenářů. Pro dobytek hovězí a
vepřový jezdili si sami do Polska, Uher a Chorvatska, vždy
několik set kusů tam skoupili a po železnici ho do Police zasílali a
tu až 200 vepřů najednou porazili, opařili a v uzenářství
zpracovali, taktéž velký počet hovězího dobytka hromadně
poráželi a zboží pak hotové široko daleko rozesílali. Měliť též
v jiných městech zavedené filiální obchody a v nich své krámské,
kamž denně své zboží čerstvé se svými povozy a po železnici i
poštou dodávali a sice v Hronově, Červeném Kostelci, Dvoře
Králové, v Náchodě, Úpici a v Broumově i jinde více. Všady dobré
obchody měli i odbyt značný, taktéž i v Polici ve dvouch krámech
maso čerstvé a uzené šunky, uzenky a droby hojně prodávali,
neb vyráběli mnoho druhů uzenin, které také do ciziny zasílali.
V roku 1902 postavěli sobě na zakoupeném pozemku řeznickou
továrnu s párou hnanými stroji ku zpracování masa, se
strojovnou a vysokým komínem a opodál také postavěli sobě
potřebnou velkou lednici. Dne 7. července museli složiti přísahu
c. k. komisaru broumovskému od hejtmanství vyslaného, aby

dobré zboží zaručili vyráběti a aby továrnu ouředně bratrům
Pejskarům schválil. Také roku 1904 koupili od vrchnosti bývalý
rybník „Vápenský“ neb „Volšovský“ zvaný, při továrně hraničící,
aby sobě mohli tu led v zimě vysekávati a do lednice skládati,
neb ho každého roku několik set fůr také spotřebovali. V roku
1909 postavěli sobě na svém pozemku při továrně své vlastní
jatky jen pro svůj vlastní závod, neb každý týden na mnoho set
vepřů zabíjeli, až do 500 kusů v týdnu, mimo 6 až 8 kusů
hovězího dobytka těžkého. Roku 1913 měli ve svém závodu 3
písaři a 38 řeznických tovaryšů, kuchařku pro ně a
strojvedoucího. Oni měli své zástupce v mnoha městech a
spojení s bankami v Praze, Brně, ve Vídni, v Budapešti, Sarajevě,
v Dubrovníku, v Monte Carlu, v Kyjevě i v Rusku a Polsku. Jan
Pejskar koupil dům v Machově od lékaře Kacbundy, pak koupil si
dům v Hronově.“
Zápisy z jednání městské rady dokazují, že se bratrům
Pejskarových pozemky na Nové čtvrti zalíbily, alespoň 30.
července 1904 jednali radní města o tom, „jaké stanovisko zaujati
má městská rada oproti žádosti firmy Bratři Pejskarové za
povolení ku stavbě místností pro porážku a paření vepřového
dobytka. – Se zřetelem k tomu, že se jedná vlastně o stavbu
jatek, které vzhledem k blízkosti obvodu místa a zejména školy a
též potoka, do kterého by výkaly byly vypouštěny, čímž by
otravováno bylo celé okolí, dále z toho důvodu, že by ryk a
zápach vepřů znemožňoval vyučování v nyní stávající školní
budově, usneseno podati c. k. okresnímu hejtmanství námitky a
nejrozhodnější ohražení proti žádanému povolení.“
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Prosperita továrny umožňovala i značné investice do
nemovitostí. Již roku 1894 koupil Jan Pejskar dům čp. 97 na
náměstí, kde byl umístěn u hostinec „Beseda“. 15. dubna 1913
koupili za 37.000 K bratři Jan a František společně se svým
bratrem Bohumilem od Anny Freiwaldové hostinec „U zlatého lva“
(náměstí čp. 22). Bohumil Pejskar byl majitelem jedné poloviny
nemovitosti, společníci každý po čtvrtině s předkupním právem
vyhrazeným pro Bohumila Pejskara. Hostinec přestavěli na hotel,
jehož vedení se počínaje rokem 1913 se ujal Bohumil Pejskar,
který byl do té doby nájemcem hostince bratra Františka v čp. 94.
Investice do nemovitostí následovaly i v dalších letech: roku 1917
bratři společně koupili lesy ve Lhotě za 80.000 K, roku 1921 si
najal Jan Pejskar od broumovského opata Bruno Čtvrtečky na 12
let sloupenské panství u Nového Bydžova a konečně roku 1927
koupili bratři Pejskarové zámek a velkostatek Stárkov od Helfrieda
z Kaisersteinu, někdejšího říšského hraběte.
Chod továrny neomezila ani 1. světová válka, naopak. Již na
podzim roku 1914 se továrna stala výrobcem a dodavatelem
vojenských konzerv; výroba pokračovala i přes částečný požár
továrny 19. ledna 1915. Vojenské dodávky nepřestávaly ani za
první republiky. Již v březnu 1923 získala továrna armádní zakázku
na výrobu jednoho milionu vojenských gulášových konzerv. Na
výrobu guláše tehdy padlo více než 1.500 kusů těžkého hovězího
dobytka a městu to přineslo na dobu 3 měsíců množství
pracovních příležitostí. Podobných státních zakázek získala firma
v dalších letech ještě několik. Nesmíme zapomenout ani na
významný příspěvek firmy Pejskarové ke stravování chudé školní
mládeže, které ustanovené družstvo poskytovalo žactvu masité
polévky. Tyto akce počínají již rokem 1906 a pokračovaly až do
první republiky.
K první ztrátě majetku došlo již za německé okupace. Dne 13.
10. 1938 německé vojsko ve Stárkově, který měl podle
mnichovské dohody zůstat ČSR, zabralo velkostatek v hodnotě
1 700 000 Kč, patřící bratrům Pejskarovým. Německému
důstojníkovi museli majitelé odevzdat klíče, načež byli vykázáni
z obce. Ve Vápence, kde měli bří Pejskarové pilu, došlo
k okamžitému rozprodání uloženého dříví – samozřejmě bez
jakékoliv náhrady.
Po skončení 2. světové války učinil Jan Pejskar významný dar
městu. 13. července 1945 navštívili na pozvání pana továrníka
předseda Národního výboru JUDr. Ladislav Šťastný a p. Jan
Linhart, aby s ním projednali převod domu čp. 97 „Beseda“ do
vlastnictví obce. „Na místě bylo zásadně dohodnuto, že tento dům
postoupí oba páni manželé zdarma do vlastnictví města Police nad
Metují, které z tohoto domu zřídí úřední budovu a to do 5 let
započnou se stavbou. Do této doby budou míti manželé Pejskarovi
právo požívání. Kdyby do této doby, tj. 5 let od zaknihování
převodu nebylo se stavbou úřední budovy započato, přejde tato
budova se dvorem a zahradou do vlastnictví rodiny nebo dědiců,
příp. právních nástupců nazpět. Právo právovárečné si rodina
ponechá, rovněž i inventář hostince. – Rodina vyslovila přání, aby
tato darovaná budova sloužila k blahu a okrase města, které mají
neobyčejně rádi.“
Obecní kronika poznamenává: „Dne 18. července 1945 byla
sepsána smlouva mezi p. Janem Pejskarem, továrníkem a jeho
paní Jindřiškou Pejskarovou na jedné a zástupci Městského
národního výboru, a to předsedou dr. Ladislavem Šťastným,

Stanislavem Šrůtkem, fotografem, Jaroslavem Linhartem,
úředníkem a Stanislavem Fulkou, inkasistou na straně druhé, o
darování právovárečného domu čp. 97 na náměstí obci polické za
účelem získání a rozšíření úředních místností pro město. Obec
musela se zavázati, že získaných nemovitostí použije pouze pro
výstavbu a rozšíření místností úředních a tento závazek že splní
nejdéle do pěti let ode dne, kdy vklad vlastnictví pro obec polickou
nabude právní moci.“ Jan Pejskar si dále kladl podmínku, aby
v této budově byly dvě místnosti rezervovány pro jeho soukromé
sbírky starožitných předmětů a aby bylo respektováno jeho přání
ohledně tzv. Pášmovy zahrady a ta nebyla majitelům
vyvlastňována. O splnění smlouvy (která prakticky došla naplnění
až po roce 1989) by se dalo i dnes polemizovat: dá se jistě
shodnout na tom, že lze stěží pokládat za obecní úřední místnost
komunální skladiště, sekretariát KSČ či služebnu Veřejné
bezpečnosti. A domy čp. 205 a 206, stojící na bývalé Pášmově
zahradě dodnes svědčí o tom, jak bolševik v praxi dodržoval dané
slovo.
Továrník Jan Pejskar zemřel 16. ledna 1946 ve věku 80 let.
Obecní kronika poznamenává: „v pozdějších letech svého věku byl
vášnivým sběratelem starožitností a měl ve svém domě velkou
sbírku různých starých věcí. Mnohé z nich měly skutečnou
historickou cenu a mohly být zařazeny do sbírek musejních.“ Tak
se také stalo: 12. září 1949 paní Jindra Bažantová sdělila radě
MNV, že pro městské muzeum věnovala sbírky svého otce pana
Jana Pejskara.
František Pejskar, druhý z dvojice úspěšných podnikatelů,
zemřel již 2. listopadu 1942, jejich bratr Bohumil, majitel
vyhlášeného hotelu Pejskar, skonal 26. září 1938.
Celou historii podnikání bratří Jana a Františka Pejskarových
můžeme nakonec uzavřít lakonickou zprávou: 12. srpna 1948 byla
znárodněna uzenářská firma „Bratři Pejskarové“ a začleněna do
národního podniku Masný průmysl. To je další stránka historie
tohoto polického uzenářského závodu, která však již nepatří do
tohoto pojednání.
Janem a Františkem Pejskarovými opouštíme v letošní galerii
osobností na obálce PM kategorii podnikatelskou. Vzpomínku by
si zde určitě zasloužili i všichni další poličtí podnikatelé: např.
Jaroslav Vancl, kterému se však dostalo zasloužené popularity,
čestného místa v muzeu Merkur a tak by jeho medailon na obálce
PM byl jen nošením dříví do lesa. V Polici nad Metují však
působila řada dalších podnikatelů se svými závody: firma Hrubý &
Rössel, zabývající se výrobou kovového zboží, firma Hauk,
zabývající se zpracováním odpadních textilií, textilní firma M. V.
Škop (jejíž majitel byl významným polickým mecenášem), textilní
firma Josef König (a jeho předchůdci), textilní firma Hubka (dříve
bří Gottliebové), těsně u Žďáru stála textilní továrna Jana Ticháčka,
z Police pocházeli i bratři Goldmannové, kteří měli svou textilní
továrnu v Bukovici. A samozřejmě početná řada malých a
středních textilních podnikatelů, kteří všichni dohromady vytvářeli
tolik potřebné pracovní příležitosti. Snad se k nim někdy
v budoucnosti vrátíme.
Miroslav Pichl
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