Cena 10 Kč

Hanuš Wihan
Při naší virtuální průzkumné plavbě proti toku času, při pátrání po
osobnostech, které se narodily či žily v Polici, se musíme poohlédnout
také po těch, kterým byla nadevše hudba. Lze říci, že Police (nad
Metují) vždy měla a má schopné i velmi nadané muzikanty. Z mnoha
dobrých důvodů nebudeme jmenovat ty současné, ti si na svůj Olymp
slávy určitě vystoupí, vzpomeňme však při této příležitosti namátkou
těch, kteří již mezi námi nejsou a kteří se významně zasloužili o
hudební kulturu ve městě. Již jsme vzpomněli učitele Antonína
Hausmanna i jeho syna, hudebního skladatele Václava Vlastimila. Byla
to však velká řada dalších učitelů, kteří se uplatnili jako hudební
pedagogové, dirigenti zpěváckých spolků nebo členové různých
hudebních těles či ředitelé kůru: např. Josef Hamza, František Koliha,
Josef Veselý, Ignác Fritz, Alois Janoušek, Miloslav Bezděk, Josef
Mrha, Jaromír Žid (jeho syn Jaromír byl významným dirigentem
operních orchestrů i hudební skladatel), Bohumil Krtička, Karel Petr.
Stejně dobře se uplatnili mnozí nadaní amatéři, např. lékárník Josef
Opitz ml., zakladatel a první sbormistr místního zpěváckého spolku
„Hvězda“. Nesmíme zapomenout ani na kapelníky místních dechových
hudeb: Františka Borny, Josefa Lokvence, Josefa Špičáka či na
proslulou kapelnickou generaci Hybšů, z nichž to Václav Hybš nejml.
dotáhl v oblasti populární hudby velmi vysoko. Byl by ten výčet asi
hodně dlouhý.
Až do dnešní doby však vysoko nade všemi vyčnívá osobnost,
která ve své době dosáhla proslulosti vskutku světové: Hanuš Wihan.
Hanuš Wihan se narodil dne 5. června roku 1855 v Polici v čp. 5
v Kostelní ulici v rodině soudního kancelisty Václava Wihana, který se
v Polici objevil současně se vznikem polického soudního okresu. Již
vstup malého Hanuše do světa hudby byl pozoruhodný. Když mu bylo
11 let, koupil si na jarmarku jakousi flétničku, na kterou se naučil sám
hrát. Šťastnou náhodou byl v Polici na prázdninách ředitel pražské
konzervatoře Josef Krejčí, který ho, opět náhodou, zaslechl hrát a
objevil v něm velký hudební talent. Promluvil s Wihanovým otcem a
nakonec jej přesvědčil, že ho dal zapsat na konzervatoř. Pražskou
konzervatoř Hanuš Wihan absolvoval, takřka proti vůli rodičů, v letech
1867-1873 ve violoncellové třídě prof. Františka Hegenbarta. Hned po
absolutoriu získal místo v Salzburgu, kde se roku 1873 stal, ve svých
18 letech, profesorem violoncella na Mozarteu. Místo však po roce
opustil a přijal angažmá u ruského aristokrata barona Derviese, který
si pro své potěšení vydržoval v Nizze a Luganu 48členný orchestr a
kde Wihan zaujal místo sólového violoncellisty. Ani tam však dlouho
nezůstal. Po roce se na krátkou dobu vrací do Čech, koncertuje po
českých městech a je činný jako violoncellista v pražském německém
divadle. V roce 1876 přijímá místo u Bilseovy kapely v Berlíně. Protože
se však téměř nedostal k sólistické činnosti, odešel do Sonderhausenu
jako sólista ke Schwarzenburgově kapele. Wihan se zde stává
oblíbeným sólistou, jeho jméno začíná pronikat do širší veřejnosti i do
aristokratických kruhů, takže když roku 1880 odchází za novým

Číslo 11 z listopad 2008
angažmá do Mnichova, je již renomovaný umělec. V Mnichově zůstal
osm let jako sólový violoncellista mnichovské dvorní kapely. Mimo
známosti se šlechtickými rodinami přichází Wihan během svého
mnichovského pobytu do přátelských styků s mnoha slavnými umělci
té doby: Richardem Wagnerem, Franzem Lisztem, Richardem
Straussem aj. V celé této inspirující atmosféře kolem uměnímilovného
bavorského krále Ludvíka II. vyzrál ve vynikající hudební osobnost,
sólistu i kvartetistu, člena proslulého Walterova kvarteta. V té době se
také žení s dcerou konsula v Lipsku, ovšem manželství nebylo šťastné
a Wihan se po krátké době rozvádí. Snad byl tento rozchod jedním
z důvodů, proč Wihan v roce 1888 Mnichov opustil a přijal po úmrtí F.
Hegenbarta uprázdněné místo profesora na pražské konzervatoři.
Umělec evropského, ne-li světového formátu se tehdy ocitl v malých
pražských poměrech, na hony vzdálených jeho převratným snahám.
Ovšem hned jeho prvá veřejná vystoupení v Rudolfinu, kde hrál
za přítomnosti nadšeného Čajkovského Volkmannův koncert a o měsíc
později, kdy v populárním koncertu Umělecké besedy se slavným
pianistou Paderewským zahrál Beethovenovou sonátu A dur, byla pro
Prahu obrovskou senzací. Všude kam tehdy 33letý umělec vkročil,
plný energie a ambiciózní, pohnul stojatými vodami.

... pokračování na zadní straně
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Telegraficky….
Každý čtvrtek v 16 hodin pod radnicí startujeme
polické ŠLAPETO. V nastalém podzimním čase
putujeme po trase do pěti kilometrů a končíme
v některé z hospůdek při příjemném popovídání. Jen
pro zajímavost uvádím některé z odšlapaných tras.
* Police – Havlatka – Radešov – Bezděkov –
kaplička Romana Pavlínka – Velké Petrovice –
Žděřina – občerstvení Hrbáskem. * Police – Ostaš –
Samaritánka – žďárská hospoda – přes Starý park
domů. * Využíváme také autobusů. Další putování
bylo přes Ochoz – Suchý Důl – Trhovicí na Slavný
s posezením v pensionu Majka a autobusem zpět do
Police. Poslední čtvrtek jsme vyjeli autobusem na
Hony a kolem vysílače jsme sešli zpět do Bukovice
s občerstvením v motorestu Lucky Luck. Komu
nohy slouží, má rád naše okolí a nechce turistovat
sám, je vítán!
Podzimní a zimní čas bychom si rádi zpestřili společnou
četbou v městské knihovně. Jste srdečně zváni mezi
nás. Více str. 10.
V sobotu 4. října jsem využila pozvání hejtmana
Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka ke
slavnostnímu otevření novodobé Křížové cesty
Příběh utrpení a nadějí člověka. Doporučuji jako tip
na příjemnou nedělní procházku. Cestu najdete
v obcí Stanovíce za viaduktem pod Novým lesem.
Jedná se o patnáct zastavení se sochařskými díly
umělců tří generací. Duchovní otec ak. sochař
Vladimír Preclík se finále nedočkal. Letošního
čtvrtého dubna zemřel.
V neděli pátého října se i z Police vydala skupinka
nadšenců pod dohledem otužilce Petra Kociána na
zahájení nové otužilecké sezony do Moravského krasu.
Věrka Kašíková, Naďa Rošková, Fanča Vítková a
Radka Jirmanová byly z plavání v Punkvě nadšeny. Po
Novém roce chystáme s otužilci setkání a pro zájemce
zajímavé povídání.
Bytová komise se sešla 7. října a 4. listopadu. Na
programu byly tradiční záležitosti. Aktuální řešení
neplatičů. V současné době jsou podány dvě soudní
výpovědi, jednomu nájemníkovi byla ukončena
nájemní smlouva bez náhrady bydlení, jednoho
nájemníka přemísťujeme do menšího, finančně
méně náročného bytu, s jedním nájemníkem díky
černému odběru el. energie nebude prodloužena
nájemní smlouva, třem nájemníkům po skončení
nájemních smluv ukončíme nájemní vztah. Řešení
těchto problémů je velmi náročné. Rada města
jednomyslně podporuje návrhy členů bytové komise,
která úzce spolupracuje s jednotlivými odbory
městského úřadu a technickými službami. V žádném
případě nemůžeme trpět neplnění finančních dohod
daných smlouvami a nevhodné chování některých
nájemníků. Zaznamenáváme nárůst žádostí o byt,
které evidujeme a případné přidělení zvažujeme
citlivě v souvislostech. Pořadník zájemců neexistuje.
Školská rada se uskutečnila také 7. října a 4. listopadu.
Byly schváleny dokumenty – Vnitřní a Klasifikační řád.

Hostem byla ředitelka MŠ pí Dana Baláková.
Diskutovalo se o nutnosti spolupráce a provázanosti
s ohledem na uvolňující se kázeň dětí nyní již mladšího
školního věku, především ze sociálně slabších rodin.
Uskutečnilo se i pravidelné setkání členů DSO Lesy
Policko. Hledají se možnosti získaní dotačních peněz
na výkonný štěpkovač, na podporu lesního
hospodářství.
Polická univerzita volného času se za uplynulé období
sešla dvakrát. Z důvodu pracovní zaneprázdněnosti se
omluvil z podzimního přednáškového termínu doc.
Štreit. Věřím, že se sejdeme na jaře. Více na str. 19
Značnou pozornost věnujeme bezpečnosti, čistotě a
pořádku ve městě. Téma velmi široké a důležité.
Bude také ústředním motivem letošních posledních
Hovorů s radnici. Viz str. 13
Průběžně řešíme nenásilné vedení a ovlivňování
skupinek dětí a mládeže, které se nechtějí zapojit do
organizovaných činností nabízených v našem městě.
Hodně si slibujeme od spolupráce s romskou
koordinátorkou pí Jarmilou Šenkovou. Vstříc nám
vyšli i místní sokolové – především Radka
Rubáčková a Jitka Krásná.
Denně se na radnici před našima očima odvíjejí
příběhy, které může napsat jen život. Co může způsobit
nezdárný syn milující matce, je pro zdravý rozum
nepochopitelné. Zvlášť jedná-li se o zralého muže a
ženu, které do osmi křížků už opravdu chybí hodně
málo. Sociální odbor i městští strážníci jsou připraveni
pomoci. Musíme však o problému vědět a „postižený“
naopak chtít pomoc přijmout.
V polovině října jsme poblahopřáli místostarostovi
panu Zdeňku Kadidlovi u příležitosti jeho šedesátin
zdraví, štěstí a osobní pohodu a spokojenost.
Škoda, že v pátek 10. října v podvečer na povídání
Honzy Exnera o olympiádě v Pekingu našlo cestu do
Kolárova divadla hodně málo lidí. Jestliže jsem si výše
stýskala na těžko zvladatelné skupinky kluků a holek,
máme naopak hodně šikovných, chytrých a pracovitých
mladých lidí. Měli bychom je v jejich zájmech
podporovat a těšit se z jejich úspěchů. Honza jistě
udělal radost nejen své rodině, ale i hrstce nás, které
svým povídáním potěšil.
Tradičnímu Běhu kolem Ostaše letos přálo počasí.
Výsledky na www.polickejnet.cz.
Pellyho domy byly navrženy do soutěže o Stavbu roku
vyhlášené Královéhradeckým krajem. Neobdržely ani
cenu, ani české uznání. Cesty do Hradce jsem však
nelitovala. Pro nás je podstatné, že slouží svému účelu.
Monitorovací zprávu za rok své existence najdete na
www.policko.cz.
Krátké povídání jsme měli s panem Karlem
Vackem. Pozorovatelna na Havlatce je po potřebné
údržbě. Věřím, že i peníze věnované firmou pana
Janečka z Prahy budou ku prospěchu hvězdářského
kroužku a široké veřejnosti. Příští rok bychom chtěli
pokračovat v popularizace astronomie. Viz str. 25
Značnou pozornost věnujeme aktualizaci Komunitního
plánu sociálních služeb Policka. Na pravidelných
setkáních pod vedením Moniky Trnovské zástupci
Police a okolních obcí připravili dotazníky nutné
k získání potřebných podkladů. Věřím, že pochopíte
svoji možnost ovlivnit do budoucna kvalitní sociální
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zázemí ve městě a okolí. Tato problematika se týká nás
všech, byť si to možná v plné míře neuvědomujeme.
Více str. 4.
V úterý 14. října večer proběhla Černá hodina na
téma Počátky naší republiky. Přispěla velmi
důstojně k oslavám letošních 90. narozenin
československého státu. Děkuju všem, kteří se
zúčastnili alespoň jedné akce, kterou město
s pochopením a podporou ostrostřelců, metujského
historického spolku, obou církví, základní umělecké
školy a dalších nejmenovaných, připravili. Pietní
vzpomínkové putování v neděli 26. října, Slavnostní
večer i zvony pro Rovereto byly jistě důstojnými
připomenutími více než čtyřistaleté historie. Na svoji
minulost bychom zapomínat neměli. Naší povinností
je
nenásilnou
formou
mládí
připomínat
nejednoduché cesty vedoucí k lepšímu životu našich
předků, jako i nesmyslnost některých událostí, které
jsou mementem pro nás i generace příští.
Na Slavnostním večeru byly předány Kulturní a
Sportovní ceny města Police nad Metují za rok 2008.
Byly to sklenění andělé z dílny swidnických
výtvarníků Magdaleny a Andrzeje Kucharských.
Kulturní ceny obdrželi Jaroslav Souček za
dlouholetý přínos polickému ochotnickému divadlu
a Vladimír Beran se svými žáky z grafického studia
výtvarného oboru ZUŠ za dokumentární fílm
Grizzly. Viz str. 21.
Sportovní ceny patří polickému fotbalovému A
mužstvu, které postoupilo z A třídy do krajského
přeboru a Šárce Jiráskové z lyžařského oddílu, která
získala titul mistryně ČR v běhu na lyžích volnou
technikou na Zadově.
Radost z mládí umocnilo i vystoupení Markéty
Nádvorníkové a Šimona a Matouše Michalových
s Filharmonií Hradec Králové
Nejen v předdušičkovém a dušičkovém čase jsme
věnovali pozornost místnímu hřbitovu.
S plánovaným zřízením nového urnového háje jsme
učinili mnohá, doufáme, že citlivá opatření vedoucí
k uvolnění vytypovaného prostoru za kaplí. Viz str. 7
Při vstupu na místní hřbitov vlevo jsme zkultivovali
památníkový prostor. Požádala jsem stavební komisi
o naprojektování osvětlení i tohoto území.
Ve čtvrtek 16. října jsme byli v zahradnictví a s panem
Zobalem hodnotili jeho tři čtvrtě roční snažení.
Poděkovali za množství odvedené práce. Vyslechli
plány do budoucna. Naplánovali možnou spolupráci.
S podporou města by pan Zobal chtěl v této lokalitě
vybudovat odpočinkovou zónu pro širokou veřejnost i
návštěvníky zahradnictví.
Tento měsíc jsme taky s provozovatelem polického
koupaliště panem Petrem Kociánem hodnotili
letošní sezonu na polickém koupališti. Věříme, že
zřízení prostoru pro maminky s malými dětmi,
umístění stolu pro stolní tenis, pískoviště, … přispěje
k lepší spokojenosti návštěvníků. Problém, který
bohužel nevyřešíme, je prostor. Polické koupaliště
nemůže splnit požadavky moderního zařízení, které
vyžaduje aktivní vyžití a nutné parkování. Petr
Kocián projevil zájem koupaliště provozovat i
v příštím roce. S technickými službami je domluveno
otevření areálu nejdéle k 15. červnu 2009.

S podzimem chystáme také provozování lyžařského
vleku na Nebíčku a projíždění a provázanost běžeckých
lyžařských stop od Jestřebích hor až po Janovičky.
Schůzka ohledně tras se uskutečnila na Správě CHKO
Broumovsko v pondělí 10. listopadu. Lyžařský vlek
taky hlásí připravenost. Teď už jen to hlavní –
sněhovou nadílku!
61. Polické divadelní hry běží. Někoho oslovují,
jiného ne. Jako všechno. Před každým představením
letošní přehlídky slyšíte báseň Václava Kňourka
Hercova touha v podání Františka Pivoňky. Poličtí
ochotníci i my se loučíme s Báječnými léty pod psa.
Děkuje a těšíme se na další hru!
Volby do krajských zastupitelstev jsou za námi. Každý
z nás anonymně vyjádřil svůj postoj. Snad ani ne ke
krajské komunální politice. Nepřináleží mě hodnotit.
Slušností je poděkovat. Těm, kteří volby zajistili
organizačně. Voličům, kteří přišli. Volby viz str. 23-24.
O potřebnosti a významu dětského dopravního
hřiště v Bělovsi nelze pochybovat. Žáci čtvrtých tříd
povinně, ostatní v případě možnosti, využívají osvěty
v dopravní výchovy. Nezbytné. Statistiky hovoří
jasně. Rada města rozhodla o příspěvku 10 tis. Kč
na přístavbu altánové učebny. Ředitel areálu pan
Beneš rád ukáže areál i zájemcům z řad široké
veřejnosti.
I v říjnu jsem se snažila spolupracovat s MaMiNou a
Senior klubem Ostaš.
Zastupitelstvo města se v říjnu sešlo na pracovním
jednání ve středu 22. října. Veřejné jednání
proběhlo v úterý 4. listopadu. Kromě Smlouvy o
revolvingovém úvěru a rozpočtových změn a
prodejů se řešila problematika spádové obce Pěkov.
Po dohodě byla ukončena nájemní smlouva s Janem
Pavlíkem. Novým provozovatelem Divadelního klubu
Kolárova divadla bude Štefan Piši, kterému přeju hodně
sil a spokojenost návštěvníků. Honzovi Pavlíkovi i
touto cestou děkuju za nelehké snažení a osobní
spolupráci.
V rámci partnerských vztahů navštívili polickou
mateřinku swidničtí. Viz str. 18.
Mateřská škola hledá novou paní učitelku. Více str. 18.
Letní turistická sezona je za námi. Ve vedení Branky
jsme hodnotili letošní cyklobusy. Na adresy
poskytovatelů služeb cestovního ruchu jsem
přeposlala k připomínkování návrh jízdního řádu
cyklobusů pro rok 2009. Spolupráce s CDS s.r.o. je
velmi dobrá. O činnosti Branky více na str. 23.
I letos proběhla na hřbitově v sobotu 2. 11. Vzpomínka
na zesnulé. Děkujeme přítomným za účast. Žákům ZUŠ
a členům komise pro obřady a slavnosti za program.
Dovolím si ocitovat verše letos zesnulé broumovské
básnířky Evy Kučerové Až jednou
Až jednou budu muset odejít
A ten den přijde
já to vím
Pak neplačte prosím
budu s vámi dál
i když míň než stín.
V pátek 7. listopadu jsme se sešli s kronikářkou
Jindrou Vaníčkovou a polickým historikem Mirkem
Pichlem. Naše povídání se stočilo na obsah obálek
čísel Polického měsíčníku následujícího roku, na
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formy prezentace minulosti pro budoucnost. Již nyní
chystáme kalendář pro rok 2010, vydání brožur
s regionální tématikou, vytipování oslav a výročí pro
rok 2009…. Vítáme jakoukoli pomoc v této oblasti!
Tento pátek proběhl další Stříbrný podvečer. Tradiční
příjemné připomenutí svatebního obřadu uzavřeného na
polické radnici před pětadvaceti lety.
Ida Seidlmanová

POZVÁNKA
na 7. veřejné zasedání

Zastupitelstva města Police nad Metují
v roce 2008,
které se koná 10.12. 2008 v 17.00 hodin
na sále Pellyho domů

Poplatek za odpady
Připomínám všem, kteří si platbu poplatku za odpady za
rok 2008 rozdělili na dvě splátky, že termín pro zaplacení
druhé splátky uplynul již 31.8.2008. Na
seznamu
neuhrazených poplatků za letošní rok stále ještě figuruje
dost jmen občanů, kteří na úhradu poplatku za II.pololetí
zapomněli.
Samozřejmě vyzývám k úhradě poplatku i ty, kteří na
jeho úhradu zapomněli zcela.
Poplatek za celý rok činí částku 500,-Kč za osobu a rok,
za pololetí 250,-Kč za osobu a rok. Je možné jej uhradit
přímo v pokladně MěÚ kterýkoliv den v týdnu nebo na účet
č.6005-0004522551/0100, do variabilního symbolu uveďte
prosím rodné číslo poplatníka.
Daniela Adamová , FSO - poplatky

Povolování kácení dřevin
Vegetační dobu pomalu nahradilo období vegetačního
klidu, a to je období, kdy je možné kácet dřeviny rostoucí
mimo les. Připomínáme, že podle zákona o ochraně
přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č.
395/1992 Sb., je k pokácení dřevin s obvodem kmene 80
cm a více ve výšce 130 cm nad zemí a souvislé keřové
plochy o velikosti 40 m2 a více, je potřebné povolení.
Povolení vydává Městský úřad Police n.M., jako příslušný
správní úřad ochrany přírody formou rozhodnutí, a to na
základě žádosti. Formulář žádosti o povolení je k dispozici
na městském úřadě nebo je možné si ho stáhnout na
internetových stránkách města. Podle zákona je povolení
možné vydat ze závažných důvodů, po posouzení stavu a
místní situace. Pro zmírnění ekologické újmy za pokácený
strom a se předepisuje náhradní výsadby nových dřevin.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Terénní pochůzka pro novináře
v Kovářově rokli
5. listopadu 2008 se uskutečnila terénní pochůzka pro
novináře, kterou zorganizoval podnik Lesy České republiky,
s.p. Jednalo se o medializaci opravy části turistické cesty
Kovářovou roklí. Této akce se zúčastnili zástupci Lesů ČR,
s.p., město Police n.M., pan Hejnyš za Občanské sdružení

Jůlinka, novinář z Deníku Bohemia, Český rozhlas a Česká
televize. Jedním z hlavních iniciátorů této potřebné opravy
bylo město Police n.M., a především starostka Ida
Seidlmanová. Její dlouhodobá snaha o realizaci této opravy
nakonec uspěla u správce tamních lesních majetků, a to
podniku Lesy ČR, s.p., který se největší měrou na opravě
finančně podílel, a to částkou 150.000,- Kč. Město Police
n.M. zajistilo dodavatele této opravy, a to občanské sdružení
Julinka a finančně se podílelo částkou 20.000,- Kč. 10.000,Kč přispěla obec Suchý Důl.
Z pohledu Lesů ČR, s.p. je rekonstrukce turistické
infrastruktury Kovářovy rokle dalším projektem, kterým
podpořili královéhradecký region, a to v rámci svého
„Programu 2000“. Ze stejných zdrojů byl již v minulosti
hrazen dřevěný přístřešek na rozcestí před vstupem do
Kovářovy rokle a v příštím roce zde počítají s dalšími
investicemi do obnovy chodníků. „Program 2000“, který
slouží k zajištění cílů veřejného zájmu u lesů, které pro stát
spravují Lesy ČR, s.p., vypracovali v roce 1999 odborní
pracovníci Lesů ČR, s. p., ve spolupráci s experty ochrany
přírody, výzkumu a odborného školství. Je základním
vodítkem a inspirací pro práci personálu Lesů ČR, s. p. a v
rámci tohoto programu je z rozpočtu Lesů ČR, s. p.
financováno například budování a údržba studánek,
pramenů a pramenišť, obnova vodních nádrží v lesích,
obnova stezek, pěšin a chodníků pro pěší, cyklo
i hippoturistiku, ochrana kulturních památek v lesích,
budování a údržba informačních panelů, rozcestníků
a naučných stezek nebo ochrana biotopů chráněných rostlin,
živočichů a péče o ně. V roce 2008 bude v regionech
v rámci tohoto programu investováno na 60 milionů korun.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Odpadové informace
Změna termínu svozu odpadu z
popelnic
Oznamujeme občanům, že po 43. kalendářním týdnu
nastala pravidelná změna intervalu svozu zbytkového
odpadu z popelnic, a to z týdenního na čtrnáctidenní.
Svážet se bude v lichých týdnech (tedy ve 45. 47. 49. 51. a
53. týdnu). Tato změna se týká katastrálního území Velká
Ledhuje a velké části Police n. Met. Na malé části území
Police n. Met., nastane tato změna až po 44. týdnu
a svážet se zde bude v sudých týdnech (tedy ve 46, 48, 50
a 52 týdnu). Jedná se o následující ulice: 17. listopadu,
Tyršova, Pod Havlatkou, Husova, část Nádražní (po
prodejnu nábytku), U Opatrovny a ulička mezi
náměstím a ul. 17. listopadu. Toto rozdělení je z důvodu
kapacity svozového vozidla odpadové firmy.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Bioplynová fermentační stanice
v Úpici
15. října 2008 jsem se zúčastnil, společně s kolegou
z MěÚ Hronov, Dne otevřených dveří bioplynové
fermentační stanice v Úpici, která byla v letošním roce
dokončena a uvedena do zkušebního provozu. Tato stanice
je vybudována v areálu čistírny odpadních vod na okraji
města Úpice a je součástí integrovaného systému nakládání
s bioodpady, v rámci městského odpadového systému. Její
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výstavba je výsledkem hledání způsobu ekologického
využití kalu z ČOV a biologicky rozložitelného odpadu ve
městě Úpice a jejím okolí. Její kapacita umožňuje zpracovat
bioodpad z domácností, z komerčních kuchyní a jídelen,
z potravinářských provozů a odpadní zeleň z regionu úpicka.
Hlavním produktem fermentace, neboli přeměny energie
obsažené v bioodpadu, je bioplyn (cca 70% metanu a 30%
oxidu uhličitého), který se využívá pro výrobu elektřiny, což
je základním principem této stanice. Vyrobená elektřina je
spotřebována především na provoz stanice a ČOV, přebytky
jsou dodávány do sítě a ve zvýhodněném tarifu vykupovány
společností ČEZ. Odpadní teplo je využíváno pro ohřev
vlastních technologií a v budoucnu by mohlo být využíváno
i pro další technologie.

Zbytkovým produktem je substrát, který lze využít pro
výrobu kompostu a zlepšení půdních podmínek zeleně nebo
na povrchové terénní úpravy (zatravnění apod.).
Stanici vybudovalo město Úpice, prostřednictvím
spolufinancování z Evropských fondů a Státního fondu
životního prostředí. Královéhradecký kraj podpořil
zpracování projektu a nákup techniky pro sběr a svoz
bioodpadu. Občané Úpice, kteří o to mají zájem, obdrží od
města zdarma hnědou plastovou popelnici na kolečkách, do
které odkládají bioodpady z domácností a zahrad a
Technické služby města Úpice je jednou týdně svážejí do
fermentační stanice. Mimo to tam svážejí i další bioodpad.
Provozovatelem stanice jsou Městské vodovody a
kanalizace.
Nebylo jednoduché tento projekt prosadit a získat pro
něho místní, krajskou i evropskou podporu, ale podařilo se
to a je to jistě krok správným směrem. Dá se říci, že toto
unikátní zařízení pomůže plnit požadavky odpadového
zákona, programu odpadového hospodářství a všeobecně
nových trendů evropské unie na využití odpadu a snižování
podílu bioodpadu ukládaného na skládkách. Podobná
zařízení s úspěchem a bez větších problémů fungují i
v jiných státech Evropy a domnívám, že mají budoucnost.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Vážení a milí spoluobčané,
připravili jsme pro Vás anketu, která je jednou z aktivit
v rámci komunitního plánování na Policku. Otázky v ní
obsažené mají za cíl zjistit Vaše názory, připomínky a
podněty k problematice sociálních služeb v našem městě a
okolních obcích. Vyplněním ankety máte možnost podílet se
na budoucí podobě služeb, které pomáhají všem občanům.

Prosíme Vás tedy o pomoc a vyplnění ankety. Názor
každého z Vás je pro nás důležitý!
Jakékoli bližší informace k anketě a komunitnímu
plánování Vám rádi poskytnou pracovnice sociálního
odboru MěÚ v Polici nad Metují na telefonu 491 509 995,
nebo emailech plna@meu-police.cz nebo kejdanova@meupolice.cz.
Zajímavé informace o probíhajícím komunitním
plánování rovněž od listopadu naleznete na internetových
stránkách http://www.meu-police.cz v sekci Komunitní
plánování, kde bude též umístěna elektronická verze této
ankety, v případě, že byste chtěli odpovědět prostřednictvím
emailu. Pokud chcete odpovědět touto cestou, zašlete,
prosím, vyplněný dotazník na mailovou adresu
plna@meu-police.cz, nebo kejdanova@meu-police.cz.
Vyplněnou anketu můžete odevzdat do sběrné schránky
na těchto místech:
POLICE NAD METUJÍ:
• Infocentrum – Masarykovo nám. – Pellyho domy,
• MěÚ Police nad Metují – odbor sociálních věcí
Masarykovo nám.,
• Mateřské centrum MaMiNa – ZŠ - Na Babí,
• Lékárna Kuklík – u aut. nádraží,
• Lékárna – na Masarykově nám.,
• Městská knihovna – Pellyho domy na Masarykově
nám.,
• Zdravotní středisko – v ordinacích praktických lékařů
/MUDr. Kurský, MUDr. Kopecká, MUDr. Kučerová/,
• MUDr. Výravská – dětská lékařka,
• ZŠ, MŠ a ZUŠ v Polici nad Metují.
OBCE:
• Suchý Důl, Česká Metuje, Bezděkov nad Metují –
na obecním úřadě,
• Bukovice – na obecním úřadě a v ZŠ,
• Žďár n/Met. – na obecním úřadě, v obchodě a v ZŠ,
• Velké Petrovice – na obecním úřadě a v MŠ,
• Machov – na obecním úřadě, v obchodě, na poště, v
ZŠ, v MŠ, ve zdravotním středisku
Uzávěrka ankety je 30.11.2008.
Za realizátory: Bc. Monika Trnovská, Mgr. Ida
Seidlamanová, Bc. Hana Plná

Odbory se představují
Sociální odbor MěÚ
Práce sociálního odboru se dělí na dvě části. Na práci
sociálních pracovnic na úřadě a na pečovatelskou službu.
O co si můžete požádat na sociálním odboru
V rámci přenesené působnosti poskytujeme dávky
pomoci v hmotné nouzi.
Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou
a) příspěvek na živobytí
b) doplatek na bydlení
c) mimořádná okamžitá pomoc
O příspěvek na živobytí si může požádat osoba, která je
zde hlášena k trvalému pobytu, není v pracovním poměru a
je vedena v evidenci úřadu práce, nebo její příjem
nedosahuje částky na živobytí. Tyto podmínky musí
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splňovat i okruh společně posuzovaných osob. Příspěvek na
živobytí se poskytuje v peněžní nebo věcné formě. Vyplácí
se v kalendářním měsíci, na který náleží, v pravidelných
měsíčních lhůtách určených plátcem příspěvku, v našem
případě to je 25.den v měsíci.
S příjemci příspěvku na živobytí, kteří pobírají dávku
déle než 6 měsíců, zpracováváme aktivizační plán. Dále
všem příjemcům dávky vydáváme potvrzení pro
zdravotnická zařízení, kterým se hradí regulační poplatky.
Doplatek na bydlení – podmínkou nároku na tento
příspěvek je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok
na příspěvek na bydlení od státní sociální podpory. Doplatek
na bydlení se poskytuje pouze v peněžní formě. Vyplácí se
měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží.
Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje osobám
v hmotné nouzi
- pokud jim hrozí vážná újma na zdraví
- kterou postihne vážná mimořádná událost, zejména
živelní pohroma
- k úhradě
nezbytného
jednorázového
výdaje
spojeného s placením správních poplatků, při ztrátě
osobních dokladů, vydání duplikátu rodného listu
apod.
- na úhradu nezbytných nákladů (např. zájmová činnost
nezaopatřeného dítěte, náklady související se
vzděláním apod.)
Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje v peněžní
nebo věcné formě. Vyplácí se bezodkladně.
Náklady na tyto dávky hradí v plné míře stát.
Mimo žádosti na tyto příspěvky si na sociálním odboru
můžete vyzvednout i žádost o příspěvek na péči a žádost o
přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené
občany. Žádosti
a vysvětlení k nim vydáváme pro
jednodušší a rychlejší komunikaci s úřadem v Náchodě,
který je zpracovává.

Toto bylo jen velmi stručné seznámení se zákonem
č.111/2006SB., o pomoci v hmotné nouzi. Podrobnější
informace obdržíte v kanceláři č.24, ve které se můžete
obrátit na referentku sociálního odboru Bc. Hanu Plnou a
vedoucí sociálního odboru Ilonu Kejdanovou. Kontaktovat
nás můžete i telefonicky na tel.č. 491 509 995, e-mail
kejdanova@meu-police.cz a plna@meu-police.cz.
Další činnosti, které pracovnice sociálního odboru
zajišťují, jsou v rámci samostatné působnosti obce.
Spolupracujeme se školami, které nám sdělují
neomluvené absence žáků. Se státní i městskou policií
řešíme problémovou mládež. Sociální pracovnice se
zúčastňují výslechů nezletilé mládeže u přestupkové komise

i na policii. Na základě těchto jednání si zveme rodiče
k dalším jednáním. Úzce spolupracujeme s náchodským
oddělením ochrany práv dítěte. Vyjadřujeme
se ke
svěřování dětí rodičům po rozvodech, k umísťování do
dětských domovů a jiných výchovných zařízení. Pí Plná je
členkou komise sociálně právní ochrany dětí v Náchodě a
členkou sociálně zdravotní komise rady města. Oznamujeme
soudům a jiným státním orgánům skutečnosti, které mají
význam ve věcech dětí a občanů, např. určení opatrovnictví.
Na sociálním odboru si můžete vyzvednout žádost
o přidělení městského bytu, vedeme evidenci uchazečů o
byty. Pí Kejdanová je členkou bytové komise rady města.
Pomáháme při vymáhání pohledávek na nájemném. Obě
pracovnice jsou členkami řídící skupiny komunitního
plánování sociálních služeb. Tímto připomínáme, že
v současné době probíhá dotazníkové šetření dotýkající se
této problematiky.
Sociální pracovnice navštěvují domov důchodců při
různých oslavách a výročích, alespoň jednou ročně
navštěvujeme občany z Police nad Metují v okolních
domovech. Projednáváme potřeby klubu důchodců.
Vystavujeme rozhodnutí o zvláštním příjemci důchodu
občanům, kteří ze zdravotních nebo jiných důvodů nejsou
schopni manipulovat s větším množstvím peněz.

Druhou částí naší práce je pečovatelská služba.
V kanceláři našeho odboru si můžete vyzvednout žádost
o zavedení pečovatelské služby a žádost o přidělení
místnosti v domě s pečovatelskou službou. Vedeme evidenci
žádostí a předkládáme radě města návrhy na umístění
občanů do pečovatelského domu. Pro uživatele pečovatelské
služby vystavujeme dohody a stvrzenky za vykonanou
službu.
Pro pečovatelskou službu sestavujeme rozpočet a
sledujeme jeho plnění během roku, sestavujeme standardy
kvality a metodiky práce dle zákona č.108/2006 Sb., o
sociálních službách. V roce 2007 byla pečovatelská služba
zaregistrována do sítě sociálních služeb královéhradeckého
kraje.
V současné době využívá pečovatelskou službu přibližně
70 uživatelů.
Sídlo pečovatelské služby a kanceláře jsou přímo v Doně
s pečovatelskou službou Javor, K Sídlišti 259, Police nad
Metují. Pokud se o pečovatelskou službou zajímáte blíže,
můžete
telefonicky na č.491
541 122,
e-mail:
DPS.Police@seznam.cz, osobně v kanceláři sociálního
odboru nebo pečovatelské služby. Seznámíme vás, jak
s nabízenou službou, tak i s ceníkem za jednotlivé úkony.
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Pečovatelky Hana Štanclová, Renata Jirásková a
Naďa Konečná zajišťují tyto základní úkony pečovatelské
služby:
- nákup potravin a léků
- dovoz nebo donášku jídla
- provádí úkony osobní hygieny, včetně mytí vlasů
a stříhání nehtů
- běžný úklid a údržbu domácnosti, úklid společných
prostor, mytí oken , větší úklid např. po malování
- doprovod k lékaři, na poštu, úřady, na hřbitov…
- praní, žehlení a opravu prádla
S obyvateli pečovatelského domu pravidelně cvičí, hrají
různé stolní společenské hry, pouští si filmy na DVD.
Dalším pracovníkem pečovatelské služby je domovník –
správce, pan Jiří Hubka.

Mezi jeho úkoly patří :
- drobné opravy nebo zajištění oprav domovních nebo
ubytovacích objektů (topení, voda, odpad, světlo, dveře
aj.)
- řídí a zajišťuje provoz motorového vozidla
- podle potřeby nákup a rozvoz obědů
- údržbu okolí pečovatelského domu, sečení trávníku,
v zimních měsících úklid sněhu, provoz laviček, úklid
garáže
- předávání a přebírání bytu novému nájemci
- dozor nad hospodařením s energiemi, provádí odečet
poměrových měřidel u všech nájemníků
- je v kontaktu s pracovníky technickým služeb, na které se
v případě potřeby obrací
Všichni pracovníci sociálního odboru se podílí na
pořádání výletů a
společenských akcí pro uživatele
pečovatelské služby.
Společně řešíme i nelehké životní situace našich
klientů.Vzhledem k tomu, že se mnohdy jedná o velmi
osobní témata, musí všichni pracovníci sociálního odboru
jednat citlivě, bez emocí a s velkou dávkou empatie.
Ilona Kejdanová, vedoucí sociálního odboru

Obsah usnesení rady a zastupitelstva města
RM č.19 a 20 /2008 ze dne 13. a 27.10. 2008
RM schvaluje výpověď z nájmu bytu Robertu Sivákovi byt č. 5 v domě č.p. 309 ul. 17. listopadu. Důvodem
výpovědi je porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu
- neplacení nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním
bytu, a černý odběr elektřiny.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 10 v domě č.p.
268 v ulici U Damiánky panu J. K. na dobu určitou dvou let.

Podmínkou je uvolnění bytu v domě č.p. 373 (vazárna
v zahradnictví).
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 4 v domě č.p.
343 v ulici Husova paní B. K. na dobu určitou dvou let.
Podmínkou je uvolnění bytu v domě č.p. 373 (vazárna
v zahradnictví).
RM souhlasí se zapojením města do připravovaného grantu
v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce a
účast v projektu gminy Radkow v oblasti integrace činností
v kultuře, sportu, turistice a propagace regionů.
RM bere na vědomí hospodaření města za 3. čtvrtletí roku
2008. Rozborem hospodaření
města byla
zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Knihovny města
Police nad Metují za 3. čtvrtletí roku 2008. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje, aby Knihovna města Police nad Metují
použila finanční prostředky vrácené po vyúčtování spotřeby
plynu ve výši 15 tis. Kč na nákup knih.
RM schvaluje poskytnutí odměny ředitelce Mateřské školy
Police nad Metují Daně Balákové.
RM schvaluje záměr prodeje a doporučuje ZM ke schválení
prodej pozemků st.č. 89 o výměře 291 m2 a p.č. 3/1 o
výměře 473 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje záměr prodeje a doporučuje ZM ke schválení
prodej částí pozemků p.č. 1130/2, 1133 a 795/1 o celkové
výměře cca 1000 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje záměr prodeje a doporučuje ZM ke schválení
prodej pozemku p.č. 1067/1 o výměře 66 m2 v k.ú. Police
nad Metují.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1089/2 o
ploše 1500 m2 v k.ú. Pěkov.
RM souhlasí se změnou nájemní smlouvy ze dne 9.7.1998
mezi městem Police nad Metují a nájemcem panem B. O.,
kde předmětem nájmu je část pozemku p.č. 1197 v k.ú.
Velká Ledhuje, takto :
1) doba nájmu se mění na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou,
2) výše nájmu se mění na 1200,- Kč ročně.
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 128 o ploše 30
m2 v k.ú. Velká Ledhuje panu M. M. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
nájemné je stanoveno ve výši 4,- Kč/m2 ročně.
RM schvaluje zadat vypracování projektové dokumentace
na "Propojovací chodník ze sídliště na Komenského
náměstí" a doporučuje náklady na realizaci zahrnout do
rozpočtu na rok 2009.
RM schvaluje zahájit VŘ na projektovou dokumentaci a
technický dozor akce „Intenzifikace ČOV Police nad
Metují“.
RM schvaluje dodatek č.3/2008 smlouvy o nájmu
tepelných zařízení, kanalizace a plovárny uzavřené mezi
městem a Technickými službami Police nad Metují s.r.o..
Platnost od 1.10.2008. Roční výše nájemného se snižuje z 3
183 766 Kč na 3 146 622,- Kč.
RM ukládá odboru IMŽP vypsat výběrové řízení na
pronájem Divadelního klubu s podmínkami platnými pro
současného nájemce. Termín pronájmu od 1.11.2008.
RM doporučuje ke schválení ZM Smlouvu o
revolvingovém úvěru registrační číslo xxxxxxxx na úvěr do
výše limitu 8 mil. Kč.

7
RM uděluje:
a) Sportovní cenu města Police nad Metují
slečně Šárce Jirásková za úspěchy v běhu na lyžích
fotbalovému mužstvu TJ Spartak Police nad Metují
A za postup do krajského přeboru
b) Kulturní cenu města Police nad Metují
panu Jaroslavu Součkovi za zásluhy o rozvoj
ochotnického divadla
panu Vladimíru Beranovi a žákům výtvarného
oboru Základní umělecké školy Police nad Metují
za tvorbu dokumentárního filmu „Grizzly“
RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení rozpočtová
opatření č. 28 až 48 tj. celkem snížení příjmů o 540 000,Kč, výdajů o 715 000,-Kč , tř. 8 - snížení revolvingu o 175
000 ,- Kč.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Police nad Metují za 3 čtvrtletí roku 2008.
Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Základní
umělecké školy Police nad Metují za 3 čtvrtletí roku 2008.
Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2002 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje pronájem nebytových prostor - Divadelního
klubu v Kolárově divadle panu Š. P., a to od 3.11.2008 na
dobu neurčitou. Nájemní smlouva bude obsahovat
podmínky provozu dle výběrového řízení, nájemné je
stanoveno ve výši 7 000,- Kč měsíčně.
RM schvaluje dohodu o spolupráci na projektu "Podpora
rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor a
Broumovských stěn.
RM prohlašuje, že město Police nad Metují má zajištěny
finanční prostředky nutné pro realizaci svoji části projektu
„Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor
a Broumovských stěn“ ve výši 10 % celkových nákladů
projektu. Tento podíl činí 45 000,- Kč tj. 1 956,50 € při
kurzu 23 Kč/€.
RM schvaluje, aby pouťové atrakce na Masarykově náměstí
o Polické pouti 2009 - 2010 provozovala firma Jan Janeček
Sychrovská 800 Praha 9.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p.č.
291/2 o výměře 941 m2 v k.ú. Police nad Metují do
spoluvlastnictví V. B. a M. R. Kupní cena je stanovena ve
výši 70,- Kč/m2 a celková kupní cena ve výši 65.870,- Kč
bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupní
smlouva bude obsahovat podmínku do pěti let postavit na
pozemku hrubou stavbu rodinného domu.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky
malého
rozsahu
"Zkvalitnění
dopravní
infrastruktury pro turistický ruch Radków – Police nad
Metují, akce Úprava prostranství u domu č.p. 268 v ul. U
Damiánky v Polici nad Metují" firmu František SVOBODA
Meziměstí s nabídkovou cenou:
2 494 266,66 Kč s DPH.
Příjezdní komunikace a parkoviště
1 436 271,07 Kč
Místní komunikace ul. U Damiánky
650 572,30 Kč
Parkoviště k domu čp. 26
407 423,33 Kč
RM schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu k podání
nabídky a prokázání splnění kvalifikace
pro veřejnou
zakázku malého rozsahu: "Výběr zpracovatele projektové
dokumentace ve stupních DSP, ZD, DPS a výkon
autorského dozoru na akci Intenzifikace ČOV Police nad
Metují“.

Kritéria:
Nabídková cena (včetně DPH)
váha kritéria: 80%
Doba splatnosti daňových dokladů (v kalendářních dnech)
váha kritéria: 10%
Doba vyhotovení projektové dokumentace (v kalendářních
dnech)
váha kritéria: 10%
Výběrová komise:
za ERV:
Ing. R. F., K. H.
za TS:
Ing. V. B.
za město:
Ing. P. S., Z. K.
náhradník:
Ing. P. P.
RM schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu k podání
nabídky a prokázání splnění kvalifikace
pro veřejnou
zakázku malého rozsahu: Výběr technického dozoru
investora na akci Intenzifikace ČOV Police nad Metují“.
Kritéria:
Nabídková cena (včetně DPH)
váha kritéria: 80%
Doba splatnosti daňových dokladů (v kalendářních dnech)
váha kritéria: 20%
Výběrová komise:
za ERV:
Ing. R. F., K. H.
za TS:
Ing. V. B.
za město:
Ing. P. S., Z. K.
náhradník:
Ing. P. P.

ZM č. 6 /2008 ze dne 4.11.2008
ZM schvaluje Smlouvu o revolvingovém úvěru registrační
číslo 7360008200274 na úvěr do výše limitu 8 mil. Kč.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 28 až 49, tj. celkem
snížení příjmů o 415 000,- Kč, výdajů o 590 000,- Kč , tř. 8
- snížení revolvingu o 175 000,- Kč.
ZM schvaluje darovat spoluvlastnický podíl 3/100 k lesním
pozemkům p.č. 324/2, 328 a 393/4 v k.ú. Dolní Teplice
městu Teplice nad Metují.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 291/2 o výměře 941 m2
v k.ú. Police nad Metují do spoluvlastnictví Vladimíru
Bednářovi a Markétě Runkasové. Kupní cena je stanovena
ve výši 70,- Kč/m2 a celková kupní cena ve výši 65.870,- Kč
bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupní
smlouva bude obsahovat podmínku do pěti let postavit na
pozemku hrubou stavbu rodinného domu.
www.meu-police.cz

Výzva občanům
V průběhu roku 2009 plánuje město zrušení oddělení
č. IX na místním hřbitově. Jedná se o hroby za kaplí.
Vznikne zde nový prostor pro rozšíření urnového háje.
Rozhodnutím rady města ze dne 07.07.1977 15/128 se
v oddělení č. IX tato místa již nepronajímají a nejsou na
ně vypracovány smlouvy. Hrobová místa za kaplí budou
zrušena v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb.
Vyzýváme občany, kteří mají hroby v oddělení
za kaplí, aby se neprodleně dostavili na Městský
úřad Police nad Metují, č. dveří 41 – pí Osobová, č.
telefonu 491 509 998 a sdělili, zda si přemístí
ostatky či urny na jiné místo nebo ponechají
nezpopelněné lidské ostatky na místě a město tyto
hroby zruší na vlastní náklady. Náhrobky, hrobová
zařízení, které vlastník neodstraní do dne zrušení
hrobových míst, budou odstraněny.
Iveta Osobová, finančně správní odbor
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Proměny Police nad Metují
Demolice stavby nepotřebné trafostanice u křižovatky na
Bělý opět pozměnila tvář našeho města.

Ida Seidlmanová

Z komisí a výborů
Zdravotně - sociální komise informuje

Popáleniny
Popáleniny vznikají působením tepla na organismus a
jsou jedním z nejvážnějších poranění v dětském věku. V
České republice je ročně popáleno přibližně 600 dětí.
V různých věkových skupinách převládají různé příčiny
popálení. U dětí do tří let je nejčastější příčinou opaření
horkou tekutinou (káva, čaj, horká voda z rychlovarné
konvice, olej z fritovacího hrnce, atd.) Děti předškolního
věku na sebe častou strhnou spolu s ubrusem nádoby s

horkým obsahem, padají do nádob s horkou tekutinou,
strkají prsty do elektrických zásuvek, popálí se o horká
kamna, sporák. U dětí ve věku mezi pěti a patnácti lety
ubývá opaření a přibývá popálenin od hořícího oděvu (např.
při hrách se zápalkami či hořlavinami), ale také úrazů
elektrickým proudem vysokého napětí (např. lezení na
sloupy elektrického napětí nebo střechy železničních
vagónů).
Závažnost popáleninového úrazu je dána způsobem
úrazu, věkem zraněného dítěte, rozsahem, hloubkou a
lokalizací postižení, a v neposlední řadě i celkovým
zdravotním stavem organismu.
Popáleniny se rozdělují dle procenta popáleného
povrchu těla na těžké a kritické. Rozsah postižení se
vyjadřuje procenty celkového tělesného povrchu. Pro
představu – plocha dlaně se sevřenými nataženými prsty
představuje 1% tělesného povrchu. Podíl jednotlivých částí
dětského těla se liší v závislosti na věku (např. u
novorozence činí plocha hlavičky 19% jeho tělesného
povrchu; u 15-letého dítěte je to již jen 5%).
Jako těžký popáleninový úraz se klasifikuje:
- u dětí do 2 let: rozsah větší než 5% tělesného povrchu
- u dětí ve věku 2-10 let: rozsah větší než 10%
tělesného povrchu
- u dětí ve věku 10-15 let: rozsah větší než 15%
tělesného povrchu
- popáleniny menšího rozsahu, ale v kritických
místech, tj. při současném postižení obličeje, krku,
nohou, hráze, genitálu.
Kritické popáleninové trauma je definováno:
- u dětí do 2 let: rozsah větší než 15% tělesného
povrchu
- u dětí ve věku 2-10 let: rozsah větší než 20%
tělesného povrchu
- u dětí ve věku 10-15 let: rozsah větší než 30%
tělesného povrchu
- popáleniny rozsahem menší, ale při postižení
obličeje, krku, při prokázaném popálení dýchacích
cest, při průchodu elektrického proudu tělem, nebo
při sdruženém poranění a závažných komplikacích.
Popáleniny se dále rozdělují podle hloubky na:
- Popálenina I. stupně, tzv. erytém, je povrchové
postižení kůže. Nejčastějším příkladem erytému je
popálení od sluníčka. Kůže je zarudlá, teplá, a
bolestivá. Většinou se rychle zhojí bez následků,
nicméně může se také prohloubit na II. stupeň.
- Popálenina II. stupně znamená částečné poškození
kůže. Při povrchním poškození ( II.A) je kůže zarudlá
a tvoří se na ní puchýře. Při stržení puchýře je spodní
kožní vrstva růžová, postižené místo zůstává
prokrveno. Čím silnější je puchýř, tím hlubší je
popálenina. Popáleniny II.B stupně - hluboké
poškození, je bolestivé, spodní kožní vrstva je
zpočátku červená, později bledne a mohou se na ní
vyskytnout drobné červené tečky (petechie). Po
zhojení většinou zůstává na kůži jizva.
- Při III. stupni popálení je kůže postižena v celé své
tloušťce a je tedy mrtvá, včetně nervových zakončení.
Postižená kůže nebolí a může mít bělavou nebo
černou barvu. K léčení je nutná operace (nekrektomie
a autotransplantace).
Mohou vznikat komplikace odvíjející se od umístění
popáleniny na těle (mezi nejzávažnější patří postižení
obličeje, krku, kde může vzniklý otok bránit dýchání, a dále
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pak rukou, krajiny hráze a genitálu a plosek nohou). Stupeň
teploty zdroje popálení a doba kontaktu s povrchem těla.
Čím vyšší je teplota tepelného zdroje a čím delší je doba
kontaktu s tělem, tím hlubší je popálenina. Pro ilustraci
uvádíme, že horký olej má přibližně 200°C, horká voda z
kohoutku maximálně 60°C. Dále síla kůže - na očních
víčkách je tenká, narozdíl například od kůže na zádech. Věk
– kůže kojenců a batolat je tenčí než u starších dětí.
Prokrvení postiženého místa – obličej je dobře prokrven,
zatímco například prsty rukou a nohou jsou prokrveny
relativně méně. Způsob a včasnost poskytnutí první pomoci.
Způsob léčby je určen lékařem-odborníkem a může být
konzervativní, bez chirurgického zásahu a použitím
biologických a syntetických krytů docílit spontánního
zhojení popálení plochy. Při hlubokých popáleninách je
nutná léčba chirurgická, při které se snese mrtvá
kůže(nekrektomie) a přiloží se štěp kůže z jiného místa na
těle (autotransplantace). Hluboké popáleniny zanechávají
následky v podobě jizev a následných psychických traumat.
Jejich léčba je dlouhodobá a zahrnuje rehabilitaci jak
léčebnou, tak psychosociální.
... pokračování příště
Za ZS komisi zpracovala
Čerpáno z www.bolito.cz
Bc. Monika Trnovská - předsedkyně

Sportovní komise
Úkolem letošního roku je pro naší komisi předložení
návrhu koncepce podpory sportu v našem městě. Jsme
v období sbírání informací, podnětů, názorů, které bychom
pak měli zapracovat do nějakých výstupů. Rádi bychom
touto cestou vyzvali každého, kdo má svůj názor na sport,
sportování, podmínky pro sportovní vyžití obyvatelstva,
formu podpory i další možnosti .. prostě cokoli, co může
nějakým způsobem dát jiný pohled na dění kolem
sportování ve městě, aby své názory, podněty, připomínky
předali některému z členů komise (R.Rubáčková, P.Rutar.
J.Hotárek ml., M.Plný), nebo poslali na adresu
sportkompolice@seznam.cz . Díky za každý příspěvek.
Další výzva veřejnosti se týká prostoru bývalého kluziště
u fotbalového hřiště. Uvítáme jakýkoli názor, návrh, námět
týkající se budoucnosti tohoto prostoru.
Poslední informací je připomenutí blížícího se termínu
pro podání žádostí o finanční podporu na činnost a akce pro
první pololetí příštího roku.
S přáním hezkého dne – za SK – Petr Jansa

Projekt „Zkvalitnění dopravní
infrastruktury pro turistický ruch
Radków – Police nad Metují“
Město Police nad Metují využilo dotační možnosti
Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR a
společně s partnerem – Giminou Radków podalo žádost o
dotaci na projekt s názvem „Zkvalitnění dopravní
infrastruktury pro turistický ruch Radków – Police nad
Metují“. Žádost byla úspěšná a v současné době se
připravují podklady pro sepsání dohody o financování.
Tento projekt zahrnuje na polské straně realizaci silnice
v úseku Wambeřice – Radków přes Nowy Świat včetně
doprovodné infrastruktury. Město Police pak bude realizovat
příjezdní komunikaci a parkoviště v ulici U Damiánky
v sousedství Pellyho domů. Z rozpočtu projektu bude

financována úprava stávající místní komunikace ul. U
Damiánky v délce 50 m včetně chodníku pro pěší před
domem čp. 268, dvou lokalit pro stání osobních vozidel v
celkovém počtu 15 míst včetně dvou stání pro osoby
s omezenou schopností pohybu a úpravu komunikace ul.
Radimovské v délce 22 m včetně plochy pro kontejnery.
Kryt vozovek a ploch bude asfaltový, kryt parkovacích stání
a ploch přidruženého prostoru bude dlážděný z kostek
žulových nebo zámkové dlažby, kryt chodníků a plochy pro
kontejnery je navržen z mozaiky žulové. Obrubníky a
obruby budou kamenné, dojde k napojení na vedlejší
komunikace, budou revitalizovány travnaté plochy.
Rozpočet této části projektu činí 1,44 mil. Kč. Schválená
dotace pak 90 % (85 % z prostředků EU a 5 % ze Státního
rozpočtu ČR. Celkem dotace 63 tis. EUR). Z rozpočtu města
by mělo být samostatně financováno parkoviště pro
obyvatele domu č.p. 268. V současné době bylo provedeno
výběrové řízení na dodavatele stavby. Rada města schválila
vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu firmu František SVOBODA z Meziměstí.
Celé dílo bude dokončeno do konce dubna 2009.
Helena Ištoková, správa dotací
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF

Projekt „Objevte Policko
a Góry Stolowe“.
Město Police nad Metují ve spolupráci s gminou
Radków podalo žádost o grant z Operačního programu
příhraniční spolupráce ČR – PR z Fondu mikroprojektů v
Euroregionu Glacensis na projekt „Objevte Policko a Góry
Stolowe“. Grant byl doporučen k financování a byl zahájen
první společnou akcí pod názvem MTB STĚNY cyklozávody na určené trase (okruhy) a turistický přejezd po
cyklotrase Stěny: Radków - Police n. M. – Radków. Akce
proběhla 11. 10. 2008 se startem i cílem v Radkowském
zálivu. Pro účastníky všech věkových kategorií byl
připraven závodní okruh v blízkosti vodní nádrže, ve které
se zajímavě odráželo podzimní slunce. Někteří účastníci
projeli celý okruh cyklotrasy Stěny. Závodníci získali
drobné občerstvení a upomínkové předměty (čepice, šňůrka
pro mobil, blok). Další ročník tohoto závodu proběhne na
jaře 2009.
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Další součástí projektu je vydání propagačních materiálů
(pohlednice s kalendářem, propagační leták). Pořízení
drobných propagačních předmětů (hrnky, bloky, pastelky,
propisky) a překlad webových stránek www.policko.cz do
polského, anglického a německého jazyka. V rámci projektu
byl zakoupen nepromokavý stan 3 x 3 metry pro účely
závodů a dalších společných akcí.
+ Foto akce

podporu provozu a přístavbu Centra Paraple a k financování
mzdových, provozních a investičních nákladů.
Tuto informaci poskytujeme všem, kdo chtějí přispět
Centru Paraple touto formou.
Jindra Kosinková, ved. FSO

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

Ing. H. Ištoková a J. Rutarová, Dis.

POVINNÁ VAKCINACE
PROTI VZTEKLINĚ.

PSŮ

Podle zákona je povinností majitele psa, od šesti
měsíců jeho věku, zajistit očkování proti vzteklině,
s následným přeočkováním dle vakcinačního schématu
použité vakcíny. Toto hromadné očkování se netýká psů,
jejichž majitelé zajišťují očkování individuelně, u svých
veterinářů, v průběhu roku.
Termín hromadné vakcinace bude v neděli 23. 11. 2008
Hlavňov:

velké parkoviště
u bývalé prodejny
Hony:
u požární nádrže
Pěkov:
u prodejny
Bukovice:
u požární zbrojnice
Police:
u autoopravny na Sibiři
u kotelny na sídlišti
náměstí u radnice
parkoviště u střediska
Radešov:
u truhlárny
Česká Metuje: u hospody
Žďár nad Met.: u hospody
Suchý Důl:
na Pohoři u tabule
před hospodou
Slavný:
u hřiště

08.20 - 08.25 hod
08.25 - 08.30 hod.
08.30 - 08.40 hod.
08.45 - 08.50 hod.
08.55 - 09.10 hod.
09.10 - 09.15 hod.
09.15 - 09.20 hod.
09,20 - 09.25 hod.
09.25 - 09.30 hod.
09.30 - 09.40 hod.
09.45 - 10.00 hod.
10.05 - 10.10 hod.
10.10 - 10.20 hod.
10.20 - 10.30 hod.
10.35 - 10.40 hod.

V případě velmi nepříznivého počasí - vytrvalý silný
déšť, si vyhrazuji celou akci posunout na sobotu 29.
listopadu a to ve shodných termínech.
Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v
průběhu října i listopadu v ambulanci v Suchém Dole
100,- Kč.
Ordinační hodiny: Po- Čt: 17.00 - 18.00 hod.
Pá:
15.00 - 16.00 hod.
Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav, tel: 602628885

Sbírka občanského sdružení Svaz
paraplegiků, Limuzská 471, Praha 10
Dne 22. října 2008 byla na Městském úřadě v Polici nad
Metují zapečetěna pokladnička pro veřejnou sbírku
občanského sdružení Svazu paraplegiků - Centra Paraple,
která byla následně umístěna v rámci projektu Žlutomodrý
rok Berry v prodejně Servis Černý - Masarykovo náměstí
77 v Polici nad Metují.
Zde bude umístěna do 20. dubna 2009.
Výtěžek sbírky bude sloužit na podporu léčby a
rehabilitaci postižených ochrnutím po úrazu páteře, na

Datum

Lékař

Tel. č.

15.11.

MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.

491 581 394

16.11.

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

491 543 398

MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

491 582 381

MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov

491 547 139

MUDr. Ladislav Růžička, ml.
Masarykova 30, Broumov

603 479 132

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

491 524 334

17.11.
22.11. – 23.11.
29.11. – 30.11.
06.12. – 07.12.

KNIHOVNA

Festival Den poezie proběhne letos v době od 10. do
23.listopadu. Každoročně se pořádá na památku výročí
narození básníka K. H. Máchy (*16. 11. 1810).
Podtitul již 10. ročníku zní „V zrnku písku vidět svět“
(W. Blake). Během dvou týdnů školy, knihovny, univerzity,
literární skupiny, kluby, divadla i jednotlivci uspořádají v
přibližně 40 městech po celé republice řadu
nejrozmanitějších programů, zaměřených na poezii.
V knihovně ve dnech 10. - 23. listopadu 2008
uspořádáme výstavu fotografií skal a poezie místních autorů
Poezie mezi skalami.

Společné čtení
4. listopadu se v knihovně sešlo 5 seniorů při společném
čtení z povídkové knížky Děti P. Sigismunda Boušky.
Poslechli si úryvky z autobiografické povídky Pan velebný.
A nakonec nás velice příjemně překvapil pan Pivoňka svým
přednesem básně Houby z Bouškovy sbírky veršů Legendy.
Nápad paní starostky se proměnil ve velice příjemné setkání.
Příště se sejdeme 2. prosince a věřím, že se nás sejde víc
a také pan Pivoňka nás opět překvapí svým vystoupením.
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Výstava drobností z díla Vladimíra Komárka
Jméno Vladimíra Komárka je stále živé a jeho knihy
putují mezi čtenáři. Jeho příznivcům a všem ostatním
chystáme předvánoční dárek v podobě výstavky z jeho
novoročenek, obrázků a korespondence, tak jak je během let
shromáždila paní Hana Krejčová, která si s malířem řadu let
dopisovala. Děkujeme za zapůjčení a všechny srdečně
zveme.

Nabídka knih:
* Irwin, Chris: Jízda na vlně aneb co mě naučili koně.
Nenásilný výcvik koní, rady, postřehy, příklady.
* Pease, Allan: Muži! Ženy!
Zábavné partnerské testy od autora knih Proč muži
neposlouchají a ženy neumí číst v mapách a Proč muži
lžou a ženy pláčou.
* Staševskij,Ilja: Mělo to být jinak.
Autentický román je vzpomínkou autora na ruský
kriminál druhé poloviny devadesátých let.
* Christie, Agatha: Sešli se v Bagdádu.
* Higgins-Clarková, Mary: Tentokrát naposledy.
* Gardnerová, Lisa: Úkryt.
Nové detektivní romány.
* Terrellová, Heather: Kukla motýla.
Napínavý historický román.
* Pilcherová, Rosamunde: Září.
Současný společenský román.
* Švecová, Jana: Zrození bestie.
Historický román o Alžbětě Báthoryové.
* Lanczová, Lenka: Náhradní princ.
Dívčí román.
Věra Plachtová

KINO
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 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.
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

Čtvrtek 20.11.2008 v 19:00 hodin

POLOČAS ROZPADU
Tragikomedie ze současné Bratislavy o
rozpadu vztahů a hodnot, o mizení
elementární slušnosti z našeho života.
Sympatičtí a úspěšní čtyřicátníci se v
zajetí každodenní banality s lehkostí a
šarmem - jakoby mimoděk
dopouštějí drobných podrazů, lží a
nevěr, až jsou náhle konfrontovaní s
neúprosnou pravdou. Autor s jemnou
ironií a humorem zaznamenává různé
bizarní, sladkobolné, provokativní i
nebezpečné pokusy o překrytí utajovaných pocitů úzkosti a
nespokojenosti s osamělým, vyprázdněným životem. A
přitom někde blízko nich utíká před skutečným násilím a
svým opravdovým životem nelegální imigrantka z Arménie.
Viktor, majitel prosperující firmy náhodou zachrání mladou
ženu před utopením. Zjistí, že zachráněná Mia jen
experimentovala s fotografováním svého autoportrétu ve
vlnách Dunaje. Ženatý muž se do ní zamiluje, přestože
studentka fotografie žije s výstředním muzikantem a
ošetřovatelem laboratorních zvířat Konzim a navíc je
problémovou dcerou Viktorových přátel z mládí, Patrika a
jeho ženy Bibi. Hlavní hrdina se zaplétá do nerovného vztahu
čím dál víc, zatímco jeho osamělá, bezdětná lékařka Karla
hledá východisko z depresí, které jí umocňují oddané dvoření
neúnavného ctitele Valéra a kleptomanské výstřelky vlastní
mámy, která se tímhle způsobem snaží upoutat její
pozornost. Viktorův únik ze zaběhaných vztahů potvrzuje i
odchod obchodní partnerky, někdejší milenky, ze společné
firmy. A tak se mu postupně jako domeček z karet boří jeho
poněkud schizofrenní život, až do velmi nečekaného finále.
Režie: Vladimír Fischer
Hrají: Ján Kroner, Klára Trojanová - Pollertová, Iva
Janžurová, Táňa Pauhofová, Diana Mórová, Matej Landl
Přístupnost: Mládeži do 15 let nevhodný.
Černá komedie SR 2007 (105 min).
Vstupné: 50 Kč
******
Čtvrtek 27.11.2008 v 17:00 hodin

VESMÍRNÍ OPIČÁCI
Když NASA, Národní úřad pro letectví a
kosmonautiku, naposledy stál před
problémem, který byl nad jeho síly,
povolal do služby Bruce Willise. Teď je
ale problém tak nebezpečný, že úkol
zvládne vyřešit jen opravdový hrdina.
Do služby je tedy povolán vnuk prvního
šimpanzího kosmonauta Ham Třetí,
který by měl mít ty správné
předpoklady k záchraně projektu. Jenže
Ham je původem cirkusák, a tak o
takovouhle slávu zrovna dvakrát nestojí. Přesto neochotně
přijme úlohu neohroženého zachránce a společně s
nebojácnou a temperamentní seržantkou Lunou a nevrlým a
věčně podrážděným velitelem Titanem podstoupí vesmírně
dobrodužný a nesmírně náročný výcvik, aby mohli najít
sondu, která zmizela kdesi v intergalaktické červí díře.
Ham se ale víc než o záchrannou misi zajímá o to, co
všechno se dá vyvádět ve stavu beztíže, a tak zkouší různé
(sk)opičiny a psí kusy, a nějaké hrdinské činy mu jsou
naprosto ukradené. To se ale změní ve chvíli, když kdesi
uprostřed vesmíru narazí na dosud neznámou obydlenou
planetku "za devatero horama", kterou si okamžitě zamilují.
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Její mírumilovní obyvatelé jsou ale tyranizováni zlým
diktátorem Zartogem a vesmírní opičáci se rozhodnou, že své
nové kamarády vymaní z nadvlády krutovládce. To největší
dobrodružství na ně ale teprve čeká, opičí kosmonauti totiž
musí vymyslet způsob, jak se vrátit zpět na Zem!
Režie:
Kirk
De
Micco
Hrají: Hrají v českém znění: Martin Pís, Vojta Kotek, Lucie
Vondráčková
Přístupnost: Přístupný.
Rodinná animovaná komedie USA 2008 (81 min).
Vstupné: 40 Kč
******
Úterý 2.12.2008 v 19:00 hodin

DĚTI NOCI
Ofka propadla zvláštní letargii:
zatímco většina jejích spolužáků ze
střední školy pokračuje ve studiu,
ona odmítá opustit šalebné pohodlí
dětství, jež se však rychle začíná
měnit v dusnou past. Prodává v
nonstop obchůdku svého švagra
Edy a nechává kolem sebe
poletovat
střípky
zmarněných
osudů
stálých
i
náhodných
zákazníků i těch dávných kamarádů, kteří stejně jako ona
skutečně žijí pouze v noci. Občas zaskočí za partičkou
popíjející ve vltavském přístavu, potuluje se ulicemi s
podivínským Ubrem, který z popelnic fascinovaně loví
odložené věci a beznadějně ji miluje, vyhýbá se Mírovi, jenž
ji naopak milovat přestal. Je jí však pořád jasnější, že
jednoho dne se musí rozloučit s dětstvím, překročit hranice
rodné čtvrti a začít něco dělat se svým životem. Na
Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech
získali Martha Issová a Jiří Mádl cenu za nejlepší
herecký výkon.
Režie:
Michaela
Pavlátová
Hrají: Martha Issová, Jiří Mádl, Jan Dolanský, Kristýna
Nováková, Lenka Termerová, David Novotný, Igor Chmela
Přístupnost: Přístupno od 15 let.Drama ČR 2008 (80 min).
Vstupné: 50 Kč
******
Čtvrtek 11.12.2008 v 17:00 hodin

KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ
PRAHY
Komediální příběh o přátelství mezi vesnickým mládencem
Kubou a jeho neustále žvanící Kozou se odehrává na pozadí
starých pražských pověstí, mezi nimiž nechybí stavba Karlova
mostu, pověst o mistru
Hanušovi a stavbě Orloje,
legenda o Faustově domu,
šibeniční vršek nebo kat
Mydlář.
Kuba,
který
s Kozou
přijíždí
do
středověké
Prahy za živobytím, se
zamiluje
do
Máci
pražské, života znalé holky. Koza žárlí, běsní a začíná Mácu
nenávidět. Ze stavby Karlova Mostu se Kuba dostane jako
řezbář až k mistru Hanušovi, kde Máca posluhuje. Po
slavnostním otevření Staroměstského orloje je jeho tvůrce,
mistr Hanuš, chtivými konšely nemilosrdně oslepen, aby
nemohl jinde vytvořit dílo ještě větší a krásnější. Oslepený
Hanuš za pomoci Máci z posledních sil Orloj zastavuje a jak
vše dopadne záleží na Kubovi… A Koza do toho stále žárlí.

Příběh Kuby a Kozy se ve filmu prolíná s příběhem chudého
studenta Matěje z Faustova domu, který v touze po penězích
a upíše duši ďáblovi.
Režie, výtvarník, kamera: Jan Tománek
Herecké obsazení: Koza - Jiří Lábus, Kuba - Matěj Hádek,
Máca - Mahulena Bočanová, Matěj - Michal Dlouhý, Mistr
Hanuš - Petr Pelzer, Purkmistr - Jan Přeučil, Konšel - Viktor
Preiss, Kněz Ignác - Miroslav Táborský, Ďábel / Předák Karel Heřmánek, Žebráci - Petr Nárožný, Dalimil Klapka,
Pavel Rímský
Přístupnost: Přístupný. Komediální příběh ČR 2008.
Vstupné: 40 Kč
*****

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

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

KOLÁROVO DIVADLO

61. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Pátek 21.11.2008 od 19 hodin

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

*****
Sobota 29.11.2008 od 19 hodin

BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA (derniéra)
Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
Vstupné: 80 / 70 / 60,- Kč (sleva ZTP a ZTP/P)

předprodej od 29.10.2008

Slovo o hře od režiséra
aneb Pokus o generační výpověď:
Jsem o tři roky mladší než Michal Viewegh potažmo Kvido.
Jsem tedy stejná GENERACE. Báječná léta pod psa
považuji za generační výpověď, za výpověď mé generace.
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Vieweghův pohled konvenuje s mým vnímáním 70. a 80. let.
Byla to báječná léta, protože jsme byli mladí, život a
všechny ty ideály a sny a naděje byly před námi a všechno
bylo tak snadný. Byli jsme mladí a balili jsme holky, pili
Kofolu s rumem, kouřili startky, poslouchali Mišíka a Pražský
výběr a kibicovali po hospodách o tom, co všechno
dokážeme.
Byla to ale taky, - co si budeme povídat – léta pod psa.
Moc jsme toho nesměli. Nesměli jsme číst co jsme chtěli,
neviděli jsme filmy, které jsme chtěli vidět, nemohli jsme
studovat to, co jsme chtěli. Nemohli jsme pracovat, jak jsme
chtěli a nad čím jsme chtěli. Neviděli jsme Londýn ani
Benátky, Kontrolovali jsme se, co říkáme před cizími lidmi,
občas i před sousedem.
Za to doma, za zavřenými dveřmi, tam jsme to všem
natřeli. A pěkně nahlas. No, zase tak nahlas ne, co kdyby
přeci jen, přes tu zeď panelovou …
A roky přibývaly (zase tak moc, řekněme si to narovinu,
jsme toho nedokázali), ženili jsme se, měli děti, další děti…
S řezivem jsme si nezadali, to ne, to teda ne. Jen občas, to
víte, potřebovali jsme byt, děcka chtěli na školu … občas, ale
mále nebo často, ale…? …

Z hlavního města Quito se vydáme na krátký výlet do města
Otavalo s tradičním dobytčím trhem. Následovat bude cesta
na pobřeží Pacifiku, kde budeme pozorovat pářící se
keporkaky a nakonec cesta na souostroví Galapágy, kde vás
překvapí nečekané množství zvířat – modronozí a
červenonozí terejové, skotačící lachtani, mořští i suchozemští
leguáni nebo obří želvy, které daly celým ostrovům jméno.
Tyto vulkanické ostrovy a jejich přírodně-historické
souvislosti jsou naprostým unikátem na zemi a není divu, že
zde Charles Darwin vyslovil snad nejdůležitější přírodní zákon
– o výběru druhů.

Autor: Michal Viewegh,
Režie a dramaturgická úprava: Jaroslav Souček

Město Police nad Metují zve širokou veřejnost na

Osoby a obsazení:

Kvido – Jiří Škop * Tatínek – Jiří Trnovský * Maminka – Květa
Vídeňová * Babička Líba, učitelka Hájková – Ivana Richterová *
Jaruška, Mirjana, a další – Lenka Voborníková * Ing. Závra, Paco
a další – Filip Kovařík, Babička Věra, primářka Zita, Šperková,
Zvárová a další – Hana Klapkovská, Dědeček Jiří, ředitel Šperk, čatár
Miga, a další – Jan Antl, Dědeček Josef, Pavel Kohout, a další – Petr
Scholz. Stěhováci alias příslušníci LM, a další – Marek Lacina,
Václav Vídeň
Hudba: hity české pop-music 70. a 80. let, Návrh scény: Jaroslav
Soumar, Scéna: Václav Vídeň, Miroslav Hornych, Zvuk: Miloš
Řehák, Světla: Michal Entler, Nápověda: Jindra Bezděková, Marta
Vavřenová

*****
Změna programu vyhrazena!

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

CESTOVATELSKÁ BESEDA
KOLÁROVO DIVADLO
Pátek 28.11. od 18.00 hodin

Karel Wolf:

Ekvádor a Galapágy

V rámci projekce prozkoumáme husté amazonské pralesy
společně s šuárským průvodcem Bolívarem. Poodhalíme
tajemství krásných a jemných klobouků „panamáků“, které
pletou z vlákem tropické palmy indiánské ženy v horách.

Cestovatel, fotograf a přírodovědec RNDr. Karel Wolf je
organizátorem
Cestovatelského
festivalu
v
Praze
(www.SetkaniCestovatelu.cz). Za posledních 7 let procestoval
Mexiko, Guatemalu, Indonésii, Maroko, Bolívii, Peru, Ekvádor a
Galapágy a během roční cesty v J a JV Asii 2005–2006 navštívil
dalších 11 zemí.

Vstupné: 50,- Kč

OSTATNÍ

Hovory s radnicí
na téma

BEZPEČNOST A POŘÁDEK
V POLICI NAD METUJÍ
A VE SPÁDOVÝCH OBCÍCH
26. listopadu 2008
od 17 hodin
na sále Pellyho domů v Polici nad Metují
Český svaz včelařů základní organizace Police nad Metují
pořádá

PŘEDNÁŠKU
učitele včelařství Ing. Václava Ducháče

Nové směry ve včelařství
Přednáška se bude konat 29.11. ve 14.00hod
v nekuřácké jídelně Hotelu Ostaš v Polici nad Metují.
Těšíme se na Vaši účast.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
KOLÁROVO DIVADLO
Pátek 19.12.2008 od 19 hodin

„VÁNOČNÍ KONCERT 2008“
Orchestru Václava Hybše,
jeho sólistů a hostů
Vstupné: 170 / 160 / 150,- Kč

předprodej od 19.11.2008

Václav Hybš s orchestrem je
jedním
z
nejznámějších
hudebních těles u nás i v
zahraničí. Jeho nahrávky jsou
již víc jak čtyřicet let známy po
celé Evropě, ale také v USA,
Kanadě, Austrálii a Japonsku.
Repertoár
orchestru
je
mnohostranný - interpretuje
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pop-music, swing, muzikál, operetu, ale i lidovou a dechovou
hudbu. Pro svou přizpůsobivost je vyhledáván našimi i
zahraničními umělci z nejrůznějších hudebních žánrů.
Hlavním hostem letošního vánočního koncertu je zpěvák,
skladatel, herec a majitel agentury Milan DROBNÝ. Jeho
vystoupení doplní jako vždy zpěváci z řad mladé generace a
letos to je: Irena Kousalová a Lenka Šlaisová, vynikající
zpěvačky vystupující v různých muzikálech a Jan Smigmator,
čerstvý absolvent konzervatoře, který účinkoval v muzikálech
Golem a J. Rozparovač a bude nejen zpívat, ale i celý
program konferovat. Hudebním hostem bude letos skvělá
houslistka Hana Hložková, současné době studující v Paříži.

POZVÁNKA K SOUSEDŮM

BROUMOV
Pátek 14.11.2008 od 19 hodin

KRZYSTOF KARWOWSKI - JAZZ
Koncertní sál Kreslírna v Broumovském klášteře
*****
Sobota 22.11.2008 od 15 hodin

Pohádka - NEPOSLUŠNÁ
KŮZLÁTKA
Městské divadlo v Broumově
*****
Čtvrtek 27.11.2008 od 19 hodin

ORANG ASLI - První lidé Malajsie
Výstavní síň klášterní Zahrady* v Broumově.
Beseda s promítáním.
*****
Čtvrtek 4.12.2008 od 19 hodin

Divadelní představení - Víkend
DS při MKS Červený Kostelec
Městské divadlo v Broumově.

MEZIMĚSTÍ
MEZIMĚSTSKÉ DIVADELNÍ HRY (45. ROČNÍK)
Sobota 15.11.2008 od 18.00 hodin
Paul Vogel: NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
DS Červený Kostelec
Tragikomický příběh pěti stárnoucích dam odehrávající se v
New Yorku za vlády prezidenta Regana.
*****
Sobota 29.11.2008 od 18.00 hodin
Simon Williams: POLIB TETIČKU
DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou
Komedie o muži, který pod ženským jménem napíše trhák a
pokud chce honorář, musí se osobně setkat s vydavatelkou.
A to může být problém...
*****
Sobota 6.12.2008 od 15.00 a 18.00 hodin
Zdeněk Kozák: O

ŠEVCI ONDROVI A

KOMTESCE JULINCE
DS J. K. Tyl Meziměstí
Úsměvná a laskavá pohádka pro děti od 5 let o pracovitém
ševci, který si přivede nevěstu až z pekla.

TEPLICE NAD METUJÍ
1.12.2008 v 19.30 hodin

Jam & Bazar (ABBA+hity 70. let)
Kino Teplice nad Metují
Největší hity 70. let - ABBA, Boney M, Suzi Quatro, Blondie,
Baccara, Donna Summer, atd., filmové a muzikálové melodie
světové i české - to je kapela Jam & Bazar.
Dosavadním vrcholem Jam & Bazar bylo účinkování v
zábavných pořadech všech televizí - Nova, Prima, Markíza,
STV, ale především vystoupení v České televizi v několika
dílech televizní show Vladimíra Hrona Abeceda hvězd.
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Pozvánka
na

10. výstavu betlémů
a floristických prací
v Mezilesí u Nového Města nad Metují
na sále místního hostince
Výstava se koná:
pátek 12. prosince 2008 od 9.00 do 18.00 hod.
sobota 13. prosince 2008 od 9.00 do 18.00 hod.
neděle 14. prosince 2008 od 9.00 do 17.00 hod.
V sobotu a v neděli doprovází výstavu dětský sbor
žáků ZUŠ z Nového Města n.Metují.
Uvidíte umění řezbářů, můžete si zakoupit různé vánoční
svícny, věnce, betlémy, medovinu či dokoupit dárky.
Občerstvení v hostinci Pod kaštanem bude také zajištěno.

PELLYHO DOMY
Sobota 29. 11. 2008
Sál Pellyho domů, Police n. Metují

2. ročník
CVIČENÍ S OLGOU ŠÍPKOVOU
Město Police nad Metují ve spolupráci s Radkou
Kubečkovou zve na další cvičení s Olgou Šípkovou,
které je určeno všem bez rozdílu věku a zkušeností,
a které proběhne ve 2 blocích (každý blok jiné sestavy):
Blok A: od 9,30 do 11,00 hod – Kč 150,Blok B: od 11,30 do 13,00 hod – Kč 150,-

Koncert Václava Neckáře v Hronově
Václav Neckář nedávno oslavil své 65. narozeniny a už
12. prosince stane na prknech Jiráskova divadla v Hronově
při koncertu se svou doprovodnou kapelou Bacily. I když od
dob největší slávy Miloše Hrmy a prince Václava z pohádky
Šíleně smutná princezna uplynulo hodně vody, jedinečný
náboj v hlase legendy české hudební scény rozhodně
nezmizel a to ani po vážné nemoci, které se Václav Neckář
rozhodl čelit hudbou a koncerty. Je až s podivem, s jakým
zapálením dokáže posluchačům znovu a znovu rozdávat
radost svými hity jako je Lékořice, Čaroděj Dobroděj, Dr.
Dam di dam, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Znala pana
pána, Stín katedrál, Chci tě líbat, Mýdlový princ, Miluju a
maluju, Lady Jane a další a další. Nenechte si proto tento
jedinečný koncert ujít. Vstupenky jsou v předprodeji
v informačních centrech v Hronově, Náchodě, České Skalici
a v trafice Dali v Červeném Kostelci.
-dš-

SDH Nízká Srbská pořádá
dne 22.11.2008
v restauraci Obecní dům Machov na nám.

CECILSKOU ZÁBAVU
Začátek v 20 hod.
Vstupné 50,- Kč
Hraje skupina P+P Broumov

Římskokatolická farnost Machov
vás srdečně zve na

Koncert k poctě svaté Cecílie
v neděli 23. listopadu 2008 od 17:00 hodin
v kostele svatého Václava v Machově.
Účinkují:
Tomáš Weissar – varhany
Marie Kubečková – zpěv
žesťové soubory ze ZUŠ Police nad Metují
Vstupné dobrovolné.

Závazné přihlášky - zároveň s platbou – přijímáme
od 12. do 26. 11. 2008 v Infocentru v Pellyho domech
(pondělí, středa: 9.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00,
ostatní pracovní dny do 15.00 hod)
* * * * *

24. 11. - 19. 12. 2008
Výstavní prostory Pellyho domů

Kamenné mezníky
broumovského kláštera
aneb Putování po hraničních stezkách Broumovska
Výstava fotografií a několika málo dokumentů.
Fotografie budou především dokumentovat realizaci
projektu /mapování mezníků/, ale k vidění budou
i fotografie samotných hraničních kamenů a dalších
dokumentů týkajících se hranic bývalého broumovského
panství.
Výstava je přístupná v provozní době infocentra.

Kurzy
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - 2. termín
Vyhlašujeme zápis do druhého kurzu (min. 15
párů), který se bude konat v těchto termínech:
19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3. 2009.
Závěrečná lekce s živou hudbou: sobota 28. 3. 2009
Závazné přihlášky přijímáme v IC.
Kurzovné Kč 1 000,- / pár se platí zároveň
s přihlášením.
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TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
Kurz zahrnuje 14 lekcí a bude probíhat vždy v sobotu.
Závazné
přihlášky
přijímáme
v Infocentru.
Kurzovné se platí při přihlášení do kurzu:
jednotlivci Kč 1 300,- / pár Kč 2 300,(podmínkou je jednorázová úhrada za oba účastníky).
Zahájení: sobota 5. 9. 2009 v 19,00 hod
Přihlášky na oba kurzy jsou k dispozici
v informačním centru nebo na www.policko.cz
* * * * *

Odpolední počítačové kurzy pro veřejnost:

Tabulky pro začínající uživatele
programu MS EXCEL
Cena kurzu: 960,-Kč včetně studijní příručky
(16 vyučovacích hodin, uvedená cena vč. DPH)
Místo konání: Centrum kultury a vzdělávání Pellyho
domy, Police nad Metují
Termín: úterý a čtvrtek, vždy 15.30 – 18.30 hod
čt 20. 11., út 25. 11., čt 27. 11., út 2. 12. 2008
Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pro uživatele, kteří
si potřebují rychle osvojit základy práce s tabulkami
prostřednictvím oblíbeného programu Microsoft Excel.
Kurz naučí začínající uživatele vytvářet, upravovat a
propojovat číselné údaje a zpřehlednit jejich prezentaci
v úhledných tabulkách.
Délka kurzu: 4 dny (16 vyučovacích hodin), vždy od 15:30
hod do 18:30 hod (vyučovací hodina = 45 min)
Požadované znalosti: Základní uživatelské znalosti MS
Windows a práce s PC.
Hlavní témata kurzu:
- nastavme si efektivní pracovní prostředí
- práce se soubory, bezpečné ukládání dat
- navrhněme si vlastní tabulku a naučme se ji
naplňovat
- výpočty v tabulkách
- využijme základní funkce
- sestavme graf s pomocí průvodce
- problematika
správného
nastavení
tisku
Bližší informace v IC nebo na www.policko.cz
Kurzovné se hradí zároveň s podáním přihlášky na
kurz!!

Další akce
POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
Přednášky začínají v 14,30 hod a jsou otevřeny zájemcům
z řad veřejnosti za 30 Kč:

Středa 12. 11. 2008 - POZOR, koná se v Kolárově
DIVADLE!! - Doc. Jiří T. Kotalík, Ing. David

Vávra: Nejen o šumných městech
Poslední přednáška PUVČ se uskuteční ve středu 26. 11.
od 14,30 hod na sále Pellyho domů. Téma bude
upřesněno, Doc. Štreit se z pracovních důvodů nemůže
zúčastnit.

Výstava Technikou k rozvoji
Ve dnech 14. – 20. 11. proběhne v Polici nad Metují
druhý ročník výstavy „Technikou k rozvoji“, pořádané
muzeem Merkur v Polici nad Metují ve spolupráci
s Hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje a města
Police nad Metují. Na této výstavě bude také zahájen velký
projekt Hospodářské komory s názvem „Volba povolání“.
Jedná se o výstavu různých technických výtvorů,
kombinovanou se soutěžemi technické tvořivosti a
zručnosti, která je určena jak pro širokou veřejnost, tak
zejména pro školní děti, jejichž účast očekáváme v poměrně
velkém počtu a to ze škol značné části Královéhradeckého
kraje. K vidění budou modely železnic, papírové modely
měst, modely parních strojů ze soukromých sbírek i ze
sbírek Národního Technického muzea v Praze, letecké
modely, exponáty IQ parku z Babylonu v Liberci. Dále
budou navazovat prezentace vybraných technických
středních škol, které populární formou přiblíží své obory,
především ukázkami technických pomůcek, učňovských
prací, uplatnění výpočetní techniky ve strojírenství a
elektrotechnice, kreslení a modelování ve 3D v programu
„Inventor“. Cílem výstavy je motivovat děti k napodobení a
následování tvůrců uvedených modelů, probudit v nich
zájem o technické obory a tím o přípravu na budoucí
povolání. Výstava bude otevřena vždy od 8.30 do 17.00 hod.
Josef Hejnyš
* * * * *

Sobota 15. 11. 2008 od 8 do 14 hod

MARTINSKÝ TRH
na Masarykově náměstí
* * * * *

neděle 30. 11. 2008

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
LAMPIONOVÝ PRŮVOD:
v 17,00 hod sraz před
Kolárovým divadlem.
Nezapomeňte, lampiony
s sebou!!
Před divadlem se setkáte
s Mikulášem, který dovede
průvod na Masarykovo
náměstí, kde bude následovat
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
s doprovodným programem, který se v letošním roce
uskuteční před Pellyho domy:
Setkání s čerty, ohňová show (cca 10 min), vystoupení na
chůdách, krátké hudební vystoupení.
Změna vyhrazena, sledujte plakáty!!
Chybět samozřejmě nebude mikulášská nadílka.
Drobné občerstvení a teplé nápoje budou ke koupi ve
vstupních prostorech Pellyho domů.
* * * * *

Finanční podpora sportovních, kulturních,
společenských aj. akcí / Finanční podpora
činnosti spolků a zájmových organizací
Do 28. 11. 2008 mají spolky, zájmové organizace atd.
možnost podat žádost o příspěvky (granty) z rozpočtu města
na rok 2009.
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Veškeré granty jsou rozdělovány na základě písemně
podané žádosti. Vyplněné žádosti lze odevzdat v písemné
podobě na sekretariátu Městského úřadu nebo
v elektronické podobě zaslat na adresu podatelna@meupolice.cz
.
Bližší informace, formulář žádosti atd. jsou k dispozici na
webových stránkách města: www.meu-police.cz, odkaz
Polická radnice – Granty, příspěvky, dotace.
V tištěné podobě lze formulář získat na sekretariátu
městského úřadu a v infocentru v Pellyho domech.

Připravujeme na PROSINEC
VÁNOČNÍ TRHY na Masarykově náměstí
Soboty 6. 12., 13. 12. a 20. 12. od 8,00 do 14,00 hod
*****

úterý 23. 12. - PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
na Masarykově náměstí
*****

středa 31. 12. - SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
na Masarykově náměstí

Dále se nás ujal pan starosta Maroul. Vyprávěl nám, co
vše obecní úřad zařizuje, s čím se na něj mohou obyvatelé
obrátit, jak je nutné a někdy i složité zajistit, aby správně
fungovaly všechny služby, které OÚ pro obyvatele zajišťuje.
Pak následovala podrobná prohlídka budovy OÚ
i požární zbrojnice, která na ni navazuje. Hodina povídání
utekla velice rychle a my se již museli rozloučit a vrátit se
do školy na další vyučování.
Pevně doufáme, že si snad budeme alespoň něco z tohoto
povídání pamatovat.
Marie Vaisarová

Drakiáda
S podzimem přichází vždy čas pouštění draků. A nás
s nástupem této doby trochu strašil loňský větrný neúspěch
při pořádání této pěkné akce.
K volbě termínu jsme proto přistupovali velmi
zodpovědně a nejprve vytipovali den, kdy děti mají nejméně
kroužků, aby vůbec mohli na akci přijít. Vybraným datem
byl čtvrtek 25.9.2008. Celý týden předem jsme vzorně
sledovali předpověď počasí a těšili se, že nám to letos jistě
vyjde. Prognózy byly dobré - od středy mělo být pěkné
počasí. Tato předpověď však neplatila pro náš kout. Ještě ve
12 hodin dopoledne stále pršelo, a protože jsme v poledne
museli rozhodnout, domluvili jsme se, že akci zrušíme.
Kupodivu v 15.30 - doba určená ke konání - se počasí
umoudřilo a začalo svítit sluníčko. Vítr pěkně foukal. A na
louce za školou se vznášelo několik draků, kteří touhu
proletět se prostě nevydrželi.
My si přesto myslíme, že jsme se rozhodli správně. Děti
měly jen tenisky a tráva byla po dešti hodně mokrá, vítr
studený. Výsledkem by bylo pouze nachlazení.
Další týden pršelo celou středu a to vydatně. Ve čtvrtek
pak foukal velmi čerstvý vítr a myslím, že by nám ulétli
nejen draci, ale i řada pouštějících.

Jaroslav Cita

Návštěva na obecním úřadě
Ve středu 24.9.2008 se šly děti ze 3. a 4. třídy podívat na
OÚ. Cestou si udělaly malou zastávku u úřední desky před
OÚ, aby se zde dozvěděly její význam.
Další zastávka byla na místní poště. Zde nás paní
Janoušková seznámila s hlavní funkcí pošty a dalšími
službami, které zdejší pošta plní a poskytuje.
A pak jsme již dorazili až do kanceláře OÚ. Seznámili
jsme se s paní Kašparovou - účetní OÚ a s jejími pracemi.
Termín dalšího kola - čtvrtek 9.10.2008. Předpověď jako
loni slunečno, ale vítr nic moc (2-4m za sekundu). Ten, kdo
přišel chvilku před oficiálním startem, měl velké štěstí draka dostal bez větších problémů do vzduchu a ten tam po
celou dobu pouštění zůstal. Počet zapsaných draků byl 31.
Hodnocené soutěže:
1. nejkrásnější doma vyrobený drak
2. drak, který umí létat nejvýše
3. nejlepší letec
4. často ležící drak
5. nejlepší běžec – vzhledem k téměř bezvětří opět
velmi hodně zastoupená soutěž
6. často ležící drak
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Novou kategorií, která letos vznikla, byl zloděj draků zde zvítězila malá Natálka, které vlastní drak nechtěl létat a
tak si vždy nějakého cizího létajícího vypůjčila.
I letos byly odměnami sušenky a diplomy i drobné ceny,
ale především dobrý pocit z příjemně stráveného odpoledne.
Děkujeme všem, kteří přišli s námi pouštět.
Marie Vaisarová

Divadlo - O kouzelném slůvku
V pátek 3.10.2008 k nám přijelo divadlo Divadelní
agentury Ludmily Třeštíkové ze Dvora Králové. Přivezlo
nám s sebou krásnou pohádku O kouzelném slůvku. Během
pohádky, kde hlavními postavami byly Kuba s Terezkou
jsme zjistili, že kouzelných slovíček je celkem 5 - Dobrý
den, Nashledanou, Děkuji, Promiň a to nejdůležitější a
nejčastěji používané - PROSÍM. S tímto slůvkem museli
Kubovi pomáhat jeho kamarádi zajíček a vrána. I oni jej
však neznali a tak je ho pak Kuba naučil.

Pohoštění na toto setkání s podporou města zajistily
maminky, kterým chceme tímto poděkovat za spolupráci.
Pokračuje také sběr plastových víček – další várka čítala
153 kg. Příští sběrová akce je sběr papíru ve dnech 19.21.11.2008. Starý papír shromažďujeme v uvedených dnech
v první budově MŠ. Tato akce se týká nejen těch, kteří mají
s MŠ co do činění, ale i široké veřejnosti. Od listopadu
dochází k zahájení nadstandardních aktivit naší MŠ –
kroužků pro předškoláky.Jedná se o kroužek výtvarný, hru
na flétničku, angličtinu hrou a jógu pro děti. Tyto kroužky
vedou pí učitelky mimo svou pracovní dobu.
Děkujeme všem maminkám, které projevily ochotu ke
spolupráci při pořizování návleků na přezutí do obou budov
naší MŠ.
Důležitá informace: od 22.12.2008 až do 4.1.2009
bude MŠ uzavřena z důvodu Vánočních prázdnin.
Provoz bude obnoven 5. ledna 2009.
Kolektiv učitelek MŠ

Mateřská škola Police nad Metují,
Fučíkova 328,549 54 Police nad Metují
email: mspolice@tiscali.cz
Tel: 491 541 116, 604 823 926

přijme od 1. 1. 2009
učitelku mateřské školy.
Požadované vzdělání: střední odborné
s maturitou /pedagogika předškolního věku/
Své přihlášky s krátkým životopisem zasílejte
během měsíce listopadu na adresu:
Pohádka se nám velmi líbila a my doufáme, že si
budeme kouzelná slůvka dobře nejen pamatovat, ale také, že
je budeme často používat.
Marie Vaisarová

Z POLICKÉ MATEŘINKY
Listopad, listopad
lísteček mi na dlaň spad,
zlatý lístek z javora,
zima už jde do dvora.
I když si s námi nevyzpytatelné počasí hraje, snažíme se
posledních hezkých dnů pořádně využít.
V říjnu se děti z mateřské školky měly možnost
vyfotografovat. Fotofirma z Ostravy pro nás připravila
kolekci vánočních fotografií, které určitě potěší všechny
maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety a strýčky.
Předškoláci přichystali pro jubilanty vystoupení
v domově důchodců. Nacvičili si pro ně pásmo básniček a
písniček a měli s ním velký úspěch.
22. a 23. října nás navštívily děti z prvních tříd ZŠ Police
nad Metují s třídními učitelkami pí Šustkovou a pí
Kouglovou. Prožily s námi příjemné dopoledne ve třídě
Berušek. Prvňáčkům tímto děkujeme za obrázky, kterými
potěšili naše předškoláky. 27. října proběhla návštěva dětí
z MŠ z partnerského města Swidnice z Polska ve třídě
Berušek. Program byl opravdu bohatý:
1) Prohlídka polického kostela se vstřícným výkladem
pana faráře Mariana Lewického
2) Výtvarná dílna – společné tvoření „sluníček“
3) kulturní program dětí ze třídy Berušek

Mateřská škola Police nad Metují
Fučíkova 328
549 54 Police nad Metují

Základní škola a Mateřská škola
Suchý Důl, okres Náchod
Suchý Důl 24, 549 62 Suchý Důl
tel. 491 541 136
IČ 75016311
lenkafo@volny.cz
e-mail: skola@suchydul.cz
č.ú. 78-885820237/0100

Oznámení výběrového řízení
Ředitelka Zš a MŠ Suchý Důl vypisuje výběrové řízení na
pracovní pozici :
Pedagogického pracovníka - vychovatelka školní družiny částečný pracovní úvazek (0,7)
s nástupem od 1.12.2008
Platové zařazení podle platových tabulek
pro pedagogické pracovníky
Požadavky:
• zákon č. 563/2004 Sb., §16 – alespoň střední
vzdělání pedagogického směru
• ochota vzdělávání a samostudia
• vhodný přístup k dětem, volba zájmové činnosti,
aktivní náplň volného času dětí
• flexibilní časové nasazení
• vhodná znalost cizího jazyka, práce na PC
Písemné žádosti zasílejte na adresu školy do 14.11.2008
V Suchém Dole 4.11.2008
Lenka Formánková
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Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
V setkáních studentů PUVČ nastupuje normální řád, a tak
už ve středu 8. října přišli opět do společenského sálu Pellyho
domů, aby si vyslechli další přednášku. Tentokrát byla hostem
a lektorem paní Mgr. Věra Vlčková a tématem její přednášky
byla historie – Kuronští, majitelé náchodského panství.
O hudební aperitiv se postarala věkem sice mladá, ale již
mnoha oceněními z hudebních soutěží ověnčená žačka polické
ZUŠ, Markétka Nádvorníková. Za doprovodu paní učitelky
K.Sorokinové zahrála Španělskou symfonii pro housle, skladbu
francouzského rodáka se španělskými předky Eduarda Lalo.
Po tomto milém úvodu se mikrofonu chopila paní Mgr.
Vlčková a pohovořila nejen o své poslední publikaci –
Pamětihodnosti panství Náchod, ale dosti podrobně probrala i
historii rodu Kuronských, život Petra Kuronského a jeho rodiny
a často dosti složité vztahy a osudy jejich jednotlivých členů.
Publikace vznikla překladem zcela náhodně objeveného
dokumentu,
rukopisu
penzionovaného
důchodního
Náchodského panství Jana Müllera, který byl sepsán v roce
1842 a pojednává o osudech úředníků, kteří spravovali toto
panství v předcházejících pěti desetiletích, tedy v době, kdy
byli majiteli panství vévoda Petr Kuronský a jeho dcera
Kateřina Zaháňská. Překlad pořízený Mgr. Vlčkovou byl podle
jejích slov skutečným oříškem, protože dokument je psán ve
staré němčině a samozřejmě psacím kurentem. Přednáška
navazovala na přednášku PhDr. Ladislava Hladkého o
vévodovi Petru Kuronském, která se konala v únoru roku 2003
rovněž v rámci PUVČ a byla tedy jakousi nadstavbou k tehdy
získaným poznatkům.
V úterý 21. října absolvovali posluchači za krásného počasí
výlet podzimního semestru. Cílem byl Hradec Králové a
hlavními body programu pak návštěva Galerie moderního
umění a Klicperova divadla. Již cestou autobusem seznámila
paní Vlasta Klapalová posluchače se životem malíře Františka
Kupky, opočenského rodáka, jehož cyklus dřevorytů Čtyři
příběhy bílé a černé je v současnosti náplní komorní výstavy
Galerie. Mimo to se posluchači dověděli i další zajímavosti o
krajském městě a jeho historii. Po dojezdu do cíle následovala
procházka Jiráskovými sady, krátká prohlídka nově
zrekonstruovaného areálu krajského úřadu na místě bývalého
pivovaru a pak již návštěva Galerie moderního umění. Zde si
posluchači prohlédli kromě již zmíněného Kupkova cyklu
dřevorytů i ostatní exponáty stálé expozice moderního českého
výtvarného umění, kde jsou zastoupena díla od secesního
symbolismu (Jan Preisler), expresionismu a kubismu (Emil
Filla, Václav Špála) až po postmodernu (Antonín Střížek,
Michal Gabriel). Jsou zde samozřejmě vystavena i díla dalších
významných umělců, jako jsou Antonín Slavíček, Antonín
Hudeček, Václav Radimský, Vojtěch Sedláček, Václav Rabas,
Jan Zrzavý, František Tichý a mnoha dalších. Večer pak patřil
návštěvě Klicperova divadla a známé Dvořákově zpěvohře na
motivy pohádky Boženy Němcové – Čert a Káča. Zdařilé
představení, ve kterém se představila v hlavní roli Pavla
Tomicová, známá i z televizní obrazovky a několika filmů, se
jistě účastníkům líbilo a tak spokojeni odjížděli zpět do Police.
Dík za velmi hezké odpoledne patří hlavním organizátorkám
výletu paní starostce Idě Seidlmanové a paní Vlastě Klapalové
a, samozřejmě, i řidiči panu Koudelkovi za příjemnou a hlavně
bezpečnou cestu.
Poslední říjnovou akcí PUVČ byla ve středu 29. října
přednáška Jaroslavy Janečkové pod názvem Hudba
v proměnách staletí. Úvod patřil, jako obvykle, rovněž hudbě.
Představil se v něm, dá se říci již starý známý, bývalý žák
polické ZUŠ Tomáš Hejzlar, který na svém violoncellu
přednesl ukázku z díla Johanna Sebastiana Bacha, Suitu d –

moll. A pak se již studenti mohli zaposlouchat do hudebního
vyprávění paní Janečkové. Dověděli se opravdu spoustu
zajímavých skutečností z historie hudby, prakticky od počátku
lidstva vůbec, přes další epochy - starověk, Orient, antiku,
nástup křesťanství, období vícehlasu, renesanci až po baroko a
jeho největší skladatele Johanna Sebastiana Bacha, Georga
Friedricha Händela a Antonia Vivaldiho. Zde byla, bohužel,
přednáška pro pokročilý čas ukončena. Je nutno říci, že to bylo
vyprávění nadmíru zajímavé a podané takovým poutavým
způsobem, že se na konci přednášky člověku ani nechtělo věřit,
že trvala téměř dvě hodiny. A již nyní se můžeme těšit na další
výlet do světa tónů a jejich tvůrců v některé z příštích
přednášek PUVČ tak, jak nám paní Janečková přislíbila. A
zatím nechme kolem sebe znít hudbu podle svého vkusu a své
nálady, ale mějme při tom na paměti slova paní Janečkové, že
hudba nemá tvořit pouhou zvukovou, či spíše hlukovou kulisu
při nějaké další naší činnosti. Pokusme se tedy alespoň někdy
naslouchat hudbě pozorně a soustředěně, abychom z ní měli ten
správný a jedinečný požitek. Odložme tedy noviny, knížky,
příbory, šroubováky, žehličky a jiné nástroje, usaďme se
pohodlně v křesle, šálek kávy nebo čaje povolen, a
zaposlouchejme se do tónů vydávaných nástroji jinými,
ušlechtilými a vychutnávejme plně jejich krásu. Příjemný
poslech.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Žáci devátých tříd nepřehlédněte!
10 x ANO pro Gymnázium Broumov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

kvalitní všeobecné vzdělání
vysoké dotace výuky cizích jazyků
kvalifikovaní učitelé
rodinné prostředí
žádné školné
zvýšená dotace výuky výpočetní techniky
vysoká úspěšnost přijetí na vysoké školy
profesionální přístup – student=klient
úspěchy studentů ve vědomostních soutěžích
výborné výsledky v celostátním testování studentů

Všechny uchazeče o studium na čtyřletém i
víceletém gymnáziu zveme na Den otevřených dveří,
který se bude konat v sobotu 29.listopadu od 9 do 12
hodin.
Uchazeči o víceleté gymnázium, kteří v pololetí 5.třídy
nemají horší prospěch než 1,2, budou přijati ke studiu bez
vykonání přijímací zkoušky. Rozhodujícím kritériem pro
přijetí do čtyřletého gymnázia bude průměrný prospěch
v 1.pololetí 9.třídy , přihlížet se bude také k výstupnímu
hodnocení ze základní školy a k účasti ve vědomostních
soutěžích.
-mk-

SPŠ Hronov a fotbal
Dne 10.10.2008 se jako každoročně uskutečnilo na
náchodském hřišti v Plhově okresní kolo středních škol ve
fotbalu. Turnaj organizovalo SOU a SOŠ SČMSD Hronov a
v letošním roce se ho zúčastnilo rekordních 10 družstev z
deseti středních škol.
Vítězem celého turnaje se stali žáci ze SPŠ Hronov, když
ve finále porazili družstvo náchodského gymnázia poměrem
3:1. Družstvo hronovské průmyslovky tak obhájilo loňské
vítězství a postoupilo do krajského kola, které se uskuteční
15.10.2008 v Nové Pace.
Vítězům blahopřejeme.
Ing. Vladimír Holan, ředitel SPŠ Hronov
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Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hronov, Hostovského 910
kontakt:

Nové Město nad Metují, Školní 1377

℡ 491 485 048
491 482 226
e-mail: skola@spshronov.cz
www.spshronov.cz

Nabízí možnost získání středního vzdělání ve dvou stupních:

Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek
sobota

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

28. 11. 2008 14,00 – 18,00 hod.
29. 11. 2008 8,00 – 12,00 hod.

______________________________________________________________

Obor vzdělání:

Pro školní rok 2009/2010 nabízíme pro žáky 9. tříd základní školy
tyto obory:

• Elektrotechnika - počítačové řídící systémy
• Strojírenství - výrobní a informační systémy
délka vzdělávacího programu:
- 4 roky denní forma vzdělávání
- 2 roky denní zkrácená forma vzdělávání (pro uchazeče, kteří získali
střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání)

STU DIJ N Í OB O RY:
Technické obory: • Mechanik seřizovač • Mechanik strojů a zařízení
• Mechanik elektrotechnik
Obory služeb:

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
Obor vzdělání:

• Gastronomie (kuchař-kuchařka, číšník-servírka)
• Obchodník
• Ekonomika a podnikání (zaměření na obchodněpodnikatelskou činnost)

UČ EB N Í OB OR Y:

• elektrikář
• automechanik
• nástrojař
délka vzdělávacího programu:
- 3 roky denní forma vzdělávání
- 1,5 roku denní zkrácená forma vzdělávání (pro uchazeče, kteří získali
střední vzdělání s maturitní zkouškou )

Technické obory:

•
•
•
•
•

Strojní mechanik
• Elektrikář – silnoproud
Obráběč kovů
• Elektromechanik pro
Nástrojař
zařízení a přístroje
Karosář (autoklempíř)
Truhlář

Obory služeb:

•
•
•
•

Cukrář
Kuchař– číšník
Prodavač
Kadeřník

NÁS T AVB A :

• Podnikání

KROMĚ STŘEDNÍHO VZDĚLANÍ MOHOU ŽÁCI
ZÍSKAT CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ:
ECDL, SW AUTODESK, CAD/CAM-ALPHACAM, SOLID EDGE,
ŘIDIČSKÝ PRÚKAZ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve všedních dnech : 6. 11., 20. 11., 27. 11.2008 a 8. 1. 2009
od 14.30 do 16.30 hodin
v sobotu 13. 12. 2008 od 9.00 do 12.00 hodin.

______________________________________________________________________
Telefon:
491 470 158
Fax:
491 470 174
Adresa:

549 01 Nové Město nad Metují, Školní 1377

E-mail:

info@sossou-nm.cz

URL:

http://www.sossou-nm.cz

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

E-mail: szes@szeskostelec.cz

www. szeskostelec.cz

Den otevřených dveř
sobota 22. 11. 2008 (8.00-12.00hod.)
pátek 9. 1. 2009 (12.00-16.00hod.)
Pro školní rok 2009/2010 nabízíme studium:
A ve Střední odborné škole ul. Komenského 873
B v Centru chladicí a
klimatizační techniky
přírodovědné maturitní obory
ul. Havlíčkova 156 tel: 494
1) AGROPODNIKÁNÍ
(41-41-M001) - maturitní
1) MECHANIK ELEKTROTECHNIK (2641L/01)
323
741
nutné je lékařské potvrzení
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci
a) nebo b)

a) ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PROVOZ
b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE
2) EKOLOGIE A OCHRANA KRAJINY
rozšířené o OCHRANU VOD A
RYBÁŘSTVÍ
(16-01-M004) - maturitní

3) PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

-čtyřletý obor s vyučením
i maturitou
zaměřený na montáže a servis
E-mail:
cop.sekretariat@tiscali.cz
chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel - lék. potvrzení

2) MECHANIK ELEKTROTECH. ZAŘÍZENÍ
(26-52-H004) - kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb.- tříletý učební obor se zaměřením na a) nebo b)

a) MONTÁŽE A SERVIS CHLADICÍ
A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
b) MONTÁŽE A SERVIS DOMÁCÍCH
ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
3) PODNIKÁNÍ

( 64-41-L524)

dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů

Součástí areálů obou škol jsou moderní internáty, tělocvičny a vlastní stravovací zařízení s celodenní stravou.
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Základní umělecká škola informuje…
• Interpretační soutěž Karla Ditterse z Dittersdorfu
17. října 2008 proběhla celostátní interpretační soutěž
komorní hry v moravském městečku Vidnava. Naši ZUŠ
reprezentovaly tři soubory: Brass Duo, Baby Brass, Brass
Band. Výkony soutěžících hodnotila mezinárodní porota,
která již tradičně má velmi vysoké nároky a nikomu nedá
ani setinu bodu zadarmo. Naši žáci v tomto přísném
hodnocení obstáli naprosto skvěle. Všechny naše soubory
podaly vynikající výkony a porota mimo jiné kvitovala
„skvělou přehlídku“ věkového rozpětí našich žesťařů : 10 –
15 let.
kategorie 1a (věkový průměr soutěžících do 12 let)
Brass Duo Tomáš Pavel
– trubka
Jan Pavel
– baryton
3. cena
kategorie 1a (věkový průměr soutěžících do 12 let)
Baby Brass Jaroslav Kollert
- trubka
Monika Němcová - lesní roh
Lukáš Kubeček
- tuba
2. cena
Kategorie 2a (věkový průměr soutěžících do 15 let)
Brass Band Marek Bartoš
- 1. trubka
Vojtěch Troutnar - 2. trubka
David Kašpar
- lesní roh
Jan Podstata
- baskřídlovka
Dan Gábor
- tuba
1. cena
B L A H O P Ř E J E M E !!!
• Concerto Bohemia 2008
Je to neuvěřitelné, ale již po deváté zvítězil některý z našich
orchestrů v prestižní rozhlasové soutěži CONCERTO
BOHEMIA. Tentokrát pojede do Prahy na Koncert vítězů
Dětský komorní orchestr pod vedením dirigentky Michaely
Michalové. Koncert proběhne v sobotu 15. listopadu
od 19 hodin v paláci na Žofíně a bude přenášen v přímém
přenosu na stanici Českého rozhlasu Vltava. Česká televize
pořídí záznam tohoto koncertu a promítne ho až během
vánočního vysílání 27. prosince na ČT2 včetně humorných
reportáží, které štáb natočil s vítěznými orchestry v jejich
působišti. K nám do Police přijel televizní štáb první
listopadový čtvrtek a do své reportáže si vyžádal i
účinkování autobusku IKARUS pěkovských hasičů. Víc už
neprozradíme, ale zveme vás k televizním obrazovkám – až
bude znám přesný termín vysílání, budeme vás
informovat…

Brass duo- třetí místo

Baby Brass trio – druhé místo

Vítězný soubor Brass Band
ZUŠ

GRIIZZLY na ČT2
V úterý 28. října jsme na
Slavnostním večeru v Kolárově
divadle představili polické veřejnosti
dokument GRIZZLY o Bohuslavu
Strauchovi a jeho rodině. Kulturní cena města Police nad
Metují, kterou jsme při té příležitosti převzali, nás všechny
velmi potěšila. Vědomí, že naši práci zřizovatel i veřejnost
sledují, a že ji v případě úspěchu ocení, je povzbuzením do
další činnosti. Celý večer proběhl ve velice příjemné, až
„sousedské“ atmosféře, která nám, kteří tu žijeme, připadá
už docela samozřejmá. Ale není tomu tak všude.

V ten samý den dopoledne jsme byli v Hronově při
odhalení pamětní desky spisovateli Egonu Hostovskému.
Ten je znám více ve světě než u nás, protože většinu života
prožil v emigraci. Na „upršené“ slavnosti byla přítomna i
paní starostka – ale z Police nad Metují. Hronovští
představitelé památku svého rodáka uctít nepřišli.
Myslím si, že tyto dva příklady vypovídají o mnohém.
Proto si vážíme toho, že Poličáci se příkladně starají
o vzdělávání svých dětí, své školy podporují a aktivitám ve
svém městě fandí a pomáhají.
Proto si Vás dovolím pozvat na 23. listopadu od 20:00
hodin ke sledování druhého programu ČT2, na kterém bude
vysílán „Večer na téma….“ – a bude to dvouhodinový pořad
věnovaný právě nedávno ukončenému prvnímu ročníku
soutěže „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“. Tuto
soutěž, vyhlášenou Ministerstvem obrany ČR, jsme obeslali
výše zmíněným filmem GRIZZLY a získali s ním 2. místo.
Náš film bude v rámci večera odvysílán, a také zde bude
krátká reportáž o natáčení.
Vám přejeme příjemný večer a sobě hodně zdaru při
natáčení dalšího filmu, se kterým jsme již začali. Ale o tom
zase někdy jindy…
Vladimír Beran
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Pěvecký sbor STĚNAVAN
Čtvrtky od 17. 45 - do 19. 00 v ZUŠ v Broumově

18.10.
31.10.

Milan Holeček a Lenka Stodolová
pár si přeje anonymitu

v kopečku (bývalá zvláštní škola)

Stěnavan hledá nové zpěváky - zejména
tenoristy a basisty!
Stěnavan přijímá každého zpěváka a zpěvačku ve věku
od 15-ti let, horní věková hranice je neomezena. Podmínkou
není umět výborně zpívat ani umět noty, ostatní zpěváci vás
ve vašem hlase podrží. Tento pěvecký sbor je určen
především pro laické zpěváky. Každoročně účinkujeme
v Broumově i okolních obcích a také v Polsku. Rádi vás
uvítáme v našich řadách! Zazpívat si v 36-ti členném sboru
je netušený zážitek!
Neplatí se žádné vstupní ani jiné poplatky! Je to čistě
amatérská zájmová činnost pro potěšení své, ale i jiných,
tedy posluchačů, práce ve velmi příjemném a přátelském
spolku. Přijďte kdykoliv na naše zkoušky, k ničemu se
nezavazujete.
Těší se na Vás všichni zpěváci a zpěvačky Stěnavanu!
A.K.

30.8.2008 - Dušan Stodola a Libuše Vavřenová

STATISTIKA
K 30. 9. 2008 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4267 obyvatel.

JUBILEA

V pátek 3.10.2008 navštívili za město pan
místostarosta Zdeněk Kadidlo a za komisi pro obřady a
slavnosti paní Zdeňka Šváblová jubilantku

paní Helenu Maršíkovou

V říjnu 2008 oslavili životní jubilea:

70 let

pan Jaroslav Teuner
pan Josef Foglar
pan Jiří Adámek
75 let
paní Eliška Rutarová
pan Ladislav Šolc
paní Irena Strauchová
paní Jitka Šrůtková
80 let
paní Květa Johnová
paní Věra Brahová
85 let
pan Bohuslav Král
paní Ludmila Flecková
pan Otta Maryška
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své výročí
a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SŇATKY
Pomalu a jistě nám končí „svatební sezona“ , v říjnu jsme
úspěšně dovedli do manželského přístavu 4 páry:

4.10.
4.10.

KRÁSNÉ VÝROČÍ - 95 let

nepřejí si být jmenováni
Zdeněk Klíma a Renata Herková

a popřáli jí zdraví a spokojenost k 95. narozeninám.
Upozorňujeme na nutnost výměny občanských
průkazů vydaných do konce roku 2003.
Pozor: jedná se o občanské průkazy BEZ strojově
čitelných údajů.
Při jakýchkoli pochybnostech se přijďte poradit na
matriku MěÚ v Polici nad Metují.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Životní jubileum učitele Šedy
V sobotu 4. října se dožil významného životního jubilea
97 let a současně oslavil svůj svátek polický učitel češtinář dějepisec - zeměpisec František Šeda. Za svůj život
odchoval celou řadu žáků na polické měšťance a základní
škole, kteří na něho s vděčností stále vzpomínají.
Dobré byly a jsou jeho rady rodičům: „Škoda každé
rány, která padne vedle“.
Také my bývalí žáci máme pro něho několik dobrých
rad.
První: „Kdo je pořád veselý, toho život neskolí“.
Druhá: „Žádný pláč a žádné stesky, vždyť je přece život
hezký“.
Třetí: „Koho tady těší svět, ten tu bude do sta let“.
Přejeme hodně zdraví, životního elánu, optimismu a
spokojenosti.

F. Janeček
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Volby do zastupitelstev krajů skončily ...

Výsledky v Polici nad Metují
Závěrečná zpráva a vyhodnocení
projektu "Cyklobusy Kladským
pomezím"
Projekt provozu cyklobusu byl zaměřen na zvýšení
nabídky přepravních možností pro turisty a zejména pro
cykloturisty hromadnými dopravními prostředky s možností
bezproblémové přepravy jízdních kol z oblasti Hradce
Králové a Jaroměřska do turisticky atraktivních míst
Českoskalicka, Náchodska, Hronovska, Policka, Teplických
a Adršpašských skal, Trutnova až na Pomezní Boudy.
Z důvodu oživení Broumovska jsme rozšířili nabídku o spoj
přes příhraniční oblasti a rekreační centrum Karlów na
polském území do oblasti Broumovska. První cyklobusy
vyjely 17. května a provoz končil 28. září 2008 na linkách
640123 Hradec Králové – Náchod – Adršpach – Trutnov –
Pomezní Boudy, 640129 Broumov – Janovičky - Broumov,
000554 Náchod – Kudowa Zdrój – Karlów- Nowa Ruda Broumov. Přepravu zajišťoval autobus typu SOR s přívěsem
pro přepravu jízdních kol a přepravní kapacitou osob: míst
k sedění 42, míst k státní 30. Provoz byl zajišťován – So,
Ne, svátky a na lince 640123 SO, NE , svátky a od 7. 7. do
8. 8. 2008 denně.
Bylo přepraveno 5 593 osob a 1 621 kol /r. 2004 to bylo
2 048 cestujících a 590kol/.
Zahájení provozu předcházela propagační kampaň, jak
informacemi v médiích, tak pomocí skládaček a letáků,
které byly rozdány do všech informačních center oblasti a v
autobusech CDS. Kompletní informace byly dostupné na
www. stránkách o.p.s. Branka a dopravní společnosti CDS
Náchod.
Provoz cyklobusu přispěl k rozšíření poskytovaných
služeb v rámci infrastruktury sloužící pro cykloturistiku
a rozvoj cestovního ruchu Královéhradeckého kraje.
Hlavními přínosy jsou:
- nabídka přepravy pro místní obyvatele
- rozšíření
nabídky
trávení
volného
času
pro ubytované turisty
- propagace rozvoje turistiky v turistické oblasti
Kladské pomezí
Došlo tím k naplnění hlavního cíle zvýšení počtu
a prodloužení pobytu návštěvníků a turistů a zároveň také
zvýšení povědomí o turistické oblasti Kladského pomezí.
Počet přepravených turistů i kol prokázal opodstatněnost
linek a meziročně vyšší počet cestujících /kromě
Broumovska, kde se nepodařilo naplnit záměr - minimum
cestujících/. Rozšířila se možnost pro podnikatelskou sféru
při poskytování služeb v pohostinství, prodeji suvenýrů
a tiskovin. Projekt nabídl rychlou , kvalitní a cenově
dostupnou přepravu rodin, skupin i jednotlivců do
nejkrásnějších míst Kladského pomezí.
Poděkování patří městům, obcím a svazkům obcí
Kladského pomezí, kteří svoji pomocí umožňují tento
projekt uskutečňovat.
Ještě jednou díky ... a v příštím roce opět nechte svá
auta doma a pojeďte na výlet do Kladského pomezí.
Branka, o.p.s. Náchod
M. Štěpánková

Vážení spoluobčané,
děkujeme všem, kdo přišli k volbám a volili Českou
stranu sociálně demokratickou a její kandidáty ve volbách
do krajského zastupitelstva. Vaší podpory si velice vážíme a
doufáme, že Vaši důvěru, kterou jste do nás vložili,
v budoucích čtyřech letech nezklameme.
MO ČSSD Police nad Metují Marek Plný

Nejsme všichni z jednoho pytle
Vážení a milí spoluobčané,
chci Vám touto cestou poděkovat za Vaši účast při
volbách do zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
především pak těm voličům, kteří volili naše kandidáty,
resp. dali přímo hlas lidem z našeho města.
Situace na naší politické scéně je složitá, a to nejen na
úrovni centrální, ale i místní. Je přeci všeobecně známé, že
co člověk, to možná jiný názor. Nicméně vždy bychom měli
mít na paměti, že slušnost, tolerance k jiným názorům by
měla v našem počínání a práci být tím nejdůležitějším.
Ani já, i když hájím barvy ODS a jsem pravicového
smýšlení, nesouhlasím s některými kroky naší vlády,
s takovou podobou reforem, jak jsou nám předkládány a
prezentovány. Všichni, kdo mě znají, vědí, že pracuji jako
zdravotní sestra v místním soukromém zdravotnickém
zařízení. Všichni, kdo v tomto zdravotnickém zařízení
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pracují, odvádějí svou práci, jak nejlépe umějí, co
nejkvalitněji, takovým přístupem, se kterým bychom se
chtěli setkávat i v jiných zdravotnických zařízeních. Slyšela
jsem názor, že lidem vadí platit 30,- Kč u lékaře, protože
„všechno zůstává u nich“. S tím nelze nic, než souhlasit,
protože řeší-li se systém, peníze by se měly alespoň
poměrnou částí vracet do systému. Ale: naše firma
z vybraných poplatků hradí nejen odměny svým
zaměstnancům, ale hlavně má možnost zakoupit nové
přístroje a další vybavení, abychom mohli Vám, pacientům,
klientům našeho zařízení poskytnout co nejkvalitnější
služby, co nejlepší péči. Všechny změny, které se provádějí,
bývají zpočátku nepříjemné, někdy i bolestné, ale dají se
provádět s citem. Musejí se dobře připravit a hlavně…
povídat si o nich se všemi, jichž se změny týkají. Chyb,
kterých jsme se jako ODS na centrální úrovni dopustili, bylo
bohužel dost na to, aby občany otrávili od původního
záměru všech reforem, které bezesporu nutné jsou. Pro nás,
kteří zastáváme pravicové smýšlení, je výsledek voleb
výzvou, JAK pracovat lépe a citlivěji vůči občanům. Jsem
však přesvědčena, že na místní úrovni se nám to daří. Jak
zní titulek mého dopisu, nepatříme všichni do stejného
pytle.
S úctou ke všem občanům Bc Monika Trnovská –
předsedkyně MS ODS Police nad Metují

Seniorské aktuality
Než přijede sv. Martin na bílém koni, aby pocukroval
celý kraj, je období posmutnělé, až nostalgické. Naše setkání
Senior klubu Ostaš mělo pel lítosti, už nikdy mezi nás
nepřijdou paní Vlasta Křížová a pí Marie Klikarová,
opustily řady a minutou ticha jsme uctili jejich památku.
Život přináší obé... Velice rádi jsme přivítali pana
ředitele L. Božka ze ZUŠKY, ten nám ve čtyřech skladbách
představil muzikanty na dechové nástroje – bratry Pavlovy.
Potěšili určitě každého. Navíc sdělení, že první tři místa na
Mezinárodní soutěži obsadily děti zdejší „ZUŠ“, to je
ohromný úspěch. Blahopřejeme nejen muzikantům,
pedagogům, ale i rodičům...
Koncert v Kolárově divadle věnovaný vzniku našeho
státu v roce 1918, Československé republice, má skvělé
obsazení a tak se těšíme na hezký večer.
Předtištěné KOLEDY v notách i textu to byl
předvánoční dáreček od pí starostky I. Seidlmanové. Ivana
Richterová, místopředsedkyně, zastupovala nepřítomnou H.
Pivoňkovou a přivítala hosta. Tentokrát přednáška z ranku
„Zdravá výživa“. Paní PharmDr. Jaroslava Šubíková nás
zasvětila do tajů od pěstování, sušení až po konzumaci
léčivých čajů. Ale nejen o nich. Bylo to vyčerpávající a ze
všeho vyznělo, že není na světě bylina, která by na bolest
nebyla. Svatá pravda. Rozdala sáčky čajů mezi seniory. Tak
na zdraví a ať vám čajíček jde k duhu na ty vaše neduhy. Já
mám z čajů nejradši kafe a pánové namísto bylinek uzený
bůček a dvanáctku pivo. Každý, co mu šmakuje. Jeden starý
pan doktor kdysi říkal, že nikdo není zdravej a kdo si myslí
že je, tak je jenom špatně vyšetřenej a každej musí na něco
umřít... (Kvíčerovský dialekt). Tak si to teďka vemte!
První čtení v knihovně s klasiky už 4. 11. v 15.00 hodin,
jinak se určitě budeme vídat v Kolárově divadle při
divadelních hrách i na „Vejšlapech“. Aby se mnozí účastníci
dovolené v Chorvatsku zahřáli při vzpomínce na azurové

moře a sluníčko, tak pan uč. J. Macoun a pana Miloš
Teichman obrazově připomněli tyto chvíle.
V Kutné Hoře na zájezdu jsem nebyla, ale slíbila jsem
o něm napsat do PM. To odpadlo. Jaké překvapení mě
čekalo při listování, že je napsán, a to je jenom dobře. Tak to
má být...
Ale pousmála jsem se z prostého důvodu, při vzpomínce
na tuto epizodu.
Jeden žáček kdysi nenapsal do sešitu domácí úkol.
Chuděra netušil, že má tak pečlivou matinku, co mu to
napsala, když spal. Ráno, když s. uč. rozevřela sešit kluk
zcepeněl a vykoktal nezapomenutelnou větu: „Jé, vono se to
tam napsalo samo!“ Tak to na světě chodí. Musíme si
pomáhat...
Toť vše. Veselou mysl, ceplnice na uši a hlavně nohy
v teple!
Kde nás najdete? www.police.cz záložka sport a volný
čas.
Hana Krejčová

Filatelistický kroužek informuje
V listopadu vychází:
V den, kdy vychází nová známka, je zároveň vydána
„Obálka prvního dne“ – FDC (tj. First Day Cover), na které
je známka přeražena příležitostným razítkem a v levé části
obálky je rytina, jejíž námět se vztahuje obsahově ke
známce. Velice pěkné rytiny najdete na obálkách k letošním
známkám s uměleckými díly:

Autorkou obrazu Vltava u Klecan je malířka Zdenka
Braunerová. Jako malířku ji ovlivnil impresionismus a
symbolismus. Patřila k nejvšestrannějším osobnostem
výtvarného umění v českém i evropském měřítku.
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Tato známka Jana Jakuba Hartmanna Alegorie vody je
součástí aršíku. Autor obrazu se ve 2. polovině 17. století
specializoval na malbu krajiny.
Rytci Václav Fajt i Martin Srb vytvořili dokonalé
grafické miniatury.
Stanislav Plachta

Polická základní
org anizace zahrádkářskéh o
svazu informuje
Pozvánka
Diapozitivy se slovním doprovodem nám představí
známý polický autor krásných přírodních snímků pan
Oldřich Jenka.
Projekce se koná dne 22. 11. 2008 ve 13,30 hodin
v Knihovně města v Pellyho domech na Masarykově
náměstí 75 v Polici nad Metují.
Srdečně zveme všechny naše členy, kteří mají volný
vstup, ale i ostatní zájemce z města a okolí, kteří mají
vstupné dobrovolné.
Za polické zahrádkáře členové výboru.

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
HVĚZDÁŘI DĚKUJÍ!
K významné události došlo 13. října na MěÚ v Polici
nad Metují. Z rukou starostky města paní Idy Seidlmanové
jsem za členy Astronomického klubu převzal sponzorský
dar 10 tisíc Kč. Štědrým dárcem je pan Jan Janeček z Prahy.
Firma pana Janečka každoročně zajišťuje pouťové atrakce a
pořádá oblíbený ohňostroj při tradiční Polické pouti.
Obdržená finanční částka je určena na opravu a údržbu
objektu hvězdárny Astronomického klubu na Havlatce.
Upřímně děkujeme!!!
Karel VACEK, Astronomický klub Police

ZÁKRYT VENUŠE MĚSÍCEM.
K zajímavému astronomickému úkazu dojde 1. prosince
ve večerních hodinách. Budeme svědky zákrytu planety
Venuše naším Měsícem. Princip zákrytu byl popsán v PM 6
a 7/2007 a též PM 9/2008. Základním předpokladem
úspěšného pozorování zákrytu je dobré počasí a zejména
bezoblačný jihozápadní obzor. Planeta Venuše září na
obloze jako večernice a je nepřehlédnutelným objektem.
K pozorování můžeme použít triedr nebo malý
astronomický dalekohled (zakoupený za „levný peníz“ v
některém supermarketu. Pozorovat lze i pouhým okem bez
pomoci dalekohledu.
Časové údaje níže uvedené jsou převzaty z Hvězdářské
ročenky 2008 a jsou vypočítány pro zeměpisnou polohu
Prahy. V naší zeměpisné poloze nastane zákryt o cca 3
minuty později.
17 hodin 12 minut začátek zákrytu. Měsíc začne
neosvětleným okrajem postupně zakrývat kotouček Venuše.
18 hodin 26 minut konec zákrytu. Kotouček planety Venuše
se postupně objeví za osvětleným okrajem Měsíce.
V 19 hodin Měsíc zapadá.

Poslední zákryt Venuše, který jsme úspěšně pozorovali
nastal 18. června 2007 v 16 hodin 25 minut.
Veřejné pozorování zákrytu Venuše Měsícem oznámíme
v případě příznivého počasí městským rozhlasem.

VZPOMÍNKA
14. listopadu uplyne 30 let od úmrtí RNDr. Jiřího
Mrázka Csc, vědeckého pracovníka Geofyzikálním ústavu
ČSAV. Dr. Mrázek byl vynikajícím a všestranným
odborníkem v mnoha vědních oborech např. matematika,
fyzika, astronomie, kosmonautika a tehdy začínající
výpočetní technika. Dr. Mrázek byl též aktivním
radioamatérem. Pamětníci jistě vzpomenou na skvělé
přednášky Dr. Mrázka v našem Kolárově divadle (rok
1976), které se vždy za velkého zájmu posluchačů protáhly
do pozdních nočních hodin.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 21. listopadu ve 23 hodiny 44 minuty SEČ
vstupuje do znamení Střelce,
v listopadu se den zkrátí o 1 hodinu a 20 minut,
MĚSÍC
6. v první čtvrti, 13. v úplňku, 19. v poslední
čtvrti, 27 v novu,
MERKUR na začátku měsíce na ranní obloze,
VENUŠE na večerní obloze nad jihozápadním obzorem,
1. 12. zákryt Venuše Měsícem, viz článek,
MARS
nepozorovatelný,
JUPITER na večerní obloze v souhvězdí Střelce, 1. 12
Jupiter v konjunkci s Měsícem,
SATURN na ranní obloze v souhvězdí Lva,
URAN
pozorovatelný po celou noc v souhvězdí
Vodnáře,
NEPTUN v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Mykologické okénko
Omlouvám se čtenářům za tříměsíční odmlku,
způsobenou zčásti nedostatkem času, ale hlavně téměř
úplnou absencí hub v lese.
Letošní houbařská sezóna byla jedna z nejhorších za
posledních čtyřicet let. Mykologické kroužky odvolávaly
výstavy, a když už se někde výstava konala, musely se
houby hledat po celé republice. Na Broumovsku se
počátkem září situace trochu zlepšila, ale vzápětí přišla
studená fronta a tím se hřibovité houby opět zastavily.
Pokud se oteplí, mohla by být ještě šance, ale bojím se, že
hřibovité houby už letos neporostou.
Toto počasí je ovšem výborné na čirůvky a šťavnatky.
Kdo je zná a sbírá, mohl by si přijít na své, a kdo si není
jistý, může se s alespoň jednou neporušenou plodnicí přijít
poradit do lékárny na náměstí. Přikládám popis jedné
z nejběžnějších, u nás rostoucích čirůvek.

Čirůvka fialová (Lepista nuda)
Klobouk 50-150 mm, nízce vyklenutý až plochý, ve stáří
často zvlněný, hladký, fialový, modrofialový nebo fialově
hnědý. Lupeny fialové, pak vybledající. Třeň 50-100×10-30
mm, válcovitý až kyjovitý, fialový až fialově hnědý.
Dužnina fialová, příjemně sladce vonná. Roste velice hojně,
jednotlivě nebo ve skupinách v jehličnatých i listnatých
lesích, ale i v parcích a sadech. Velice oblíbená jedlá houba,
která však vyžaduje delší tepelnou úpravu. Zaměnit ji lze za
některé pavučince, které ovšem mají rezavě zbarvené
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lupeny, v mládí mají klobouk s třeněm spojený pavučinkou
a nevoní. Čirůvka roste od září až do prosince, někdy ji
můžeme najít i na jaře. Také si ji můžeme vypěstovat na
zahrádce. Stačí zalít hromadu listí a organických zbytků
vodou s rozdrcenými vyzrálými plodnicemi s výtrusy a v
příštím roce, při troše štěstí, můžeme sklízet vlastní úrodu.

Zapečené čirůvky
500 g hub
80 g másla
½ l kyselé smetany
Šťáva z 1 citronu

Strouhanka
Sýr na strouhání
Sůl, pepř
Petrželová nať

podniknuto 8 jednodenních či vícedenních společných
výprav a 6 samostatných výprav členů oddílu, zejména o
prázdninách. Účastníci projektu prošli při jeho realizaci na
160 km a zmapovali při tom celou hranici. Nalezeno,
očištěno a zdokumentováno bylo celkem 140 hraničních
kamenů. Každý z nich má svoji vlastní kartu, na které je
uvedeno množství údajů popisujících podobu i umístění
kamene. Všechny byly vyfotografovány a mnohé i
nakresleny.

Na plátky nakrájené čirůvky podusíme na polovině
másla. Osolíme, zakapeme citrónovou šťávou a promícháme
se smetanou. Je-li směs příliš řídká, zahustíme trochou
strouhanky. Máslem vymazanou zapékací misku vysypeme
strouhankou, naplníme houbovou směsí a posypeme drobně
nasekanou petrželkou a strouhaným sýrem. Zapékáme
v dobře vyhřáté troubě, před dopečením dáme na povrch
směsi kousky másla pro zjemnění chuti. Podáváme teplé
s chlebem.
připravila Zdeňka Fatková

Domov důchodců
Police nad Metují
Vás srdečně zve na

předvánoční výstavu,
která se koná ve čtvrtek

27.listopadu 2008,
navštívit nás můžete v průběhu celého dne

od 9.00 - do 17.00 hod.
Budete si moci prohlédnout tvorbu našich
obyvatel a těch, kteří o ně pečují.
Výrobky jsou z různých materiálů.
Shlédnout můžete následující:
Adventní věnce a kalendáře, dárečky pro
radost, inspiraci pro Mikuláše, vánoční
dekorace a různé hezké praktické
nezbytnosti
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Výstava Hraničníky Broumovska
V těchto krásných podzimních dnech dokončili skauti
z 1.oddílu střediska Skaláci mapování hraničních kamenů
bývalého panství Broumovského kláštera. Realizaci tohoto
projektu, spolufinancovaného agenturou Máme rádi
Broumovsko zahájili počátkem dubna. Celkem bylo

Malou výstavu dokumentující přípravu i realizaci tohoto
projektu můžete shlédnout ve dnech 24.11. - 19.12. ve
výstavní síni Pellyho domů. Přístupná bude vždy, když bude
otevřeno informační centrum. Velká výstava, obsahující
kromě fotografií ze samotné akce i mapy, historické
dokumenty a dokonce i ukázku takového kamene budete
moci navštívit buď v lednu a únoru v Broumově, nebo
v jarních měsících v polickém klášteře.
Josef Hejnyš

Podzimní prázdniny
Podzimních volných dnů každoročně využíváme
k zajímavým výletům. Jinak tomu nebylo ani letos. Vlčata a
skautky vyrazili na čtyři dny do Krkonoš, kde absolvovali
několik krásných výletů. Zatímco dole v údolích vládla mlha
a počasí nebylo nic moc, na hřebenech Krkonoš bylo
sluníčko, modrá obloha a nádherná viditelnost po okolních
kopcích.
Světlušky pro změnu strávily podzimní prázdniny
v klubovně olomouckých skautů a poznávaly krásy tohoto
města. Vyzkoušely si tamní lanové centrum, podívaly se do
ZOO a mnohé zažily. Skauti strávili celé podzimky
v Husinci v jižních Čechách, rodišti Mistra Jana Husa, kam
je pozvali představitelé města, aby pomohli s vytvořením
nové koncepce řešení expozice památníku tohoto našeho
velikána. Kromě práce pro muzeum se ještě na celý den
podívali do města husitů – Tábora, vyrazili i do okolí
Husince, zahráli si florbal v tamní tělocvičně a užili si těch
společně strávených pět dní naplno.
Josef Hejnyš
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Schody v Kovářově rokli

Čin roku

V druhé polovině měsíce října se podařilo získat dostatek
finančních prostředků na opravu schodů v Kovářově rokli.
Počasí bylo neobvykle příznivé a tak se podařilo přerovnat
schodiště před Kovárnou, erozí poničená místa byla
doplněna kameny a celé dílo vypadá, jako by se tam nic
nedělo. Kousek za Kovárnou bylo vysekáno několik nových
schodů pro lepší přechod skály. Na výstupu na hřeben byla
cesta erozí natolik poničená, že bylo nutné na několika
místech dorovnat terén a vytvořit nové stupně. Největší dílo
však bylo v úseku pod Bumbrdlíčkem. Tam bylo potřeba
opravdu doplnit několik nových schodů, protože jinak
hrozilo, že tam projdou jen horolezci. V závěru výstupu
sesouvající se půda hrozila sesutím schodů úplně . Proto
byly přerovnány jinam a vytesány byly schody nové, v tvrdé
skále dál od svahu. I na dalším úseku cesty došlo
k přerovnání a úpravě schodů. Byla opravdová snaha odvést
dílo tak, aby cesta byla schůdnější a bezpečnější, ale aby
pokud možno nebylo znát, že k nějakému zásahu došlo.
Cesta musí i nadále působit přirozeně. Skvělou práci odvedli
se zábradlím i poličtí turisté. Véna Krb osvědčil skvělé
schopnosti konstruktéra a tak podle jeho výkresů bylo
možné vytvořit přesné tvary zábradlí, které už stačilo „jen
usadit“ na správné místo. Pomohla i technika, díry nebylo
nutné sekat ručně, malá centrála a velká vrtačka ušetřily
hodně práce.

Nově vzniklé občanské sdružení JULINKA vyhlašuje
tímto veřejnou cenu za Čin roku 2008. Oč se jedná.
Občanské sdružení si dalo do vínku podporu dobrovolnictví
a občanských iniciativ. Jsme toho názoru, že takovéto
činnosti ve prospěch veřejnosti jsou velice užitečné, ale
obvykle málo ceněné, pokud vůbec. A to je podle nás
špatně. Umět poděkovat za dobrou práci, ocenit dobrý
nápad, práci, která je nezištně vykonávána ve prospěch
druhých, to je přinejmenším slušnost. Je nám jasné, že ne
všechno se dá ocenit a vyjádřit penězi. A často to ani není
vhodné. Proto jsme se rozhodli udělit ocenění autorovi
dobrého nápadu, činnosti, kterou někdo v tomto roce
nezištně vykonal pro druhé. Už třeba jen proto, aby dotyčný
věděl, že si jeho činnosti někdo všiml, že to, co udělal, má
pro někoho cenu. Nazvali jsme tuto cenu ČIN roku. A
nechceme tímto způsobem oceňovat jen to, co vidíme my
sami. Toto ocenění by mělo mít mnohem širší okruh těch,
kteří konkrétní čin oceňují. Proto si dovoluji touto cestou
požádat občany města Police, aby nám svými nápady na
ocenění Činu roku pomohli vybrat ten opravdu NEJ. Můžete
k tomu použít e-mail: josef.hejnys@tiscali.cz, nebo zanechat
své náměty v městské knihovně. Výsledky budou vyhlášeny
do konce února roku 2009.
Za občanské sdružení JULINKA Josef Hejnyš

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Jak jsem málem byla vdova

Celá akce byla finančně náročnější, než chodníky v létě.
Tentokrát Lesy ČR uvolnily 90 000,- Kč, město Police
poskytlo 20 000,- Kč a obec Suchý Důl 10 000,- Kč. Za to
jim je třeba opravdu poděkovat, protože jinak by nebylo
možné tak nákladné akce uskutečnit. Kamenické práce
vykonala firma Broumstav, zábradlí ke schodům vyrobili a
instalovali chlapi z klubu turistů v Polici. A celá
rekonstrukce měla i zajímavé zakončení. „Hlavní investor“
Lesy ČR, pozvaly novináře, rozhlasové reportéry a také
Českou televizi, takže naše práce se dostala do sdělovacích
prostředků. Redaktor ČT dokonce prohlásil, že tady je
opravdu nádherně, a že sem musí vzít rodinu. No aby ne, že!
Po dlouhých jednáních se podařilo také dosáhnout i toho,
že došlo k mírným úpravám podmínek poskytování dotací
z grantů Česko-polské spolupráce, a tak máme možnost
využít v příštím roce těchto prostředků na pokračování
oprav nejen v Kovářce, ale i na dalších úsecích turistických
cest. I tak ale bude potřeba výrazná pomoc dalších subjektů.
Lesy ČR už přislíbily slušnou částku, o dalších příspěvcích
jednáme.
Josef Hejnyš
Za město Police nad Metují děkuji všem, jejichž zásluhou
je Kovářova rokle opět schůdná
I. Seidlmanová

Stalo se to v neděli 19. října. Na farmě u Choustníkova
Hradiště, na které má nově sídlo občanské sdružení U rozcestí.
Toto sdružení, v zastoupení canisterapeutky Milady
Macháčkové, zajišťuje pro MaMiNu canisterapii v MC a také
speciální setkání s podpůrnými rehabilitačními metodami. Mezi
tyto metody patří i hyporehabilitace, která na zmíněné farmě
probíhala. Toliko technické údaje. Ještě musím dodat, že to
bylo odpoledne, slunce podmrakem, středně větrno, mírně
vlezlo.
Takže jsme tam přijeli s manželem a dcerou – natěšení na
koně a ostatní zvířectvo, které nám bylo předem avízováno. To,
co nás čekalo, však předčilo všechna naše očekávání.
Dorazili jsme tehdy o něco později, takže jsem se hned
ujala fotografování již započatého ježdění a nechala manžela,
aby zatím vzal naší Verunku na prohlídku přilehlé farmy.
Ježdění totiž probíhalo na zatravněném pozemku vedle
oploceného pozemku. Moje rodinka, vybavena taškami
s pochutinami pro zvířátka, nadšeně otevřela branku a vtrhla do
prostoru.
Během focení jsem poočku sledovala dění za plotem. Ne
proto, že bych snad nevěřila v manželovi schopnosti se o naše
dítě kvalifikovaně postarat – důkazem je, že naší holčičce již
byly tři roky, stále žije a má kompletní sestavu prstů. Ale jistota
je jistota, že.
Jejich první zastávka proběhla u černých zmenšenin
prasátek – jedno tedy bylo spíše většího vzrůstu a trochu z něj
šel strach. Házeli jim chleba přes malý příkop (jak jsem později
zjistila, příkop nesloužil k tomu, aby zvířátka zastavil, nebo
možná k tomu původně sloužil, ale jaksi příliš nefungoval). Pak
se vydali k výběhu s kozami, které jako kamzíci poskakovaly
okolo a taky tam běhali psi a v dalším výběhu koně a taky
několik ovcí, no prostě úplná Noemova archa. Když to všechno
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obešli, zjistila jsem nejen já, ale také můj muž, že výběhy
nejsou všude zcela oplocené a zvířata mají tedy celkem velký
prostor k pohybu.
A pak se to stalo – můj manžel byl málem sežrán zvěří,
domestikovanou, avšak částečně zdivočelou. Na chvíli se mi
ztratili z dohledu, protože zašli za dům. Po pár minutách
nervózního vyhlížení jsem v rohu domu zahlédla manžela,
který byl obklopen stádem zvířat čítajícího tak 15 hlav. Všichni
se dožadovali dalších a dalších přídělů suchého chleba, rohlíků,
jablek a dalších dobrot. Když můj muž nestíhal uspokojovat
jednotlivé zakázky, začala zvířata hledat svůj příděl svépomocí
po jeho kapsách. A vzhledem k tomu, že tato zvířátka nemají
ručičky, ale pouze tlamičky s ostrými zoubky, začínala jsem se
chvílemi obávat nejen o stav manželovy bundy, ale také
o případné budoucí Verunčiny sourozence. Chtěla jsem se
obětavě vydat na záchranou misi, ale mé dítě bylo relativně
vpořádku u domu, tak jsem ještě vyčkávala (promiň brouku).
Manžel chvíli odolával náporu, ale pak rezignoval
a zatroubil k ústupu. Ladně přeskočil výše zmíněný příkop (asi
si chudák myslel, že mu to pomůže). Některá nažraná zvířata to
zjevně odradilo, ale některá ho (k jeho překvapení) následovala.
V poslední chvíli ho (nejspíš ze zoufalství a v rámci záchrany
pokračování svého rodu) napadl spásný nápad. Tu se mi naskytl
zajímavý pohled na mého muže, který sáhl hluboko do tašky,
vylovil množství chleba a za neustálého odhazování pečiva do
prostoru zrychleným krokem opouštěl bojiště. Tedy velmi
zrychleným krokem - v jednu chvíli vypadal jak Večerníček na
mistrovství světa v rychlochůzi.
No, už ho nebudu déle dráždit – stručně a jasně – přežil to –
snad to po otisknutí tohoto článku přežiju i já. Málem bych
zapomněla – hezké výročí, miláčku ☺
Vaše Káťa Hlávková
PS: Protože jsem se v tomto článku věnovala spíše
popisování záchrany rodiny, přikládám malý výtah ze zápisu
z proběhlé hiporehabilitace:
„Použitý kůň – plnokrevná arabská klisna Pani s konvexním
pohybem hřbetu používaná pro lehčí a pohyblivější klienty.
Hyporehabilitace probíhala formou léčebně pedagogickopsychologického ježdění. Z důvodu motivace účastníků byla
koncipována jako dostihový závod, kdy jednotlivé cviky
spojoval jednoduchý příběh z dostihového prostředí. Práci
zajišťoval kompletní hiporehabilitační tým, který klienta jistil
na koni dvěma pracovníky z obou stran nepřetržitým kontaktem,
třetí pracovník se věnoval zvířeti a čtvrtý zajišťoval program,
vizuálně kontroloval klienta z odstupu a případně korigoval
jeho polohu.“
Děkujeme celému týmu za profesionálně odvedenou práci
s klienty a koněm, občanskému sdružení U rozcestí a zvířátkům
na farmě.
Tato terapie byla financována díky projektu Podaná tlapka
z programu Společně za úsměv – fi. KONZUM. Také velmi
děkujeme.

Program na listopad 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
Babinec – Pergamano – pozor změna
Vzhledem k přípravě stánku MC se tentokrát výjimečně
setkáme již ve čtvrtek 13. listopadu v 16 hodin. Budeme
tvořit zajímavou technikou, která se jmenuje Pergamano a
které začíná propadat stále více „tvořilek“.
Sebou si přineste velkou jehlu, bavlněnou utěrku (popř.
manikúru a bílou pastelku). Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vstupné 30,-.
Martinské trhy – sobota 15. listopadu dopoledne na
náměstí v Polici nad Metují
Maminky z
mateřského centra MaMiNa si pro
návštěvníky Martinských trhů opět připravily stánek
s prodejem vlastních výrobků. Výtěžek z prodeje použijeme
na dovybavení nových prostor mateřského centra.
Jablíčková slavnost – čtvrtek 20. listopadu, od 9.30
během programu Cvrčci
V tomto roce jsme pro děti a jejich maminky opět
připravily velkou jablíčkovou oslava. Pásmem písniček a
říkadel o jablíčkách bude děti provázet Jablíčková víla, na
závěr pro Vás máme pohádku – jak jinak než o jablku. Po
programu ochutnáme výrobky z jablek, které si připravily
maminky.
Aby ptáček nezmrzl – středa 26. listopadu v 16 hodin
Ve spolupráci s CHKO Broumovsko Vás proběhne
v MC přednáška, kde se děti dozví, jaká zvířátka žijí v lese,
jak vypadají jejich stopy, které můžou vidět ve sněhu, čím
se v zimě živí a také, co dobrého jim donést do krmelce na
přilepšenou. Zajímavé vyprávění bude doplněno spoustou
obrázků.
Přednáška je určena i dětem, které již navštěvují
mateřskou či základní školu.
Adventní věnce aneb Babinec speciál – v pátek 28.
listopadu od 17 hodin
Advent je už za dveřmi, tak proč si tento rok nevyrobit
věnec na stůl či dveře vlastníma rukama. Zveme Vás na
výrobu nejen adventních věnců – tentokrát tradičně
netradičně. Potřebný materiál bude uveden na plakátech.
Vstupné 30,-.
Prožitkový program Jablíčková slavnost, přednáška Aby
ptáček nezmrzl a tvořivé odpoledne Adventní věnce jsou
financovány z projektu „Pojď si s námi hrát a učit se“
z programu Procter& Gamble pro mateřská centra z Nadace
Via.
Canisterapie s muzikoterapií – sobota 29. listopadu od 14
hodin
Další ze speciálních sobotních setkání, tentokrát
s muzikoterapií, na které zveme i zájemce z řad široké
veřejnosti. Přihlášky na tel.: 777/903 029. Návštěvníci se
seznámí s různými netradičními hudebními nástroji,
vyzkouší si jejich zvuk, zahrají si poznávací hry a další
zajímavosti v rámci této podpůrné rehabilitační metody.
Toto setkání je financováno v rámci projektu Podaná
tlapka z grantového programu Společně za úsměv – fi.
KONZUM obchodní družstvo, Ústí nad Orlicí.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Pozvánka na předjarní dovolenou s MaMiNou
Maminky s dětmi se opět chystají vyrazit na dovolenou s
MaMiNou. Termín pobytu je od úterý 3. do pátku 6.
února, avšak uzávěrka přihlášek je již 20. prosince!
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Ubytování je nově zajištěno na chatě Horalka, která se
nachází v obci Sněžné u Dobrušky (cca 40 km od Police).
Cena je pro dospělého 300,- za noc s plnou penzí, pro
dítě od 3-10 let je 250,- , děti do 3 let mají bez jídla pobyt
zdarma. S přihláškou vybíráme zálohu 500,- a příspěvek, za
který bude financován doplňkový program pro děti i rodiče.
Příspěvek činí pro člena MC 100- , pro nečlena 150,-.
Přihlášky k pobytu jsou k dostání v Mateřském centru
MaMiNa na 1. stupni Základní školy v Polici nad Metují a
také na mailu katahlavkova@mcmamina.cz . Na tomto
mailu i tel.:777/903 029 Vám rádi podáme i další informace
o tomto pobytu.
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.
Volná místa na kroužcích pro rodiče i děti
Do našeho programu jsme zařadili nové i stávající
kroužky, nabízíme Vám několik volných míst na tyto
kroužky.. Přihlášky nebo případné další informace Vám rádi
zodpovíme na tel.: 777/ 903 029 nebo na mailu
katahlavkova@mcmamina.cz. Většina kroužků je omezena
max. počtem dětí. 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:
Cvičení na rehabilitačních míčích pro děti a rodiče –
každé úterý od 16. hodin - cvičení probíhá za aktivní
účasti rodičů, je určeno dětem od 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.
Výtvarná dílnička – 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 –
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!
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.
Kadeřnické dny v MC MaMiNa
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.
Canisterapie v MaMiNě – každý sudý týden ve čtvrtek
MC MaMiNa oznamuje, že lekce Canisterapie pokračují
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 stále ještě přijímáme na tel.:777/903 029 a
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.
Také chceme velice poděkovat fi. Skrblíkův ráj bez
jehož finanční podpory by projekt Canisterapie nemohl být
v 2. pol. loňského školního roku realizován. DĚKUJEME!!
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Konference vohlenně Českýho
koutku ve Lhotě
Tomu bych nidy neujeřil, co lidi má zájem vo tohle
téma.
Ten večír vosumnáctýho řína se nás sešlo u Lidmanu ve
Lhotě, vo mnoho víc, než na dvě sta. Škoda byla, že sál se
nedal trochu zvětšit…
Kristýna z toho byla celá pryč, páč před takovymhle
vobecenstvem vypravovala ganz pruně. Hlásek se ji
zezačátku chvílema třás, ale to vůbec nevadilo. Vypravovala
tůze zajmauvě.
Hoch Sauru, čet už votrok s brejlema, ale bez chyby a
chechtali sme se ušecky. Vobrázky vod Jendy Stillerova si
snad prohlíd a zastavil se nad níma každičkej náuštěunik.
Z ampliónu vypravování dáuno vodešlejch tetek, paní
Machový a Hornychový mysim, stálo taky za to. Viďte
Mánkovi ? Každej pobytnik si snad vonnes něco hezkýho.
Celá ta konference byla taky nahraná na kámeru a bude
z ní dívídíčko…tak dyby se z Vás nědo rozhod, že ho chce a
to by měl, mužete si ho vobjednat přímo u mě, anebo volejte
na číslo 602 117 156 a zařidim to.
Páč to celý nahral a do kupy bude dávat pan Šolc, bude
to vopraudu stát za to. Navíc se tam vobjevjej i záběry
pořizený ve Stroužnym s Maruškou Hauschkovou. Vite,
kerá to je, né ? ..No ta, co má srdce český, hlavu německou
a papíry polský.
Bude to hezký, na to vemte jed.
Sluší se pak poděkovat ušeckejm, kerý ke zdárnosti týdle
akce pomohli, hlauně teda Kristýně Čerbový, pani PhDr.
Jarmile Bachmanový, hostinskejm Marušce a Jarkoj
Lidmanovejm, Norbertoj Wintrovu, zvukařoj Zdeňkoj
z Náchoda, no menovat je ušecky nebudu, šak voni dobře
veďaj, kerý to sou.
No a nezbejvá než přemejšlet jak šikouně se k týdle témě
urátit a konferenci vohlenně českýho koutku důstojně
zvopakovat. Materjálu na pojednáni a chuti je dost, kór dyž
je takovejlle, světe diu se, nevídanej zájem.
Petr Zima
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Pomník války Němců s Němci
Epos o Gilgamešovi se nám zachoval v původní podobě
na hliněných tabulkách - vlastně klínové písmo v kameni.
Úžasné starověké stavby z kamene, jejich zbytky a trosky
krášlí svou zasněnou minulostí a přítomnou pamětí planetu.
Kámen vydrží všechno. A přečká čas. Ovšem. Ale
pískovec? Pískovec je ideálním stavebním kamenem.
Ovšem jakékoliv jiné využití tohoto kamene je dost
nešťastné - ať už jako materiál pro sochy, anebo jako
podklad pro nějaký text. Všechny jemné detaily, drobné
rýhy písmen po nějakém čase (pojem vskutku
relativní, momentálně myslím tak tři, čtyři století) smyje
déšť. Roku 1866 vyvrcholil spor mezi Rakouskem a
Pruskem o vliv na Německo. Jakoby nově zrekonstruovaný
orloj svou kostrou symbolizoval smrt, která se valila na naše
území. 16. června vstoupila pruská vojska do Saska a
Rakousko odpovědělo formálním vypovězením války. 23.
června překročilo pruské vojsko české hranice. O tři dny
později obsadila Pruská armáda Polici. Mezi Pěkovem,
Bukovicí a Ostašem vzniklo ohromné polní tábořiště pro
další přicházející sbory. Pro samotné město to znamenalo
doslova katastrofu, přestože se podařilo dávky pro vojáky
snížit, dokázali násilím a výhružkami ukrást, vypít a sníst
všechno, co si zamanuli.Vojáci postupně odcházeli z
polního tábořiště směrem k Hronovu a nakonec k Hradci
Králové. Město připravilo i pokoj pro generála pěchoty,
korunního prince Friedricha Wilheima Hohenzollerna, který
tady nakonec nenocoval, kvůli rychlému postupu armády.
Město zřídilo v klášteře polní lazaret a všemi silami se
snažilo nějak uživit jak vojáky, tak obyvatele. Po bitvě u
Sadové (3.7.1866 - na obou stranách se střetlo zhruba
440.000 mužů, což byla po Bitvě národů u Lipska druhá
největší bitva první světové války.) se část pruských vítězů
vracela opět přes Polici. Podle odhadu jich bylo asi 80.000 a
všichni chtěli jíst. A vítězové neplatí. Neplatí za jídlo,
neplatí za pití, za ženy, za chlast, za tabák... A jako poslední
voj armády přišla cholera. A posledním důsledkem Prusko rakouské války z roku 1866 byla stabilizace a následné
sjednocení Německa a rakouská orientace na Balkán. A
posledním výstřelem války roku 1866 by klidně mohly být
první výstřely války první světové v bosenském Sarajevu.
Ovšem zpět k polnímu tábořišti: kdosi pod Ostašem, na
místě polního tábořiště, vytesal na věčné časy, jako
připomínku utrpení domorodců tento nápis, udivující svou
nostalgií a odsudkem nesmyslnosti války (bohužel dnes
téměř nečitelný): Pomník prusko - rakouské války Němců s
Němci, kdešto při prvním tažení do Čech dne 26. června
1866 zde sobě dobytek zabíjeli, jídla vařili a přenocovali,
kdešto my obyvatelé ve velké nesnázi postaveni jsme byli.
Není bez zajímavosti, že jedním z vojáků, jenž se
účastnil války prusko - rakouské v roce 1866 byl i Paul von
Hindenburg,
pozdější
německý
prezident,
tehdy
osmnáctiletý důstojník. Ve třicátých letech dvacátého
století, tváří v tvář nacionálnímu socialismu, pohrdavě
nazýval Hitlera ,,českým frajtrem", protože zaměnil
Broumov, jenž si pamatoval z války roku 1866 s městem
Braunau am Inn. Setkání těchto dvou lidí bylo později
nazváno tragikomickým paradoxem Německa: maršál a
frajtr. A dost možná i poslední přežívající tragédií války
Němců s Němci, vybojované ale na území Čech. Deset dní
poté co budoucí vítězové nocovali u Police - kdy obyvatelé
ve velké nesnázi postaveni byli.
Pavel (Mazal) Frydrych

Připravme se psychicky na čas i
nečas zimní.
Pomalu se blíží čas zimní, večery jsou a budou již
odpoledne a než vyjde toto číslo Polického měsíčníku,
budeme zase blíže dlouhé noci. A to je čas, kdy se dříve
vyprávěly povídačky, pohádky, pověsti, příběhy, dralo se
peří, společně se zpívalo, vázaly se slaměné ozdoby do bytů
i později na stromeček a vzpomínalo se, jak bylo dříve lépe,
než teď. A to se postupně po generacích opakovalo. Podle
toho se dnes máme daleko nejhůř. Nebyla televize, rádio
začínalo, noviny – cha - škoda peněz. A tak se vzpomínalo
a i ti mladší – tak jak říkával i Vladimír Menšík – měli dar
poslouchat. A tak jsem si to také zkusil po mnoha letech
znovu. Posaďte se, honem si zalijte třeba kávu – a vidíte, my
měli tenkráte jen Meltu! – a zkuste se zasnít.
Když jsem ještě pracoval zde na Broumovsku na celnici,
tak k nám také chodil s doklady jeden „srandista“. Občas
z něho vypadly veselosti přímo zářné. Třeba říkával:
„Nemám rád lidi, kteří berou drogy. Hlavně celníky “. A
protože jeden z nás měl hlavu značně prořídlou, nezapomněl
dodat: „Nejlepší na plešaté hlavě je, že slyšíš sněhové
vločky“. Další jeho moudro bylo delší: „Vykouřená cigareta
zkracuje život o 2 minuty. Vypitá flaška rumu zkracuje život
o 4 minuty. Pracovní den zkracuje život o 8 hodin.“ S tím
se dalo téměř souhlasit. Nicméně domů neodešel nikdo, až
po pracovní době. Docela jsme nevěděli proč, až na to jeden
z nás kápl: „Všude dobře, doma manželka“. A bylo
vymalováno. Na tváři nám zůstal úsměv, což je pro lidi za
přepážkou velice důležitá a vyššími místy i vlastně
veřejností vyžadovaná věc. Nic to nestojí, tak proč ne?
Konečně se toto téma také probíralo na různých „školeních
mužstva“. Pak o přestávkách opět další šprýmař nezapomněl
poznamenat: „Chovej se k lidem tak, jak bys chtěl, aby se ti
parchanti chovali k tobě !“ Vzpomínal jsem na tyto časy
nedávno s kolegou v restauraci, kde již podle nových
nařízení byla nekuřácká a kuřácká část rozdělena. Ovšem
tak, že byli rozděleni lidé, nikoliv vzduch. Ano, jako by
přímo v praxi byla demonstrována myšlenka: Rozdělovat
restauraci na kuřáckou a nekuřáckou je stejné jako
rozdělovat bazén na „smí se močit“ a „nesmí se močit“. Tak
jsme se nad tím usmívali a poručili si ještě jednou to samý.
Kolega říká: „Čoveče, máš to taky tak? Já ráno nejím,
protože myslím na sex. V poledne nejím, protože myslím na
sex. Večer nejím, protože myslím na sex. V noci nespím,
protože jsem hladový jako prase.“ Co odpovědět? Pravdu
stejně nikdo neocení. Raději to zamést vtipem: „Všiml sis,
že dnes se po trávě nechodí ? Dnes se po trávě směje? Jen
se podívej na místní diskotéky! On opáčil: „Ale choděj tam
hezký holky, to se musí nechat. Nebo to je tím, že se nám
v našem věku už líbí všechno? To snad ne! Hele,
vzpomínám si, že vlastně znám tak škaredou ženskou, že
když posílala svou fotku mailem, odchytil ji antivirus.“
Stejně – vidíš, že to funguje – když se dva chlapi chvilku
spolu baví, tak za chvíli zcela určitě o ženskejch. A jejich
prádélku – třeba. Ovšem velmi osobitým způsobem. Třeba:
„Kalhotky nejsou to nejdůležitější na světě, ale mají k tomu
sakra blízko“. Typicky mužský vtip. Ale neberte nám to.
My, tedy určitě alespoň část z nás, si uvědomujeme, že muž
je vždy tak stár, jak se cítí, ale nikdy tak důležitý ! Jo sranda
(jak zase říkal Werich), sranda musí bejt, a může bejt i
někdy trochu smutno, jenom, když je veselo! Jenže chvilky
pohody a odpočinku střídají zase chvíle pracovní, ať již
v zaměstnání, nebo na vlastní „latifundii“. Tam už se tolik
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nenasmějeme, přicházejí problémy a potíže, někdy nám
něco nejde a ono to fakt nejde. Jenže. Nikdy neříkej, že něco
nejde, protože se vždycky najde nějaký blbec, který neví, že
to nejde a udělá to. A tak se vlastně propracováváme do té
zimní tmy a Vánoce jsou oázou, kde najednou vypneme, oči
se rozzáří, zapomeneme na mnohé, že něco ale fakt nejde,
začneme odpočívat a relaxovat a naopak to, co fakt snad
vůbec nejde, nakonec uděláme – například zadlužíme se na
dárky a pak si to vyčítáme po Novém roce až přes
Velikonoce. A radost všech obdarovaných okolo nám sice
dělá teplo u srdíčka, ale zároveň je vše mraženo dechem
splátek o mnoho vyšších, než jsme si půjčili. A tak pozor –
tady (!) hlava (!), jak jsme slyšeli na jevišti
v REVIZOROVI. Neb bez hlavy nejsou ani Vánoce, a to
nemyslím tu vepřovou.
Antonín Kohl

Vlastivědné okénko
Co projednávalo obecní
zastupitelstvo v předminulém
století.
5. pokračování.
28. března roku 1886 se projednávalo „pojednání k účeli
zařízení stromořadí podél okresních a obecních silnic po
smyslu zákona dne 2. prosince 1884 čís. 72 zák. zem.
Usnešeno, že opatřeno býti má stromoví javorů, jilmů a
jasanů a že hleděti jest k tomu, aby vysázení stromořadí
podél silnic aspoň z části ještě tohoto jara se vykonalo.
Přítomný spolučlen zastupitelstva obce pan Vilím Pelly
přednáší, že hotov je 300 stromků alejních svým nákladem
vysázeti dáti, pokud se týče všeliký náklad zakoupení a
vysázení jich do důchodu obce nahraditi. Tento návrh pana
Vilíma Pellyho byl vděkem jednohlasně přijat i pronesl pan
purkmistr za souzvuku shromáždění poděkování jménem
obce. Při této okolnosti usnešeno dále, že mimo darovaných
300 stromků stejný počet na náklad obce, v celku tedy 600
stromků řečených druhů podél silnic vysázeti se má.“
Obecní zastupitelstvo v čele s purkmistrem Františkem
Pášmou si jistě svůj kredit v očích veřejnosti pozvedlo, když
městská rada roku 1886 navrhla, „aby dle návrhu zařízen
byl po dobu letní výčep piva ve Žděřině a k účeli tomu aby
byl postaven jakýsi letní domek. I svěřeno pánům Václavu
Luňáčkovi, Lambertu Mrnkovi, Josefu Pášmovi a Josefu
Špičákovi příhodné místo k tomu vyhledati. Letní domek na
zimu bedněním z chvojí zakryt být má, aby sněhem škodu
netrpěl.“ Zároveň bylo rozhodnuto, aby „pachtýři obecního
práva hostinského, jehož doba pachtovní v krátkosti
dochází, budiž mimo jeho stálé provozovárny v místě tento
letní domek na provozování tomž hostinství u výhradné
užívání odevzdán, dle čehož podmínky pachtu buďtež
upraveny.“ Dále se „zakazuje a budiž vůbec zamezeno
všeliké libovolné vyčepování piva a kořalky v obvodu lesa
Žděřiny, jakož to za posledních dob letních někteří hostinští
v obyčej sobě bráti počínali, užitím všelikých prostředků
zákonných, jakýchž po ruce jest. Výkon usnešení těchto
svěřuje se městské radě i budiž o příští valné schůzi
zastupitelské v příčině jednotlivých odstavců usnešení
zpráva podána…“

Na schůzi obecního výboru, konané 15. března 1886,
podává dlouholetý hospodářský správce města truhlář
Lambert Mrnka zprávu: „že oltář, kterýž o Božím Těle obec
staví ve všech částech svých již tak sešlý jest, že bylo by
zajisté obce nedůstojno více ho stavěti a mimo to že jest i
nebezpečí, aby se nesesul. Usnešeno, aby se zřídil oltář
nový, účele svého přiměřeně důstojný, přičemž aby pokud
možno šetřeno bylo nákladu“. Jak patrno, jednalo se o jeden
ze čtyř oltářů, který o církevním svátku Božího těla
zřizovala obec před svým obecním domem čp. 75, tedy před
hostincem „U zeleného stromu“.
18. října podal kominík Josef Streit a jeho syn Jindřich
žádost „za propůjčení tomuto služby městského kominíka za
podmínek, jakéž otec Josef Streit hodlaje se vzdáti služby své
ve prospěch syna Jindřicha sobě proti němu stanoví.
Rozhodnuto: „neuznáno žádosti této místa dáti, usnešeno,
aby Josef Streit pokud jeho zdravotní stav toho připustí,
setrvaje v nynějším poměru syna Jindřicha k obstarávání
živnosti kominické pod dozorem a zodpovědností vlastní
dále užil, kterémuž pak, pokud řádným se osvědčí a
nenastane proti němu příčin podstatných, služba po otci
v první řadě bude zachována; i záleží jen na vlastní jeho
snaze aby jinak se nestalo.“ Zde připomeňme, že kominická
živnost byla tzv. živností koncesní.
Tohoto roku se také konala ve městě sbírka na pomoc
pohořelých měst Stryj v Haliči a Friedlandu na Moravě.
Vynesla celkem 40 zlatých, z toho 7 zl. 70 kr. dala
Občanská záložna. Ze zápisu také zjišťujeme, že dne
24. srpna 1886 byla ve městě obrovská povodeň, při které
byl odnesen most na Splachově.
Konečně obec obdržela 12. prosince 1886 „žádost
občanů Novoulických [tj. Nové ulice – dnešní 17. listopadu]
za zřízení jim svítilny v ulici. Žádost byla striktně
„zamítnuta z důvodu toho, že při bezpečné poloze ulice a
dokonalé úpravě silnice kvůli té nepatrné frekvenci
vzhledem k § 28 ad 2 a 3 zřízení obecního neshledává se
toho potřebou.“
30. ledna 1887 se projednávala žádost Leopolda Krtičky
„za propůjčení mu koncese k provozování živnosti hostinské
a výčepnické v domě svém čís. 4 v Polici za veškerých v § 16
řádu živnostenského citovaných oprávnění, výjimkou
oprávnění pod e tohoto § uvedeného. Usnešeno, že proti
žádateli žádných není námitek vzhledem k odstavci 1 a 2
§ 18 řádu živnost. a že také vzhledem k jednotlivým
oprávněním, jichžto žádaná koncese obsáhnouti, pak
k místnosti, kde živnost hostinská se provozovat má, nečiní
se dalších námitek; avšak ukládá se představenstvu obce
s veškerou přísností policejně dokračovati k tomu, aby
zamezeno bylo obvyklé při hostinci tomto nepřístojnosti
vystavování povozů a saní vypřažených i zapřažených na
ulici a na veřejnou cestu v městě nejfrekventnější, vedoucí
totiž od kostela do města, a aby též při vyjíždění z dvořiště
hostince k ulici neb při vyvádění a zapřahání koní všeliké
pozornosti dbáno bylo; poněvadž stává se zde jinak
odůvodněné již skutečnými případy nebezpečí obavy pro
bezpečnost života a zdraví, zejména za dnů nedělních a
svátečních, rozhodně však v době zimní. Opatření tomuto
budiž zjednáno průchodu též i v jiných případech toho
druhu.“
Současně byla projednána další žádost Jana Vacka a
Leopolda Krtičky „za udělení onomu koncese k provozování
živnosti hostinské a výčepnické v domě čís. 4 v Polici,
případně za schválení ho prozatímním náměstkem Leopolda
Krtičky v provozování živnosti hostinské. Obecní
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zastupitelstvo rozhodlo: „vzhledem k předchozímu usnešení
o žádosti Leopolda Krtičky pokud se týče Janem Vackem
žádané koncese pro živnost hostinskou pominuto vůbec,
pokud pak týče se žádaného eventuelně schválení Jana
Vacka náměstkem Leopolda Krtičky u provozování živnosti
hostinské a výčepnické ukázáno k ustanovení § 19 řádu
živnostenského s připomenutím, že rozhodně zde není
příčiny, aby živnost tato, pro kterouž ostatně Leopold
Krtička dosavádní majitel domu čís. 4 v Polici, v kterémž
provozovati se má, teprv koncese se domáhá, provozována
byla náměstkem.
22. května 1887 proběhlo „jednání v příčině upravení
chodníků v položení domů čís. 5 a až 10 [v Kostelní ulici] a
zřízení za příčinou toho potřebného kanálu. Usnešeno
jednohlasně, že zděný kanál stavěti se nemá, nýbrž že
postačí, když k odvádění spodní vody, jakáž před domem č. 7
na povrch pronikati se zdá, od domu čís. 8 zříditi podzemně
drenage, mezi silnicí a chodníky pak ať zřídí se řádná
povrchní svodnice k odvádění dešťové vody. Schody a
výstupky, jakéž nyní před domy č. 5, 6 a 7 se nachází, po
upravení chodníků opět zříditi z ohledů policejních rozhodně
se nepřipustí, k čemuž městskou radou pilně budiž přihlíženo
a mistru kamenickému Antonínu Gricnarovi na vědomí
dáno, že k upravení chodníků přijaty budou pouze dlažice,
mající vesměs v délce a šířce určitě stejné míry; musí totiž
býti jedna jak druhá stejně veliké pravidelné čtverce a
tloušťky žádná méně než 10 cm; poněvadž toho úhledná
úprava a trvanlivost chodníků bez odporu vyžaduje.“
... pokračování v příštím čísle
Miroslav Pichl

Významné osmičkové výročí
českých dějin v listopadu
Před 630 lety 29.11.1378 zemřel ve věku 62 let Karel
IV. Lucemburský, římský císař a český král. Narodil se
14.5.1316 v Praze jako nejstarší syn Jana Lucemburského a
Elišky Přemyslovny. Vynikal širokým politickým a
kulturním rozhledem a duchovním založením; patřil k
nejvzdělanějším panovníkům evropského středověku
(ovládal češtinu, latinu, němčinu, francouzštinu a italštinu).
Význam Karla IV. je pro českou zemi obrovský.
Ovlivnil osud její i celé střední Evropy. Praha se díky němu
stala politickým centrem a sídlem vzdělanosti. Upravil vztah
českého státu k říši Zlatou bulou /1356/, která mimo jiné
stanovovala právo svobodné volby českého krále pro případ,
že by panovnický rod vymřel. Karel také založil novou
státní instituci- země České Koruny. Ta byla nadřazena
českému králi i stavovské obci. Za svůj život Karel IV.
založil Nové Město pražské, zahájil výstavbu katedrály sv.
Víta a přestavbu královského paláce na Pražském hradě i
Vyšehradě, nechal postavit Karlův most a hrad Karlštejn,
založil řadu klášterů. Jeho zásluhou vznikla v Praze první
univerzita ve střední Evropě (Karlova univerzita 1348).
Co se týče osobního života, Karel IV. byl čtyřikrát
ženat (Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická,
Alžběta Pomořanská). Měl 12 dětí, z nichž
nejvýznamnějšími se stali čeští a římskoněmečtí panovníci
Václav IV. a Zikmund Lucemburský, dále Jan Zhořelecký a
Anna, manželka anglického krále Richarda II.
Karel IV. je považován za nejvýznamnějšího evropského
panovníka pozdního středověku a jeho vláda za vrchol
českých středověkých dějin. Do české národní tradice

vstoupil s přívlastkem “Otec vlasti”. Za jeho vlády se České
království stává středobodem Evropy, Praha je sídelním
městem Svaté říše římské, celá země zažívá neobyčejný
rozvoj hospodářský, umělecký i kulturní. Jeho smrtí však
končí i zlatý věk prosperity.
Vybral František Janeček

Městská policie a měsíc říjen
na přechodu u ZŠ dohlížela na bezpečnost dětí při cestě
do školy
doručovala písemnosti pro orgány města, které byly
cestou pošty nedoručitelné
spolupracovala se základní školou a sociálním odborem
při kontrole docházky některých žáku do školy
pomáhala občanům při jejich potížích, které jim vznikly
jednodenním zájezdem spojeným s reklamní akcí a
nechtěnou koupí tam nabízeného zboží
kontrolovala městský hřbitov, zvlášť v době
Vzpomínky na zesnulé
odchytla a majitelům vrátila zaběhnutého psa
věnovala pozornost problémovým místům ve městě,
především ve spojitosti s mládeží
chodila na kontrolu do knihovny města, kde pomáhala
dohlížet na provoz veřejného internetu
kontrolovala zařízení města (Pellyho domy, veřejné
WC), kde občas dochází ke krádežím a ničení majetku
kontrolovala sběrný dvůr, aby zde nedocházelo ke
krádežím
zabývala se oznámením občanů ohledně znečišťování
ovzduší kouřem
provedla kontrolu chování majitelů psů na veřejném
prostranství
do kotce umístila zaběhnutého psa
věnovala se případu jedné paní, která v poslední době
půjčila několika osobám větší obnos peněz a dlužníci
s navrácením těchto půjček nijak nepospíchají
pro PČR a okresní soud zpracovala několik jejich
žádostí o posudek
I tento měsíc máme tip na jednu knížku. Jedná se o
antologii čtyřiatřiceti povídek, jež v posledních padesáti
letech prošly prestižním a populárním Alfred Hitchcock‘
s Mystery Magazínem. Výběr, na němž se hlasováním
podíleli sami čtenáři magazínu, nabízí zastoupení velkých
hvězd žánru, ale i příběhy pro nás neznámých autorů.
Svazek je patřičně tučný a jmenuje se Recept na vraždu.
Pro zájemce o historii obou světových válek a
ozbrojených složek jsme našli na internetu několik www.
stránek. Jedna z mnoha webových stránek s válečnou
tématikou má adresu historievalek.blog.cz – první světová
válka dále www. 2svetovavalka.kvalitne.cz- druhá světová
válka, nebo stránku o domácím a zahraničním odboji www.
vboj.wz.cz.
Pokud Vás zajímá zaměření na ozbrojené složky, začněte
surfování po internetu na stránce www. nezradime.cz a po
jejich prohlídce můžete navázat stránkou www.
ozbrojenesbory.ic.cz, kde je možno seznámit se
s uniformami ozbrojených sborů. Dále nabízíme stránky
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týkající
se
četnictva
a
to
www.cetnictvo.cz,
cetnici.habartov.cz /zdroj Policista 10/2008/
P. Zima a J. Valchař

apoštola
6. prosince - Svátek sv. Mikuláše, biskupa
7. prosince - 2. neděle adventní
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Výročí založení samostatného
československého státu

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Závěr liturgického roku
Letošní podzim je díky příznivému počasí velmi
příjemný a nabízí krásné toulky barevnou přírodou,
i možnost práce na zahradách i jinde. Nezřídka jsou slyšet
hlasy, jen ať to takto vydrží co nejdéle. Vloni touto dobou
už bylo po prvním sněhu, letos s největší pravděpodobností
nám sv. Martin sníh nepřiveze. Uvidíme, který ze světců ho
nahradí. Beztak je příprava na zimu už určitě dokončena,
brambory jsou ve sklepě, zelí naložené, jablka zmoštována
nebo vypálena … protože kalendářně stojí zima už na prahu,
tak ještě rychle dodělat poslední venkovní práce, nachystat
dříví do kamen, teplé duchny a čepice a čekat na její
příchod. V církvi již nyní prožíváme poslední týdny
liturgického roku a 30. listopadu vstoupíme dobou adventní
do liturgického roku nového. Na počátku měsíce listopadu
jsme prožili Slavnost Všech svatých a poté Vzpomínku na
zesnulé. Tato zastavení jsou pro život člověka důležitá, aby
si uvědomil, že není pánem nad životem, a že naše
pozemská pouť je dočasná, ale také, aby objevil naději a
Boží nabídku na spásu a věčný život. V průběhu tohoto
měsíce nás pak čeká už jenom několik méně významných
památek a svátků a v jeho druhé polovině Slavnost Ježíše
Krista Krále, kterou ukončíme liturgický rok.

Pořad bohoslužeb po změně času:
Jediná změna v pořadu bohoslužeb, která nastala se
změnou na zimní čas, je u sobotní večerní mše svaté
s nedělní platností, která je posunuta na 17. 00 hod.
Ostatní zůstává nezměněno.
Po dobu zimního času bude tedy pořad bohoslužeb
následující:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.00 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..

Úřední hodiny: v úterý, ve středu a v pátek.
LITURGICKÉ KALENDÁRUM
9. listopadu 11. listopadu 13. listopadu 16. listopadu 17. listopadu 23. listopadu 24. listopadu 30. listopadu -

32. neděle v mezidobí, Svátek Posvěcení
lateránské baziliky
Památka sv. Martina, biskupa
Památka sv. Anežky České
33. neděle v mezidobí
Den Bible
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Státní svátek - Den boje za svobodu a
demokracii
Mezinárodní den studentstva
neděle, Slavnost Ježíše Krista Krále
Slavnost sv. Klementa I., papeže a
mučedníka, hlavního patrona
královéhradecké diecéze
1. neděle adventní, Svátek sv. Ondřeje,

28. října jsme si po celé zemi připomněli výročí založení
samostatného československého státu.
V posledních letech si tento státní svátek připomínají i
církve a navazují tak na prvorepublikovou tradici. Zvláště
agilní je v tomto směru Církev československá husitská,
která se od svého vzniku deklarovala jako církev národní,
nikoli však státní.
Je třeba říci, že slavení státního svátku je z hlediska
církve problematické, a že se tu církev uchyluje k určitému
populismu, kdy místo na vlně křesťanství se jaksi veze na
vlně vlastenectví. Křesťan sice je příslušníkem národa a
občanem státu, k němuž má být loajální (pokud nejde o
tyranii), ale ani stát ani národ pro něho není cílem a
nejvyšším smyslem života.
V myšlení středoevropanů (a tedy i Čechů a Slováků)
jsou pojmy stát a národ oddělené, či lépe řečeno, ze značné
části se nepřekrývají a to i přesto, že dlouhá léta se nám
zdůrazňovalo (a trvá to dodnes), že „stát jsme my všichni“.
Nemusí to být pravda. Stát lze sice vnímat jako jakousi
transcendentní veličinu, kterou vytvářejí lidé, ale pak je
čímsi „nad nimi“, čímsi, co je „překračuje“ tak, že i jeho
nejvyšší představitelé jsou jeho „služebníky“ (krátce po
založení státu se proto spíše mluvilo o „republice“, tj. o
„věci veřejné“), ale lze ho vnímat i jinak: Stát jsou ti, kdo
mají moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Stát jsou tedy
ti „nahoře“, kdo mají moc. A vliv na chod státu nemají ani
tak voliči, nýbrž spíše lidé bohatí, majetní (ať už k bohatství
přišli legálně či nelegálně, v obou případech ovšem téměř
vždy nemravně).
Oddělení pojmů národ a stát lze jen v uplynulém stolení
ukázat na třech výrazných příkladech: V českém odboji (a
nikoliv jen v tom komunistickém) ve 2. světové válce
uzrával názor, že v r. 1938 neselhal národ připravený
bojovat, nýbrž selhal stát, a že bývalou republiku bude třeba
nahradit jiným zřízením, jinou formou státu. V r. 1968 chtěl
národ „socialismus s lidskou tváří“ oproti státnímu
stalinismu a v r. 1989 chtěl národ svobodu a demokracii
oproti komunistickému státu s jeho „reálným socialismem“.
Jednoduše řečeno – zatímco národ přežívá, státy, tedy formy
státu, se mění. Často podle toho, jak s nimi národ je či není
spokojen. Státy tedy nemají přílišnou kontinuitu a tradici,
národy ano. mnohá výročí, která slavíme jakožto „státní
svátek“, jsou ve skutečnosti svátky národními (28. říjen, 17.
listopad) nebo svátky církevními (5. a 6. červenec). V tomto
přeznačení na svátky státní nemusí jít jen o nedůslednost,
nýbrž o určitou manipulaci.
To, jak se politici předhánějí (a vždycky předháněli) ve
slavení státních svátků ukazuje ještě k jedné věci – slavení
státních svátků je skvělým nástrojem státní propagandy.
Vždyť „Kdo ovládá svátky, ovládá společnost“. A proto
pravidelně z úst řečníků zaznívá mýtus o boji dobra a zla,
přičemž dobro zvítězilo a vyneslo k moci jeho představitele
– nejlepší syny naší vlasti. Zvláště ve vzrušených dobách
získává dobro podobu „my“ a zlo podobu „oni – ti druzí“.
Nezřídka jsou „my“ andělé světla a „oni“ jsou ďáblové
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temnot. Často se říká, že dějiny píší vítězové. Oni hlavně
vyprávějí pohádku s dobrým koncem.
Na druhou stranu je třeba říci, že v anarchii, tedy bez
státu, nelze žít. Výsledkem by byla džungle – válka všech
proti všem. Odvěká touha člověka žít lépe a svobodněji tak
od
novověku
vykrystalizovala
v touhu
po
co
nejspravedlivějším státu, který by byl „náš“.
Během 1. světové války se o vlastní, budoucí
československý a jistě spravedlivější stát než byl onen
rakouský, zasloužily především zahraniční odboj, domácí
odboj, krajané (tedy rodilí Češi a Slováci) v USA a tzv.
Československé legie. A právě u posledně jmenované
složky se teď chvilku zastavíme:
Českým a slovenským vojákům na všech frontách
světové války šlo především o to, aby jejich boj, jejich
umírání, mělo nějaký vyšší smysl než jen ten obvyklý, často
jediný a vždycky zamlčovaný – prolévání krve za zájmy
mocných. Šlo jim o to, aby se oni a jejich blízcí, potažmo
všichni Češi a Slováci měli lépe, aby žili svobodněji, čemuž
měl dopomoci budoucí spravedlivější stát. Zpočátku naše
vojenské jednotky vyznávaly tzv. Svatováclavskou tradici –
obnovení českého království a to pod patronací Ruska.
Rusko si lidé v drtivé většině idealizovali jako velkého
slovanského bratra, který jediný ze všech Slovanů žije
svobodně ve vlastním státě. Nejvíce tzv. legionářů – více
než 60 tis. – bojovalo právě v Rusku. Šlo o dezertéry a
válečné zajatce, občany Rakouska-Uherska, naverbované
k boji proti Centrálním mocnostem. Právě jim ruský podplk.
Mamontov, obeznámený s českými dějinami, nahradil
svatováclavskou tradici tradicí husitskou – pluky nesly
název M. Jana Husa, Jiříka z Poděbrad, Jana Žižky, později i
Prokopa Holého. Tyto pluky se účastnily v r. 1917 poslední
neúspěšné ruské ofenzívy u Zborova. Po převratu v Rusku
vybojovaly jednotky počátkem r. 1918 vcelku úspěšnou
bitvu po boku bolševiků u Bachmače. Po ní jejich boj
v Rusku přestával mít smysl, neboť Rusko kapitulovalo.
Legionáři se měli přesunout do Francie. Tento přesun však
bolševici znemožňovali, a proto svůj přesun na východ do
Vladivostoku museli legionáři vybojovat v mnoha bitvách
proti rudoarmějcům, čímž byli ovšem vmanévrováni na
stranu bělogvardějců admirála Kolčaka, za jehož ideu
znovunastolení samoděržaví bojovat nechtěli.
Nejmenší zahraniční legií byla legie ve Francii (přes 10
tis. mužů), jejímž základem byli krajánci z USA v rámci
Cizinecké legie, kteří zde vytvořili tzv. Rotu nazdar (podle
sokolského pozdravu). K nim přibyli Češi, kteří ustupovali
ze srbské fronty přes Albánii k Jaderskému moři, odkud sem
byli transportováni. Francouzští legionáři se vyznamenali
např. v bitvách u Vouziers a Terronu.
Přibližně 20 tis. vojáků bojovalo v Itálii. Mnozí z nich
byli původně zajatci v květnu 1915 vzniklé rakousko-italské
fronty, část z nich byli uprchlíci ze zhroucené fronty srbské.
Teprve v polovině r. 1918 Itálie povolila ustavení
československé armády. V srpnu 1918 čsl. divize bojovala
na kótě Doss Alto, později na Piavě, u Monte di Garda apod.
Kromě těchto téměř sta tisíc tzv. legionářů bojovalo ještě
dalších asi 30 tis. Čechů a Slováků v jiných jednotkách
Dohody, vč. armády USA.
Název „Československé legie“ či označení „legionáři“
vznikl až po skončení války. Československá veřejnost si
jejich zásluh velmi vážila – nejrůznějšími spolky a
organizace je různým způsobem propagovaly, vždyť díky
nim bylo po válce Československo považováno za spojence
vítězných mocností. Určitá část legionářů se nevyrovnala

s typickým syndromem vojáků vracejících se do civilního
života a cítila se nedoceněna, malá část se jich dokonce
přiklonila k československému fašismu. Většina se však
úspěšně
zapojila
do
budování
demokracie
v Československu. A část z nich se pak ještě podílela na boji
či odboji proti nacismu, aby pak po r. 1948 na ně mělo být
zapomenuto a měli být vymazáni z historie Československa.
Hrdinství legionářů, jejich odhodlání a nadšení
„husitských bojovníků“ nelze zpochybnit a je třeba si je
připomínat. Co však znamená jejich odkaz, jejich ideál
svobody a demokracie, za nějž bojovali, pro nás dnes?
Můžeme být dnes z našeho, byť spravedlivějšího státu než
byly všechny předchozí, nadšeni? Umírali bychom za dnešní
realitu státu s takovým odhodláním, jako legionáři za sen o
státě? Jak žijeme odkazem legionářů (o nichž velká část
národa kromě pár frází nic neví) dnes? Tzv. občanská
společnost tu téměř nefunguje a hlavním důvodem pro to
může být otázka, která se vtírá: Tohle jsme chtěli? Chtěli
jsme stát, který tvrdí, že slouží všem, ale hájí zájmy politiků
a velkých podnikatelů? Stát, jehož představitelé nemají
jasno mezi špinavými a čistými penězi? Stát, v němž se
korupce stává nepsanou normou? Stát jehož představitelé
nám téměř denně lžou do očí? Stát, u něhož je čím dál méně
jasné, zda ho ovládají mafie či volení zástupci lidu? Stát,
jehož pojetí spravedlnosti nám v nesčetných rozhodnutích
soudů vyráží dech?
Jsou vůbec politické svobody, zaručené ústavou
současného státu, pro život tak důležité? Netkví pravá
svoboda člověka, za níž bojovali mj. legionáři, v něčem
jiném? Je vůbec stát nebo i národ tou nejvyšší hodnotou?
Vždyť i TGM, považovaný právem za zakladatele
demokratického čs. státu nabádal, abychom život, jakž i
dějiny lidstva hodnotili ne z hlediska státu, ne z hlediska
národa, nýbrž sub specie aeternitatis, z hlediska věčnosti?
Kdo dnes ví, že ideály humanity a demokracie Masaryk
Ztotožňoval s jádrem křesťanství? Zcela určitě by to měli
vědět alespoň křesťané, v jejichž svědomí by pojmům stát,
národ, vlast, svoboda, rovnost, spravedlnost apod. měl být
nadřazen zcela jiný pojem. Kristus přece říká: „Hledejte
nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno
ostatní vám bude přidáno“. Musíme přiznat, že Boží
království je i pro církev s celou její mnohdy hroznou
historií, nedosažitelným ideálem. je to totiž království
mezilidských vztahů a my jsme zkrátka „jen“ lidé. Tento
ideál „Božího království“ jen částečně souvisí s ideálem
národa a jen málo souzní s ideálem státu, jehož svátek si
právě připomínáme, ač jde o jiný stát než byl ten, za který
pokládali život legionáři.
Možná za rok či za 10 let tu bude řečnit někdo jiný a
lépe splní to, co se od něho očekává. Bude-li však v taláru,
bude se také muset rozhodnout, zda splní lépe vlasteneckou
povinnost (včetně vznosných frází a legend o hrdinných
předcích, jejich odkaz nikdy nezapomeneme a jemuž „věrni
zůstaneme“), anebo zda splní lépe křesťanskou povinnost
připomenutí toho, že za nejvyšší ideály je třeba v určitých
dobách i položit život, že však naplnění těchto ideálů nelze
očekávat v podobě „světlých zítřků“ a ráje na zemi
(tentokráte ráje prosperity, volného trhu, globalizace nebo
trvale udržitelného rozvoje), nýbrž v podobě „nebo v duši“
těch, kteří vyznávají víru ve vzkříšení, a kteří nahlížejí
příběh lidského života a smysl lidských dějin sub specie
aeternitatis...
ThDr. Stanislav Švarc, Th.D.
farář Církve československé husitské
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Počítačové sestavy
dle vašeho přání
Kuriozity ze sportu
Letošního závodu Rallye Sudety se zúčastnil metujský
rodák Jirka Patrný. Udatný závodník se v hospodě vsadil, že
trať rovněž zvládne. Co však bylo na tomto výkonu
obdivuhodné, že se tento závod rozhodl ujet na kole značky
„Ukrajina“ a to bez brzd. Na poloviční trati (63 km) se
umístil na 276. místě z celkových 287 za 4 hodiny a 36
minut. Byl vyhlášen na pódiu jako atrakce závodu, jehož se
hodlá příští rok opět zúčastnit.

Dále provádím elektroinstalace,
telefonní a televizní rozvody.
Kontakt: Zdeněk Dunda, Suchý Důl,
tel.: 777 608 772
Marek Plný, Radek Starý
pod záštitou MO ČSSD v Polici nad Metují a
OVV ČSSD Náchod
pořádají

2. ročník florbalového turnaje

Termín konání:
Místo konání:

Nabízím pronájem
v rodinném domě v ulici
U Opatrovny čp. 89
v Polici nad Metují.
Jedná se o byt 2 + 1
o velikosti asi 50 m2 .
Bližší informace na tel. čísle:
732 407 875

17.ledna 2009 od 8 hodin
tělocvična ZŠ Police nad Metují

Základní informace:
- turnaj je určen pro žákyně a žáky věkově do 3. ročníku ZŠ-max.ročník
narození je 2000 ( v případě malého zájmu mužstev uvažujeme o stejném
systému jako minulý rok, kde byl turnaj určen pro žáky do 5.ročníku, tedy
max. ročník 1998)
- každý tým musí mít minimálně 1 dospělého jako dozor
- týmy startují na vlastní nebezpečí, za odložené věci pořadatel neručí
- přihlásit se můžete telefonicky či e-mailem
u Marka Plného nebo Radka Starého
Marek Plný - telefon: 777 230 580 (po 17 hod.)
e- mail: MarekPlny@seznam.cz; Radek Starý- telefon 603 998 654
- startovné je 100 Kč,- za tým
- občerstvení zajištěno
Systém turnaje:
- počet týmu max. 10 ( tak neváhejte s přihlášením)
- 3+1 hráčů na hřišti, počet lidí v týmu není omezen (možnost 4+1 po
domluvě)
- týmy budou rozděleny do dvou skupin, z každé skupiny 2 postupují do
semifinále, dále se budou hrát zápasy o umístění, každý tým si tak zahraje
minimálně 5 zápasů
- hrací doba 2x8 minut
- brankář každého týmu musí mít přilbu s celoobličejovým krytem
- pokud se přihlásí méně týmů, může být systém turnaje i hrací doba změněna
na Vaši účast se těší pořadatelé

Vedení účetnictví, mezd,
daňové evidence, podnikatelům i firmám
Tel.: 737178406
E-mail: stanislava.holeckova@seznam.cz
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Kosmetika
kouzlo
doteku
Laskavé
doteky
při
kosmetické masáži uvolňují
látky příznivě působící na
pocit tělesné pohody, blaha a úplné relaxace. Pro Váš dobrý
pocit nabízím tyto služby:
laskavý a citlivý přístup
odpočinek v příjemném prostředí
používání přírodní aromaterapeutické kosmetiky
ošetření všech typů pleti
masáž v obličeji, dekoltu a ramen doplněná o energii
Reiki
pleťové masky – krémové, čokoládové, z mořských řas,
alginátové, z bahna Mrtvého moře, ze zeleného jílu
hloubkové čištění pleti, peeling
úprava a barvení obočí a řas
depilace chloupků v obličeji, depilace nohou a rukou
dárkové poukázky na kosmetické ošetření pleti
prodej přírodní aromaterapeutické kosmetiky
Pracovní doba dle dohody
Objednat se můžete na telefonním čísle 604 799 189
Provozovnu kosmetiky najdete u autobusového nádraží
v prodejně Tabák.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Jana Burešová, 17. listopadu, Police nad Metují
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

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

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

Broumov
Šalounova 87
Datum:
25. listopad 2008
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
27. listopad 2008
v 15.00 hod.

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

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

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

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

17 let na trhu s nemovitostmi

Komplexní služby v oblasti:
-

Převody nemovitostí
- Správa nemovitostí
Znalecké a tržní oceňování
Veřejné dražby
- Archivace dokumentů
Sepisování smluv na převody nemovitostí
Právní a finanční servis

REX Jaroměř, Nám. ČSA 54
551 01 Jaroměř
tel. 491 812 524
office@rex-jaromer.cz

www.rex-jaromer.cz

Prodej 6 bytů o velikosti 2+1 v OV, Police nad Metují:
Nabízíme k prodeji 6 bytů v OV o velikosti 2+1.
Byty se nacházejí v panelovém domě bez výtahu o 4
NP. Byty jsou volné-možnost okamžitého stěhování;
každý byt má vl. balkon a přináleží sklepní kóje.
Vytápění dálkové z přilehlé kotelny. Dům je
v dobrém technickém stavu. Cena: 625.000,Kč/bytová jednotka.
Z naší nabídky vybíráme:
- Prodej bytu v OV o velikosti 3+1; Jaroměř – Zavadilka – 10272
- Byty 1+kk a 2+kk + „pracovna“ v OV (po rekonstrukci); Jaroměř – Josefov
- Prodej rodinného domu – Jasenná – 10269
- Prodej rodinného domu – 2x 3+1 na pěkném místě; Běluň - 10200
- Prodej chalupy – Levínská Olešnice – 10230
- Prodej zemědělské usedlosti – Machov (Nízká Srbská) - 10263
- Prodej administrativní budovy – po celkové rekonstrukci - Jaroměř
- Pronájem nebytových prostor – restaurace – Jaroměř - 10260
- Stavební pozemek o výměře 2345 m2; Hřibojedy – 10222
- Stavební pozemek o výměře 727 m2; Opatovice n/L – 10233

* Využijete-li služeb naší rk při prodeji Vaší nemovitosti, můžete
získat slevu z provize až do výše 20% - informujte se přímo u nás
* Držíme stále stejné ceny – žádné skryté poplatky
(Nám. ČSA 54; 777 781 052; 777 781 051)
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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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27.9.2008
Štěpána Horáka

▲ Korzo movitých pánů a jejich dam po rynku

▲ Dáma v doprovodu důstojných pánů

▲ Dva námořníčci a odpolední siesta na lavičce
▲ Skupinové foto všech účastníků před kašnou

▲ Hlídat kočárek je evidentně zábava… ☺

▲ Dopoledne se konala Spanilá jízda městem

▲ Nablýskané dobové koráby na čtyřech kolech
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Pohledy na město z oblohy
foto Ing. Pavel Scholz
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Brzy po Novém roce 1894 došlo k nečekanému, ale šťastnému
zvratu. Hanuš Wihan se totiž rozhodl zaujmout místo po svém žáku a
krajanu Bergerovi. Byla jistě velká škoda, že se vzdal svého místa na
konzervatoři a prakticky opustil kariéru světového sólisty, na druhé
straně však České kvarteto získalo vynikajícího umělce, opravdovou
osobnost, která pak bezmála dvacet let vtiskovala souboru pečeť
výjimečnosti. Po celou dobu Bergerovy nemoci, až do jeho skonu roku
1897, vystupoval Wihan oficiálně jako jeho zástupce: krásné gesto
kavalíra, který těžce nemocného nezbavil poslední jiskry naděje. Už
v polovině ledna byly obnoveny koncertní cesty, které obsáhly do
listopadu 1894 šedesát koncertů. Prázdniny trávilo České kvarteto u
Wihana v malebném Brandýse n. Orlicí, kde měl své letní sídlo.
Prázdniny to však byly pouze podle jména, ve skutečnosti to bylo
období soustředěného studia, takřka vojenský režim naordinovaný
Wihanem, který trval od rána do večera. Obyčejně začátkem září se
kvarteto rozloučilo s Brandýsem koncertem a vyrazilo do světa za
novými vavříny, na cestu ke světové slávě. Po Rakousku se Českému
kvartetu otevřelo Německo, dále Rusko, Francie, Itálie, Anglie,
Španělsko a hlavně Holandsko. Takovou tvářnost měl tedy každoroční
koncertní kalendář Českého kvarteta v letech, která spěla k první
světové válce. V průměru absolvovali ročně přes 100 koncertů,
převážně v zahraničí, domů si spíše odskočili, především do Prahy,
aby splnili své povinnosti k Českému spolku pro komorní hudbu.
Činnost Českého kvarteta byla nedocenitelná: nejenže přispělo
k prosazení hodnot české hudby 19. století ve světě (Smetana,
Dvořák, Fibich) ale i podnítilo vznik nové tvorby (Suk, Novák).
Počátkem roku 1913 začal profesor Wihan postonávat. Statečně
se s tím vyrovnával, ale přece jenom občas bylo třeba koncert
odřeknout nebo odložit. Koncem sezóny, těsně před koncertním
zájezdem do Anglie, se Wihanův zdravotní stav podstatně zhoršil,
takže nebyl schopen cestu podniknout. V tísnivé situaci vypomohl
skvělý violoncellista Ladislav Zelenka, tehdejší člen Ševčíkova kvarteta.
Hanuš Wihan se přes prázdniny v Brandýse natolik zotavil, že na
podzim 1913 znovu koncertní činnost obnovil. Ukázalo se však, že
Wihanovu nemocnému srdci namáhavé cestování škodí a několikrát
ho znovu musel zastoupit Zelenka, až konečně roku 1914 33letý
Zelenka trvale nahradil devětapadesátiletého seniora, geniálního tvůrce
dvacetileté éry Českého kvarteta. Podobně jako v případě Bergerově, i
nyní se ukázali kvartetisté kavalíry, když svého učitele a zakladatele
učinili i nadále plnoprávným podílníkem na výnosu své koncertní
činnosti. Přesto Wihan své vyřazení těžce nesl, i když o své chorobě
jistě dobře věděl. Na violoncello hrát nepřestal, naopak stále cvičil a
s radostí vítal každou příležitost, kdy si mohl „zamuzicírovat“. Až
republika si na pana profesora vzpomněla a roku 1919 jej povolala na
konzervatoř jako profesora komorní hry.
Od roku 1914 působilo České kvarteto ve složení Hoffmann, Suk,
Herold, Zelenka po dobu téměř dvaceti let, až slavnostním koncertem
(již bez Suka, roku 1933 jej nahradil Stanislav Novák) dne 4. 12. 1933
k poctě Sukových šedesátin uzavřelo České kvarteto definitivně svou
činnost.
Nevíme, zda Hanuš Wihan do Police nad Metují někdy po svém
odchodu do zahraničí ještě zavítal. Jeho otec nastoupil po několika
letech místo soudního úředníka v jiném působišti. Wihanovým
oblíbeným letním sídlem se stalo malebné lázeňské městečko Brandýs
nad Orlicí, kam jej přivedla jeho přítelkyně Josefina MildnerováStrengová kolem roku 1890, a kam jezdíval i mezi jednotlivými
koncertními cestami třeba jen na několik hodin, aby se zotavil
vycházkami v okolních lesích, nebo se vykoupal v Tiché Orlici. Wihan
byl muž velkého světa a velkého rozhledu, a nezastavoval se v ničem
před maloměstskými předsudky. Lidé ho měli za podivína a v určitém
smyslu nebylo divu. Byl originální ve všem. Cenu peněz neznal, nikdy
také nezbohatl. Co je peněženka nevěděl: peníze nosil volně zmačkané
po kapsách, a ačkoliv byl zprvu pokladníkem celého kvarteta, když se
vrátili z cest, vytahal z kapes bankovky ze všech států a dělil je na čtyři
hromádky. Ovšem jeho dobročinnost byla vskutku velkorysá. „Wihan
má zlaté srdce“ – říkalo se o něm po celém světě. Potkal-li žebráka,
sáhl do kapsy a daroval mu první peníz který mu přišel do ruky, třeba i

vysokou bankovku. Zvláště flašinetáři, které oslovoval „kolego“ se
těšili jeho přízni a nelitoval ani velké zacházky, aby je mohl obdarovat.
Když ve vesnici potkal bosého chlapce, koupil boty hned pro všechny
děti celé vesnice. Bylo to často i několik desítek párů. Byl rovněž
známý labužník, rád vařil a po celém světě věděl, kde je co nejlepšího
k jídlu; rovněž byl vášnivým milovníkem vína. Doutníky, výhradně
havana, kterým také s chutí holdoval, nosil Wihan volně v kapse. Rád
si zahrál kuželník, zvláště s „králem houslí“ Františkem Ondříčkem,
rovněž bydlištěm v Brandýse, přičemž spropitné klukům za stavění
kuželek činilo někdy až 5 zlatých – a to byly opravdu slušné peníze.
Velmi miloval přírodu. Měl rád květiny, miloval zvláště zpěvné ptáky a
jako vášnivý turista prošel pěšky několikrát Orlické hory a Krkonoše.
S nechutí sedal do auta nebo do tramvaje, uznával pouze vlak nebo
drožku, a ovšem také saně, na kterých rád podnikal i několikadenní
vyjížďky do hor. Na výlety jezdíval nejraději do lázní Dušník a nemohl
přenést přes srdce, že již k naší zemi nepatří, „že to ta baba Marie
Terezie tenkrát tak prohrála“. Jeho nejmilejším sportem však bylo
koupání, kterému zůstal věrný až do konce života. Koupal se za
každého počasí, kdykoli a kdekoli byl, v řece, v moři, v jezeře.
Všechny Wihanovy kroky vedla jeho nezměrná dobrota, potřeba
rozdávat sebe v životě a v umění. Po krátkém manželství zůstal sám,
děti neměl, třebaže je měl tak rád. Něhou zahrnoval své synovce, po
smrti skladatele Karla Bendla vydržoval jeho dceru Marii jako svoji
vlastní dceru. Postaral se o řadu jeho dalších chráněnkyň. Celý život
byl obklopen společností, jež ho hýčkala ať byl kdekoli – a přece:
poslední měsíce, kdy pro nemoc již nemohl opouštět svůj byt
v Brandýse, žil zcela opuštěn. Jen posluhovačka mu přišla každý den
zatopit a opatřit to nejnutnější. „A tak při vší slávě, při všech úspěších
se u něho nakonec osvědčilo přísloví, že ženatý člověk žije jako pes a
umírá jako král, kdežto svobodný žije jako král a umírá jako pes.“ 1.
května 1920 Hanuš Wihan, jeden z největších a nejslavnějších
violoncellistů své doby, jehož jméno bylo s obdivem vyslovováno po
celé uměnímilovné Evropě, v Praze zemřel.
„Význam Wihanův ve všech složkách hudebního života je
obrovský“, napsal Bohuš Heran. „Měl vliv na české skladatele, kterým
dával cenné odborné rady. (…) Jako učitel za svého krátkého
působení na konzervatoři vychoval řadu vynikajících violoncellistů.
(…) Jako organizátor činně zasáhl do veškerého pražského hudebního
života. (…) Jeho umění u violoncellového pultu v Českém kvartetu
nemělo konkurenty. (…) My všichni přímo i nepřímo žijeme z odkazu
velkého profesora Hanuše Wihana. I když jeho jméno stihne osud
všech reprodukčních umělců, jejichž píseň zaniká s odložením
smyčce, jeho význam zůstane pevně vryt v historii české hudby,
jednoho z nejkrásnějších darů, který Bůh dal Čechům do vínku.“
Police nad Metují na svého slavného rodáka nezapomněla. Možná
že to bylo na popud Wihanova žáka Bohuše Herana, který měl
v Hlavňově svou chalupu, nicméně 6. června roku 1965 byla u
příležitosti výročí 110. let od narození Hanuše Wihana odhalena na
jeho rodném domě čp. 5 v Kostelní ulici pamětní deska, která je
dílem akademického sochaře Josefa Marka z Nového Města nad
Metují. Již v předvečer 5. června byl v Kolárově divadle uspořádán
slavnostní koncert, na kterém vystoupil zasloužilý umělec Bohuš
Heran, profesor JAMU, který hrál za doprovodu místního komorního
orchestru 2. větu op. 104 violoncellového koncertu, který Antonín
Dvořák věnoval Wihanovi. Ale!: již roku 1945 se plénum Národního
výboru usneslo pojmenovat část dosud bezejmenné ulice Wihanovým
jménem – nestalo se, Dukelská ulice byla tím správným
pojmenováním (druhá část ulice se předtím jmenovala Terronská).
Před několika roky se schvalovaly jména nových vznikajících ulic –
návrh, aby se jedna z nich pojmenovala po Wihanovi, byl hlasováním
rady města smeten ze stolu. Prý již má pamětní desku, tak ať se
dostane i na druhé! Doufejme, že se slavný polický rodák přece jednou
této drobné pocty in memoriam dočká. V Brandýse nad Orlicí na něj
nezapomněli!
Miroslav Pichl
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