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Za druhou sochou
sv. Václava, která se
nachází v našem městě,
zobrazenou na této
(červnové) obálce PM,
se musíme vypravit ze
Záměstí až na druhý
konec města, na ulici
Bělskou,
kde
u
čp. 163/VL stojí socha,
podle dr. Stanislava
Brandejse nejkrásnější
ze všech soch na Policku: „Má rovněž sklonitý
postoj (jako socha sv.
Prokopa
v Kostelní
ulici), překrásně vymodelovaný obličej, takže
se lze právem domnívati, že tu jde o vzácné
dílo Ferdinanda Maxmiliána
Brokoffa.“
Evidenční list této kulturní památky města
Police nad Metují zapsané pod číslem 1858
je však ve svém určení
autora opatrnější a udává, že jde o plastiku,
která vyšla z okruhu
spolupracovníků sochaře F. M. Brokofa, tedy o
práci dnes prakticky
anonymního autora. Že
se jedná o sochu sv.
Václava je nepochybné;
samozřejmě
nechybí
povinné atributy světce
– rytířské brnění, praporec a štít s orlicí, koneckonců nás nenechává na pochybnostech
nápis na podstavci:
„Nedej zahynouti nám
ni budoucím, svatý
Václave“,
letopočet
1903 nám udává rok
instalace.
pokračování na
zadní straně….
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Práce na stavbě přeložky II/303 v Polici nad Metují
pokračují dle harmonogramu. Provádí se betonáž rámů
včetně šalování v novém korytě Bukovky, přeložky kabelů a
kanalizací v lokalitě tohoto potoka.
Zemina, která se zde vytěží se odváží na zavážku za
benzinovou čerpací stanici, kde poslouží k rozšíření plochy
pro nové sportoviště. Od 1.června je částečně hotova a
uvedena do užívání nová asfaltová místní komunikace na
Radešov za č.p.200. Tato přeložka byla zhotovena jako
vyvolaná investice a zafinancoval ji celou Královéhradecký
kraj. Původní výjezd od Radešova vedle č.p.200 by při
vjezdu na novou komunikaci neodpovídal platné normě. Od
poloviny června 2007 bude částečně uzavřena komunikace
v ul. Nádražní. Provoz bude řízen při vjezdu i výjezdu
z města semafory. Tato částečná uzavírka bude platit až do
konce stavby tj.31.10.2007, respektive do doby, než bude
povoleno užívání nové komunikace. Dokončují se chodníky
okolo kruhové křižovatky, včetně položení nového povrchu
chodníku podél kamenné zdi zahradnictví. Zde po určitou
dobu bude složitější chůze pro pěší, proto je vhodnější
využít k cestě do města hotové chodníky okolo parkoviště
Penny Marketu. Pokračují práce na ozelenění první etapy
přeložky.
Stavba Pellyho domy-centrum celoživotního vzdělávánípokračuje dle harmonogramu prací. Uvnitř stavby se
provádí v některých částech závěrečná kompletační činnost,
dřevěné obklady, zábradlí, úklid. Montují se svítidla jak
vnitřní tak venkovní. Provádějí se nátěry kovových prvků.
Venkovní omítky /fasáda/ se přibližuje k náměstí, včetně
štukatérské práce. S těmito pracemi je také spojena částečná
uzavírka komunikace ústící z náměstí. Pozemky slouží pro
umístění lešení a stavebního materiálu.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Prostředky MIF (program podpory rozvoje komunální
infrastruktury)
byly
poskytnuty
Evropským
společenstvím.
Z investičních akcí, které realizuje město, jsou vypsána
dvě výběrové řízení. Jedno na opravu izolace proti zemní
vlhkosti jídelny základní školy, kde se nám začíná pomalu
objevovat vlhkost od sklepení ze zadní strany. Obeslány
o podání cenové nabídky byly firmy, IZOSY Náchod,
DELTA Velké Poříčí a STAFIDO Police nad Metují.
Druhou nabídkou je oprava izolace střech mateřské školy
v Polici nad Metují. O cenovou nabídku byly požádány
firmy IZOSY Náchod, HYDROIZOL Hradec Králové a
JAPON Lomnice nad Popelkou.
Práce se budou realizovat o prázdninách.
Zdeněk Kadidlo

Vyjádření rady města k otevřenému
dopisu MO ODS
RM bere na vědomí "otevřený" dopis podepsaný
zástupci MO ODS předsedkyní Monikou Trnovskou,
místopředsedou Petrem Šolcem, Jiřím Škopem a Markem
Lacinou. RM konstatuje, že ODS jako strana podílející se na
vedení města v pozicích místostarosty, tří členů RM a sedmi
členy ZM má mnoho příležitostí prosazovat své požadavky
a náměty v orgánech města. RM nerozumí tomu, co vedlo
MO ODS k formě "otevřeného" dopisu a s podivem
konstatuje, že ani jediný výše uvedený člen ODS či volený

zástupce ODS tyto náměty zmiňované v "otevřeném" dopise
nikdy aktivně, ani pasivně, nepřednesl na jednání orgánů
města či odborných komisí. RM považuje tuto formu
komunikace za necitlivou k práci RM, ZM a ostatním
orgánů města, jejichž členy jsou i členové či volení zástupci
za ODS, včetně výše jmenovaných signatářů dopisu. RM se
k této záležitosti vyjádřila na veřejném zasedání ZM
6. června 2007.

Rozpis lékařů stomatologické
služby na červen - červenec 2007
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
16.6. – 17.6.
23.6. – 24.6.
30.6. – 1.7.
5.7.
6.7.
7.7.
8.7.

Lékař
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.
MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.
MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí
MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov
MUDr. Ladislav Růžička ml.
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44 Broumov
MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov

Tel. č.
491 581 394
491 543 398
491 582 381
491 547 139
603 479 132
491 524 334
491 523 607

Bylo nám ctí a potěšením
radovat se z úctyhodných narozenin pana Karla Vacka.
Někteří mohli jeho ruku stisknout a přání říci
jubilantovi do očí.
Mnozí z nás byli nuceni volit formu písemnou a alespoň
v duchu vzdát hold člověku, který k Polici nad Metují patřil,
patří a vždycky patřit bude.

My všichni mu blahopřejeme, děkujeme a těšíme se na
další zprávy z Pardubic.
Ida Seidlmanová

Nová květinová výzdoba ve městě
Po delší době se město opět rozhodlo změnit již trochu
fádní tvář veřejných prostranství, a to obnovou květinové
výzdoby. V rámci akce rozkvetlé město byly proto v parku u
autobusového nádraží, na náměstí a ve středu kruhového
objezdu vytvořeny záhony letniček. Ještě to není moc
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patrné, ale časem doufáme poznáte, že záhon na kruhovém
objezdu je vytvořen jako znak našeho města. Věříme, že se
tato květinová výzdoba bude našim občanům i
návštěvníkům města líbit. Důležitým předpokladem pro
zdárný růst a estetickou kvalitu těchto záhonů, je potřebná
zálivka, kterou (jak doufáme a jak je to objednáno) kvalitně
zajistí naše technické služby, dále pletí, které zajistíme
společně s firmou, která realizovala výsadbu květin a
v neposlední řadě ochrana před zloději a vandaly. Obracíme
se proto s prosbou na Vás na všechny, nebuďte lhostejní ke
vzhledu našeho města a pokusme se o společnou ochranu
této výzdoby. Pokud se nám to podaří, bude naše město zase
o trochu krásnější. Děkujeme za pochopení.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
Ida Seidlmanová

Výlet s modrým autobusem do Rtyně
v Podkrkonoší a Malých Svatoňovic – 29.5.2007

Informace sociálního odboru
Akce na pečovatelském domě ve fotografiích
Čarodějnice a stavění májky – 27.4.2007

Další informací sociálního odboru týkající se polických
seniorů je změna místa Klubu důchodců. Od 1.6.2007 je
přemístěn do kanceláře kulturní referentky v Kolárově
divadle ( boční vchod).
Kejdanová Ilona, Teichmanová Hana

Polické koupaliště
v sezóně 2007
Vážení spoluobčané a návštěvníci města Police nad
Metují.
I v letošním roce jsme připravili k provozu polické
koupaliště. V dubnu a květnu proběhly opravy zařízení,
kdy především obklady bazénů vyžadují stále větší péči, tak,
aby byla zaručena funkčnost, ale především bezpečnost
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návštěvníků. Koncem května si pracovnice OHS odebraly
vzorky vody z potoka a po jejich kontrole, pokud bude voda
odpovídat příslušným předpisům, nám povolí napustit
koupaliště. Poté proběhne ještě kontrola vody přímo
z koupaliště, a když bude vše v pořádku, dovolí OHS
koupaliště otevřít. Pak musí sluníčko ohřát vodu min. na
16°C a pokud i toto bude splněno můžeme zahájit provoz.
Toto je daň tomu, že máme koupaliště kde je sice krásná
čistá voda, ale znamená to velké a drahé přípravy a také to
znamená, že není možné otevřít koupaliště teď hned v půlce
května, když jsou zrovna tři teplé dny a „všude“ se koupou.
Navíc je nutné zajistit obsluhu koupaliště, protože nemáme
žádného stálého pracovníka, který by se koupališti mohl
celoročně věnovat. To znamená že do funkcí pokladníka ,
plavčíka (nutné školení) a obsluhy chlorovacího zařízení
(opět vyškolené) musíme zajistit 10 – 12 osob z řad
studentů, důchodců a nezaměstnaných ! Když bude splněno
vše, co jsem uvedl, otevřeme ve druhé polovině června.
Provoz koupaliště bude v červnu v pracovních dnech od
13.00 hod do 19.00 hod a v sobotu a v neděli od 9.00 hod do
19.00 hod. V průběhu prázdnin, to znamená v červenci a
srpnu, bude koupaliště provozováno denně od 9.00 hod do
19.00 hod v závislosti na přízni počasí. Nabízené služby
budou stejné jako v minulých letech, to znamená především
čistá a kvalitní voda, příjemné prostředí s vyškoleným
plavčíkem a dobře zásobený stánek s potravinami. Vstupné
zůstává na úrovni minulého roku, to znamená, že již čtvrtý
rok je vstupné stejné . Věřím, že i tato informace přispěje
k tomu, že naše krásné koupaliště navštívíte a zažijete zde
spoustu krásných chvil.
Nakonec zbývá jen Vám všem popřát krásné a teplé léto
s příjemnými zážitky na našem polickém koupališti.
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS
LETNÍ KOUPALIŠTĚ MĚSTA POLICE NAD METUJÍ

C E N Í K ROK 2007
Provozovatel: Technické služby Police nad Metují, s.r.o.
Zálohy:

za klíče ke skříňce
za osobní šatnu
za slunečník

10,-Kč
30,-Kč
50,-Kč

Jednorázové vstupné: děti do 6 let věku
děti od 6 do 15 let
osoby nad 15 let

zdarma
20,-Kč
35,-Kč

Předplatní vstupenka:

klíček ke skříňce
osobní šatna
slunečník

5,-Kč
20,-Kč
30,-Kč

10 dnů
děti od 6 do 15 let
osoby nad 15 let

130,-Kč
230,-Kč

Slevy pro průkazy ZP, ZTP, ZTP-P
Jednorázové vstupné: děti do 6 let věku
děti od 6 do 15 let
osoby nad 15 let
Předplatní vstupenka:

10 dnů
děti od 6 do 15 let
osoby nad 15 let

zdarma
10,-Kč
20,-Kč

sleva od 17.00 hod.
zdarma
10,-Kč
20,-Kč

celosezónní
350,-Kč
600,-Kč
sleva od 17.00 hod.
zdarma
5,-Kč
10,-Kč

60,-Kč
120,-Kč

Hledám brigádníky na letní sezonu
do občerstvení na koupališti v Polici nad Metují.
Podmínkou je věk od 18 let, pracovitost a spolehlivost.
Informace na tel.čísle 602 240 121

Ředitel Technických služeb Ing. Vasil Bučok

INFORMACE ODBORU
VÝSTAVBY
k aplikaci nového stavebního zákona
k septikům a žumpám
k záborům veřejných prostranství
Nový stavební zákon začíná pomalu žít svým
normálním životem, což znamená zejména to, že většina
z nás procitla z první mystifikace, kterou na nás spáchali
novináři zejména tím, když v loňském roce přispěchali
s tvrzeními o tom, že nový stavební zákon vše zjednoduší, a
nic nebude problém. Procitnutí je to o to tvrdší, že téměř nic
není jednodušší (zejména stran stavebníků), a že problémů
je víc než dost. Nicméně stavební ruch v naší zemi se
nezastavil a všichni pomalu přivykáme novým principům.
Opět zde nebudu rozebírat, jak postupovat při stavbě kolny,
plotu, rodinného domu, rekonstrukcích a opravách, na to
není na stránkách našeho Měsíčníku místo, jen bych rád
občany města upozornil na to, jak dobré je předejít
pozdějším problémům včasnou informovaností. Proto
neváhejte a raději nás navštivte, rádi Vám poskytneme
pravdivou a hlavně zcela kvalifikovanou radu, čímž
předejme společně spáchání neznalostního přestupku nebo
správního deliktu. V praxi se nám již osvědčilo, že pokud je
vydáno jakékoliv přivolení stavebního úřadu, nevznikají při
vlastní stavbě problémy se sousedy. Naopak sousedské
spory často vznikají neoznámením stavby a následně jejím
protiprávním zřízením. Projednání takových staveb ve
správních řízeních nám odebírá tolik potřebný čas pro
vyřizování řádně podaných žádostí. V konečné fázi tak
netrpí pokutovaný stavebník, ani úředník zavalený
zbytečným úřadováním, ale ten stavebník, který se chová
slušně a čeká na řádné vydání svého povolení. Dlužno
dodat, že veškeré informace k Vašim stavebním záměrům
poskytujeme ve většině případů okamžitě (nejdéle do
několika dnů) a vždy zcela zdarma.
Septiky a žumpy
na prvním místě je třeba říci, že septik je stavbou
vodního díla a jakákoliv povolení s ním spojená je
oprávněn vydávat pouze Městský úřad Náchod, který
tak činí prostřednictvím svého odboru životního
prostředí, se sídlem Náchod, Palachova 1303 (v budově
Okresního soudu; Telefon: 491 405 464).
Na druhém místě je třeba dodat, že získat povolení
k vypouštění odpadních vod ze septiku do vodního toku
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nebude pro většinu z Vás jednoduché. Je třeba již předem
počítat se složitostí celého řízení a v převáné většině případů
i částečnými investicemi, se kterými bude spojeno osazení
dočišťovacích stupňů (případně jiný způsob intenzifikace
septiků). Na tomto místě nelze doporučovat jakékoliv
konkrétní postupy, neboť bych se tím mohl dopustit
fabulování. Tato informace je spíše směrovkou, která Vás
má nasměrovat s Vašimi dotazy na správné místo, neboť zde
na Městském úřadě v Polici nad Metují, Vám se záležitostmi
vodních děl a s nimi spojeným čištěním odpadních vod a
jejich následným vypouštěním do vod povrchových
nemůžeme jakkoliv pomoci, neboť pro tyto stavby a s nimi
spojená povolení nejsme příslušným vodoprávním úřadem.
Žumpa, tj. bezodtoká jímka na odpadní vody (někdy tak
jímka na vyvážení) je obecnou stavbou. K jejímu
provozování není - krom řádného kolaudačního rozhodnutí
(dochovalo-li se) - třeba žádných dalších povolení, přičemž
zároveň žádná jejich povolení nezanikají.
Děkujeme za pochopení.
Zábory veřejných prostranství
Informace k záborům bude jen velmi obecná, leč
důležitá. Blíží se léto, období dovolených, které leckdo z nás
bude trávit pracemi na zvelebení svého domu a jeho okolí.
Často je s těmito pracemi spojena nutnost dočasného záboru
veřejného prostranství (lešení, kontejnery, skládky
materiálů, apod.) - většinou chodníků. Toto se týká i
prodejních stánků, letních zahrádek restaurací, cukráren...
apod.
Každý takový zábor vyžaduje řádné povolení silničním
správním úřadem. Ve věci záboru místních komunikací a
chodníků je příslušným úřadem Městský úřad Police nad
Metují, odbor výstavby. Vlastní povolení záboru není
v obecné rovině ničím složitým - postačí předložit žádost o
povolení záboru (formulář obdržíte v kanceláři odboru
výstavby). K žádosti se dokládá zákres záboru, stanovisko
vlastníka pozemku (což je město Police nad Metují zajišťuje si žadatel) a souhlas správce komunikace (což jsou
Technické služby Police nad Metují - zajišťuje si rovněž
žadatel). To vše lze zajistit za několik hodin!! A závěrem to
hlavní - žádost o zábor je třeba podat min. 30 dní předem,
aby ji bylo možné řádně a včas vyřídit!!
Doufejme, že i tato informace napomůže k naší
vzájemné lepší spolupráci.
Za odbor výstavby
Jiří Škop a Eva Justová
referenti odboru výstavby MěÚ
kontakty: tel.: 491 509 992 mail: skop@meu-police.cz
justova@meu-police.cz

Z činnosti Dobrovolného
obcí Policka

svazku

Výbor svazku se sešel 22. května v Polici nad Metují na
svém třetím letošním jednání. Byl schválen závěrečný účet
svazku a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2006. Dále svazek přijal dotaci z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje na projekt „Místní komunikační
síť bezdrátového rozhlasu DSO Policka“ (částka Kč 84
100,- ). Opět se jednalo o aktualizaci strategie svazku – bylo

navrženo, že bude zpracována komunitní formou. Začneme
v podzimních měsících.
Hostem byl pan Tomáš Čada, který poděkoval starostům
za dosavadní spolupráci při organizaci závodů Rallye
Sudety. Informoval o průběhu dalších ročníků, které se
stávají pro náš region dobrou propagací a příležitostí pro
další rozvoj turistického ruchu. Je vhodné, aby toho
jednotlivé obce využily pro svoji prezentaci, jak je běžné ve
světě.
Cestovního ruchu se týká také problematika údržby
turistických cest v okolí. Stav některých (např. Kovářova
rokle) vyžaduje nezbytnou úpravu. Havarijní situaci bude
řešit Klub přátel turistiky za podpory města ještě letos. Do
budoucna je ale třeba sestavit plán údržby jednotlivých
lokalit, dát opravám koncepci, hledat společné řešení ve
spolupráci svazku, turistů, Lesů ČR i Správy CHKO. Ta
přislíbila i hledání zdrojů financování.
Stále aktuální je i vypouštění odpadních vod. Dosud
nebylo nalezeno vhodné řešení – zrušení ochranného pásma
není možné. Bylo navrženo vytvořit strategii svazku
v oblasti odpadních vod. Vycházet by se mohlo
z existujících
strategií pitné vody a odpadového
hospodářství, kterou zpracovával kraj pro každou obec.
Dne 29. 5. 2007 se v Lázních Velichovky konalo již
druhé setkání dobrovolných svazků obcí Královéhradeckého
kraje. Za náš svazek se účastnil Jiří Krtička a Helena
Ištoková. Úvodní přednášková část se věnovala tvorbě
strategií svazků, možnosti čerpání prostředků pro DSO
z Evropské unie, z rozpočtu kraje. Diskuse se věnovala
budoucnosti DSO z pohledu jejich představitelů, překážkám
při realizaci „velkých“ společných projektů i vztahu svazků
obcí a místních akčních skupin. Setkání organizovalo
Centrum evropského projektování v rámci projektu
AKKORD (aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti
rozvoje 2), který je spolufinancován z prostředků EU.
Helena Ištoková, DSO Policka

KNIHOVNA
Co je nového v knihovně
V minulém čísle jsme uveřejnili informaci o stěhování
knihovny. Opravdu se chystá a opravdu se má odehrát
během měsíce srpna. V prvním týdnu proběhne v knihovně
revize knihovního fondu. To znamená, že pomocí počítače
zkontrolujeme všechny knihy v knihovně, zda souhlasí
jejich přírůstkové číslo s naší evidenci, jestli opravdu stojí
na regále knihovny a zjistíme i počet ztrát (doufáme, že
budou co nejnižší). Tak nám to ukládá knihovní zákon. Při
této operaci si zároveň knihy připravíme ke stěhování.
Pomocí strečové folie knihy zabalíme do menších balíčků,
se kterými půjde dobře manipulovat.
A v dalších dnech už se dáme do stěhování. Rádi
vytvoříme řetěz z našich ochotných čtenářů. Knihy
dopravíme do auta, převezeme na náměstí a zde pomocí
řetězu dále do prvního patra do knihovny. Pak nás budou
čekat časopisy a spousta dalšího drobného materiálu a také
regály, které zaplní sklad v nové knihovně.
Věřte, že v těchto dnech všichni v knihovně přemýšlíme,
jak co nejlépe vše zvládnout. Držte nám palce, ať vše dobře
dopadne a knihy se v pořádku objeví na svých nových
místech.
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Poslední půjčování v současné knihovně proběhne
v úterý 31. července.
Věříme, že pak vás všechny uvítáme v září v nových
prostorách Pellyho domů, kde je knihovně vyhrazeno celé
první patro a čtenářům zajištěn bezbariérový přístup pomocí
výtahu. Zároveň znovu přetiskujeme výzvu z minulého čísla
a děkujeme za každou řádně půjčenou knihu: „Rádi bychom
doporučili čtenářům, aby se včas zásobili dobrým čtením a
nestalo se jim, že by během dlouhého prázdninového měsíce
strádali a pociťovali abstinenční příznaky z nedostatku
vhodné četby. A zároveň si dovolujeme upozornit, že každá
zapůjčená kniha svou momentální nepřítomností v knihovně
pomůže nám knihovnicím se stěhováním knihovního fondu.
Předem všem náruživým čtenářům děkujeme.“

Nabídka knih:
Juř Fojtů, Antonín: Moře milované, moře proklínané.
Vzpomínky jednoho z prvních poválečných kapitánů
československé námořní plavby.
Sasson, Donald: Mona Lisa.
Historie nejslavnějšího obrazu na světě.
Vašíček, Arnošt: Stopy neznána.
Největší záhady počátku třetího tisíciletí.
Yates, Brock: Desperátská mašina.
Téměř úplná historie motocyklů Harley-Davidson a jejich
místo v kultuře Ameriky.
Coelho, Paulo: Jako řeka, jež plyne.
Soubor postřehů o lidské povaze, literární tvorbě, dějinách i
běžném životě z let 1998-2005.
Urban, Miloš: Pole a palisáda.
Moderně převyprávěná pověst o Libuši a Přemyslovi.
Navara, Luděk: Příběhy železné opony 2.
Druhý soubor příběhů o lidech, kteří se pokusili přejít státní
hranici komunistického Československa.
Klíma, Josef: Zbláznil se svět, anebo já?
Nové fejetony známého novináře a spisovatele.
Legátová, Květa: Nic není tak prosté.
Čtyři detektivní příběhy.
O´Beirneová, Kathy: Nikdy o tom nemluv.
Autobiografický příběh z autorčina dětství zničeného
krutostí, strachem a lhostejností.
Lášek, Radan: Jednotka určení SOS – 1.díl.
Historie praporů Stráže obrany státu z let 1938 – 1939.
Sladký, Jiří: Írán plný mučedníků.
Nový cestopis
Vaše knihovnice

v 19.00 hodin

ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
Kde je moc neomezená, soukromí nic neznamená.
Film v původním znění s titulky. (137 min., NĚM)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 55,- Kč

Úterý 26.6.2007

v 19.30 hodin

BESTIÁŘ
Bestiář je příběhem mladé ženy Karolíny, jejíž život pronikavým
způsobem změní vztah se záhadným a neuchopitelným mužem
Alexem. Je to vztah plný nejistoty a podivínských tajností. Vztah,
který vyčerpává. Karolína se rozhodne vymanit se ze své citové
závislosti a naučit se na jiných mužích, jak přestat být submisivní.
Chce být tím, kdo udává tempo, chce změnu rolí.
(113 min., ČR)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné: 40,- Kč

V ČERVENCI KINO NEPROMÍTÁ
PŘIPRAVUJEME :

Čtvrtek 16.8.2007 v 19.30 hodin
Úterý 21.8.2007 v 19.30 hodin
Úterý 28.8.2007 v 19.30 hodin

TAJNOSTI
EDITH PIAF
PUSINKY

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

DIVADLO
Středa 13. června 2007

v 18.00 hodin

Město Police nad Metují a ZUŠ Vás srdečně zvou na

KONCERT PRO SANTA FE

Závěrečný koncert smyčcového orchestru. Soubor Archi piccoli
s programem pro podzimní turné po USA. Absolventské
vystoupení Matouše Michala před jeho odchodem na konzervatoř.
Vstupné: 40,- 30,- 20,- Kč.

Čtvrtek 21. června 2007

v 17.00 hodin

Kroužek Orientálního tance a Pavlína Nosková ve
spolupráci s Městem Police nad Metují Vás zvou na

ODPOLEDNE S VŮNÍ ORIENTU

V programu uvidíte sólová i skupinová vystoupení orientálních
tanečnic.
Vstupné: dobrovolné

Vstupenky na výše uvedená představení jsou již
v předprodeji v kanceláři kulturního referenta na Městském
úřadu (přízemí) nebo na telefonu 491 509 996 nebo
e-mailem kultura@meu-police.cz, info@meu-police.cz

KINO
Čtvrtek 14.6.2007

Úterý 19.6.2007

v 17.30 hodin

ARTUR A MINIMOJOVÉ
Desetiletý Arthur žije s babičkou v malém domku na venkově.
Stejně jako všechny děti, je i on fascinován pohádkami, které mu
babička vypráví. Zdá se mu o afrických kmenech a neuvěřitelných
příbězích, které jsou namalovány a popsány v čarovné knize jeho
dědečka, který před několika lety záhadně zmizel. Idylické časy
skončí v okamžiku, kdy jim hrozí zabavení domku.
Film v českém znění. (103 min., USA/Francie)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 30,- Kč

2. ročník Bike ŽĎÁR
MTB Team LOVCI APACHŮ Žďár nad Metují
a Sport Centrum Helena s.r.o Vás zvou
na závody horských kol ve Žďáře v neděli 17.června 2007.
Start prvního závodu bude ve 13,00 před místním pohostinstvím.
Trať vede po pěšinkách okolo potoka rezervoáru.
Zveme všechny vítěze z prvního ročníku na obhajobu startovních
pozic, naše nejmenší bikery a bikerky a ostatní příznivce horské
cyklistiky.Věk startujících není důležitý. Kategorie jsou rozděleny
podle věku, nejstarší a nejmladší účastník obdrží speciální cenu.
Občerstvení zajištěno v místním pohostinství.
Není důležité vyhrát ale zúčastnit se.
Za pořadatele Vacek Jakub a Kaufman Jaroslav.
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KULTURA V OKOLÍ
Čtvrtek 14. června 2007

v 19.00 hodin

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě Vás zve na
divadelní představení E. Pataki

EDITH a MARLENE

Edith a Marlene je příběh dvou slavných šansoniérek Edith Piaf a
Marlene Dietrich. Autorka hry, maďarská scénáristka, staví do
kontrastu dva odlišné způsoby přístupu k životu – na jedné straně
chladnou ukázněnou profesionalitu Marlene Dietrich, na straně
druhé plný, vášnivý a intenzivní život Edith Piaf.
Vstupné: 200,- 180,- 160,- 140,- Kč.
Předprodej vstupenek od 28. května 2007.

Pátek 15. června 2007

v 20.00 hodin

Restaurace U Hobla v Červeném Kostelci
Vás zve na koncert

MICHAL PAVLÍČEK

Po vyprodané Sazka aréně při slavnostním uvítání Michala
Pavlíčka do Beatové síně slávy přichází tento geniální kytarista,
skladatel a zpěvák se sólovým projektem v doprovodu Miloše
Meierea – bicí a Martina Ivana – baskytara. Uslyšíte průřez
Pavlíčkovou tvorbou od Stromboli až po Big Heads. Na tomto
koncertu vystoupí jako host BÁRA BASIKOVÁ. Od 19.00 hodin
předkapela U Nás, od 22.00 hodin hraje kapela Imrwere.
Vstupné: 150,- Kč předprodej, 170,- Kč na místě.
Předprodej vstupenek: tabák Dali Č. Kostelec; Infocentrum
Hronov; Infocentrum Náchod – Kamenice.

Prodám chatu a zahradu na Havlatce č.10.
Cena dohodou. Kontakt: 491 541 020
K. Šumberová, Soukenická 206, Police n. M.

Jak chápat pojem
divadelní soubor“

„Ochotnický

Stává se někdy, že když dva o něčem mluví, správně si
neporozumí, protože každý si pod určitými pojmy
představuje něco jiného.
V příštím roce 2008 to bude 50 let, co se aktivně věnuji
divadlu. Nejprve, jako kluk, loutkovému a od roku 1973
ochotnickému. Za tu dobu jsem odehrál okolo 250
představení. Úplně přesně se to dnes už spočítat nedá. Ale i
tak snad mohu o ochotničení něco říci, či napsat.
Ochotnické divadelní soubory vycházejí z hluboké
tradice několika staletí. A nejedná se jen o českou specifiku.
Důkaz je i zde u nás v Broumově a okolí. Přesto, že zdejší
území bylo obsazeno mnoho staletí německým
obyvatelstvem a Češi byli v menšině, divadelní sál najdeme
ještě dnes skoro v každé okolní vesnici. Kde ne, tam byl
zbourán, ale ví se, kde byl. A někdy, jako v Broumově, byly
i dva. Německý a český. Ale i jinde. A vesničští ochotníci
dokázali v zimním období, kdy nebylo tolik práce zejména
na poli, uskutečnit i pět premiér! Samozřejmě, nebyl film,
nebyla televize, ani rozhlas. A měli jiné nároky na kvalitu
provedení. Zkoušelo se třeba jen tři týdny a při představení
se většina textu „tahala z budky“, postavené uprostřed
jeviště, od velice vytížené nápovědy. Svítilo se petrolejkami
a herci i diváci byli spokojeni. To by dnes samozřejmě divák
nevzal. Stouply nároky diváků i herců. Herci se museli
přizpůsobit a s nároky se vyrovnat. Ochotnické divadlo má,
přes všechnu konkurenci, dál své kouzlo a krásu. Mnoho
diváků mu fandí, jdou se podívat a většina nikoliv ze
zvědavosti, ale proto, že tato forma umění neztratila svoji
specifickou přitažlivost. A to zavazuje.
Proto se nemůžeme na ochotníky dívat jako na spolek –
dejme tomu – švadlenek či pletařek, které se po večerech
třeba scházejí, aby si vyměnily vzory nebo střihy. Rozuměj jako zájmový kroužek pro vlastní potěšení a které tedy
nepotřebují dostávat dotace, nebo nějak jinak sponzorovat.
Taková „členka spolku šiček“, nebo člen zahrádkářů, když
přijde na schůzku, tak přijde. Když nepřijde, tak nepřijde.
Vše je v pohodě.
U divadla to zásadně nejde. To není jen činnost pro
vlastní potěšení. To je nezištná, neplacená činnost pro
potěšení druhých, diváků a to hlavně. Divadelní soubor
můžeme, pro větší pochopení, skvěle i směle přirovnat
například k fotbalovému oddílu města. Tam nastoupí hráči
do oddílu samozřejmě nejprve proto, že je baví hrát fotbal a
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že to umí. Také nejprve jen koníček. Ale tento koníček se
stane řeholí. Už nehrají jen za sebe a pro své potěšení a pro
diváky, ale hrají za město. Soutěží o postup a už se říká:
Broumov hrál tak a tak! Meziměstí vyhrálo nad …XY.
Jsou reprezentanty města, město i další sponzoři je dotují
finančně, protože je to nutné, něco to stojí, je to
pochopitelné a nevysvětlíš to jen někomu, koho fotbal
nezajímá a je pro něho zbytečný a dotace jsou vyhozené
peníze, které by bylo možné použít jinak. A divadelní
ochotničení musíme chápat zcela stejně. I divadelníci mají
své soutěže o postup, kde reprezentují město. A když
divadelní soubor přijíždí jako vítěz celostátní přehlídky
z diplomy a případně ještě cenami herců za jednotlivé
herecké výkony a přijmou vás představitelé města (což se
mi, jako členu souboru v Meziměstí stalo několikrát), máte
upřímnou radost, že oni mají radost, že poroty měly radost a
hlavně diváci. Chcete zcela čerstvý příklad? Divadelní
soubor z Meziměstí nastudoval pod režií Ireny Kozákové
hru Úžasná svatba. V listopadu tato hra byla zařazena na
Meziměstských hrách. Je to jen několik týdnů, co jste tuto
hru mohli vidět také v Broumově.
6.května na Krajské přehlídce v Miletíně zvítězili
Meziměští na celé čáře. Lektorský sbor ve složení: Alena
Exnarová, Prof. Jan Císař, Prof. František Laurin, Jaromír
Vosecký udělil cenu za hru a tím postup na Národní
přehlídku do Vysokého nad Jizerou. Byly uděleny i tři ceny
za jednotlivé herecké výkony. Pavlu Novákovi za postavu
Billa, Milanu Machovi za postavu Toma, Nině Dlouhé za
postavu July v inscenaci hry Robina Hawdona Úžasná
svatba A ve Vysokém nad Jizerou již budou hrát nejen za
sebe, ale také za Meziměstí. To bude v historii Meziměstí
už asi poosmé!
Soubor WOKNO v Broumově má se svým
REVIZOREM také dobře našlápnuto, takže držme palce.
A herecká řehole je tuhá. Sportovní oddíl má vždy
několik náhradníků pro které platí stejná pravidla např.
fotbalu. Ale divadelní ochotník? Každý má nastudovanou
jinou roli. Záskok je možný jen vyjímečně a to ještě jen
v malých roličkách. Režisér Hladík by vám potvrdil,
kolikrát jsem hrál s horečkami, těžkou angínou a na jevišti
jsem dokonce stál, když mi zemřel otec. Zrušit představení
s vyprodaným sálem nebo např. představení na krajské
soutěži když se bojuje o postup do celostátního kola, to
znamená zabrzdit celý soubor v postupu o rok i více let. A
zase, chcete čerstvý příklad? 27.května měl soubor
WOKNO z Broumova premiéru divadelní hry N.V.Gogola
„REVIZOR“. Hlavní představitel v roli hejtmana, dostal
několik dní před premiérou takovou angínu, že nemohl ani
promluvit. Zcela ztratil hlas. A to měl také zpívat. Díky
zvláštní lékařské péči, zvláště paní MUDr.Dvořáčkové
z ORL se podařilo dát „pana hejtmana“ jen asi za tři dny do
takového stavu, že se vyprodaná premiéra představení
nemusela zrušit. Představitel hejtmana, sice se silnými
obtížemi, ale obětavě představení odehrál a dokonce i
zazpíval i když jeho zpěv zcela nedosahoval jeho obvyklých
kvalit. Ale odehrálo se a hlavně líbilo se!
Takže takto je třeba chápat ochotníky. Jak uvnitř
souboru tak z pohledu z vně od zastupitelů, sponzorů,
představitelů města.
Všichni by měli rozumět pojmu „Ochotnický divadelní
soubor“ a co tento termín obnáší! A pokud to jde, pomoci.
Pokud bych se na věc díval jen jako na činnost pro vlastní
pobavení a třeba jinou zkušenost, zdroj adrenalínu, ale s tím,
že dnes hraji a zítra už nemusím, když nebudu moci, nebudu

chtít, když se mi to nebude hodit, líbit nebo zajímat, pak
nejsem pro divadlo ten pravý. Herec nosí na jeviště vše.
Nejen sám sebe, ale především svoji duši. A není-li to duše
herecká, divák to pozná. Věřte mi!
Antonín Kohl

Ohlédnutí za měsícem květnem
I v květnu jsme měli spoustu akcí, a tak nám utekl velmi
rychle.
Začátkem měsíce probíhaly zkoušky na Besídku pro
maminky. Ta se uskutečnila ve čtvrtek 10.5. Mimo našich
dětí na ní vystoupila děvčata s orientálními tanci. Všem se
moc líbila.
Hned za dva dny v sobotu 12.5. jsme opět pomohli
přivítat nové občánky Bezděkova.
Ve středu 16.5. jeli kluci ze čtvrté třídy společně
s polickými čtvrťáky na dopravní hřiště v Náchodě.
Z pátku 18.5. na sobotu 19.5. proběhlo spaní ve školní
družině. Mimo našich dětí zde spaly i děti z druhého
oddělení školní družiny v Polici. Jak akce probíhala si
můžete přečíst na www.zspolice.cz .
Další spaní ve škole bylo ze středy 30.5. na čtvrtek 31.5.
Tentokrát zde spali žáci třetí třídy s paní učitelkou
Matyskovou.
Na den dětí jsme navštívili divadlo v Polici. Hrála se zde
pohádka Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil. Představení se
dětem velmi líbilo.
A hned v pondělí 4.6. jsme společně s dětmi z MŠ České
Metuji a z MŠ Velké Petrovice vyrazili na společný výlet za
babičkou do Ratibořic. Počasí nám přálo, postavy z Babičky
opravdu ožily a děti měly spoustu zážitků.
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Co víc si přát?
Snad jen to, aby i poslední měsíc, hlavně pro školáky
nejnáročnější, proběhl v relativním klidu a pohodě.
Marie Vaisarová

Májová polická mateřinka
Začátkem měsíce května se naše děti i přes velkou
nemocnost pečlivě připravovaly na Svátek matek. Do
programu jsme zařadili básničky, písničky i tanečky, které
se děti učily v průběhu jara při svých hrách a výchovné práci
v jednotlivých tématických okruzích. Děti měly pro
maminky připravené vlastní výrobky – srdíčko či květinku
z dřevěných výlisku, které dozdobily dle vlastní fantazie.
Přáníčka potěšila nejen maminky, ale i babičky z domova
důchodců a domu s pečovatelskou službou.
V posledním týdnu května jsme v „Týdnu dětské
radosti“ oslavili Svátek dětí. Děti hledaly poklad, plnily
různé úkoly formou soutěží (poznávaly zvířátka, květiny,
barvy …). Když nám program narušil déšť, sledovaly
Kouzelnou školku s oblíbeným Františkem. Další den
malovaly křídami na beton před vchodem do MŠ, hrály si na
vlak. V pátek nás čekala návštěva divadla - pohádkové
představení „Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil.“ Výlet se
nám pro nejisté počasí v tomto týdnu nezdařil, ale hned ve
středu 6. června jsme se dočkali. Nejmenší děti – třída
Zvonečků a Sluníček – vyrazily do okolního „světa“
autobusem. Zvonečky jeli na Petrovice, viděly v oboře lesní
zvěř. Sluníčka se podívala do Teplic nad Metují, navštívila
Rajsovu pilu a viděly stádo daňků. Místo oběda samozřejmě
nechybělo oblíbené opékání. A tak se nám na druhý pokus
vše podařilo, sluníčko nám svítilo a odpoledne jsme se
trochu unavení, hodně umounění a spokojení vraceli do
mateřinky.
Třída Zvonečků a Sluníček
Ve třídě předškoláků – Berušek jsme také od začátku
května připravovali program k svátku maminek. Vybírali
jsme nejhezčí básničky, písničky a rytmické hry, děti
vytvářely pro maminky srdíčka, která s velkým nadšením
zdobily, z látky vystřihovaly květinky a vše doplnily
vlastnoručním podpisem. V úterý 15. května jsme pozvaly
do MŠ rodiče a rodinné příslušníky, překvapily je oblečením
do stejných kostýmů. Děti zpívaly, recitovaly a hrály na
netradiční nástroje. Po besídce jsme s rodiči poseděli u kávy
a zároveň ve výtvarné dílně společně kreslili srdíčka.
Děkujeme všem za hojnou účast a také paní uklizečce Libuši

Dostálové za pomoc při přípravě kostýmů a všech akcích
v naší třídě.
Den před besídkou jsme přijali pozvání vychovatelky
Miluše Kosové do školní družiny. Pro naše děti to byla
vítaná změna – po obědě místo odpočinku ve třídě šly na
návštěvu. Vyrobily pro děti drobné dárečky. Školáci pro nás
měli připravený program – děvčata cvičila s obručemi a
chlapci s činkami. Také oni našim dětem předali dárečky.
Na závěr si zahráli hru „Ovocný koš“, kterou nás školáci
naučili. Děkujeme všem!
V závěru tohoto týdne jsme navštívili domov důchodců,
kde nás srdečně přivítala ředitelka paní Věra Kašíková a
dům s pečovatelskou službou, tam nás očekávali jeho
obyvatelé se svými pečovatelkami. Obě vystoupení s dětmi
připravili učitelky Lenka Šimková a Iva Suchomelová, na
klávesy doprovázela Jana Kleinerová. Děti byly opět ve
slušivých úborech a babičkám i dědečkům snad udělaly
radost, o čem svědčil i jejich potlesk. Děkujeme za odměny
pro naše děti.
Ke konci měsíce května jsme se chystali na oslavu
svátku dětí. Každý den v týdnu měl jiné zaměření. V pondělí
jsme sportovali na školní zahradě. V úterý jsme si povídali
pohádky a prohlíželi knihy. Ve středu si děti přinesly svoji
oblíbenou hračku a půjčily ji svým kamarádům. Ve čtvrtek
jsme vyrazili autobusem do Polska – Swidnice. Pozvaly nás
paní učitelky z partnerského předškolního zařízení. Přivítání
bylo jako vždy velice srdečné, pro děti byl připraven bohatý
program i občerstvení. Polské děti nám předvedly národní
tanec Krakoviak i pásmo moderních diskotanců, zapojily
nás do tanečního reje. Po obědě jsme navštívili Uměleckou
školu, nahlédli jsme do výtvarné a modelářské dílny, sálu,
kde s zkouší divadlo a do zrcadlového tanečního sálu. Čas
rychle ubíhal, nastalo vzájemné předání dárků a loučení.

Pátek 1. června byl pro předškoláky velmi důležitý,
protože byly pasovány na školáky a nocovaly v mateřské
škole. Sešli jsme se v 18 hodin a vyrazili na večerní
vycházku. Hráli jsme šipkovanou s hledáním pokladu.
Cestou ke kapličce jsme plnili různé úkoly, které měly
ověřit znalosti předškoláků. Došli jsme až k Suchodolské
kapličce, kde byl ukryt poklad. Bystré oči dětí ho
samozřejmě objevily a tak si děti zamlsaly a vydaly se na
zpáteční cestu do mateřinky. Po večeři následovala stezka
odvahy a vlastní pasování na školáka. Děti dostaly stužku
s nápisem své třídy a rokem, kdy MŠ opouštějí, pamětní list
a drobnosti, které využijí při nácviku psaní. Na závěr večera
byla pyžamová diskotéka a pak už ulehly do spacáků a spaly
jako broučci až do rána.
Ve středu 6. června jsme se konečně vydali na dlouho
očekávaný výlet. Děti ze třídy Berušek odjely vlakem do
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Dědova a odtud šly pěšky na Ostaš. Cestou v přírodě
posvačily, všímaly si různých jevů. Na Ostaši pomáhaly se
sběrem klacíků na oheň. Po opékání párků si ještě zahrály
hry na louce a vydaly se na cestu zpět. Vrátily se unavené,
ale šťastné, že vyšlo počasí a výlet se vydařil.
Teď už se těšíme na prázdniny a dovolenou, dny plné
sluníčka a koupání!
Třída Berušek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ
Deváté ročníky Základní školy
opět v Praze
Exkurze do hlavního města se stala na Základní škole
v Polici nad Metují již téměř tradicí a vítaným doplňkem
vzdělávání žáků. Během let jsme do programu exkurze
postupně zařadili např. návštěvu Pražského hradu,
Vyšehradu a Slavína, Petřína, chrámu sv. Mikuláše na Malé
Straně, Technického muzea. Stálicí programu pak je vždy
návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a kostel sv. Cyrila a Metoděje, kde našli poslední útočiště
parašutisté, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha.
Návštěvu Betlémské kaple, proslavené působením Jana
Husa, jsme letos nahradili návštěvou Židovského muzea a
v nedávné době otevřeného Muzea komunismu.

V Poslanecké sněmovně si žáci zopakovali rámcový
přehled o podstatě a činnosti Poslanecké sněmovny, jejích
orgánech
i
poslancích.
Následovala
prohlídka
nejdůležitějších prostor, včetně sněmovního sálu.
V Židovském muzeu žáci besedovali s pamětnicí
holocaustu, ženou, která jako dítě přežila koncentrační tábor
Terezín. Seznámili se s pojmem ghetto a problematikou
segregace menšin. Vžili se do postavení lidí s omezenou
škálou svobod a měli možnost si uvědomit, že jejich vlastní
svoboda a blahobyt nejsou samozřejmostí. Následně
navštívili synagogy a židovský hřbitov.
Muzeum komunismu pak nabídlo sugestivní pohled na
éru komunismu se zaměřením na Československo z různých
pohledů. Věnovalo se zejména době totalitního režimu od
únorového převratu v roce 1948 do listopadu 1989. Pro děti
byla také připravena aktivní činnost.
V kostele sv. Cyrila a Metoděje žáci nejdříve zhlédli
filmovou rekonstrukci událostí, které se zde odehrály před
65 lety, a pak navštívili autentická místa, kostel a kryptu.
Krypta se nachází v původním stavu, je pouze pietně
upravená. Ještě zde zejí otvory po kulkách.
Miloslava Nosková, učitelka

Jarní měsíce ve ŠD
Poslední tři měsíce školního roku ve ŠD byly na
činnosti hodně pestré.
V dubnu děti ve všech odděleních malovaly buď
čarodějnice nebo mláďata domácích zvířat. Své práce si pak
navzájem anonymně hodnotily, bodovaly. Začátkem května
přišli na návštěvu k prvňáčkům do ŠD předškoláci, pohráli
si, ukázali si, co se během jara naučili.
16. května jsme šli popřát babičkám ze Senior klubu ke
Dni matek na „Vražedné pobřeží“. Předvedli jsme jim
cvičení při hudbě, s obručemi, s létacími talíři, zahráli
divadlo.
Chlapci trénovali malou kopanou. 24. května se v ní
zúčastnili okresního kola ŠD, kde obsadili krásné 7. místo. I
dále sportujeme, připravujeme se na okresní kolo ŠD
v lehkoatletickém čtyřboji (skok daleký, běh na 50 m, hod
kriket. míčkem a vytrvalostní běh). Nejlepší 2 – 4 děti
z každého ročníku si pojedou 19. června změřit síly do
Náchoda.
Během roku navštěvujeme 4x krytý bazén, kde plaveme
a skotačíme. Bazén jsme navštívili 2krát na podzim a první
dva pátky v květnu.
15 dětí, které navštěvují zdravotnický kroužek při ŠD,
měřily 9. května svoje vědomosti a schopnosti
v poskytování první pomoci na okresním kole HMZ
v Náchodě. 2 hlídky z I. stupně obsadily 3. a 10. místo, 1
hlídka z II. stupně 8. místo. Odměnou pro ně byl výlet do
Broumova, který se konal 6. 6. Zde jim bylo umožněno
nahlédnout do sanitky rychlé záchranné služby a od posádky
RZS se dozvědět zajímavé informace.
25. května děti z II. oddělení ŠD a děti z bezděkovské
školní družiny uskutečnily společnou akci – návštěvu
Merkuru, šipkovanou, exkurzi ke koním do Radešova.
Večer je čekala stezka odvahy a noc v budově školy na
Bezděkově. Druhý den se plny zážitků vracely zpět ke svým
rodičům.

I na příští školní rok plánujeme další zajímavé akce.
Eva Řeháková

KVĚTEN 2007 ve škole
Také tento měsíc byl bohatý na různé akce. Proběhlo
několik sportovních soutěží. V odbíjené obsadily žákyně v
okresním kole v Červeném Kostelci 4. místo a chlapci v
krajském kole také 4. místo. Dále se uskutečnil turnaj v
minikopané a v něm chlapci získali 5. místo. Družstva
našich žáků se zúčastnila atletického čtyřboje. V okresním
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kole se mladší děvčata i chlapci umístili na 4. místě, starší
dívky byly páté. Starší chlapci byli druzí a postoupili do
krajského poháru, kde skončili třetí. Další účast byla v
Poháru rozhlasu, kde mladší i starší dívky a také starší
chlapci obsadily 2. místo. Sportovní klání doplnil také
sportovní den na naší škole, který se uskutečnil v pondělí 7.
května. Děti si mohly podle svého zájmu zahrát fotbal,
softbal, florbal, odbíjenou a vybíjenou.
Naši žáci se zúčastnili vedle sportovních i několika
vědomostních soutěží. V krajském kole fyzikální olympiády
skončil Michal Roško z 9.A na velmi pěkném 7. - 8. místě a
úspěšným řešitelem krajského kola biologické olympiády se
stal Jan Kosinka z 9.B. Poslední květnový pátek proběhla v
nedalekém Machově mezinárodní soutěž o česko – polském
pohraničí. Soutěžily vylosované česko – polské dvojice a 1.
místo vybojoval náš žák Jan Kosinka se svou polskou
partnerkou, 6. místo Martina Jehličková s polským
partnerem, 7. místo Petr Bílek a 15. místo Aleš Daněk s
polskými partnerkami. Celá soutěž byla perfektně
připravena a poděkování patří také za výborný guláš, který
všichni dostali v místní restauraci v kulturním domě.
Tento měsíc také proběhlo poslední kolo sběru starého
papíru. Konečné výsledky po 4. kole (k 25. 5.) jsou
následující: žáci I. stupně - 39.456 kg a žáci II. stupně
40.331,5 kg, což je celkově úctyhodné množství
přineseného nebo přivezeného papíru. Dále bylo zahájeno
vysílání žákovského školního rozhlasu, které vzniká v nově
vybudovaném Studiu 21 a můžeme si ho poslechnout
dvakrát týdně o velkých přestávkách.
V květnu se uskutečnil Polický mezinárodní vandr a již
tradičně byla oceněna nejpočetnější třída naší školy, která se
vandru zúčastnila. Letos to byla třída 8.A a počtem 14 žáků
předčila vítěznou loňskou třídu. Čekala je sladká odměna v
podobě dvou dortů, které pro ně zhotovila Kvíčerovská
pekárna a ve škole je dětem předal 25. května jeden z
organizátorů pan Petr Scholz. Někteří se bohužel pro nemoc
nemohli předání zúčastnit.

Poslední květnový den se všechny tři deváté třídy vydaly
na exkurzi do Prahy. Zde žáci navštívili Parlament ČR,
Muzeum komunismu, Židovské muzeum spojené s besedou,
pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje a chrám sv.
Mikuláše na Malé Straně. Myslím, že tato akce vhodně
doplnila výuku především dějepisu a občanské výchovy.
Konec května a první polovina června je též ve znamení
školních výletů. Některé třídy již svůj výlet absolvovaly,
některé teprve čeká. Všem přejeme hlavně pěkné počasí.
Vilma Scholzová

Základní umělecká škola
informuje...
"Kociánka" je úspěšně za námi!
Od 8. do 12. května probíhal v Ústí nad Orlicí již 49.
ročník mezinárodní houslové soutěže Kocianovo Ústí. Z
naší školy se této prestižní soutěže zúčastnilo 5 mladých
houslistů a všichni dosáhli skvělého výsledku. Všichni
postoupili do finále a ze závěrečného klání přivážejí dvě
první místa, jedno druhé, jedno třetí místo a jedno čestné
uznání II. stupně! Gratulujeme jak úspěšným žákům, tak
také jejich učiteli Ladislavu Michalovi.
Výsledky našich žáků:
I. kategorie:
Novotná Anna - 3. místo
II. kategorie:
Nádvorníková Markéta - 1. místo
Soumarová Kateřina - Čestné uznání 2. stupně
III. kategorie:
Michal Šimon - 1. místo
IV. kategorie:
Michal Matouš - 2. místo
Dále porota udělila Cenu Nadačního fondu MJK pro
nejlepšího interpreta skladby Jar. Kociana Markétě
Nádvorníkové z naší ZUŠ - vítězce II. kategorie.

Obrovský úspěch smyčců v ústředním
kole!!

Fotografie z předávání odměny ve škole: zúčastnění žáci a sladká
odměna.

Od pátku 18. do neděle 20. května probíhalo v
Jindřichově Hradci ústřední kolo soutěže ZUŠ ČR v
komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.
Královéhradecký kraj reprezentovaly celkem tři soubory (!!)
z naší školy - byli jsme tak nejpočetnější výpravou na této
soutěži. Děti zahrály fantasticky a dokázaly tak oprávněnost
jejich nominace. Všechny tři soubory získaly 1. místa a
smyčcové trio se stalo absolutním vítězem celé soutěže!
Odborná porota ocenila výkony dětí ještě dalšími
mimořádnými cenami a paní učitelka Michaela Michalová,
která soubory připravovala, získala cenu pro nejúspěšnějšího
pedagoga.
Zde jsou výsledky:
Smyčcové trio - 1. místo, absolutní vítěz soutěže
(Matouš Michal: housle; Šimon Michal: viola; Tomáš
Hejzlar: violoncello)
Smyčcové kvarteto - 1. místo
(Markéta Nádvorníková, Kateřina Soumarová: housle; Petra
Soukupová: viola; Adam Kašpar: violoncello)
Smyčcové kvinteto - 1. místo
(Hana Stejskalová, Žaneta Obršálová: housle; Klára
Burešová: viola; Kristýna Burešová: violoncello; Anna
Blažková: kontrabas)
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Zvláštní ceny poroty:
Smyčcové trio – absolutní vítěz soutěže
Smyčcové trio – cena poroty za přínosnou dramaturgii a
provedení skladby 20. století
M. Nádvorníková (housle) – zvláštní ocenění za
vynikající interpretaci
Klára Burešová (viola) – zvláštní ocenění za vynikající
interpretaci
Smyčcové kvarteto – cena Města Jindřichův Hradec za
mimořádný výkon
M. Michalová – cena nejúspěšnějšímu pedagogovi

Smyčcové kvarteto (M. Nádvorníková, K. Soumarová, P.
Soukupová, A. Kašpar)

Archetti in Moravia - Kroměříž
Soutěž pro neprofesionální houslisty mladší 16-ti let
Ve dnech 2. a 3. června 2007 pořádala Základní umělecká
škola Kroměříž ve spolupráci s konzervatoří a Zlínskou
filharmonií nultý ročník soutěže Archetti in Moravia. Soutěž
byla pořádána za podpory Zlínského kraje pod záštitou
hejtmana Libora Lukáše. Tato houslová soutěž je určena pro
houslisty mladší šestnácti let.
Cílem soutěže je motivovat žáky ke studiu, přiblížit
výsledky jejich úsilí veřejnosti a podpořit tak zájem o hru na
housle ve společnosti.
Pro vítěze jednotlivých kategorií byly připraveny věcné a
finanční ceny.
Kromě toho pro držitele cen věnovala firma Pavel Celý –
servis pro hudebníky houslové sady strun Pirastro.
A navíc držitelé cen v kategorii Budoucí Mistr, případně
další, budou mít možnost vystoupit na koncertě Filharmonie
Bohuslava Martinů Zlín.
Soutěž jsme obeslali čtyřmi našimi houslisty, kteří prošli
náročným sítem tří soutěžních kol vítězně, obsadili ve svých
kategoriích první příčky a nedali tak šanci soupeřům. Jejich
vynikající výkony porota ocenila ještě dalšími zvláštními
cenami.
A zde jsou již konkrétní výsledky:
II. kategorie:
1. cena: Markéta Nádvorníková
2. cena: Kateřina Soumarová
IV. kategorie:
1. cena: Matouš Michal
2. cena: Šimon Michal
Zvláštní ceny udělené porotci:
Markéta Nádvorníková - Zvláštní cena prof. Ivana Štrause za
nejmuzikálnější provedení povinné skladby Stanislava Noska
"Vivacissimo"
Šimon Michal - Zvláštní cena ing. Karla Janečka za hudební
projev ve skladbě Ernesta Blocha "Nigun"
Pro vystoupení s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín byli
navrženi: Matouš Michal, Šimon Michal a Markéta
Nádvorníková ze ZUŠ Police nad Metují.

Smyčcové kvinteto (H. Stejskalová, Ž. Obršálová, Klára a
Kristýna Burešovy, A. Blažková)

Markéta Nádvorníková

Smyčcové trio (Matouš a Šimon Michalovi, Tomáš Hejzlar)
Kateřina Soumarová
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Meadowmount School of Music
V loňském roce získal Matouš Michal plné stipendium
(5 000 USD) na Meadowmount School of Music ve státě
New York a stal se tak nejmladším účastníkem nejslavnější
a nejstarší letní hudební školy, na které každoročně vyučují
takové osobnosti světové hudby jako Yo-yo-ma, Lynn
Harell, Itzak Perlman, Pinchas Zuckermann, Joshua Bell a
další.
Prof. Charles Avsharian, u kterého Matouš studoval,
navštívil také letos Evropu, aby si vybral nejlepší talenty
houslové hry pro letošní 63. ročník této hudební školy. Pro
naši houslovou třídu je obrovským oceněním, že si prof.
Avsharian i letos vybral do své třídy Matouše a ještě k němu
přibral jeho bratra Šimona. Dal tak přednost našim žákům
před mnohými studenty českých konzervatoří, kteří o toto
studium usilovali, což je projev velkého uznání práci našeho
učitele houslové hry Ladislava Michala.

Záběr z Galakoncertu v polickém divadle

Základní umělecká škola v Polici nad Metují

oznamuje, že v měsíci červnu probíhá

ZÁPIS

dětí ve věku 5 – 8 let
do přípravného studia
hudebního, tanečního, výtvarného oboru
pro školní rok 2007 – 2008.
Každý den během odpoledne je možno si v kanceláři školy
vyzvednout přihlášku a získat informace o možnostech studia.
Starší žáci, kteří mají zájem o výuku hry na některý hudební
nástroj, získají informace o možnostech studia
na ředitelství ZUŠ.
Upozorňujeme rodiče, aby případný zájem
o studium svých dětí neodkládali na období po
prázdninách – úvazky učitelů musí být v té době
hotovy a případní opozdilci již nemusí být ke studiu
z kapacitních důvodů přijati!
Další informace můžete získat v kanceláři školy,
nebo telefonicky na čísle 491 541 155 - 6.

Sourozenci Matouš a Šimon Michalovi

Náročný závěr sezóny
dechového orchestru ZUŠ

Velkého

Květen byl měsícem, ve kterém vyvrcholila náročná
sezóna Velkého dechového orchestru naší ZUŠ. Na konci
dubna jsme absolvovali Galakoncert v polickém divadle a
hned druhý den odjeli do Litvínova, kde jsme se zúčastnili
republikového finále soutěže dechových orchestrů.
Další vystoupení nás čekalo v sobotu 12. května, kdy
jsme na nádvoří zámku v Ratibořicích provedli samostatný
koncert za asistence polických ostrostřelců v rámci „Dnů
Police“.
V sobotu 26. května jsme odjeli do polského
Boguszowa, kde jsme vystoupili v programu pro účastníky
Bike Maratonu (závodu se účastnilo takřka
1000
závodníků!!) a hned druhý den nás čekala dvě vystoupení na
renomovaném festivalu dechových orchestrů „Koletova
Rtyně“.
O týden později nás čekalo vyvrcholení sezóny – zájezd
do německého města Thum, ve kterém se konal již 17.
ročník mezinárodního festivalu dechových orchestrů. Dvě
koncertní vystoupení našeho orchestru vzbudila veliký ohlas
u publika i ostatních orchestrů. Toto uznání bylo pro nás
velkým povzbuzením do další sezóny, kterou zahájíme po
prázdninách pracovním soustředěním v Deštné v Orlických
horách.
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Základní umělecká škola v Polici nad Metují
Grafické studio výtvarného oboru
vyhlašuje

zápis nových žáků
do oboru počítačová grafika a multimédia
pro školní rok 2007/2008
Tato nabídka je určena žákům, kteří ve školním roce 2007/2008
budou navštěvovat čtvrtou nebo vyšší třídu základní školy a středoškolákům

Co se v Grafickém studiu naučíte:
Malování v grafických programech
Digitální fotografii a její počítačovou úpravu
Počítačovou animaci
Digitální video (natáčení, střih, publikování)
Multimediální tvorbu (kombinace textu, fotografií, filmu a zvuku)
Aktivní žáci se mohou stát členy štábu Dětské televize

Co je v Grafickém studiu žákům k dispozici:
Grafické stanice se dvěma monitory 17“ a 21“ (každý žák u své stanice)
Digitální fotoaparáty od jednoduchých přístrojů po špičkovou zrcadlovku
Profesionální světelná studiová technika
Digitální videokamery (3 kamery Canon a televizní kamera Sony)
Videostřižna s profesionální technikou i programy
Špičkové grafické programy Adobe CreativeSuite a VideoCollection,
Scala InfoChannel Designer a Maxon Cinema

zmiňované projekty, nyní budujeme filmotéku a odbornou
knihovnu a připravujeme výuku na příští rok. Z již hotových
filmových „dílek“ jsme vytvořili dva soutěžní snímky,
kterými jsme obeslali krajskou soutěž neprofesionální
amatérské filmové tvorby. Ve školní kategorii se zúčastnilo
celkem dvacet filmů, první a druhé místo nebylo uděleno a
ze tří třetích míst jsme dvě získali my – přesněji tedy NAŠA
TV a její snímky „První cesta Barona Prášila na Měsíc“ a
„Kouzelná pumpa“. Tyto snímky postoupily do celostátní
soutěže nazvané „Český lvíček“.
Je to určitě dobrý základ pro další tvůrčí snažení
v příštím školním roce. V něm budeme kromě
připravovaných novinek ve výuce pokračovat i v rozdělané
práci. Máme již připravený scénář pro „horor“, který
chceme natáčet na Hvězdě, a také připravujeme reportáž o
„kraví škole“, která sídlí ve velikém bílém stanu za kopcem.
Pro každého, kdo by měl zájem se stát novým žákem
„Grafického studia“ ZUŠ, nebo se chtěl jen tak přijít podívat
a poinformovat se o tom, co děláme a co chystáme, jsme
připravili dva „DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“. Ty se
budou konat vždy ve čtvrtek – 21. a 28. června 2007 vždy
od 14 do 18 hodin. Bližší podrobnosti uveřejňujeme
v otištěném inzerátu a na letácích ve školách i ve městě.
Přijďte se podívat.
Vladimír Beran

Přihlásit se můžete ve čtvrtek 21. a 28. června 2007
od 14:00 do 18:00 hodin
v rámci „Dne otevřených dveří“ v Grafickém studiu výtvarného oboru ZUŠ
a zároveň zde vykonáte přijímací zkoušku (zkouška se netýká dětí, které již jsou žáky ZUŠ)
V tyto dny se také můžete přijít nezávazně podívat, informovat se a můžete s sebou vzít
i své rodinné příslušníky nebo známé.

Pokud se vám tyto dny nehodí, je možné přijít každé pondělí, úterý, středu nebo pátek (15-17 hod),
v tom případě je lepší se předem telefonicky ohlásit (na č. 608 330 531).

Základní umělecká škola, Komenského náměstí 108,
549 54 Police nad Metují, Tel.: 491 541 155, 608 330 531,
e-mail: beran@zuspolice.cz, www.zuspolice.cz

Pozvání do „Grafického
výtvarného oboru

studia“

V uplynulých dvou letech se podařilo studio vybavit
moderní technikou i výukovými programy. Bylo to
především díky grantům Státní informační politiky ve
vzdělávání. Další dva „běžící“ projekty ale musely být
přerušeny, protože SIPVZ neslavně skončilo příkazem
ministryně, která celý systém zrušila včetně jednoho z mála
fungujících odborů svého úřadu.
V letošním roce tak nemůžeme počítat s kdovíjakým
technickým rozvojem, zato se po prázdninách zaměříme na
ověřování tvorby „Školního vzdělávacího programu pro
Základní umělecké vzdělávání“. V každém kraji byly
vybrány dvě až tři pilotní školy, které budou vzdělávací
programy vytvářet a ověřovat – a jednou z nich se stala i
naše škola. Pro školu – a tím i pro její žáky a veřejnost to
znamená, že si můžeme své učební osnovy „ušít na míru“
a už nebudeme muset učit podle toho, jak to vymyslel někdo
před lety v Praze.
I v „Grafickém studiu“ se společně se žáky a jejich
rodiči zamýšlíme nad tím, jak výuku udělat pro děti
zajímavější, jak je naučit potřebné základy počítačové
grafiky a multimédií a zároveň jim umožnit rozvoj ve
vybraných specializacích.
Jednou z těchto specializací by měla být i filmová a
televizní tvorba. Materiální základy poskytly výše

STATISTIKA
K 31.5.2007 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4286 obyvatel.

SŇATKY
Své „ANO“ si v květnu ( navzdory nepříznivé pověře)
řekl jeden pár, který si nepřeje být jmenován.

STŘÍBRNÝ PODVEČER
V pátek 4.5.2007 jsme se v obřadní síni sešli k malé
slavnosti – Stříbrnému podvečeru. S manžely Galinovými,
Rakovými, Hurdálkovými, Klimešovými a Kapuciánovými
jsme si připomněli výročí – 25 let od uzavření jejich
manželství. Po „obřadnostech“ jsme si neformálně
„poklevetili“ při malém občerstvení.
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Dagmar Hambálková – matrikářka

JUBILEA

Zavinil to čas….

V měsíci květnu 2007 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Marie Žiláková
paní Hana Nosková
75 let
paní Jana Krbecová
80 let
paní Jiřinka Anna Berková
paní Jarmila Lamková
85 let
pan Antonín Zítka
90 let
paní Marie Meisnerová
Tentokrát uděláme výjimku a dva oslavence jmenujeme
zvlášť. Jedná se o naše dlouholeté spoluobčany, které
všichni známe a každý z nich nás nějakým způsobem
provázel životem:
- 18.5.2007 oslavila v plné svěžesti neuvěřitelné
sedmdesátiny paní Zdeňka Šváblová, naše kolegyně,
matrikářka a dnes předsedkyně komise pro obřady a
slavnosti. Za její účasti jsme mnozí prohlásili svůj
manželský slib, přivítali své děti jako polické občánky,
oslavili významná životní jubilea.
Přejeme zdraví a mnoho svěžesti do dalších let!
- Dne 27.5. 2007 se ve zdraví dožívá 85. narozenin pan
MUDr. Zdeněk Matějka - polický pediatr, lékař, který
mnoho let dohlížel na zdraví většiny našich dětí, ale i nás
samotných.
Také gratulujeme a přejeme pevné zdraví a rodinnou
pohodu do dalších let!

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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Sobota 5.5.2007 byla významným dnem pro rodiče
našich nových občánků. Byli přivítáni:
PETR MILOSLAV T R N O V S K Ý
NELA V A J S A R O V Á
MELÁNIE L I N H A R T O V Á
EVELÍNA P E T E R K O V Á
MATĚJ P R O U Z A
ADAM F R E I B E R G E R

MATYÁŠ T H É R
KATEŘINA V A C K OV Á
TEREZA F A J K U S O V Á
PROKOP Š E D E K
PATRIK M I T T E R W A L D
VERONIKA O S O B O V Á

Do nekonečna nezadržitelně spěchající čas je toho
příčinou, že jsem se v sobotu 26. května 2007 dožil
neuvěřitelného pětadevadesátiletého životního jubilea, a že
jsem tímto požehnaným věkem dohonil svého přítele, pana
učitele Šedu, nejstaršího občana města Police nad Metují.
Vlastní oslavě této vzácné skutečnosti v rozvětveném
rodinném kruhu předcházelo milé, radostné i dojemné
setkání kamarádů, přátel, rodáků a bývalých sousedů a
spoluobčanů v pohostinském prostředí památné Krčmy
v neděli 20. května.
Provázen dcerou Marií a zetěm Kazimírem
Svobodovými byl jsem zde přivítán zcela zaplněným,
hudbou a zpěvem znějícím lokálem.
V tomto slavnostním prostředí, navýsost potěšen i dojat
jsem prožil překrásnou a nezapomenutelnou chvíli, za níž a
za prokázanou náruč lásky a přátelství se cítím být
povinným všem přítomným srdečně a upřímně poděkovat.
Moje vřelé poděkování patří delegaci Městského úřadu
Police nad Metují, vedené panem místostarostou Zdeňkem
Kadidlem, téměř plně zastoupené a zde nově zabydlené
Společnosti kamarádů, přátelskému kmenově zde sídlícímu
Krčmasenátu, nepřetržitě hrající a zpívající Pětce, neúnavně
točícímu kameramanu Miroslavu Šolcovi, Klubu přátel
turistiky, příbuzenským manželům Máslovým a všem
četným ostatním hostům Krčmy.
Téměř půldruhé hodiny trvající radostné setkání
proběhlé v pospolitém, přátelském a navýsost srdečném
ovzduší po mém tříapůlletém trvalém pobytu v Pardubicích
prokázalo, že vztahy mezi mnou a milovaným Polickem
nebyly zapsány do písku a větrem odváty, ale vtesány do
kamene jsou a nadále zůstanou trvalé, tak jako ty skály na
památném Ostaši
Setkání prokázalo, že ta naše láska není žádný špás. A
tak dej Vám Pámbů zdraví v tom polickém kraji.
Z Pardubic Vám se srdečným pozdravem a s úctou ruce
tiskne patriot
Karel Vacek
P.S. : Zahrnut na tomto setkání čestnými milými
i upomínkovými pozornostmi a dekorován emblémem Pětky,
přijal jsem v průběhu následných dnů z milované Police
úctyhodný počet srdečných, upřímných, milých a
láskyplných písemných pozdravů a gratulací. Mezi nimi jako
„ódu na radost“, či jako lyrickoepickou báseň, skvělé
blahopřání paní starostky Mgr. Idy Seidlmanové a také
umělecké dílo přítele kameramana Mirka Šolce. Je jím DVD
disk s natočeným průběhem setkání v Krčmě. Jeho obsah již
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několikrát s upřímným obdivem zhlédlo celé mé
příbuzenstvo a čestní gratulanti.
Za všechny tyto důkazy lásky, přízně a sounáležitosti se
jednotlivě srdečně a upřímně písemně poděkuji.
Tolik na doplnění Karel Vacek.

Polický zahrádkářský receptář
na měsíc červen
Zdá se, že máme jarní přízemní mrazíky za
sebou, ale nepříjemné jsou i teplotní výkyvy, které se
objevují. Protože nejsou dlouhé, neměly by vážněji cokoliv
na zahradě ohrozit. Tam nás spíše trápí slimáci, kteří
vyrukovali v hojném počtu a škody, které způsobují, jsou
hlavně na vzcházejících rostlinkách.Obzvláště jim chutnají
sazenice kedluben, ředkviček, okurek, ale i brambor,
afrikánů apod. Důvodů, proč jich je tolik, je více: některé
louky se nesečou, svažité terény mimo zahrady teprve ne.
Hodně se omezil chov králíků, a tak je tráva „jaksi“
nadbytečná. I když se dělají opatření na ochranu žab, je jich
stále méně. Možná, že nesnášejí vibrace a rámus ze sekaček,
které dnes vlastní téměř každý, některé seberou i čápi. Je
jich jen zlomek proti době mého dětství. Pamatuji si, jak se
za krásných letních večerů denně od hlavňovského rybníka
ozýval doslova žabí koncert. I proto neměli slimáci šanci.
Dnes nám nezbývá, než je likvidovat sami, buď
zadupnout, přeseknout, sesbírat, dát do okurkové láhve a
posolit. Nebo použít chemii – granule FERAMOL nebo
VANISH. Šetrnější k přírodě je FERAMOL, takže je i
dražší. Je jen záhadou, proč jsou tyto přípravky tak drahé.
V této oblasti si chemický průmysl zařídil skvělý „džob“,
mam na mysli všechny pesticidy a fungicidy v malém
balené. Cena za 1 kg produktu se pohybuje v řádů tisíců.
Možná, že bychom se měli spíše vracet při likvidaci škůdců
a houbových chorob k přírodním zdrojům – různým
rostlinným výluhům.
V brožurce „Rostliny léčí rostliny“ je uveden celkový
přehled vhodných rostlin, způsoby výroby a použití na různé
škůdce (mšice, molice aj.), ale i proti plísním, kterých je čím
dál víc. Zde, jak již bylo řečeno, se projevuje čistší ovzduší
a snížený podíl síry v ovzduší. Protože není v možnostech
krátkého příspěvku přiblížit blíže obsah knížky, uvedu jen
jak by se snad dalo zasáhnout i proti slimákům. Doporučují
se listy kapradin, listy rajčat a reveň kadeřavá. Ale není to
tak jednoduché. Je třeba si zhotovit z některé z uvedených
rostlin prokvašený vodní výluh a to tak, že : „Čerstvé nebo
suché rostliny či jejich části se vloží do nádoby pokud
možno se širším hrdlem, ve které se výluh bude připravovat.
Udusají se a popřípadě se zatíží. K zalití (až 5 cm pod horní
okraj) se používá dešťová voda. Není-li k dispozici, lze
použít i vodu potoční nebo studniční. Kvasný proces trvá 1
až 2 dny, na slunci se urychluje. Vznikající kvasný výluh se
každý den důkladně promísí a provzdušní. Doporučuje se
přidat v době, kdy začíná být „cítit“ , hrst horninové moučky
(jemného křemičitého písku), popř. několik kapek extraktu
z květů kozlíku lékařského nebo heřmánku pravého či
jiných aromatických rostlin, které zápach mírní. Hotový
zákvas (za 2 až 3 týdny) má tmavou barvu a na povrchu se
již netvoří pěna (šum). Při chladném počasí nebo stojí-li

nádoba na chladném, stinném místě, může proces kvašení
probíhat déle. Po celou dobu kvasného procesu zakrýváme
nádobu víkem tak, aby mohl cirkulovat vzduch. Aplikační
koncentrace (ředění vodou) bývá obvykle 1:20,
v konkrétních případech se doporučují i koncentrace silnější
(až 1:5) nebo slabší (až 1:50). Pro aplikaci postřikem je
nutné výluh přecedit přes jemné síto nebo plátno. Rostlinné
zbytky se mohou použít k mulčování rostlin nebo jako
přísada do kompostu.“
U kapradin lze kromě výluhu připravit rychlejší formu –
odvar: „Na rozdíl od rostlinných výluhů odvar prochází
varným procesem. Aby se co nejlépe využily prospěšné
(účinné) rostlinné látky, doporučuje se nejdříve materiál
nakrájet (nařezat) na drobné kousky. Rostlinný materiál se
nejprve maceruje nejméně 24 hodin ve studené vodě a pak
se na mírném ohni asi 20 až 30 minut povaří. Po celou dobu
vaření a při chladnutí nemá být nádoba zakryta. Po scezení
je možné odvar okamžitě aplikovat. Při delším stání nastává
nežádoucí kvasný proces a odvar lze pak využít po
prokvašení jako prokvašený vodný výluh.“ Mělo by pomoci
i mulčování – nastýlání listů výše uvedených rostlin kolem
ohrožených rostlin.
ZO ČZS Police n. M. –P.G.

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
ASTRONOMICKÉ LÉTO
Dne 21. června ve 20 hodin a 6 minut vstoupí Slunce do
znamení Raka, nastane letní slunovrat a začne astronomické
léto. Astronomické a zeměpisné souvislosti jsou dobře známé i
žákům základní školy a byly náležitě popsány též v PM 6 /
2006.
Zaměřme se krátce na zajímavé skutečnosti, které
v uvedeném loňském PM nebyly zmiňovány. Klíčovým
pojmem je soumrak tj. období před východem a po západu
Slunce. Známe 3 druhy soumraků:
1. občanský kdy se Slunce nachází 6 ° pod obzorem,
2. nautický kdy se Slunce nachází 12 ° pod obzorem,
3. astronomický kdy se Slunce nachází 18 ° pod obzorem
Délku trvání soumraku určuje především zeměpisná šířka
místa pozorování a roční období. V období od 2. června do 12
července na „ naší “ ( j. 50.) rovnoběžce trvá astronomický
soumrak po celou noc. Skutečná astronomická noc tedy vůbec
nenastává! Severně od 60. rovnoběžky bude po celou noc
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občanský soumrak. Naši severní sousedé budou mít tzv. „bílé
noci“ a pro pozorovatele za severním polárním kruhem Slunce
vůbec nezapadne. Nastane tam polární den.
Polohu Slunce pod obzorem nám v tomto období ukazuje
výrazné zjasnění postupující v průběhu noci od západu přes
sever a končící za svítání na východě.
Po 21. červnu se počínají dny opět zkracovat !

ZÁKRYT VENUŠE MĚSÍCEM DNE 18. ČERVNA

Obrázek znázorňuje začátek zákrytu Venuše Měsícem
v okuláru malého astronomického dalekohledu dne 18. června v
16 hodin 23 minut.
Po zákrytu Saturnu, který jsme i přes nevalné počasí 22.
května úspěšně pozorovali, dojde 18. června k zákrytu planety
Venuše. Protože úkaz nastane v odpoledních hodinách a tedy za
denního světla, bude to skutečně pozorovatelská
lahůdka.
Nejlépe pozorovatelný bude tzv. vstup, kdy neosvětlený okraj
Měsíce začne Venuši zakrývat. Zákryt začne v 16 h 23 min. Je
vhodné začít pozorovat cca 1/2 hodiny před zákrytem.
Pozorování výstupu Venuše v 17 h 46 min bude podstatně
náročnější protože nastane za osvětleným okrajem Měsíce. Na
pozorování bude stačit běžný triedr, nebo lépe malý
astronomický dalekohled.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 21. června ve 20 hodin 6 minut SELČ vstupuje do
znamení Raka, nastává astronomické léto, letní
slunovrat, v červnu se den ještě o 19 min prodlouží
ale do konce měsíce již o 4 minuty zkrátí,
MĚSÍC 1. v úplňku , 8. v poslední čtvrti, 15. v novu, 22.
v první čtvrti,
MERKUR večer nad severozápadním obzorem, do 10. června
jsou příznivé pozorovací podmínky, ve druhé
polovině měsíce nepozorovatelný,
VENUŠE vysoko na večerní obloze, 18. června zákryt
Měsícem – viz výše, 1. 7. Venuše v těsné konjunkci
se Saturnem,
MARS
ve druhé polovině noci - v souhvězdí Ryb, od 26.
června v souhvězdí Berana,
JUPITER po celou noc v souhvězdí Hadonoše,
SATURN v souhvězdí Lva,
URAN
ve druhé polovině noci v souhvězdí Vodnáře,
NEPTUN ve druhé polovině noci v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Sobota na „pašerácké stezce“
(tisková zpráva ke společné česko-polské akci pro veřejnost)
Kolem 60 zájemců o přírodu se sešlo 2.června 2007 na
společné akci Správ Národního parku Stolových hor a
Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. „Pašeráckou
stezkou“se vydali poutníci všech věkových kategorií
z Machovské Lhoty přes osadu Řeřišný do horské vsi
Pasterka. Někteří z nich pak zdolali i přes nepřízeň počasí
samotný vrchol Velké Hejšoviny (Szeliniec Wielki, 919
m.n.m.)

Specialisté správ obou chráněných území podali
přítomným výklad o chráněných přírodních fenoménech
oblasti a o své činnosti. Nebyla opomenuta ani pohnutá
historie regionu ve stínu hor se skalní korunou.
Správa CHKO Broumovsko

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Z Kátina deníku……..
Jak jsme připravovaly výstavu
Ve spolupráci s Hnutím za aktivní mateřství jsme
uspořádaly výstavu v rámci celosvětového týdne respektu k
porodu. Minulý rok jsme se zapojily promítáním filmů „Rodit a
být porozen“ o přirozených porodech a přednáškou „Kdo je
dula“, ale letos jsme to pojaly ve větším stylu. Od 7. do 13.
května jsme pořádaly výstavu Umění porodit v prostorách Staré
školy – Dřevěnky.
Z Prahy jsme přivezly asi padesát obrázků na téma Jak jsme
přišli na svět, které malovaly děti z mateřských a základních
škol z celé republiky. Takže prostor a obrázky jsme měly a teď
už jen zbývalo to všechno připravit.
Ono to vypadá celkem jednoduše, prostě pověsíte obrazy na
stěnu a je to, ale taková legrace to není. Věřte mi, byla jsem u
toho. To máte hřebíky, provázky, kladívka, kolíčky, židle,
stoly, napsat jmenovky, rozvěsit a rozeslat plakáty, připravit
informační panely, dětský koutek, zajistit přednášející pro
doplňkový program a mnohé a mnohé další. Když jste na to
převážně jen čtyři statečné ženy z rady mateřského centra a
navíc se vám pod nohama motají vaše zlatíčka, je to o něco
zábavnější. A ještě lepší je, když v té radě jsou navíc umělecké
duše, kterým nestačí jen rozvěsit obrazy. Pořád se jim to zdálo
málo, a tak jsme sehnaly i dva dobové kočárky, křticí soupravu,
porodní stoličku, balón na cvičení, výstavu vývoje plenek a
dvanáctikilový batoh plný písku jako ilustraci bříška maminky
před porodem.
Jedním z mých posledních úkolů před pondělní vernisáží
bylo upéct něco sladkého na raut. Celý víkend jsem pečlivě
vybírala ten nejlepší recept, abych se blýskla, ale jistě tušíte, jak
to dopadlo. Můj „super koláč“ jedl po zbytek týdne manžel a já
jsem spěchala koupit něco, co by mohlo vypadat jako „domácí
výroba“. Ale myslím si, že ve finále to bylo stejně jedno,
protože většinu občerstvení snědli malí nezbedové, kteří
konzumovali během slavnostních zahajovacích řečí. A jak
známo, děti sní skoro vše, tak by snad prošel i ten můj výtvor.
Hned po vernisáži se rozjel kolotoč přednášek. Povídaly
jsme si s dulou, také nás zaujala muzikoterapie, homeopatie,
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přírodní kosmetika, fyzioterapeutka s cvičením na míčích,
náchodská porodnice, tradiční čínská medicína, tanec rodiček,
laktační poradkyně a aromaterapeutka.
Co dodat závěrem? Poděkování patří hlavně dětem za jejich
úžasné obrazy, všem přednášejícím i těm, kteří nám zapůjčili
věci na zkrášlení výstavy. Také Městu Police nad Metují a
Hnutí za aktivní mateřství a také, byť to může znít trochu
samolibě, nám, radě Mateřského centra MaMiNa. Děvčata,
bylo to únavné, ale krásné a myslím, že jsme odvedly kus dobré
práce.
Úklid výstavy se už po tom všem zdál jako procházka
růžovým sadem.
Káťa Hlávková
Přednášky byly financovány Nadací Via, fi. Procter & Gamble z
projektu Pro naše děti, pro matku Zemi.

MC MaMiNa chce touto cestou poděkovat
Někteří rodiče si určitě vzpomenou na setkání, které
proběhlo se zástupci města, technických služeb a městské
policie na téma dětská hřiště a sportoviště. Povídali jsme si
tehdy o problémech a neduzích dětských hřišť, jež máme v
Polici nad Metují. Jsme velice rádi, že nezůstalo jen u povídání
a už je vidět, jak vzniká pěkný herní prostor na sídlišti. Chceme
touto cesto poděkovat jmenovitě panu Ing. Janu Troutnarovi,
který si našel čas, společně s maminkami procházel jednotlivá
hřiště a poslouchal jejich názor. Děkujeme i za jeho obětavou
práci při dokončování instalace nového herního systému.
Doufáme, že i našemu mateřskému centru se podaří získat
finanční prostředky na rozšíření hřiště na sídlišti o nové herní
prvky a vyčlenění prostoru pro nejmenší děti, že najdeme stejně
tak obětavé tatínky, kteří svým dětem pomohou vybudovat
místo, kde se všem bude líbit.

Veliké poděkování patří i Autoškole Fiedler
Každý z nás určitě slyšel někdy připomínku řidiče: „To je
určitě ženská“ nebo „To může udělat jenom ženská,“ ale i
otázku při přijímacím pohovoru do nové práce: „Řídíte? Nebo
jenom vlastníte řidičský průkaz?“
A protože jsme zjistili, že maminky opravdu mají špatné
zkušenosti s řízením nebo dlouho neřídily, chtěli jsme přijít s
nabídkou kondičních jízd, kde by si mohly maminky oživit
řidičský um. Autoškola Fiedler nám vyšla vstříc a připravila
pro maminky navštěvující mateřské centrum i skvělou slevu.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat Autoškole Fiedler za
skvělý servis a hlavně za velikou trpělivost při jednotlivých
jízdách. My, které už máme jízdy za sebou, můžeme říci:
„Maminky, pokud máte strach řídit, zkuste pár kondičních jízd,
moc vám to pomůže se osmělit a vyrazit na silnici třeba
nakoupit svým miláčkům něco dobrého:))“

Výstava Umění porodit
První týden v květnu jsme pořádali ve spolupráci s městem
Police nad Metují výstavu Umění porodit v rámci
celosvětového týdne respektu k porodu. Na výstavě byly k
vidění obrazy dětí z celé republiky na téma Jak jsme přišli na
svět. Tato výstava, myslíme, sklidila veliký úspěch a oslovila
ty, které oslovit měla - budoucí maminky, jež se účastnily
přednášek, ale i Základní školu v Polici nad Metují a v Suchém
Dole.
Během výstavy se vybíral i nejpůsobivější obrázek.
Jednoznačně vyhrál obrázek Veroniky Pacílkové, který si vám
dovolujeme představit na fotografii. Zajímavý je i tím, že
Veronice je teprve třináct let. Druhý snímek zachycuje vernisáž
výstavy.
Výstava se konala ve spolupráci s Hnutím za aktivní
mateřství, které nám zapůjčilo obrázky. Na žádost
gynekologicko-porodnického oddělení Oblastní nemocnice v
Náchodě hnutí dokonce všechny obrázky nemocnici věnovalo.

A co dodat na závěr? Fotografie z výstavy s komentářem
„úžasná výstava v Polici nad Metují“ si rozesílaly porodní
asistentky po celé Praze. Jsme velice rády, že tak úžasné
výstavní prostory ve městě máme a měli bychom je všichni
využívat častěji:))
Podle ohlasů se budeme snažit příští rok znovu tuto výstavu
otevřít jen s jednou změnou, vystavovat budeme obrázky
malých autorů z místních a okolních škol. Je pár týdnů po
výstavě a už se nám sešlo na čtyřicet obrázků a na další
čekáme. Bude z čeho vybírat.

Program na červen v mateřském
centru MaMiNa
Každé pondělí probíhají KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
A NĚMECKÉHO JAZYKA (během kurzů lze pohlídat děti)
od 9.45 HOPÍCI I.- cvičení na míčích pro děti a rodiče
od 10.45 hod. HOPÍCI II.- cvičení na míčích pro děti a rodiče
Každé úterý od 9.30 do 11.30 hod. MIMINKOVÁNÍ
(program pro budoucí maminky a pro maminky s dětmi do 1
roku)
od 14.15 hod. – cvičení na míčích pro děti do 1 roku
od 15 hod. cvičení na míčích pro těhotné
Každou středu od 9.30 do 11.30 hod. KAPŘÍCI (program
pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let)
od 18.30 do 19.30 hod. KALANETIKA
Každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 hod. CVRČCI (program pro
maminky s dětmi od 1,5 do 4 let)
Každý pátek od 9.30 do 11.30 hod. MALÝ ZVÍDÁLEK

(program je připraven pouze pro děti cca 3 roky a více)
************************************************
Čtvrtek 14., 28. června - CANISTERAPIE
Nabízíme HLÍDÁNÍ DĚTÍ - pondělí od 15 do 17 hod.

Doplňkový program na červen
Sobotní odpoledne pro tatínky
Sobota 16. června od 15 hod.
Děti si společně s maminkami připravily pro své tatínky
veliké překvapení. Během odpoledne si budou moci tatínci s
dětmi zasoutěžit nebo vyrobit i něco malého nebo dobrého. S
sebou si přineste tříkolky nebo odrážedla. Tento projekt
pořádáme ve spolupráci se Sítí mateřských center v České
republice v rámci projektu Táta dneska frčí.

Sobotní rodinný výlet na Ostaš
Sobota 23. června od 15 hod.
Mateřské centrum připravilo pro rodiče s dětmi malý výlet
na Ostaš. Končí školní rok v mateřském centru a společný výlet
s maminkami a jejich rodinami je pěkným uzavřením sezóny.
Během roku vznikala nová přátelství jak mezi maminkami, tak
mezi dětmi a tento výlet má být malým poděkováním všem,
kteří nás podporují a navštěvují. Na Ostaši si budeme moci
opéct buřty nebo ochutnat něco z grilovaných specialit. Tento
projekt pořádáme ve spolupráci se Sítí mateřských center v
České republice v rámci projektu Táta dneska frčí.

Proměny v MaMiNě
Pátek 29. června od 15 hod.
Už potřetí přivítáme v centru tým vizážistek, které nám
poradí a představí své dovednosti. Vlasová stylistka ukáže, jaký
typ účesu je pro nás vhodný, kosmetička nám předvede, jak se
líčit a jaké módní trendy se v líčení objevují. Program doplní
ukázky nehtové modeláže. Program je určený pro všechny
maminky na mateřské dovolené.
K nahlédnutí jsou také naše webové stránky
www.mamina.ic.cz.
Vaše MaMiNa
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Domov důchodců v Polici nad Metují
si Vás dovoluje pozvat na 8. ročník
sportovně – zábavného dopoledne:

„HRY SENIORŮ“
Které se koná v úterý 12. června 2007 od 10.00 hod
(v případě nepříznivého počasí 14. 6.)
v zahradě domova důchodců.
Hry budou probíhat v těchto disciplínách
1.
2.
3.
4.

házení na kolík (hod lasem)
chytání myši
dojení divoké kozy
rybolov

5. kuželky
6. rýžování zlata
7.hledání pokladu
8. trefa na klauna

Malé překvapení čeká i doprovázející.

Pro účastníky jsme spolu s našimi obyvateli připravili drobné
suvenýry.

Občerstvení a muzika k dobré náladě – vše zajištěno!

Všichni jste srdečně zváni
a těšíme se, že nás přijdete podpořit
plni sportovního nadšení.

Hry seniorů se letos konají za finančního přispění
Asociace ústavů sociální péče České republiky

Seniorské aktuality
Útočištěm 16. května odpoledne bylo hřiště Vražedné
pobřeží. Účast velkolepá. Ptáte se proč asi? Senior klub Ostaš
oslavoval. Každý obdržel poukázku v hodnotě 15,- Kč, která
tvořila základnu, ostatní dle apetitu, co komu „šmakuje“.
Vzhledem k chladnějšímu počasí si mnozí ke gročku dali i
malého „prcka“, či „ spáčka“, aby se
tedy prohřály.
Předsedkyně pí Pivoňková zahájila setkání věnované Svátku
matek, ale i jubilantům. Ti zaujali místa v řadě a dostalo se jim
blahopřání nejen od pí starostky Idy Seidlmanové, ale i pan
Pivoňka, oblečen do apartního, líbivého šik saka ceremoniál
komentoval, a za asistence předával bonboniérky a květiny.
Bohužel, ne moc nás zaskočí, když to nejméně potřebujeme, to
byl náš případ. Ochotní přátelé včas předali těm nepřítomným
dárky do vlastních rukou a určitě měli radost. My jim zasíláme
vřelé pozdravy s přáním, aby hodně brzy byli fit a my se s nimi
sešli, vždyť paní Mařenka Meisnerová dovršila krásných 90 let!
Neuvěřitelné. Sokolský duch v ní zůstal celá desetiletí.
Blahopřejeme! Děti nezklamou, to je pravda. Zvlášť ty malé. A
tak nám předvedly pod vedením jejich vedoucích pí M. Kosové
a pí Řehákové jednak rozcvičku, tanečky, ale i poezii. Ani slzy
nechyběly. Jedna dívenka se svým obrázkem, který
vlastnoručně namalovala, nenašla místo určení. Ale jejich pí
vedoucí mají pochopení pro bolístky a hned bylo dobře. Pavlína
Nosková představila Kroužek orientálního tance, skupinka
krásných dívek, ladnost, pružnost, exotika, tanec s obručí,
variace s hůlkou. Pěkné bylo všechno. Pastva pro oči seniorů.

Jo, mládí je hezké, škoda, že už jsme za zenitem. Děvčata,
berme to sportovně, s nadhledem a nemějme ústa do
podkovy…
Příklad jednoho správce zdejšího hřiště z Kvíčerova mě
zrovna vyplaval v paměti, on často říkal: „Taky jsme byly
mladý a hezký, dnes už jsme jenom hezký. „ Přezdívalo se mu
„Stará krása!“ Kdoví proč, že? Když se slaví, většinou se i
zpívá. A zrovna ty prostonárodní písničky tomu dají ten
správný říz. „Zpívánky“, parta ze Lhoty umí. Tak na parket
vtančila Ivana s Martou. Ty zaujaly snad i personál. Střihly si
něco z Bailanda, střídavě s čímsi připomínajícím kreaci pejska,
když ho zebou nohy. Přítomná fenka Bára to kvitovala hlasitým
štěkotem. Začátky jsou těžké, ale cvik dělá mistra, úspěch se
dostaví. Nevzdávejte to v žádném případě. Kultura je bohatá a
tak místopředsedkyně I. Richterová nabízela a doporučovala,
hlavně film „Vratné lahve“, rež. p. Svěrák, záruka kvality –
sleva 20,- Kč.
Nekonečný, dlouhý čas na plánovaný výlet se už naplňuje,
datum je variabilní, zatím co „Pavlišovák“ „u Lidmanů“ 21.6.
máme jistý a nejen na něj se můžeme těšit, ale možná přijdou i
zpěváci. „Zpívánky.“ Že bude veselo je, víc než jistě, to je parta
starších a zraje jako víno. Čím starší, tím lepší. Radost, kterou
rozdávají, se jim jako bumerang jistě vrátí. Nebylo to poprvé,
co si nevzali honorář. Díky všem, a že to bylo moc hezké
odpoledne se neslo cestou ze setkání z úst seniorů. A to je
skvělé. Je nutné vybřednout z jednotvárnosti a Senior klub
Ostaš Police nad Metují svým programem k tomu směřuje.
Hezké jarní dny, opatrujte se a občas si i do plic zazpívejte. O
tom už jsme psala, jenom připomínám, je to zdravé, tak si to
dopřejme…
Hana Krejčová

Zanechte politikaření
Otevřený dopis radě města zveřejněný v dubnovém čísle
Polického zpravodaje byl jedním z příkladů toho, kdy si jeho
autoři pletou veřejný dialog s něčím úplně jiným. Nechci
hodnotit vlastní obsah článku, ale když jsem si například
přečetl teď pouze parafrázuji: „Jsme si vědomi svého podílu,
....... a právě proto nabízíme pomoc, jak prostřednictvím našich
členů rady, našich zastupitelů, tak i ostatních členů naší strany,
... atd.“, chtěl bych autorům dopisu říci, že asi většině, neříkám
všem, občanům města Police je jedno, jakou politickou
příslušnost mají zastupitelé a radní města. Volby do
zastupitelstev měst a obcí by měly být a doufám, že pro většinu
občanů i jsou volbou především osobností, které svým umem,
profesními znalostmi a životními zkušenostmi přispějí k rozvoji
své obce a celého regionu. Nemám to sice ničím podložené, ale
pro převažující část občanů Police a přilehlých obcí měla snad
volba a výběr členů zastupitelstva i jiné priority, než jenom
stranickou příslušnost. Nakonec i skladba zastupitelstva i rady
města napříč politickým a hlavně tím nepolitickým spektrem je
toho zářným příkladem. To, že se společnost u nás i ve světě
profiluje mimo jiné i podle politické orientace je sice nesporné,
ale proč při řešení otázek dalšího směřování rozvoje města tak
významně a možná až jednostranně zdůrazňovat, že pomoc při
řešení problémů může přijít jen právě od vaší skupiny politicky
orientovaných zastupitelů. Více nezištnosti a týmového ducha
v rámci práce celého zastupitelstva by v tomto případě
neškodilo.
Zanechte politikaření, nezatahujte do regionálního dění
(záměrně neříkám regionální politiky) manýry, které vidíme a
slyšíme dnes a denně na vrcholné politické scéně, vystupte
z ulit svých stranických sekretariátů a jim podřízené rétoriky a
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řešte otázky rozvoje města bez toho, že se budete snažit sbírat
politické body podle toho, kolik vašich, našich, jejich nebo
dalších členů té či oné strany bude zastoupeno v radách a
jednotlivých komisí města. Občané vás budou vnímat
především jako celek a hodnotit podle dosažených
hmatatelných výsledků.
Kdybych totiž obsah otevřeného dopisu měl brát úplně
vážně, potom bych se musel ptát: „ A kde byli a co dělali vaši
členové strany zastoupení v radě a zastupitelstvu v celém
minulém, uplynulém volebním období ?“ Je okruh problémů
nastolených v otevřeném dopise skutečně najednou tak
palčivým problémem, který dřív nebyl a který je nutně řešit, jak
jinak než otevřeným dopisem? To prohlédli až „vaši“ zástupci
v orgánech města po novém povolebním seskupení, kdy se
zřejmě „vaše“ strana necítí být dostatečně spokojena
s povolebním výsledem? Nebyl možný nejprve dialog na půdě
rady a zastupitelstva a teprve pak, když by nebylo možné
dosáhnout společné dohody v zásadních otázkách priorit
v rozvoji města, oslovit vedení města třeba i otevřeným
dopisem a tím i celou širší veřejnosti.
Pokud vnímáte současný stav tak vážný, když píšete o
„Značné nekoncepčnosti a totální absenci priorit ze strany
výstavby a dalšího rozvoje města“ potom to musí, alespoň
někteří občané města chápat i jako totální selhání i vašich
členů, zastoupených v orgánech města v minulém volebních
období, které bylo tak trochu pod vaší taktovkou. A svým
otevřeným dopisem jste se do této role neúspěšných sami tak
trochu pasovali.
Proto stejně jako příspěvek od pisatele z minulého čísla
zpravodaje i já vnímám otevřený dopis něco jako „výkřik “ s
politickým podtextem, který by jinak svým obsahem, nikoliv
formou, mohl být přínosným pro diskuzi radních, zastupitelů
města a ostatní veřejnosti, která se podílí na veřejném dění nebo
by chtěla jinak přispět.
Milan Pošmura

Miss Aerobic Žďár n. Metují 2007
No řekněte, není to úžasné vidět přímo na vlastní oči, jak se
vyhlašuje Miss? Malým děvčatům září očka, když mohou
předvést, co umí a co je naučila lektorka Míša. Celý sál je
naplněn napětím, která z nich, že získá tu nejnádhernější
korunku. Ano, mluvím právě o Miss aerobic ve Žďáru n. M.,
která se konala 14. dubna 2007. Míša Máslová připravila pro
své cvičenky program a sama jej také zorganizovala společně
s podporou své maminky, rodičů některých děvčat a několika
tanečních skupin, nevyjímaje pár přátel, kteří se na organizaci a
provedení celé Miss podíleli. Jako lektorka se osvědčila velmi
dobře a také se svými děvčaty předvedla ukázku, jak to asi
vypadá při „hodině“, která se stala samostatnou disciplínou –
„cvičení podle lektorky“. A že Míša holky pěkně proháněla.
Na akci se objevily polické mažoretky, taneční skupina
Záhir s ukázkou orientálních tanců a tříčlenná skupina Spinatos
se zaměřením na moderní tance. Miss byla proložená jejich
vystoupením tak, aby si děvčata mohla krapet oddechnout, než
zase vystoupí před obecenstvo utkat se o korunku. A že to byl
těžký boj – soutěžilo se ve třech disciplinách:
1.
Cvičení podle lektorky
2.
Volná disciplína
3.
Vlastní povinná sestava
A nenechme se mýlit, nechyběla ani módní přehlídka nebo
rozhovory s jednotlivými soutěžícími! Míša, která celou Miss
sama uváděla, dívky nenechala vydechnout. Ptala se jich na
nejrůznější věci, aby měla tříčlenná porota podle čeho vybrat
vítězku.
Korunku nakonec získaly:
Miss – Tereza Volšíková
1.více Miss – Míša Vajsarová

2. více Miss – Radka Lecnarová
Titul Miss sympatie získala Markéta Rejchrtová
Ovšem ani jedna ze soutěžících nezůstala bez účastnické
šerpy a nějaké té drobnosti, aby těch zbylých šest příliš
nemrzelo, že se neumístily (L. Zemanová, K. Pastorková, B.
Pastorková, E. Pohnerová, T. Pohnerová a T. Kaufmanová).
Tato v pořadí již třetí Miss aerobic ve Žďáru nad Metují
byla velkým zážitkem jak pro rodiče, prarodiče, sourozence no
prostě všechny, kdo se přišli na děvčata podívat.
Werďa Nyklíčková

Seznam pěstovaných plodin
Družstvem vlastníků v Polici
nad Metují
Ozimá pšenice
Ozimé žito
Ozimé triticale
Ozimá řepka
Jarní ječmen
Oves
Hrách
Kukuřice
GPS podsev

94,5 ha
27,0 ha
29,0 ha
87,0 ha
43,0 ha
45,5 ha
24,7 ha
55,0 ha
14,1 ha

OLEJNINY
Řepka olejka – je kulturní plodina pěstovaná pro svá olejnatá
semena využívá zejména pro výrobu olejů. (semena obsahující
44 až 47 % oleje vysoké kalorické hodnoty, který se z nich
získává lisováním). Olej se používá především v potravinářství
a k technických účelům. Využívá se také k výrobě mýdel a
v poslední době se zpracovává dosti velké množství na
bionaftu. Zbylé výlisky se využívají jako krmivo pro
hospodářská zvířata. Řepka se pěstuje ve dvou formách – jako
ozimá a jarní, v našich klimatických podmínkách se téměř 100
% pěstuje ozimá forma. Družstvo vlastníků Police nad Metují
(Agriteam) – má jako každý rok zasetá pole řepky. Tato pole
můžete například vidět zejména v části Klůček, ale také
například pod Slavným nebo směrem na Bělý hned vedle
silnice. Řepka olejka je jednoletá až dvouletá 60 až 120 cm
vysoká bylina rostoucí ze silného kůlovitého kořenu. Kvete
v průběhu května, doba květu je asi 25 dní. Obecně se řepka
olejka pěstuje na polích, odkud zplaňuje na jejich okraje a
podél komunikacích. Pro dobré výnosy řepky olejky je nutné
zabezpečit dostatečné opylení pomocí včelstev.
Řepkové pole obdělávané Družstvem vlastníků Police nad
Metují – místo Klůček

OBILNINY
Pšenice – je rod jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých
s přibližně 20 druhy. Zahrnuje jak šlechtěné tak planě rostoucí
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druhy. Pšenice jsou jedny z nejstarších rostlin pocházející
z jihozápadní Asie. Pšenice mají duté stéblo. Květenstvím je
kláskový lichoklas s obilkami s výraznou podélnou rýhou.
Kvítek v klásku je 2 až 5. Plevy jsou široké, mnohožilnaté.
Plodem je tedy obilka , která zůstává až do zralosti volná a
narůstá pluchou a pluškou – nahé pšenice. Pšenice, u kterých
přirůstá obilka k pluše a plušce, jsou nazývány pšenicemi
pluchatými (plevnatými). Barva vzcházejících rostlin je zelená.
Pšenice poskytují zrno, které se používá jako potravina, krmivo
a jako surovina. Zpracovávají se také stébla (sláma) a otruby
(semenné sloupky a mouka). Výhodou pšenice, tak jako u
jiných obilovin je poměrně jednoduchá skladovatelnost a
poměrně dlouhá trvanlivost. Pšenice mají vysokou výživnou
hodnotu. V Evropě se využívá jako potravinářská surovina pro
výrobu pečiva, těstovin a rozmanitých pokrmů. Průmyslově se
využívá jako surovina k výrobě škrobu, lihu nebo piva.

vystouplou hlavní žilku. Počet listů je dán hybridem. Rané
hybridy mají menší počet listů než hybridy pozdní. Podíl listů
na celkovém výnosu je 10 - 15 %. Podle postavení listu k
povrchu půdy rozeznáváme typ planofilní (horizontálně
postavený list) a typ erektofilní (vertikálně postavený list).
Květy jednopohlavné. Samčím květenstvím je lata, která
vyrůstá z posledního článku stébla. Samičím květenstvím je
palice (klas), která vyrůstá ve střední části rostliny. Palice je
tvořena vřetenem. Do podélně uspořádaných jamek vřetena
přisedají klásky. Klásky jsou dvoukvěté (jeden klásek je plodný
a jeden neplodný). Vřeteno palice je obaleno listeny. Obilka je
bez rýhy, tvar a charakter endospermu závisí na poddruhu.

Žito – je rod jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých
s přibližně 12 druhy. Kulturní druh, žito seté, je obilnina
pěstovaná na polích za účelem zisku zrna, ze kterého se vyrábí
potraviny pro lidi krmiva pro zvířata. Pěstuje se též jako
pícnina či meziplodina. Společně s pšenicí, kukuřicí a
ječmenem je to jedna z nejrozšířenějších obilnin nejenom
v mírném pásu. Zrno se používá na mouku, jako krmivo či se
z něho vyrábí alkohol.
Triticale – je hybridní obilnina, která vznikla křížením žita a
pšenice. Odtud její český název ,,žitovec“. Jeho hlavními
pěstiteli jsou USA, Evropa a Austrálie. Vyznačuje se velkými
klasy bez osin. Původní mateřskou rostlinou je pšenice a
otcovskou žito. Odrůdy mají geneticky fixovaný vysoký
výnosový potenciál, jsou tolerantnější k horším pěstitelským
podmínkám než pšenice a mají dobrý zdravotní stav. V Česku
jsou pěstovány ozimé odrůdy, existují i jarní formy.
Ječmen – je rod z čeledi lipnicovitých. Zahrnuje 25 druhů
planého ječmene a jeden druh kulturní: ječmen setý, který patří
k hospodářsky nejvýznamnějším rostlinám. V dnešní době se
většina vypěstovaného ječmene, zejména ozimý ječmen,
používá ke krmným účelům. Nejkvalitnější část produkce
v Česku asi 30 % jarních ječmenů slouží k výrobě sladu.
Ječmen je ve srovnání podle plochy čtvrtou nejrozšířenější
zemědělskou plodinou na světě, v Česku zaujímá po pšenici
druhé místo mezi obilovinami. V Česku se nejkvalitnější druhy
ječmene pěstují na Hané, zejména na Vyškovsku a v okolí
Mělníka.
Oves – je obilnina pěstovaná za účelem zisku zrna. Dále se
oves pěstuje jako zelená píce, či krycí plodina. Oves je
jednoděložná rostlina. Z ovesné mouky se připravuje různé
pečivo, ovesné vločky jsou v euroamerické společnosti
oblíbených základem zdravých pokrmů, ovesný šrot se zkrmuje
ovesná sláma se hlavně stele. Oves, společně s pšenicí,
ječmenem a žitem je jednou z nejrozšířenějších obilnin mírného
pásma. Oves jako krmivo je vynikající hlavně pro koně. Oves
setý zaujímá asi 90 % veškerých osevních ploch ovsa.
Kukuřice – je rod kulturních plodin z čeledi lipnicovitých,
původně domestikovaných Indiány na území dnešního Mexika.
Rostliny mohou být vysoké přes 2,5 m. Kořeny pronikají do
hloubky 1,5 - 3,0 m. Jestliže je vysoká hladina spodní vody
sahá kořenový systém do hloubky 0,3 - 0,4 m. Převážná část je
rozložena v orniční vrstvě. Z nadzemních uzlů stébla se
vytvářejí vzdušné kořeny (chrání rostlinu před poléháním a
pomáhají zužitkovat vláhu v druhé polovině vegetace). Stébla
mají 8 - 10 článků. Počet nadzemních článků je dán hybridem.
Články, které nesou palice jsou žlábkovitě stlačené. Z
nejnižšího kolénka mohou vyrůstat odnože. Podíl stébel na
celkovém výnosu je 30 - 50 %. Listy jsou uspořádány vstřícně.
Stéblo obepíná listová pochva, stejně jako u dalších druhů
čeledi Poaceae. Listová čepel je tenká, mělce zvlněná a má

Samčí květenství

Samičí květenství – palice, klasy

LUŠTĚNINY
Hrách - Kořeny jsou mohutné, kratší, více rozvětvené a s
dobrou sorpční schopností. Lodyha je dutá, holá, nezřetelně
hranatá, vystoupavá, popínavá, na bázi poléhá a dále se
obloukovitě vzpřimuje. Před sklizní lodyhy poléhají. Listy
sudozpeřené zakončené úponkou, lístky oválné až podlouhle
vejčité, u pelušky anthokyanová skvrna na bázi palistů. Květy
hrachu zahradního bílé se žlutým nebo zelenavým nádechem,
peluška má květy červenofialové. Plodem je lusk, který je holý,
světlý, široký, zploštělý, složený ze dvou chlopní, které u
většiny druhů snadno pukají, což je provázeno vypadáváním
semen; lusky obsahují 5 - 10 semen. Semena hrachu zahradního
jsou oválná, kulovitá, žlutozelená; semena pelušky jsou oválná,
tmavá. V pícninářství se využívá převážně peluška, která se
pěstuje pro zelené krmení nebo na výrobu siláží. Dává se do
směsí jednoletých pícnin. Společně s peluškou bývají
komponentem těchto směsí obilniny, jako je oves, které
zároveň plní podpůrnou funkci. Pro vyšší obsah dusíkatých
látek je vhodným komponentem ve směskách s glycidovými
pícninami (kukuřice).

Tomáš Biňovský

Moudré myšlenky o hudbě
Vybral F. J.
Lidské srdce je jako hudební nástroj, obsahuje v sobě
velkolepou hudbu. Ta může být sice zatím skryta, ale existuje a
čeká na vhodnou chvíli, aby mohla propuknout, a mohla být
vyjádřena – písní nebo tancem. A ta chvíle přichází skrze lásku.
Lidé bez lásky se nikdy nedozví, jakou ve svém srdci nosí
hudbu. Jen díky lásce může být tato hudba oživena a
probuzena.
(OSHO)

Co to znamená, když se řekne …
Dokončení
Ve škole, v televizi, v rozhlase, doma i při hovoru
s přáteli se setkáváme s některými obraty či výrazy, které už
mnohdy nebereme jako něco zvláštního, mimořádného. A
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přece za téměř každým z úsloví je konkrétní historická
osobnost či příhody, kdy se onen slovní obrat vyslovil
poprvé, v originále. A tak zapátrejme po vzniku známých
rčení, výroků a úsloví, pojďme po stopách toho, „co to
znamená, když se řekne…“.
10. „Mít na růžích ustláno“
Růže je odedávna považována za královnu květin,
nejenže zdobí ve vázách naše příbytky, ale vyrábí se z ní
voňavky, oleje, bonbóny, octy i růžové vody (na 1 litr
růžové vody prý bylo zapotřebí až 1.000 kg růžových
plátků). Vypráví se, že když egyptská královna Kleopatra
vítala ve svém paláci Antonia, dala podlahu síní vystlat metr
silnou vrstvou růžových plátků, přetažených hustými sítěmi.
A byla to právě také Kleopatra, která zřejmě dala vznik
našemu úsloví –plnila si totiž polštářky růžovými lístky
(naše babičky si dávaly do polštářků mateřídoušku). Po ní
totéž dělali Římané, kteří kromě polštářů plnili i slamníky a
přikrývky a podušky na sedadlech. Takže kdo pak na nich
seděl či ležel, měl vskutku doslova ustláno na růžích. Úsloví
vyjadřuje názor, že máme bezstarostný život, staráme se jen
o sebe a nemáme žádné problémy.
11. „Spálit za sebou mosty“
Toto úsloví vyjadřuje krajní řešení, znamená volbu
pouze cesty vpřed, odkud není návratu. Jeho vznik se
nejčastěji spojuje se španělským dobyvatelem Hernando
Cortésem a jeho dobýváním říše Aztéků v dnešním Mexiku.
Při své cestě Cortés proléval potoky lidské krve, ale jedno
mu nelze upřít – možná až šílenou odvahu a statečnost.
Vytáhl totiž s pouhými 515 vojáky dobýt hlavní město
aztécké říše Tenochtitlán a podařilo se mu jej dobýt,
zajmout aztéckého vládce Montezumu a zmocnit se
pohádkového bohatství. Aby dodal svým vojákům odvahu
k cestě vpřed, nechal spálit lodě, na kterých do Mexika ze
Španělska připluli. Zmařil jim tak prakticky možnost
návratu, dal jim najevo, že cesta zpět nevede, že musí jen
vítězit. Ono úsloví by tedy vlastně mělo znít: „spálit za
sebou lodě“. Ale když se vžilo a začalo používat i ve
vnitrozemských státech, upravili jej Francouzi do dnešní
podoby: „spálit za sebou mosty“. Traduje se, že Doros nebyl
první, kdo za sebou spálil lodě –před ním prý podobné gesto
provedl např. syrakuský tyran Agathoklés ve 3. st. př. n. l. a
v 11. st. n. l. anglický král Vilém Dobyvatel, ale jeho krajní
opatření bylo zřejmě nejvíce v živé paměti. Takže dnes,
jestliže uslyšíme, že někdo „za sebou spálil mosty“,
znamená to, že zvolil řešení, z něhož nevede cesta zpět.
12. „Lovit v kalných vodách“
- to je úsloví, které patří také do kategorie taktických
manévrů (stejně jako např. „rozděl a panuj“). A jako u
mnohých jiných, i zde pro jeho vznik musíme k slavnému
řeckému bajkáři Ezopovi, který vypráví o rybáři, jenž se
vypravil k potoku, aby si nalovil ryby. Rybář byl zkušený a
proto věděl, že ryby nejlépe berou v kalné vodě po bouřce či
velikém dešti. Jenže zrovna nepršelo a tak si rybář pomohl –
uvázal síť napříč potokem, přivázal kámen na provaz a o kus
dál proti proudu začal uvázaným kamenem kalit vodu. Účel
světil prostředky, ryby zpanikařily a chytaly se do sítě.
Podle dnešních měřítek bychom rybářovo počínání zcela
jistě označili jako nesportovní chování, proti duchu „fair
play“, ale u Ezopa se to takto asi nebralo. Od té doby se toto
úsloví používá všude tam, kde chceme vyjádřit, že někdo
vyvolal zmatek či zamlžil skutečnost, aby tím spíše dosáhl
svého.
F.J.

Lidové pranostiky a pravidla podle
stoletého kalendáře z roku 1815
-

-

V červnu vždy začínají nejlepší rosy padati.
Plný měsíc přináší častěji až k poslední čtvrti a náhlé
bouřlivé větry, které povětří nepokojné činí, také v člověku
rozličnou nedůživost způsobí.
V poslední čtvrti přicházejí obyčejně převeliké bauřky a
přívaly, které od pár skrze přítomné horko na horu
vtáhnutých zase dolu padají.
Když dne 8. prší, tedy pršívá přes celý měsíc; jistě se o dni
24. praví.
Když červen více teplý též suchý, než mokrý jest, tedy jest
vinnému květu prospěšný,obzvláště když teplý déšť brzo
na to přijde.
Půlnoční větry, jestli nejsou velmi ostré a studené, v celém
roce nejsau tak užitečné jako v měsíci červnu, takže
přísloví o tom jest:“Když na Urbana pěkné povětří jest, a
na Víta prší, tedy znamená dobrý aurodný rok.“
Když vinný keř před Vítem odkvěte, bývá dobré víno,
ačkoli podzimek předešlý ne docela pěkný a teplý byl.
Studený a příliš mokrý červen jest všem zrostlinám na
překážce; květoucímu vínu ale velmi škodlivý.
Medard nemá mrazův více, by nezmrzly nám vinice.
Když žežuli po Janě dlauho slyšíme, to má drahotu
znamenati.
Když na den Svatého Jana prší, bývá neaurody na ořechy.
Ze Zemědělského kalendáře 2007 vybral F.Janeček

Muškáty, soutěž a mráz
Nechápu... tolik dní už běhám po naší modré (nikoli zelené)
planetě a stejně jsou některé děje stále mimo horizont mého
chápání... často kroutím hlavou tak, že hrozí, že si ji ukroutím
(čímž bych umožnil spoustě lidí empiricky ověřit pravdivost
jejich tvrzení ve vztahu k obsahu mé hlavy)... leč dál a rychleji
k hlavě pudla...
Vyzývám tímto k veřejnému nepokoji a nebo ke zrušení
soutěže vyhlášené v minulém čísle Měsíčníku našimi
zahrádkáři!!! Proč to, ptá se pozorný čtenář... Inu protože
někteří občané soutěží nefér... již podruhé v krátkém časovém
sledu nám někdo odcizil krásné sazenice muškátů z okna
našeho domu. Důvodů mizení okrasných květin může být
několik...
Například sami zahrádkáři, cítíc se ohroženi krásou
sazenic, poškozují soutěžící, ježto jim nepřejí výhru, a ježto jsou
již ceny stejně rozebrány... jak to tak při podobných soutěžích
chodí...
Nebo jsou tu závistiví soutěžící, kteří pozorujíc své
nevzhledné seschlé sazenice, neustáli psychicky tento stav a jali
se krást...
a nebo lobby prodejců sazenic vykrádá svým zákazníkům
koupené zboží a znovu je vrací do prodeje (ekonomika se
raduje a prodej roste!).
Varianta - polický boj - zní rovněž zajímavě, ale v super
nevolebním roce patrně neobstojí. I když politiku se tu snaží
navléct kdekdo na kdeco... v našich poměrech by i kráva Milka
byla politickým útokem na neohrabanost buldozeru... tak
vlastně proč ne... ještě aby tak přišlo zabavení okrasných květin
státní mocí!!! Nu, s mým náhledem na svět by Charles Dickens
nemohl o Nadějných vyhlídkách ani přemýšlet...
Doufám, že z našich oken se záhadně ztratila poslední
sazenička (ostatně jiné už tam nedáme), a že z nových záhonů
na náměstí se neztratí žádná! No těm, které stále svrbí ruce,
bych rád vzkázal, že kdo krade, může i zabít!
Kéž by zlodějům mráz upálil část těla, kde záda přecházejí
v nohy!
Jirka Heřman Škop
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Zakletá princezna na Boru
Na vrcholu Boru je možno vidět mezi mnoha různými
skalními útvary také zkamenělý zámek a postavu sedící dívky.
Podle pověsti (viz soubor lidových vyprávění z kladského
pomezí Od Homole k Hejšovině autorky Evy Koudelkové, vyd.
nakladatelství Bor, 2006) byla ona dívka dcerou mocného
čaroděje, majitele zámku. V kámen ji proměnil Krakonoš,
protože odmítla vzít si ho za muže. Zámek ožívá každý rok na
Velký pátek v čase pašijí a s ním procitá i princezna. Ve chvíli,
kdy byla zakleta, šila právě košili a v okamžiku svého
každoročního probuzení udělá jeden jediný další steh. Až košili
dokončí, nastane prý konec světa.
Milému příteli V. Šmídovi, jednateli spolku „Ostaš“
v Praze, věnoval velký propagátor turistiky na Policku, polický
knihař Antonín Krtička (1880 – 1952) o zkamenělé princezně
na Boru následující verše:

Čeká snad v konec zakletí,
či v lásku Všehomíra? –

zbloudí-li někdy chodec sem,
ozve se z jeho hrudi vzdech.

Když v machovském kostele
zpívají slavné pašije,
tu kletá panna na Boru
jen na minutu ožije.

Vezme své roucho do rukou,
učiní na něm jediný steh,
pak ruce v klín jí poklesnou
a znovu ztají dech.

Když pašije se domodlí
a kostelem zazní „Amen!“ –
Tu princezna se promění
zas v nehybný kámen.

Tak rok za rokem ubíhá,
až plyne staletí,
jen princezna se nemění
nic ve svém prokletí.

Až roucho svoje dokončí
a ozdobí i jeho lem,
pak zhyne vše, co pod sluncem
a bude soudný den!

Krakonoš snad už lituje
zlobného svého činu
a rád by zase napravil
přetěžkou svoji vinu.

Na Boru, hoře vysoké,
jež nad česko-kladskem ční,
bydlela krásná princezna
a starý otec s ní.

Princezna měla zlatý vlas
a vzácná perla ve vrkočích
jí přetajemně září, svítí,
jak hloubka moře v jejích očích.

Vrací se často na Bor zas
a v tichém přemítání
na lásku svoji vzpomíná,
jíž pomoci už není.

Obnovil zase zahradu,
v níž květin vzácných dýše,
pak zklamán odtud odchází
se smutkem v duši, tiše. –

Uprostřed krásné zahrady
stál její zámek, celý ze zlata
a přepychem velkým zřízena
každá ta její komnata.

V jednom zahradním zákoutí
lesklo se jezírko tmavé
a v něm se denně koupaly
překrásné víly smavé.

Často prý dá se do pláče
nad láskou ztracenou
a z jeho slz celé potoky
ženou se dolinou. – –

Tak – to je konec pohádky,
již zachoval si lid,
bude se věčně vyprávět,
dokud svět bude žít!

A za tou hrdou princeznou
až na skalnatý Bor
jezdíval často Krakonoš,
duch krkonošských hor.

Byl to už hodně starý děd
a plešatý byl k tomu,
že princezna ho nechtěla,
kdo divil by se tomu?

Proto jí snášel poklady
snad ze všech dálných světů
a čekal, že přec uslyší
z jejích úst slibnou větu.

Když pak po čase
zplna jí srdce své zadal,
princezna hrdě jej odbyla,
když odpovědi žádal.

Dávno už krásná princezna
svého milého měla
a s ním pak v době nejbližší
svou svatbu slavit chtěla.

Zdobenými stehy šila si
své roucho svatební
a konala již přípravy
pro slavné svatby dny.

„Můj ženich mladý a krásný je
a rytíř nad vše švarný –
Tvůj pokus získat lásku mou
je, Krakonoši, marný!“

„Návštěvy tvé si nepřeji!“
Tak odbyla jej zkrátka
a nakonec ukázala
na otevřená vrátka.

Krakonoš těžce uražen
mít,
byl odpovědí tou
a vyřkl hlasem hromovým
nad ní sou kletbu zlou.
smíš!“

„Nikdy svou svatbu nebudeš

„Až bude poslední steh na něm
jen,
svět se pak rozpadne a soudný
bude den!“

Pak bouř se rozzuřila krajem,
proud vody stékal s hor
a kletba ducha plní se
a zasahuje Bor.

Tu naráz krásná princezna
se proměnila v kámen
a její roucho nedošité
jí klesá s oblých ramen.

Jezero v hloub se propadlo,
rozpad se její zámek,
a tam, kde její zahrada,
jen šeptá chladný vánek.

Jen divé skály, propasti
a princezniny poklady
pak rozeklály horu
zapadly v nitro Boru.

Celých už tisíc let
zapadlo ve věčnost,
mnohé se v dobro změnilo –
i v mnohou zbytečnost.

Jen princezna tu sedí němá
a smutna v dálku zírá –

Vítr a déšť jí bije v tvář,
tělo jí zdobí zelený mech,

věneček na hlavu nebudeš vít,
nikdy své roucho nedokončíš,
neb jeden steh za rok učinit

Z regionálního časopisu povodí Metuje a Stěnavy
Broumovsko (15.IV.1947) vybral František Janeček

Autobusové spoje za krásami
Broumovských stěn
Od 12. května do 30. září jsou opět v provozu o
sobotách, nedělích a svátcích výhodné autobusové spoje
z Police nad Metují na Hvězdu a na Slavný. Pro informaci
uvádíme jejich přehled:
Police n. Met. aut. st. odj.
Chata Hvězda
Slavný
Police n. Met. aut.st. příj.

10:00
10:11
10:20
10:30

13:00
13:11
13:20
13:30

15.55
16:06
16:15
16:25

18:55 (jen v So)
19:06
19:15
19:25

Od zastávky autobusu dojdete ke kapli a turistické chatě
na Hvězdě, kde se v příjemném prostředí můžete občerstvit.
Z vyhlídky uvidíte Broumovskou kotlinu, Javoří a Soví
hory. Dále pak doporučujeme pokračovat Kovářovou roklí
do Hlavňova nebo po hřebenu Broumovských stěn až na
Slavný. V Hlavňově i na Slavném je pak další možnost
občerstvení.
Využívejte těchto spojů pro víkendové trasy za
odpočinkem a rekreací!
F. J.

Vlastivědné okénko
Školství na Machovsku
/Pokračování z minulého čísla/
V minulém čísle jsme se věnovali škole v Machově, která
byla řízena ještě církevními představiteli. Příjmy učitele
plynuly z několika různých zdrojů. Především to byl sobotáles,
plat vybíraný od majetnějších rodičů dětí. S jeho vybíráním
byly vždycky problémy, obzvláště v neúrodných a válečných
letech. V machovské školní kronice je zápis, že 27.10.1852 byl
sobotáles učiteli zapraven s přinucením vojenské exekuce.
Další vybírání sobotálesu s pomocí vojska bylo v Machově
23.2.1861 a 8.3.1863. V roce 1854 se učitel Jan Ulrich vzdal
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zvýšení platu, když mu budou machovští občané platit řádně,
alespoň ten dosavadní.
Určitý příjem byl i ze zádušního lesa, kterého měl Machov
35 korců (asi 10 ha). Z vytěženého dřeva dostával do roku 1873
učitel 3 sáhy a škola 8 sáhů 6/4 loketního dřeva. Po roce 1873
dodávání dřeva z farního lesa přestalo a zajišťovala ho obec.
Učitel měl také k dispozici školní pole (něco přes 1 ha) a školní
louku (asi ½ ha) a výtěžek z nich mu také zvyšoval příjem. Po
roce 1887 byly však v Machově výnosy ze školních pozemků
přiřčeny škole a ne učiteli.
Každý řídící učitel byl obyčejně regenschorim v kostele a
z této funkce vyplývaly také jisté příjmy. Za hru na varhany a
zpívání při bohoslužbách, svatebních a pohřebních obřadech,
zpívání pašijí a vedení chórového zpěvu. Zpěvák se latinsky
řekne cantor a z tohoto pojmenování přešel tento název na celý
učitelský stav, protože kostelní zpěv a nebo jeho organizování,
vždy zajišťovali učitelé. Učitel obyčejně vedl kostelní a obecní
účty, sepisoval smlouvy o předávání gruntů, dlužní úpisy,
kvitance a poslední vůle. Často býval jediným občanem v obci,
který uměl číst a psát. Ve starších dobách ještě vypisoval
velikonoční zpovědní cedulky. Z toho mu plynul také jistý
požitek. Někdy míval na starosti natahování věžních hodin a
zvonění.
Nezanedbatelný příjem učitelů byl z účinkování v kapelách,
které hrály na tancovačkách, svatbách, pohřbech, procesích a
jiných příležitostech. Tato činnost však občas bývala zdrojem
nepříjemností, protože ne každá vrchnost ji ráda viděla a
tolerovala.
Další příjem měli učitelé z koled. Koledovalo se na Tři
krále (6.ledna), na sv. Dorotu (6.února), na Zelený čtvrtek před
velikonocemi, na sv. Michaela archanděla (29.září), na
posvícení, na sv. Martina (11.listopadu), na sv. Mikuláše
(6.prosince) a sv. Štěpána (26.prosince). Nejdůležitější byla
koleda tříkrálová, kdy lidé přispívali nejvíce. Při koledě na
Zelený čtvrtek dostával učitel hlavně vajíčka, na sv. Michaela
(Michala) bochníky chleba, na posvícení koláče. Koleda byl
jistý lepší druh žebroty a proto byly po roce 1853 učitelské
příjmy (fassí) sestaveny jinak, již bez příjmů z koled.
V Machově se však podle učitele Josefa Zídky (1886 – 1964)
koledovalo až do roku 1868.
Z těchto příjmů však musel učitel platit výslužné starému
učiteli, který byl v penzi a vydržovat svého pomocníka. Tady
docházelo k třecím plochám ve vztazích učitelského pomocníka
a jeho nadřízeného a později, když zestárl a šel na výměnek,
byl zase odkázán na milost mladšího kolegy. To nebylo nijak
záviděníhodné a záleželo velice na charakteru obou a jejich
nadřízených, aby byl takový život snesitelný.
Pro zlepšení vzdělanosti žáků a mládeže byla založena
v Machově školní knihovna. Stalo se tak iniciativou kaplana a
katechety P.Meinharda Františka Dvořáka OSB, který
v Machově působil v letech 1862 –1865. Ten totiž knihovně
daroval své vlastní knihy, které utvořily základ fondu. Několik
knih zakoupil z příspěvků obcí přiškolených k Machovu.
Knihovna byla zapsána v „Dědictví maličkých“, což byl jakýsi
knižní klub vydávající křesťanskou literaturu za velmi nízké
ceny.
Zpočátku se knihovně dařilo dobře, protože v okolí žádná
veřejná knihovna nebyla a tak byla hojně navštěvovaná. Lidé za
vypůjčení knih dávali dobrovolný příspěvek a z těchto peněz se
kupovaly knihy další. V roce 1865, když P.Meinhard
z Machova odcházel měla knihovna 311 čísel v 335 svazcích.
Po něm převzal vedení knihovny kaplan P.Amand Augustin
Dimter OSB a pečoval o ni do 30.7.1870. Dne 15.8.1870 napsal
opat Jan Nepomuk Rotter představenstvu machovské obce
dopis, v kterém oznamuje přání nedávno zemřelého
machovského faráře P.Romana Kozáka OSB (+ 24.6.1870).
Ten totiž odkázal kapitál 100 zl. W.W. pro školní machovskou
bibliotéku, z jehož úroků se má po dohodě s místním farářem

nakupovat každoročně několik užitečných knih pro školní
knihovnu. Současně machovské obci tuto částku předal.
Knihovnu pak převzal P.Gerard Josef Pospíšil OSB, který o ni
pečoval velmi horlivě, takže když v dubnu 1872 odcházel
z Machova čítala knihovna 460 děl v 490 svazcích.
Tenkrát bylo zvykem si významné události připomínat
vykonáním slavnosti, po které byly vysazovány pamětní
stromy. K jedné takové došlo, když si 24.4.1854 náš císař
František Josef I. vzal za manželku Alžbětu, dceru knížete
Maxe von Beiern, která byla více známá pod přezdívkou „Sisi“.
V Machově se tento den v 9 hod. dostavily svátečně
oblečené školní dítky na slavné bohoslužby do kostela. Po mši
sv. se v doprovodu učitelů, spolků s prapory a hudbou odebrali
v procesí na místo určené k sázení stromků. Místní farář
P.Kajetán Eger OSB obstaral 8 mladých stromků z lesní školky
bezděkovského lesního Karla Kohla, školní mládež je donesla
až na místo sázení u cesty kolem fary vedoucí na městečko.
Shromáždění zde vykopalo díry pro stromky, farář pronesl
oslavný projev, hudba zahrála hymnu a první stromek na počest
Jeho Veličenstva zasadil na louce u čp.14 vybraný hoch Jan
Duba z Machova. Shromáždění provolalo 3x Sláva za
doprovodu tympánů, trumpet a palby z ručnic příslušníků c.k.
finanční stráže.
Druhý stromek na počest manželky Alžběty byl zasazen na
louce příslušející mlýnu, školním děvčetem Františkou
Thérovou z Machova.
Další stromky byly zasazeny na počest manželského páru a
excísaře Ferdinanda I. Dobrotivého vždy jedním chlapcem a
jedním děvčetem z obce za kterou stromky sázeli. Vpravo
holdovací strom Machova, vlevo Nízké Srbské, vpravo
Náchodské Lhoty, vlevo Polické Lhoty, vpravo místního
duchovenstva a učitelů, vlevo obce Bělého.
O stromky se bude starat školní mládež a rodiče na to mají
dohlížet. Děti, které stromky sázely, byly farářem obdarovány
knížečkou křížové cesty a stříbrným dvacetníkem. Chudí
dostali na faře almužnu.
Přesně za dva roky potom byla tato slavnost zopakována a
naproti každému tomuto stromku byly vysazeny javory.
Celkem tedy v Machově vysadili na počest a k ochraně
Nejvyššího Majestátu 16 holdovacích stromků.
Jak již bylo řečeno dříve, školní děti z Bělého docházely
v létě do školy v Machově a v zimě docházel machovský učitel
vyučovat do Bělého. Posledním byl podučitel Josef Hanuš,
pozdější řídící ve Vysoké Srbské. K výuce sloužila místnost
v čp.23, která patřila jakémusi Hejnyšovi a poslední čas se
vyučovalo ve výměnku statku u Jirků (čp.40). Výnosem
zemské školní rady ze dne 24.11.1873 byla zřízena v Bělém
samostatná jednotřídní škola s českým vyučovacím jazykem.
Bělské obci byla stanovena 5-tiletá lhůta k získání co nejvíce
vlastních prostředků na stavbu nové školy.
Škola v Bělém byla prozatímně otevřena v tmavé a vlhké
chaloupce čp.50, patřící jistému Lokvencovi a vyučování zde
bylo zahájeno 1.1.1874. Prvním učitelem zde byl ustanoven
Karel Cihlář narozený 3.4.1850 v Suchém Dole čp.89, syn
krejčovského mistra Josefa Cihláře ze Suchého Dolu čp.102 a
Veroniky dcery Josefa Klimeše sedláka v Suchém Dole čp.51.
Jeho služné činilo 350 zlatých a machovskému katechetovi,
který musel do Bělého docházet na výuku náboženství, byla
stanovena náhrada 46 zlatých. První ji pobíral kaplan P.Gerard
Josef Pospíšil OSB.
Karel Cihlář pocházel z početného a významného rodu
v Suchém Dole. Jeho starší bratr P. Roman Augustin Cihlář byl
představeným (qvardiánem) kapucínského řádu v Chrudimi a
pak vikářem kapucínů (OMFC) ve Falknově (dnes Sokolov) a
nakonec v Praze. Byl také přítomen při svěcení nově postavené
školní budovy v Suchém Dole v roce 1879. Zemřel v Praze, ale
pohřben je v Polici nad Metují.
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Jeho synovec P. Augustin Cihlář byl administrátorem
v Bohuslavicích, kde je také pohřben. Jeho neteř Anna
Cihlářová byla učitelkou na Pardubicku. Další člen rodu Adolf
Cihlář byl řídícím učitelem v Ruprechticích. Většina doby
téměř 200-leté historie tohoto rodu v Suchém Dole však byla
spojena s hořejším mlýnem čp.7.
Učitel Karel Cihlář však v Bělém dlouho neučil.
Onemocněl souchotinami a 14.9.1874 zemřel v Bělém v čp.50
ve věku 24 let. Po něm převzal vyučování František Grolopper
z Machova a pak ještě Josef Veselý. Katecheta P.Jindřich
Václav Rajm OSB, který zde vyučoval náboženství, na zásah
inspektora J.K.Hraše, byl pověřen vyučováním počtů a
mluvnice a stal se výpomocným učitelem v Bělém na téměř 2
roky.
Dne 11.6.1876 byl položen a slavnostně posvěcen
machovským farářem Viktorem Muníčkem základní kámen ke
školní budově v Bělém. Předcházely tomu však problémy
s chybnými výkresy, které musely být 2x vráceny c.k. zemské
školní radě k přepracování a tak sice stavba zdárně
pokračovala, ale obec nedostala zemskou podporu, protože
stavební plány byly dodány pozdě. I když starosta František
Vintr a František Tér jeli do Prahy na zemský výbor,
nepochodili zde a tak obec musela stavět na vlastní náklady,
bez státní dotace. Dne 1.1.1877 byla nová školní budova P.
Viktorem Muníčkem slavnostně vysvěcena a 4.1. do ní
uvedeny školní děti. Slavnostní řeč pronesl machovský a bělský
katecheta P.Jindřich Rajm.
Této škole se však budeme později věnovat samostatně a
tak se vrátíme zpátky do Machova. Po řídícím Janu Ulrichovi
nastupuje 1.9.1872 Vácslav Reichart, pocházející z Rychnovka
u Jaroměře, který do Machova přišel z Police, kde 17 let učil.
Ihned po příchodu zvelebil školní zahradu, která byla do té
doby velice zpustlá a několik dalších let se ji intenzivně
věnoval. Bohužel 18.7.1875 mu ji 3 vandalové silně zpustošili,
na 70 stromků růžových i ovocných polámali a zničili veškerou
zeleninu. Prý ze msty za tresty pro nedbalé posílání dětí do
školy. Tento čin byl zopakován znovu o vánocích roku 1876,
kdy mu Václav Volavka podruh z Machova a Josef Škoda
podruh z Vysoké Srbské vytrhali 82 růžových stromků a
prodávali je v lázních Chudoba. Byli dopadeni a odsouzeni c.k.
krajským soudem v Hradci Králové k pětiměsíčnímu vězení a
pokutě 123 zl. Tento vandalizmus pan řídící velice těžce snášel
a považoval to za veliké zneuctění jeho práce. Jinak však po
příchodu do Machova zavedl mnoho novot, např. školní výlety
a školní divadlo, které každoročně s dětmi prováděl.
Dne 2.3.1873 byl uveden do funkce druhý učitel v Machově
Josef Veselý, rodák z Louňovic pod Blaníkem. V Machově učil
do konce školního roku 1887/88 a od 15.9.1888 se stal řídícím
učitelem v Polici po Josefu Hamzovi. Tak jako většina učitelů
v té době se věnoval chovu včel a byl prvním předsedou
včelařského spolku v Polici.
Dne 25.5.1873 byl slavnostně vysvěcen školní prapor
machovských dítek. Prapor byl zhotoven z červeného damašku
na kterém byl z jedné strany obraz sv. Václava ve stříbrném
věnci a z druhé strany zlatem vyšitá písmena „Sv. Václave
oroduj za nás, dítky své“. Matkou praporu byla Františka
Šrůtková, manželka Jana Šrůtka rolníka z Nízké Srbské, která
darovala a přivěsila krásnou stuhu. Prapor byl pořízen
iniciativou místních duchovních a řídícího Vácslava Reicharta
nákladem 153 zl. 25 kr. Slavnost svěcení se konala na náměstí
u sochy Panny Marie za asistence P.Jana Marela faráře
pasterkovského, P. Gerarda Pospíšila OSB kaplana v Polici,
dříve v Machově a P.Jindřicha Rajma OSB kaplana v Machově.
Světitelem byl místní farář P.Viktor Muníček OSB, který právě
tento den slavil své abrahamoviny.
Dne 2.6.1873 výnosem okresní školní rady byla v Machově
zřízena trojtřídní škola. Počet žáků už totiž přesahoval 300.

Třetí místnost pro třídu získala škola v budově čp.22 u Václava
Kubečka, kde potom v roce 1880 byla zřízena ještě čtvrtá třída.
Koncem července 1873 zavítala do Machova významná
návštěva. Na své cestě zdejším krajem se zastavili ve škole
Josef Jireček, bývalý ministr kultu a vyučování a spisovatel
z Vídně se svým synem Josefem, profesor Josef Gindely,
historiograf a učitel korunního prince Rudolfa, baron Joseph
Alexander von Helfert, president Společnosti pro zachování
uměleckohistorických památek, bývalý státní sekretář a
ministerský rada z Vídně a purkmistr Tůma z Vysokého Mýta.
Ostatně Jireček s Helfertem byli původem také z Vysokého
Mýta. Prohlédli si školu a protože už byl večer 30.7.,
přenocovali zde. V.V.Tomek píše, že jen dva, tři prý
přenocovali u jakéhosi Wintera. To však není zas tak důležité,
jisté je, že ráno 31.7. posnídali na faře v Machově u P.Viktora a
setkali se zde s historiografem V.V.Tomkem, který byl jejich
dlouholetým přítelem a který sem přišel z fary
v Martínkovicích, kde trávil svůj prázdninový čas. Společně si
vyšli na Hejšovinu, odkud viděli Sněžku a přes Wünschelburg
(Radków/PL) došli na faru do Martínkovic, kde opět
přenocovali. Řídící Vácslav Reichart byl touto návštěvou velice
potěšen a proto jí věnoval ve školní kronice dostatek prostoru,
aby vyzdvihl také trochu svoji osobnost. Ostatně koho by
taková vzácná návštěva nepotěšila. Už proto, že podobně
významné osobnosti od té doby Machov neviděl.
Třetím učitelem v Machově byl jmenován 1.8.1874
František Josef Grolopper (Grolloper) rodák z Hronova, do té
doby mladší učitel ve Velkém Poříčí. Byl také kapelníkem
vojenské hudby. Zasloužil se o založení ochotnického divadla
v Machově. Za počátek ochotnického divadla je považován den
15.8.1875, kdy byla předvedena Pflegrova hra „Kapitola I. II.
III.“, která sklidila velký úspěch. Jistě byl i u pořízení opony
pro ochotnický spolek v roce 1876, kdy zakoupili oponu
z Hronova, na které byl vymalován náchodským malířem
Šrůtkem Hronov, jak vypadal kolem roku 1850. Tato vzácná
textilie byla kolem roku 1900 zakoupena hronovským
městským museem zpět.
Bohužel učitel Grolopper trpěl jakousi plicní chorobou,
často míval zdravotní dovolenou a 14.12.1887 zemřel na zánět
mozkových blan. Pohřben je na starém hřbitově v Machově, ale
náhrobek se nedochoval.
Jeho sestra Matylda, narozená roku 1861 si vzala
machovského kameníka Josefa Štěpánka a žila až do ovdovění
v Machově. Křestními kmotry jí byli manželé Janků z Hronova,
s kterými si až do konce jejich života dopisovala. Karel Janků
byl učitelem Aloise Jiráska a jejich vzájemnou korespondenci
darovali litomyšlskému museu. Matylda Štěpánková totiž žila
ke konci svého života u dcery v Litomyšli, kde 21.1.1933
zemřela.
Dne 13.11.1874 byla Anna Reichartová, manželka řídícího,
ustanovena industriální učitelkou v Machově.
Řídící učitel Vácslav Reichart pořádal v roce 1874 dva
školní výlety. Jeden pěšky na Bor a druhý na žebřiňácích do
Adršpachu. Pro velký úspěch v roce 1876 jeli znovu na sedmi
žebřiňácích do teplických skal, navštívili Čapí vrch a
Bischofstein, kde dostali občerstvení na náklady obcí Machova
a Nízké Srbské. Chtěli si ještě v Dědově prohlédnout parní stroj
v továrně Františka Suidy, ale pro pokročilost času to už
nestihli. Parní stroj byla v té době ještě stále novinka, kterou
děti na vesnici neměli možnost vidět. První vlak poháněný
párou přijel do Police teprve před rokem.
Za působení řídícího Reicharta přešla 1.2.1875 správa
školní knihovny na učitele. Do této doby ji spravovali kaplani.
Pro zpestření ještě dvě perličky ze školní kroniky. Dne
5.6.1874 obdržela školní rada v Machově dopis „by
navštěvování hospod a tančíren, jakož i práskání bičem a
střílení z bambitky u školní budovy zamezila“.
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Dne 7.11.1874 dostala okresní školní rada oznámení, že
Josef Veselý, druhý učitel, bez důležité příčiny žáka J. Kuhna
nezákonně bil. Z toho dovozuji, že když měl učitel důležitou
příčinu, mohl žáka bíti. Mnohý učitel teď zasněně řekne –
idylická doba.
Koncem srpna 1876 zažádal řídící Reichart po 45-leté
učitelské službě o propuštění a výslužné. Dne 2.5.1877 dostal
kladné vyřízení. Ještě 12.7.1877 však pořádal školní výlet do
Chudoby a uhelných dolů. Od 1.9.1877 přišel do Machova jeho
nástupce Jan Berger, narozený 6.9.1830 ve Slatině nad Úpou,
kde byl řídícím 12 let. Jeho manželka Anna Bergerová, rozená
Řepková byla sestrou machovského faráře P.Norberta Karla
Řepky OSB (1840-1888) a tedy pocházela z učitelské rodiny z
Hořiček. V roce 1877 začíná učit jako industriální učitelka
v Machově.
Dne 24.4.1879 byla v Machově opět stromková slavnost k
25.výročí sňatku císařského páru, Jeho Veličenstva císaře
Františka Josefa I. a císařovny Alžběty. Tento den po slavných
bohoslužbách se školní mládež shromáždila u školy, kde byla
zarecitována báseň „Vnuk a děd“. Potom byly chlapcem a
děvčetem zasazeny 2 kaštany (jírovce) omotané černožlutou
stužkou a u nich zaraženy 2 kolíky omotané červenobíle. Další
2 kaštany byly zasazeny v Nízké Srbské.
Školních dětí v Machově přibývalo a tak bylo nutno zřídit
čtvrtou třídu. U Václava Kubečka v čp.22 v Machově byla
pronajata další místnost a od 16.9.1880 v ní začíná vyučování.
Celkem bylo tehdy v machovské škole 402 žáků. Okolní obce
byly s tímto stavem nespokojeny a tak žádají o odškolení.
V roce 1884 byla odškolena obec Řeřišné a přiškolena
k Bělému. Za dalších 11 let potom byla odškolena obec Nízká
Srbská. O tom však později.
Čtvrtým výpomocným učitelem se stává František Kořínek
z Lomnice nad Popelkou, dosavadní výpomocný učitel
v Bystrém u Stárkova. Dlouho zde však nepobyl, 14.9.1881
nastupuje místo učitele v České Metuji. Místo něj byl
v Machově ustanoven Alois Němeček z Librantic, který
nastupuje 22.9.1881. Bohužel se zjistilo, že nemá potřebné
učitelské zkoušky a tak byl na jeho místo vypsán konkurs.
/Pokračování příště/
Jiří Kohl

Polická univerzita volného času
aneb Z lavic polické Alma Mater
Poslední akcí jarního semestru 7. ročníku Polické univerzity
volného času byl výlet do polské Wroclawi. V 7 hodin ráno ve
čtvrtek 17. května se účastníci sešli před polickou radnicí, kde
nastoupili do přistaveného autobusu a pod vedením pana
Miloše Puschmanna
vyrazili spolu s lektorem zájezdu,
polickým farářem Marianem Lewickým přes hraniční přechod
Náchod- Běloves směrem na Wroclaw. Po celou cestu nás
provázel neustálý déšť a tak jsme jen uvítali, když oba
jmenovaní se chopili mikrofonu a poskytli nám ty
nejzákladnější informace o cíli naší cesty, městu, které má
přídomek „město sta mostů“ (ve skutečnosti jich je 122).
Dověděli jsme se tak nejen o historii, ale i současnosti této
dolnoslezské metropole. Město bylo podle legendy založeno
českým knížetem Vratislavem I. (vládl v letech 915 – 921), ale
za datum vzniku města se pokládá až rok 1000, kdy zde bylo
ustaveno římskokatolické biskupství. V roce 1138 se stalo
hlavním městem celého Slezska, od roku 1327 bylo součástí
Koruny české a v roce 1742 bylo připojeno k Prusku. V 19.
století se Wroclaw stává jedním z nejvýznamnějších měst
v Německu pod jménem Breslau. Koncem 2. světové války
bylo město prohlášeno za pevnost (Festung Breslau), boje zde
trvaly 3 měsíce a v důsledku toho bylo asi 70% města zcela
zničeno. V Polsku tak byla Wroclaw po Varšavě druhým
nejpostiženějším městem. Po 2. světové válce Wroclaw
připadla Polsku, všichni němečtí obyvatelé byli vysídleni a

jejich místo zaujali Poláci, převážně z východních oblastí, které
byly připojeny k Sovětskému svazu, zejména ze Lvova. Dnes
jsou Wroclaw a Lvov partnerskými městy. Současná Wroclaw
je vlastně jedno velké staveniště, opravují se ulice, probíhá
výstavba nových budov, rekonstrukce starých domů a to
způsobuje obyvatelům mnoho nepříjemností. I my jsme na své
kůži poznali jednu z těchto bolestí - dopravní problémy
v důsledku uzavírek, které dopravu blokují.
Díky těmto dopravním problémům jsme dorazili k prvnímu
cíli naší cesty, kterým byla Panorama Raclawicka, s menším
zpožděním a byli jsme nuceni na prohlídku asi hodinu čekat,
než na nás došla řada. Čekání jsme využili k získání mnoha
informací o této atrakci z nainstalovaných monitorů. Jedná se o
rozměrné plátno sestavené z mnoha dílů, jehož velikost je asi
120 x 15 m, znázorňující bitvu, která se odehrála 4. dubna
1794. Byla to jedna z bitev o nezávislost Polska, ve které polští
povstalci pod vedením Tadeusze Kościuszka porazili vojska
ruská. Obraz namalovali Jan Styka a Wojciech Kossak v letech
1893 – 94 a původně byl umístěn ve Lvově. Po připojení Lvova
k Sovětskému svazu po 2. světové válce bylo obrovské plátno
převezeno do Wroclawi, kde mělo být opět vystaveno.
Rekonstrukce obrazu probíhala v letech 1967 – 84 a důvodem
neúměrné délky rekonstrukce byla citlivost tématu pro tehdejší
komunistický režim, totiž porážka ruských vojsk. Práce se ve
skutečnosti rozběhly až po roce 1980, pro plátno byla
postavena k tomuto účelu speciální budova – Rotunda a 14.
června 1985 bylo panorama slavnostně zpřístupněno veřejnosti.
Panorama působí na diváka vskutku impozantně již svou
velikostí (pro srovnání – známé Maroldovo panorama Bitvy u
Lipan v Praze má rozměry asi 95 x 11 m), ale i skvělou
perspektivou, které bylo docíleno malířskou technikou,
osvětlením a dalšími technickými kouzly. Venkovská chalupa
nebo stromy skutečně jakoby vystupovaly z obrazu a
přecházely do naaranžovaného terénu před obrazem a tak celé
panorama jistě zanechává v divácích silný dojem.
Po prohlídce panoramatu následoval přesun autobusem
přímo do historického centra Wroclavi, za války těžce
poškozeného, nyní však již znovu obnoveného. Po krátké
procházce přes „Most milenců“ přicházíme k přístavišti gondol,
do jedné z nich nasedáme a absolvujeme plánovanou projížďku
po Odře, bohužel, doprovázenou nepříjemným chladným
větrem. Po návratu do přístaviště spěcháme k autobusu, kde
většina účastníků přijímá s povděkem přísun kalorií v podobě
dobré horké kávy, kterou ochotně připravil řidič, pan Zbyněk
Rak. Poté se hlavním průvodcem stává pan farář Lewicki, pod
jehož vedením a s jeho bohatým a zasvěceným komentářem
(pochopitelně, vždyť v těchto místech prožil kus svého života
při svých studiích na semináři) jsme prošli historické centrum
s mnoha kostely, prohlédli si Rynek s mnoha výstavnými
měšťanskými domy a budovou radnice, krásnou ukázkou
gotiky ze 13. století a na závěr navštívili katedrálu, vznešenou
gotickou baziliku, jejíž vznik se datuje do 13. – 15. století. Pak
už zbývala jen cesta k autobusu a návrat do Police. Účastníci
byli s výletem jistě spokojeni a přes nepřízeň počasí si odnášejí
mnoho hezkých dojmů.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se o hezký
výlet zasloužili, vedoucímu výpravy panu Miloši
Puschmannovi, vzornému průvodci panu faráři Lewickému,
panu řidiči Zbyňkovi Rakovi a v neposlední řadě „autorce“
výletu paní starostce Idě Seidlmanové.
P.S. Po „sportovní“ březnové přednášce pana Fejtka
následovala výzva pro posluchače PUVČ k účasti na Polickém
vandru. Ale ať jsem se při tomto vandrování díval kolem sebe
jak chtěl, nepotkal jsem z nich žádného, tedy kromě paní Idy,
která samozřejmě k Polické univerzitě neodmyslitelně patří.
Snad to tedy bude příští rok lepší!!! Hezké prázdniny a na
podzim opět na shledanou ve školních lavicích.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ
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„Kdes‘ nechal lyže?“
A nebo také: „Vždyť přece není sníh“, případně: „Čím to
mažeš?“ Tyto otázky slýchám od loňského léta, kdy jsem začal
chodit s holemi, poměrně často. Pokud je zjevné, že se mi
dotyčný posmívá, tak si ho buď nevšímám nebo ho ujistím, že
za rohem jsou dvoumetrové závěje. Když mám pocit, že se
naopak zajímá o to, co dělám, tak se zastavím a popovídáme si.
Při nedávné reakci: „ …To by chtělo sníh, takhle to není
ono…“, jsem se rozhodl, že napíšu tento článek. A musím
oponovat: „Naopak, TO JE PŘESNĚ ONO!“
Loni v létě jsem totiž poznal nový sport, který výrazně
ovlivnil můj další život – a ten se jmenuje NORDIC
WALKING, nebo po našem SEVERSKÁ CHŮZE. Není to nic
nového, ale objevení pro širší veřejnost se datuje do Finska
devadesátých let minulého století – a koncem roku 2003 bylo
v Evropě již více než 3 000 000 lidí, kteří Nordic Walking
aktivně provozují.
Tak o co vlastně jde? Je to chůze se speciálně navrženými
holemi, které jsou podobné běžeckým. Jejich použití umožňuje
velice efektivní pohyb bez ohledu na věk i aktuální fyzickou
kondici a dá se bez výrazných investic provozovat v každém
ročním období. Severská chůze je mnohem méně náročná než
běh, ale v ničem si s ním nezadá v účinnosti, navíc je mnohem
bezpečnější. Kromě hůlek a slušné obuvi nevyžaduje žádné jiné
vybavení, dá se provozovat v jakémkoliv terénu a s gumovými
„botičkami“ i ve městě. Pomůže při hubnutí i zvyšování
kondice, senioři pak při chůzi s holemi získají pocit bezpečí
hlavně na klouzavém povrchu, při mokru nebo v obtížném
terénu.

Moje seznámení se severskou chůzí proběhlo v lázních.
Tehdy jsem byl v tak bídném fyzickém stavu, že jsem měl
problém dojít půl kilometru na Vincentku. Když jsem si
zapůjčil hole, tak jsem okamžitě vyrazil do lesa na procházku a
neměl žádné problémy po strmých pěšinách, klouby vůbec
nebolely a na „první pokus“ jsem urazil přes dva kilometry ve
velmi náročném terénu, něco do té doby pro mě naprosto
nepředstavitelného.
Dnes, když ve městě potkám staršího člověka, jak se
„vleče“ o jedné holi, nakloněný na jednu stranu, protože ta hůl
je krátká a ještě je u toho „zkroucený jako paragraf“, tak ho
lituji.
Přitom severská chůze, nebo chcete-li Nordic Walking by
mu mohly pomoci.
Co se při této technice chůze děje? Při správně nastavené
délce holí (jsou teleskopické,
takže to není problém) si
chodec
okamžitě
srovná
držení těla. Často vyrážím
z domu a záda mě bolí tak, že
bych se normálně neudržel ve
vzpřímené poloze. Opřu se do
hůlek a tím si záda „vytáhnu“
do správné polohy a po
několika krocích se páteř
„srovná“ natolik, že mohu
chodit již normálně. Navíc si
chodec pohybem rukou procvičí při chůzi celé tělo. Při správně

prováděné severské chůzi se totiž zapojuje až 90 % svalů
včetně prstů. Opírání o hole snižuje zatížení kyčlí a dolních
končetin. V literatuře se uvádí, že nohám a kloubům se o cca 40
% uleví – a to mohu potvrdit. Když si vyjdu ven s holemi, tak
mě z procházky nebolí nikdy nohy, ale vždycky ruce.
Když tvrdím, že si při severské chůzi procvičíte i prsty, tak
si z nikoho nedělám legraci. Když se podíváte na první
rozfázovaný „čtyřobrázek“ chodce, tak na poslední čtvrté fázi
mu hůlka u pravé ruky tak podivně „visí“.
V tuto chvíli si tedy musíme říci něco podrobněji o
používaných holích i o tom, co je na nich speciální a co dělá
Nordic Walking tak výjimečným. Chodit by se dalo
samozřejmě i s lyžařskými holemi. V obchodech se také dají
koupit tzv. „trekkingové“ hole, které jsou velmi podobné. Ten
hlavní rozdíl totiž dělají poutka. Na následujícím obrázku jsou
nejdříve „klasická“ poutka tak, jak je známe z lyžování a která
jsou také u běžných chodeckých holí. Takové poutko je oporou
pro ruku při „odpíchnutí“ hole. V prostřední části obrázku jsou
poutka používaná u holí pro Nordic Walking.

Tato poutka jsou párová, tedy jiná pro levou i pravou ruku a
nedají se zaměnit. Pevně se uchytí a způsobí to, že je hůl k ruce
„jako přišitá“, to vidíte ve třetí části obrázku. Toto poutko je
k užitku naopak při návratu hole. Při „odpíchnutí“ pevně
stiskneme rukojeť a poutko v tu chvíli nepotřebujeme. Jakmile
je ruka i hůl vzadu, tak chodec rukojeť hole pustí a vrací ruku
dopředu. V tu chvíli poutko drží hůl v dlani i když jsou prsty
rozevřené, aby ji bylo možné opět vepředu stisknout a
„odpíchnout“ se. Takto střídavě rukojeť hole tiskneme –
pouštíme, takže nejenom celá paže, ale i prsty při chůzi pěkně
cvičí. Tuto techniku už je nutné postupně nacvičit, ale to přijde
časem samo. Zpočátku chodec drží hole pevně a postupně se
jejich vypouštění v zadní poloze naučí. Tato technika držení
holí má mimo jiné i tu výhodu, že pak ani při delší procházce
nebrní prsty, protože jsou pěkně rozhýbané.
V zahraničí jsou již zcela běžné skupinové výlety se
cvičením, ale i u nás se již nabídka podobných akcí začíná
objevovat. Pro získání dalších informací, ať již o akcích,
lekcích chodecké techniky nebo možnostech nákupu vybavení
si stačí „vyťukat“ do internetového vyhledávače „nordic
walking“ – a svět severské chůze máte před sebou.
Možná na závěr informace, na kolik to přijde korun. Já
používám obyčejné „kecky“ a hůlky za třista korun. Speciální
boty se ale dají koupit i za víc než čtyři tisíce a hůlky
„jakbysmet“. Takže „seversky“ chodit se dá jak levně, tak
draho.
S pozdravem, který je zároveň i odpovědí na otázku
v titulku – „lyže jsem zlámal ve dvaasedmdesátém“ – se s vámi
loučím a doufám, že nás brzy bude „nordicky“ chodit více.
Vladimír Beran

Koupím byt do osobního vlastnictví nejlépe
3+1 v Polici nad Metují, případně blízkém okolí.
Kontakt: tel.: 723 139 330
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Něco z minulosti mlýna
v Mezihoří
V 18. století stavěla benediktinská vrchnost v Broumově
a okolí několik mlýnů, které potom pronajímala. Právě
v této době postaven také mlýn v úzkém, a dosti
nepřístupném údolí při potoku Ledhujka pod obcí Radešov.
Místo bylo vybráno nejspíš proto, že mohlo být využito
bystrého toku a spádu potoka k pohonu vodního kola.
Říkalo se tam v Mezihoří. Mlýn byl osamělý a cesty k němu
špatné a neschůdné. Ke mlýnu se jezdilo z Petrovic přes
Žděřinu, protože údolím to nešlo pro bažiny. Z Police vedla
údolím vozová cesta, většinou také mokrá. Ta byla při větší
vodě zcela zaplavená a potom se muselo přes Radešov. Pro
chodce byl zřízen chodník asi 80 cm vysoký a stejně široký,
po kterém se chodilo do Police. Po několikaletém
pronajímání vrchnost kolem roku 1840 mlýn prodala.
Tím nastala zásadní změna. Mlýn koupila rodina
Vitvarova z Radešova, která mlýn provozovala a v něm
hospodařila. Ke mlýnu přiléhaly okolní louky a také polnosti
nad mlýnem u Žděřiny. Mladší ze dvou synů, Matěj Vitvar,
se oženil s bohatou nevěstou z velkého statku Kollertova ze
Žďáru (u Šebelů) a převzal mlýn. Měli pět dcer a jediného
syna, který v mladém věku (15 let) zemřel.
V Polici bylo několik mlýnů. Pod Policí měl mlýn Pohl –
říkalo se mu „pekařský“. V dřívější době bylo zvykem, že
mlynářští chasníci chodili do světa na vandr - říkalo se jim
krajánci. Buď si hledali práci po mlýnech, nebo mlynářští
synci šli do světa na zkušenou. A tak se stalo, že do
„pekařského“ mlýna přivandroval chasník Josef Beyer
z Pruska (Hohendorf bei Sachsmütz) a v tom mlýně přijal
práci. Časem se seznámil z jednou z dcer Vitvarových
z Mezihoří a oženil se s ní. Obdrželi spolu mlýn a tak se
majitelem mlýna stal Josef Beyer s manželkou a tím
nastoupil v Mezihoří rod Beyerů.
Pohon mlýna obstarávalo vodní kolo na svrchní vodu a
pohánělo mlýnské složení s pískovcovými kameny na mletí
obilí. Mlelo se ve dne v noci. Později se zaváděl nový druh
umělého kamene (tzv. francouzský) a pískovcové kameny se
postupně vyměňovaly za francouzské. Kromě provozu
mlýna Beyerovi také pekli chléb a při mlýně měli i
hospodářství. Beyer přistavěl k mlýnu pilu k řezání na jeden
plech, tj. jeden pilový list (byla to tzv. pila „jednuška“).
Manželé Beyerovi měli 7 dětí, pět děvčat a dva chlapce.
Po otci převzal mlýn syn předešlého majitele, též Josef
Beyer s manželkou. Za jejich hospodaření postavili novou
stodolu, nový chlév a nad chlévem nové obytné místnosti.
Beyer byl velmi podnikavý. Rozšířil a vylepšil zařízení pily
i mlýnského provozu. Stalo se, že mlynář v „pekařském“
mlýně zařídil nové mlýnské stroje a celé mlýnské zařízení
přestavěl. Beyer měl obavy, že v Mezihoří nebude co mlít
nebo jen málo. Chtěl si pomoci jinak a rozhodl se, že by
mohl mít výčep piva – takovou malou hospodu. Zažádal o
povolení městskou radu v Polici a povolení dostal.
Potřeboval však dobrý sklep, který u mlýna nebyl a ani
nebylo vhodné místo pro jeho zřízení. Naproti mlýnu za
potokem, v lesnaté a skalnaté sráni by mohl být dobrý sklep,
ale les patřil Polici. Beyer chtěl od města kousek pozemku
pro sklep koupit. K odprodeji nedošlo, ale byl zatím
dohodnut pronájem pozemku na stavbu sklepa s tím, že
k prodeji dojde později (a tento stav trvá dodnes). Tak tam
byl postaven sklep a nad ním pěkná velká chatka. Sklep
sloužil k uchování piva a chata na přespávání pracovníků ve
mlýně nebo na pile.

V roce 1864 se stavěla silnice Mezihorním údolím
z Petrovic do Police. Tím mlýn velice mnoho získal a už to
nebylo tak opuštěné místo. Také později, postavením
železnice v roce 1875, probíhal údolím v Mezihoří čilý
dopravní ruch. Tím se oživil i provoz mlýna a zvláště pak
pily, kam byl příjezd celoročně bez obtíží (dříve se dříví
dováželo převážně v zimě na saních do zásoby na letní
měsíce). Provoz pily mohl být díky snadné dopravě rozšířen
a pila dále modernizována. Josef Beyer ml. byl třikrát ženat.
Měli několik dětí, ale zůstal jim pouze syn Rudolf a dcera
Berta (příčinou bylo snad špatné prostředí v Mezihoří, že
tamní obyvatelé se nedožívali vyššího věku, zvláště děti).
Dalším nástupcem a majitelem mlýna a pily byl Rudolf,
syn Josefa Beyera ml. s manželkou Annou Královou
z Ledhuje. Vedli mlýn a pilu a hospodařili spolu několik let.
V roce 1914, po vypuknutí 1. světové války, musel Rudolf
narukovat. Byl nasazen na bojiště východní fronty. Na
následky zranění a vysílení zemřel v Haliči, kde je také
pochován. Měli synka Josefa, kterému byly dva roky, když
otec odjížděl do války. Po válce se vdova po Rudolfovi
vdala a jejím manželem se stal Adolf Tér z Petrovic.
Manželé Térovi měli dvě dcery. Syn Josef Beyer nejml.,
který se měl stát dalším nástupcem a majitelem Mezihoří,
zemřel v mladých letech a tím také skončil a vymřel rod
Beyerů.
Manželé Térovi vedli mlýn, pilu i hospodářství. Na
počátku 2. světové války byl úředně zastaven mlýnský
provoz stejně jako v jiných menších mlýnech. Zůstala
v provozu jen pila. Po válce s nástupem komunistického
režimu byla i pila znárodněna a provoz převzal komunální
podnik. Budovy mlýna a neobydlené budovy chátraly.
Později byla zastavena a zrušena i pila. Stavby byly
neudržovány a tak byly pro špatný stav zbourány. Toto
místo bylo potom vybráno na stavbu čistírny odpadních vod
pro město Police nad Metují a Vebu n. p. Tím skončila etapa
a historie mlýna v Mezihoří. Na místě bývalého mlýna je
dnes čistírna odpadních vod a tím také mezihorní mlýn
pomalu upadá v zapomnění. Čistírna se už časem vžila. Jen
sklípek, a nad ním chatka naproti čistírně jsou poslední
připomínkou. Asi jen málokdo ví, proč byla chatka
postavena a čemu sloužila. Chatka se sklípkem patří
dědicům Térovým, pozemek je města. Dnes po nové silnici
proudí značný dopravní provoz a jen těžko si můžeme
představit, jak obtížná byla doprava tehdy. Čas mění nejen
osudy míst, ale i jejich obyvatele.
Z pamětí a zápisků Josefa Beyera ml. vybral a zapsal
s laskavým svolení paní Hůlkové
Ladislav Rudolf
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Městská policie informuje
Městská policie pokračuje v kontrolách veřejného pořádku
ve městě. Za poslední měsíc jsme řešili několik takových věcí.
Ať to již bylo rušení nočního klidu, odkládání odpadů či jiné
nezbedné chování.
Stranou nezůstávají pak ani dopravní přestupky, kterých se
řidiči ve městě dopouštějí.
Nerespektuje se dopravní značení, ani obecná pravidla
silničního provozu. Mnozí řidiči si pravidla vysvětlují po svém
a často velmi nesprávně argumentují v těchto mylných
výkladech ve svůj prospěch. Domáhají se svého za užití, ne
vždy férových prostředků.
Vězte, že pravidla pro provoz na pozemních komunikacích
nejsou naším nápadem, a každý kdo je účastníkem silničního
provozu, je musí dodržovat.
S přicházejícími prázdninami, prosíme rodiče, kteří budou
zanechávat doma samotné své školou povinné ratolesti, aby si
neustále zachovali přehled o jejich činnosti. Česká republika se
řadí na jedno z čelních míst ve světě, kde následkem úrazu
ročně umírají stovky dětí. O pořadí se dělíme s takovými státy
jako je Rumunsko, Severní Korea či Mexiko. Světová
zdravotnická organizace přebírá nad naší zemí dohled, a to
právě z těchto důvodů, věřte však, že ani ona, ani nikdo jiný
přímý dohled rodičů nad dětmi nenahradí. Považujeme za
důležité na tuto situaci upozornit, protože právě nejvíc úrazů se
stává v době prázdnin..
Pro začátek by bylo dobré vybavit své ratolesti pro jízdu na
kole přilbou. Ta je ze zákona do osmnácti let povinná. Zkuste
se však na ulici porozhlédnout po dětech na kolech…
Přejeme Vám hodně slunečných dnů….
MP

13. června 15. června 17. června 19. června 24. června 29. června 1. července 3. července 4. července 5. července 6. července 8. července -

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ (lidově
Boží tělo)
Památka sv. Antonína z Padovy , kněze a
učitele církve
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE
JEŽÍŠOVA
11. neděle v mezidobí
Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna,
biskupa
Slavnost NAROZENÍ SV.JANA
KŘTITELE , 12. neděle v mezidobí
Slavnost SV.PETRA A PAVLA, apoštolů
13. neděle v mezidobí
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Památka sv. Prokopa, opata
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A
METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy a
hlavních patronů Moravy, státní svátek
Jan Hus, státní svátek
14. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb v našem polickém kostele:

5
5
5

v úterý a v pátek mše sv. od 17.30 hod.,
ve středu mše sv. od 8.00 hod.,
v sobotu od 17.30 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše svatá s
nedělní platností.

Děkanství Police nad Metují oznamuje změnu telefonního
čísla, původní číslo již neplatí, nové číslo je 491 110 419.

Ing. Jan Troutnar

Sportovní komise
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí
Po krásném čase májovém je tu opět červen a s ním by měl
přijít i nástup léta (kalendářní, protože charakterem počasí to
vypadá, že už tu léto je). No věřme, že je vše v dobrých rukou,
a že přijde i trochu té potřebné vláhy. V neděli 27. května jsme
prožili Slavnost Seslání Ducha svatého, při které jsme si
připomněli počátky oživení a působení církve a nechali se
obnovit Duchem Svatým. Tím Duchem, který je Pánem a
dárcem života, který vychází z Otce i Syna a s Otcem i Synem
je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků, Duchem,
který se nedá spoutat a vane kudy chce, zbavuje nás strachu a
obdarovává sedmi dary - darem moudrosti, rozumu, rady, síly,
umění, zbožnosti a bázně Boží, které jsou oporou mravního
života, Duchem, jehož plody jsou láska, radost, pokoj,
trpělivost, shovívavost, vlídnost, dobrota, mírnost, věrnost,
tichost, zdrženlivost a čistota. Touto slavností jsme také
zakončili velikonoční období a nyní již prožíváme období
liturgického mezidobí. V neděli 3. června jsme prožili slavnost
Nejsvětější Trojice (Boha Otce, Syna a Ducha svatého) a
v neděli 10. června jsme prožili slavnost Těla a Krve Páně. V
měsíci červnu pak budeme prožívat ještě pěkných liturgických
svátků a slavností.

Jednou ze tří nových
komisí, které vznikly při
městské radě, je i komise
sportovní. Nová komise, noví
lidé, řada témat týkajících se
sportování v Polici.
Postavení komise je ryze
poradní – o ničem nemůže
rozhodnout,
pouze
doporučuje, navrhuje, hledá řešení, předkládá možná řešení a
vyjádření … Taková je představa a snad i poslání této komise.
Teprve čas ukáže, zda její členové naplní očekávání. Stále jsme
v etapě budování si svého jména, hledání pracovních postupů a
stanovení si priorit a pořadí řešení celé řady témat …
Pro nejbližší období jsme se rozhodli předložit své závěry
v těchto oblastech :
- stanovení zásad a pravidel pro přidělování peněz místním
sportovním organizacím, spolkům a jednotlivcům na podporu
činnosti z rozpočtu města pro rok 2008
- připravit podklady pro roční kalendář sportovních akci
v Polici n.M.
- zaujmout stanovisko ke sportovním plochám ve městě a
jejich využití
- vést dialog s místními sportovními organizacemi a hledat
cesty další možné spolupráce
- vytvářet podmínky pro organizované, ale i neorganizované
sportování a aktivity ve městě a okolí
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- vytvářet podmínky pro vznik projektu nové sportovní haly ve
městě / tak jak ji slibovaly ve svých programech všechny
strany a hnutí / a vytipování místa pro případnou výstavbu
- zapojit do hledání řešení nejen těchto problémů i veřejnost
Zdaleka to nejsou všechna problémová témata okolo sportu.
Našli bychom řadu dalších , ale snad jsme schopni reálně
odhadnout naše síly a časové možnosti. Nechceme dělat
unáhlená rozhodnutí, nechceme slibovat okamžité a geniální
řešení všech problémů. Věříme, že se postupně budeme
věnovat všemu důležitému a potřebnému a že naše práce bude
ku prospěchu sportovního dění ve městě a okolí … Věříme ve
vstřícnou spolupráci se všemi, kteří to myslí s Policí v dobrém.
Každý z vás má šanci přednést svůj návrh, názor, dotaz či
připomínku kterémukoli členu komise nebo ho napsat na
mailovou adresu sportkompolice@seznam.cz . Uvítáme každý
slušný názor vedoucí k poklidnému řešení všech možných
problémů…a za to už předem díky.
Komise začala pracovat v tomto složení : z polických
organizací nominovali sokoli paní Radku Rubáčkovou,
spartakovci pana Petra Rutara, dalšími členy jsou Honza
Hotárek jr. a Marek Plný, předsedou této komise je Petr Jansa.
Věřím, že těchto pár řádek jako základní informace o
sportovní komisi postačí. Snad to nebudou na dlouhou dobu
řádky poslední. Chtěli bychom vás touto cestou pravidelně
informovat o naší činnosti a závěrech. Věřím, že tomu tak
bude…
za komisi P.Jansa

Horolezecké jaro
S nastupujícím létem je tu čas zhodnotit uplynulých pár
měsíců z hlediska činnosti Horolezeckého klubu Ostaš a
činnosti jeho členů...
a proč být nemístně skromní - bylo to plodné jaro! Veškeré
naše skalní lezení odstartovala společensko sportovní akce
Velikonoce v Ádru, která slavila již své desáté (podle některých
pramenů teprve deváté) výročí. Několik jedinců si během akce
potvrdilo, že zimní trénink na stěně nebyl špatný... no a někteří,
po přelezení několika cest konstatovali, že to opět půjde i bez
tréninku....
Po té již byl čas otevřít ku lezeckým radovánkám i náš
domovský skalák na Ostaši. Otevírání skaláku proběhlo 14. 4.
2007, a musíme opět přiznat že se zadařilo. Účast čítala
poměrně slušné číslo 25 lidu. Poté co jsme se všichni pozdravili
u kiosku páně Malíka, jsme husím pochodem vyrazili do skal.
U dosud neslezené věže proběhlo symbolické odemčení
skaláku a pak se již borci a borkyně vrhli do kolmejch (rozuměj
- do stěn). Výsledkem jejich působení bylo slezení dosud
neslezené věže, která dostala název Egoista. Na tuto věž byly
vylezeny prozatím tři cesty v obtížnosti II, VIIb a VIIc.
Následně byla slezena i sousední věž, která dostala jméno
Ješita. Na tuto věž se podařilo prozatím vylézt dvě pěkné cesty
v obtížnosti V a VIIb. Po té se celá skupinka rozprchla po
skalách a každý asi až do podvečera hleděl svého. Večer
proběhlo na terásce ostašské hospůdky závěrečné vyhodnocení,
které završil Pavlík Axmanů prohlášením: „Jsem s Váma se
všema móc spokojenej“
Po té co jsme otevřeli naše skalky, jsme se vrhli do skal
Teplických a Adršpašských, kde jsem se zúčastnil dvou
brigádiček, jejichž cílem bylo připravit oblasti na lezeckou
sezónu, nebo jiným způsobem vypomoci provozovatelům
turistických okruhů, které samozřejmě rovněž využíváme pro
přístup do skalních měst.
Pověstnou třešínkou na dortu byl pak výjezd několika
našich členů a jejich přátel do dalekého Turecka. Uvedený
výjezd opět přinesl několik úspěchů, a to na kolbišti lezeckém,
tak na kolbišti objevitelském. K lezeckým úspěchům lez
přiřadit několik uskutečněných výstupů v obtížnosti 9- až 10-

stupnice UIAA (poznámka - tato stupnice končí v současné
stupněm 11!!!). K objevitelským je třeba zařadit zejména
existenci časových pásem a s tím spojené časové posuny (ne
oběma směry letu se čas přičítá...). Každopádně všichni se
vrátili živí, zdraví a opálení. Doufejme, že se někdo rozhoupá a
o zájezdu přinese podrobnější report v některém z příštích
Měsíčníků, Slunečníků a Větrníků...
Přeji všem hezký vstup do léta a příjemnou letní dovolenou
kdekoliv.
Jirka Heřman Škop, HK Ostaš Police nad Metují

Nabitý sportovní program borců
ze základky
Závěr školního roku není finišem pouze ve vyučovacím
procesu a dolaďováním přijatelných známek na vysvědčení.
Do různých finálových turnajů a akcí se dostávají i
sportovní soutěže pořádané pro školní mládež . Borci z naší
školy mají za sebou poměrně pestrý program. Od různých
okrskových a okresních kola jsme v minulém týdnu
absolvovali i dvě krajská finále.
Kopaná a malá kopaná
Stejně jako v halové kopané jsme dopadli i při fotbálku
venku. Při měření sil s družstvy z okolí jsme poměrně
úspěšní, ale při postupu dál narážíme na náchodské či
broumovské týmy a ty jsou tak nějak tradičně nad naše
schopnosti. / možná je to i tím, že v těchto družstvech proti
nám nastupuje i řada kluků z Police …/
Broumovská tráva i náchodská umělka byla pro naše kluky
nejen zážitkem, ale i dobrou zkušeností.
Volejbal
Po letech se pod vysokou sítí sešla skupina kluků, která
k tradiční radosti ze hry přidala i něco málo umění. To nám /
společně se slabou účastí ostatních škol / dokonce stačilo
k vítězství v okresním finále / Červený Kostelec / a postupu
na finále krajské. V posvátných volejbalových Dřevěnicích
už to tak radostné nebylo, ale i tak je čtvrté místo solidním
výsledkem . Parta kluků kolem Míry Kláska sice
v konkurenci volejbalových týmů díru do světa neudělala,
ale bude li je tato hra bavit i v budoucnu – splnilo naše
společné snažení svůj cíl…
Atletika
Jaro a atletika – to je tradice. Mladší i starší žáci naší školy
srdnatě bojovali v okresních kolech. Vzhledem k tomu,
v jakých podmínkách tady budujeme základy atletických
dovedností, jsou naše výsledky tradičně velmi solidní. Pravdou
však zůstává, že obecně jde výkonnost žáků dolů, všeobecná
obratnost, síla a vytrvalost se pomalu stává světlou výjimkou a
zájem dětí o sportování vůbec klesá … ale zase vědí co běží
v televizi hned po škole i v pozdních nočních hodinách,
perfektně zvládají hry na počítačích, mobilech a řada z nich si
musí nutně zakouřit i o polední pauze – bo jinak to už nevydrží
…
Není tomu tak dávno, kdy nám při hodu kriketovým míčkem
skoro nestačilo fotbalové hřiště a dnes Mírovi Kláskovi stačilo
73 metrů na celkové prvenství v okrese a 82,5 m na nejlepší
výkon v kraji …
Starší kluci se v letošním roce mohli opírat o výkony a
bodové zisky v již zmiňovaném hodu krikeťákem a skoku
vysokém (zde se dokonce tři kluci dostávají na 160, nebo
165 cm), solidním sprintem na 60 metrů nic nekazíme, ale
překvapivě nám utíká lepší umístění v dlouhém ( tedy jenom
jeden kilometr ) běhu. Škoda. I tak si kluci po solidním výkonu
zajistili na náchodském atletickém areálu s umělým povrchem /
ZŠ Plhov / druhé postupové místo v okresním finále a na Den
dětí se v Nové Pace vyšvihli ve velmi solidní konkurenci na
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krásné třetí místo při finále krajském. Vracíme drtivě Plhovu
porážku z okresního kola a velmi solidně ohrožujeme sportovní
třídy jiných škol Pouhých 37 bodů nás / v bodovém součtu
družstev kolem 6000 bodů / dělilo od druhého místa a tak o to
víc mrzí, že jsme, díky nemoci, nemohli nastoupit v nejsilnější
sestavě. Atletickou radost nám letos hlavně dělali – Honza
Vacek, Míra Klásek, Pavel Čermák, Dan Matula a Kuba Šefc.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem našim žákům za
předvedené výkony i solidní vystupování, kterým reprezentují
naši školu. Věřím, že tomu bude tak i do budoucna – je to na
nás …
Škola do prázdnin chystá / kromě turnaje ve slowpitchi
určenému pouze pro školy / ještě dvě sportovní akce , na které
se může veřejnost přijít nejen podívat , ale se jich i zúčastnit.
V pondělí 18. 6. závody na horských kolech a ve čtvrtek 21.6.
závody ve skoku vysokém. Obě akce budou plakátovány. Tak
neváhejte …
Přehledy výsledků, fotky z akcí i informace o sportovním
dění naší školy naleznete na webových stránkách školy.
Petr Jansa

Pavel Brýdl: jeden úspěch za
druhým
Pavel Brýdl se
v květnu
zúčastnil
mistrovství
ČR
v půlmaratonu, které
se konalo v lázních
Poděbrady. A bez
nad sázky se dá říci,
že to byl jeho závod.
Pavel, který hájí
barvy SK Nové
Město si doběhl pro
druhé místo a od
zlata
ho
dělilo
pouhých 25 setin
sekundy.
Mistrovi
Róbertovi Štefkovi,
byl víc než zdatným
soupeřem. Výsledek
odráží skutečnost, že Pavel se na tento závod speciálně
připravoval. Jeho stříbro je prostě vynikající. Pro první místo si
pak doběhl na Pardubické patnáctce. Další závod v Pardubicích
na 9 km „vyneslo“ čtvrté místo. Silniční závod absolvoval na
15 km trati z Počerad do Loun. Zde stál na bronzovém
stupínku. Pro Pavla začal i Český pohár v běhu do vrchu.
V Rožnově pod Radhoštěm vybojoval 4. místo. Jak se zdá,
formu polický odchovanec má a tak se můžeme těšit na jeho
další výborné výsledky. Ovšem nesmíme to zakřiknout…
ps

Mažoretky TJ Sokol Police nad
Metují se zúčastnili kvalifikace
Mistrovství ČR
Dne 4.5. 2007 se mažoretky TJ Sokol Police nad Metují
zúčastnily kvalifikace mistrovství ČR v mažoretkovém
sportu v Hronovské Wikov aréně. Z této kvalifikace si
přivezly medaili za 3. místo kategorii pom-pom juniorky
miniformace.

Memoriál Evy Bosákové
Na počest olympijské vítězky ve cvičení na kladině a
v prostných Evy Bosákové se každoročně pořádá v Praze
mezinárodní závod ve sportovní gymnastice právě na těchto
nářadích.
Závodu se zúčastnilo 78 závodnic z Česka, Maďarska,
Slovinska, Belgie a Slovenska.
Pohár olympioniků vyhrála odchovankyně sportovní
gymnastiky Police nad Metují Simona Térová, která nyní
vyrůstá ve Sportcentru Děčín, kde o ni pečuje trenérka Jana
Šulcová a manželé Rejnartovi. Simona vyhrála i kategorii
juniorek a hlavní závod finále na kladině, kde bylo hlavní
cenou horské kolo. Simona Térová tak potvrdila, že je
v současné době nejlepší juniorskou reprezentantkou České
republiky.
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Naše děvčata soutěžila v těchto kategorií: Baton kadetky
duo-trio: (Eliška Holeščáková, Anetka Lukešová a Markéta
Valchařová ). Baton juniorky sólo: (Andrea Holeščáková).
Baton juniorky duo-trio: (Michaela Gorganová a Jana
Šlehobrová) a v bronzové kategorii
pom-pom juniorky
miniformace: (Andrea Holeščáková, Nikola Štědronská,
Nikola Karlecová a Lucie Zemanová).
Děvčata ukázala své dovednosti také ve Žďáře nad Metují
jako doprovod na Miss Aerobik. Vystoupila i na hřišti v Polici
nad Metují při dětském dnu. Podle ohlasů se jejich vystoupení
líbilo. Další akce čeká mažoretky o prázdninách a to
14.7.2007 při Běhu na Hvězdu. V plánu je i vystoupení v domě
s pečovatelskou službou. Snad jejich vystoupení zaujme
obyvatele tohoto objektu Toto vystoupení je naplánováno na
23.6.2007. A pak už děvčata čekají prázdniny…
TJ Sokol Police nad Metují

Nesnáším pochody, ale bylo to
skvělý
Letošní 32. ročník Mezinárodního polického vandru je už
historií. Podle reakcí se snad vydařil a lidé byli spokojeni. A to
je to nejdůležitější. Je prima, že se potvrdilo opodstatnění 15
km trasy. Je určena hlavně pro rodiny s malými caparty a těch
letos bylo požehnaně. Z celkového počtu 754 vandrovníků jich
šlo zhruba 140 trasu 25 km a zbytek se vydal na kratší trasu.
Z mého pohledu celkový počet vandrovníků není tak podstatný.
Paráda je, že lidi byli spokojení, nezapomněli na recesi ( např.
Hujerovci ), že po zdolání trasy poseděli na Vražedném pobřeží
a že Vandr pravidelně chodí borci, kteří mají náš kout
prochozený křížem krážem. Ale protože to jsou poličtí patrioti,
každou třetí sobotu v květnu prostě vandrují. Asi nejcennější
uznání jsem si přečetl v Náchodském deníku, pro který Luboš
Binar z Bukovice řekl: „Nesnáším sice pochody, ale bylo to
skvělý.“
To, že se letošní ročník vydařil, je zásluha osvědčeného
organizačního týmu i nových lidí v něm, kteří bezvadně zapadli do
party. Osvědčil se i start z fotbalového hřiště, přesněji
z Vražedného pobřeží. Chtěl bych poděkovat firmě KERAMIKA
HAUK za výrobu skvělých medailí. Též firmám BLUE FLY a
ARHIS, bez kterých by nebyla trika. Klobouk dolů před výkonem
PEPY MARTINCE S HONZOU HOTÁRKEM a JEJICH
PERZONÁLU, jak bravurně stihli obsloužit vandrovníky.
MĚSTU POLICE NAD METUJÍ nejen za podporu, ale i za
půjčení tiskárny. KRÁLOVÉHRADECKÉMU KRAJI za stálou
přízeň. Firmě EKOSTAR s.r.o. Praha za jejich štědrost a věrnost.
Náš dík patří také firmám VEBA a.s. a FERONA HRADEC
KRÁLOVÉ. Nesmím zapomenout na tradiční sponzory, kteří již
dlouhá léta vědí, co je Polický vandr. Jsou to: DOLDY
RUKSAKY, KOLONIÁL PETR PURKERT, fi. RUDOLF,
SKLÁRNY BOHEMIA – PODĚBRADY, ELPOL POLICE
s.r.o., EVŽEN NOVOTNÝ, STAFIDO – ZDENĚK DOSTÁL,
MANMAT – JAROSLAV SOUMAR, OBECNÍ ÚŘAD
BUKOVICE, OPAT – PIVOVAR OLIVĚTÍN, DROGERIE
JAROSLAVA VÁVROVÁ, RYCHLÉ OBČERSTVENÍ
PRIMA – KAREL ŠNÁBL, HOTEL U BERKŮ – JAN
PAVLÍK, TISKÁRNA MATĚNA, FINE GLASS – ALEŠ
ANDRES a KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA. Doufám, že jsem na
nikoho nezapomněl. Pokud ano, moc se omlouvám. Na samý závěr
smekám pomyslný klobouk před partou Karla Šnábla, která
zajišťovala občerstvení na Slavném. Děkuji též Správě CHKO
Broumovsko a Lesům ČR s.p. za vynikající spolupráci.

A co na závěr ještě napsat? Je fajn, když se při organizování
Mezinárodního polického vandru může parta „sedmi
statečných“ spolehnout na pomoc druhých.
Za Klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují
Petr Scholz

VYHODNOCENÍ 32. ROČNÍKU
MEZINÁRODNÍHO POLICKÉHO
VANDRU
Počasí přálo a prezentací prošlo 754 vandrovníků. Nálada byla
dobrá. Kompletní oficiální zpráva byla zhotovena 13:00 hod.
Vyhodnoceni byli tito účastníci 32.Polického vandru :
Nejmladší Martin Mazanec, Adéla Pohlová, Kačenka Vacková
- 2007, Police n/M
Nejstarší František Polanský 1933 - Jaroměř, Aleš Fetters
1933 – Náchod, Otakar Nespěchal 1933 – Hlavňov,
Miroslav Langr 1933 – Police n/M
Nejpočetnější rodina Fulkova, Filipiova, Fuchsova
- 9 vandrovníků
Nejvzdálenější účastník Sylva Ettlerová - Vimperk
Nejvzdálenější zahraniční účastník Benedykczak Nikola a
Matias – Kanada
Klub přátel turistiky v Polici nad Metují spolu s kolektivem
pořadatelů Mezinárodního 32. Polického vandru vřele
děkuje Městskému úřadu v Polici nad Metují a všem
sponzorům, kteří se podíleli na zdárném průběhu této náročné
akce.
Organizační výbor 32. Mezinárodního Polického vandru
Ředitel : Petr Scholz
Pracovníci prezentace, startu a cíle : Ota Scholz, Jan
Končický, Václav Jirásek, Barbara Zoltanska, Čestmír
Končický, Zdenek Zelený, Zdeňka Lacinová, Vilma
Scholzová, Eva Šustková, Jaroslav Vtípil a Josef
Klapkovský
Za výběr, úpravu a značení tras : J.Matějec, V. Krb
Pracovníci kontrol na trasách : manž.Duchatschovi,
J.Kulhavý, Zdeněk Procházka
Pracovníci dopravní služby : Autodoprava VIVA – Jiří
Verner, Petr Starý
Obsluha občerstvení : Kolektiv pracovníků Karla Šnábla
Zpracování dat : Jan Končický, Bedřich Erben, Ota Scholz a
Jan Jenka
Spojka František Walter
Rekapitulace účasti
32. ročníku Mezinárodního Polického vandru se zúčastnilo
podle záznamů v prezentačních listech 754 účastníků. Ze
základní školy se nejvíce zúčastnila třída 8.A.
V Polici nad Metují 19.5.2007
Vypracoval Jan Končický, Bedřich Erben a Ota Scholz

32

Konec úspěšné spolupráce
Všechno jednou končí. Bohužel končí i dlouholetá
spolupráce se sponzory RENO TEXTIL a KNIHKUPECTVÍ
KOHLOVÁ. Paní Středová a paní Kohlová dlouhá léta
podporovaly Polický vandr a Zimní táboření na Hvězdě. Jsou
vlastně nedílnou součástí těchto akcí. Proto jejich jména
naleznete v seznamu sponzorů v dalších ročnících vandru a
táboření jako vyjádření našich díků za jejich podporu.
Ještě jednou děkuje Klub přátel turistiky TJ Spartak Police
nad Metují

výsledkové listiny všestranných borců. Letošní výsledovka
má nakonec 75 jmen a na prvních místech se zopakovala
jména loňských vítězů – Bětky a Černé a Petra Hauka.
Porovnáním výkonů z roku minulého a těch letošních
docházíme k poznání, že Petr se výrazně zlepšil ve skoku i
vrhu a jen díky tomu obhájil své prvenství. Konkurence
roste a bodové rozdíly jsou obecně poměrně malé. Vždyť
Bětku dělilo od druhého místa pouhých osm bodů … to je
asi 8cm v dálce nebo 15 cm ve vrhu koulí …

Polická atletická dráha má nový
rekord …
Živo bylo na sídlištním sportovišti úterní odpoledne
22.května. Osmý ročník veřejného závodu v běhu na sto
metrů přilákal téměř 130 účastníků. Za solidního počasí, kdy
bouřka pouze hrozila v okolí zde běhalo atletické mládí i
odrostlí milovníci sprintu. V pohodové atmosféře byly
k vidění výkony pro radost a pro účast, stejně tak i souboje
nejen se stopkami, ale také prestižní duely mezi kamarády
nebo rodinnými příslušníky.
Díky řadě pomocníků proběhlo vše v pohodě, každý si
kromě zážitku z běhu odnesl i pamětní kartu se zapsaným
časem, píšťalku náchodského Primátoru a za odměnu i koláč
z Kvíčerovské pekárny. Vítězové jednotlivých kategorií se
v závěru dočkali i drobných cen.
I když většina startujících tuto akci chápe /a naprosto
správně / jako akci pro radost, jsou to přeci jen závody. A
letos jsme se dočkali i změny v historickém zápisu
výsledků. Po několika letech došlo k vylepšení rekordu
dráhy. O celé čtyři desetiny vteřiny posunul novou hodnotu
na výsledných 12,0 sekund Honza Voborník a stal se tak po
právu držitelem putovního poháru. Ženskou kategorii a
druhý putovní pohár si za čas 14,5 s vybojovala Katka
Teuberová.

Dovolte mi závěrem poděkovat všem příchozím za
účast,všem lidičkám, kteří pomohli ještě jednou díky , díky
moc za pomoc a spolupráci.
Věřím, že se potkáme na některé z dalších akcí
pořádaných SSK Pedro. Tou nejbližší bude devatenáctý
ročník Polických triatlonů. Letos poprvé dochází k výrazné
změně. Zatím pokusně opouštíme triatlon a z obou akcí / pro
děti i dospělé / se stávají duatlony.
Doufám, že nejen díky této změně, ale také vzhledem
k úpravě délek tras běhu i kola se v sobotu 16. června sejde
u hlavňovského rybníka nejen hodně závodníků, ale také
těch, kteří si to přijdou zkusit třeba jenom pro radost. A o
tom to je…
Přijďte pobejt.
S přáním hezkého dne – Petr Jansa
AUTOMOTOKLUB POLICE NAD METUJÍ
pořádá u příležitosti 55 let motorismu v Polici

v sobotu dne 16. června
na hřišti TJ. Spartak

DEN MOTORISMU
Program :

Od 13 do 16 hodin ulice Ostašská - ukázkový sprint
Od 16 h. hokejové hřiště - soutěže pro děti a jízdy na čtyřkolce
Vstupné dobrovolné

Druhým rokem se k Polické stovce přidružil atletický trojboj
– Atlet roku. Obodováním výkonů v běhu na sto metrů,
skoku dalekém a vrhu koulí se každý účastník dostane do

Od 20 hod. do 02. hod. taneční zábava na Vražedném pobřeží
Kapela IMRWERE - Vstupné 40 Kč.
V průběhu odpoledne se bude prodávat grilované prase.
Motocykly budou vystaveny v areálu
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SDH ve VELKÉ LEDHUJI srdečně zve
všechny občany a příznivce hasičiny na
další ročník soutěží družstev

O POHÁR STAROSTKY MĚSTA
POLICE NAD METUJÍ
Soutěžní útoky budou, po nástupu a rozlosování družstev,
vedeny na nástřikový terč a nádobu s vodou (důležitou roli tu
hraje schopnost zaměřit proud vody do úzkého otvoru; druhým
proudem pak strefit nádobu, plechovku plnou vody). K vidění
bude různá taktika vedení útoku, od sání z nádrže přes souhru
celého mužstva při rozvinutí vedení, po dokončení útoku
v časovém limitu.
Dopolední klání vyvrcholí předáním putovního poháru
z rukou zástupce města do „úschovy“ těm nejlepším. Těm, kteří
po roce svoji pověst buď znovu obhájí, nebo budou o trofej
lepšími připraveni.
K tradici v našem sboru patří souměření sil ostřílených
vlků, hasičů dříve narozených a mladé krve, jejímž trumfem
bývá zase obratnost a mrštnost. Co se mladí od starých za rok
naučili, zda je rychlost vždy to rozhodující, a jak si mladí i staří
poradí s nástrahami zábavné štafety, nemusí zůstat utajeno
ostatním Poličákům ani přespolním.
Přijďte se přesvědčit, že hasičina je skutečně služba
bližním, a že přátelství mezi členy a příznivci žádné plameny
nespálí.
Po celou dobu (dopoledne i na večer) bude na louce
zajištěno rozličné občerstvení (uzené klobásy, sudové pivo…)
Na vaši účast se těší SDH Velká Ledhuje.

MÍSTO A ČAS: louka v Ochozi, sobota 30.6.
ZAČÁTEK:

9 hod (nastoupení soutěžních družstev)
17 hod (Staří vs. Mladí)
- občerstvení do nočních hodin.
V případě nepřízně počasí lze k posezení využít přístřešku.

SSK PEDRO Police nad Metují ve spolupráci s MěÚ Police
nad Metují a Unií rodičů při ZŠ Police n.M. pořádají pro
všechny příznivce pohybu z řad mládeže na

sobota 16. června 2007
Police nad Metují, Hlavňov – u rybníka
předškoláci a 1.třída
2. a 3. třída
4. a 5. třída
6. a 7. třída
8. a 9. třída
1. a 2. ročník SŠ

běh

250 m
500 m
900 m
900 m
2 km
2 km

časový přehled : prezentace
výklad trati
start 1.kategorie

Výsledková listina
24. ročníku silničního běhu
na 7800 m

OD PÍPY K PÍPĚ
6. června 2007
Sponzoři:
Město Police nad Metují - hl. sponzor TJ SPARTAK, BLUE FLY, Police nad
Metují, DOLDY, Machov, DROGERIE Vávrová, Police nad Metují, KERAMIKA
Hauk a syn, Police nad Metují, MANMAT, Pěkov, PEJSKAR a spol, Police nad
Metují, Pivovar KRAKONOŠ, Trutnov, REDPOINT, Teplice nad Metují, VEBA,
a.s., Broumov, VK LOŽISKA, Police nad Metují

19.ročník závodu

Kategorie a délky tratí:

TJ SPARTAK Police nad Metují - lyžařský oddíl

kolo

běh

1 km
1 km
2 km
6 km
6 km
12 km

250 m
500 m
500 m
500 m
1 km
2 km

8:00 – 9:15
9:40
10:00

doprovod dospělé osoby možný až vítán – účast
na vlastní nebezpečí – startovné se neplatí –
občerstvení zajištěno – pamětí list a drobná
cena pro každého účastníka – ceny od sponzorů
pro vítěze kategorií – starší dorost startuje
odpoledne na duatlonu dospělých

Sportování mládeže sponzorují :
KOVO IDA Malé Svatoňovice, Guseppe
H.K., KonekTel, Epex Náchod, Sport Hotárek, LIBRA – TEX, Drogerie
Vávrová,
Ruční
tkaní
V.Zítka,
Šmídova
mlíkárna,
Skrblíkův
ráj,
Kvíčerovská pekárna, Hauk a syn, Veba a.s., BLUE FLY, Wikov Hronov, V-TP Tomášek, Novotný – obchod pivem, časopis Chmelařství Žatec, tabákové
doplňky L. Průša, Jirka s Duchem

po
jméno
nar.
klub - místo
Muži A, nar. 1988 až 1968
1 . Šesták
Karel
71 X-AIR Ostrava
2 . Vaš
Matěj
83 SPARTAK Police nad Metují
3 . Doucha
Jiří
71 Start Náchod
4 . Štolfa
Martin
74 SPARTAK Police nad Metují
5 . Beran
Jan
83 SPARTAK Police nad Metují
6 . Kincl
Marek
74 BKL Machov
7 . Pohl
Václav
80 HK Ostaš
8 . Pohl
Jan
76 SPARTAK Police nad Metují
9 . Petr
Jiří
74 INS atelier Náchod
10 . Pýcha
Tomáš
81 HOCK
11 Pohl
Martin
78 SPARTAK Police nad Metují
12 . Bárta
Martin
80 HK Ostaš
13 . Čech
Martin
87 MMM
14 . Hejl
Matěj
87 SPARTAK Police nad Metují
15 . Palonci
Martin
81 MMM
Muži B, nar. 1967 až 1958
1 . Holub
Miroslav
66 Bukovice
2 . Vanta
Josef
62 TC Dobruška
3 . Frinta
Petr
58 AC Náchod
4 . Fátor
Miloslav
64 SKP Trutnov
5 . Zelený
Luděk
61 AC Náchod
6 . Nečas
Josef
58 MARATONSTAV Úpice
7 . Trnovský
Miloslav
65 HOBUK
8 . Tichý
Pavel
63 AC Náchod
9 . Stupka
Miloš
60 Meziměstí
Muži C, nar. 1957 až 1948
1 . Pechek
František
53 Maratonstav Úpice
2 . Trnka
Milan
56 LOKO Trutnov
3 . Kučera
Zdeněk
55 AC Náchod
4 Mach
Václav
55 Maratonstav Úpice
5 Klimeš
Bedřich
56 Bukovice
6 Wiesner
Jiří
56 SPARTAK Police nad Metují
Karel
50 Maratonstav Úpice
7 Šklíba
Muži D, nar. 1947 a starší
1 . Linhart
Miloš
44 AC Náchod
Ženy, nar. 1988 a starší
1 . Hájková
Renata
75 Maratonstav Úpice
2 . Škodová
Hana
81 Maratonstav Úpice
3 . Wiesnerová Lenka
69 SPARTAK Police nad Metují
4 Tůmová
Eva
69 Maratonstav Úpice
5 Klimešová
Alena
63 Bukovice
Marta
78 MMM
6 Škopová
Dorostenci, nar. 1989 a mladší
1 . Kratochvíl
Kryštof
93 SPARTAK Police nad Metují
2 . Truhlář
Jan
95 SPARTAK Police nad Metují
Závod se konal za slunečného počasí, bez protestů a úrazů.
V Polici nad Metují, 6. 6. 2007
Jiří B e r a n
ředitel závodu

čas

celk. poř.

27:39,0
28:27,0
29:39,0
29:45,0
30:26,0
30:56,0
31:01,0
31:55,0
32:25,0
32:42,0
32:58,0
33:16,0
41:47,0
42:48,0
43:37,0

1
3
5
6
8
9
10
14
16
17
19
22
34
36
38

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

28:01,0
30:18,0
31:23,0
31:34,0
31:46,0
32:09,0
33:04,0
35:47,0
38:48,0

2
7
11
12
13
15
20
28
32

.
.
.
.
.
.
.
.
.

29:10,0
32:47,0
33:33,0
34:00,0
36:54,0
38:36,0
46:59,0

4
18
23
26
29
31
39

.
.
.
.
.
.
.

42:48,0

37 .

33:42,0
33:50,0
34:54,0
37:56,0
41:20,0
59:12,0

24
25
27
30
33
40

33:10,0
42:09,0

21 .
35 .

.
.
.
.
.
.

Antonín P o h l
hlavní rozhodčí
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TJ SPARTAK Police nad Metují - lyžařský oddíl
ve spolupráci s klubem přátel pohybu na sídlišti a Městem Police nad Metují

Výsledková listina

SSK PEDRO Police nad Metují zve všechny příznivce
pohybu na
19. ročník akce

28. ročníku silničního běhu

BĚH

SÍDLIŠTĚM
26. května 2007
SPONZOŘI:

Město Police nad Metují, BLUE FLY Police nad Metují; Pivovar KRAKONOŠ, Trutnov,
DOLDY Milan Doležal, Machov, Keramika HAUK a syn, Police nad Metují, VEBA a.s.,
Broumov, STĚNAVA Tomáš Janák, Teplice nad Metují, VK ložiska Jiří Borna, Police nad
Metují, SKRBLÍKŮV RÁJ, Police nad Metují, PEJSKAR a spol., Police nad Metují,
REDPOINT Teplice nad Metují

poř.
jméno
nar.
Předškolní děti - děvčata, nar. 2001 a ml.
1 . Kunová
Jana
01
2 . Fulková
Šárka
02
3 . Važanová
Lucie
02
4 . Hlaváčková
Helena
02
5 . Novotná
Eliška
04
6 . Kunová
Monika
04
7 . Hlávková
Veronika
05
8 . Sulzbacherová Martina
05
9 . Jenková
Aneta
04
10 . Havlíčková
Anna
05
11 . Trojtlová
Kateřina
05
12 . Gertsch
Sheila
05
Klimešová
Kateřina
05
Předškolní děti - chlapci, nar. 2001 a ml.
1 . Trojtl
Jan
01
2 . Míl
Marek
02
3 . Pospíšil
Aleš
01
4 . Binar
Ondřej
01
5 . Starý
Jakub
01
6 . Černý
David
01
7 . Klimeš
Aleš
02
8 . Černý
Jaroslav
02
9 . Pospíšil
Tomáš
03
10 . Lisovský
Petr
04
11 . Važan
Michael
04
12 . Repaský
David
04
13 . Vejvoda
Jiří
04
14 . Štolfa
Šimon
03
15 . Hlaváček
Josef
04
16 . Fuchs
Adam
05
17 . Pivnička
Jakub
05
Žákyně do 8 let, nar. 1999 a 2000
1 . Čerenkova
Petra
99
2 . Šefcová
Kateřina
00
3 . Kábrtová
Pavla
00
4 . Mílová
Kateřina
00
Žáci do 8 let, nar. 1999 a 2000
1 . Kašpar
Josef
99
2 . Lelek
Michal
99
3 . Blažek
Vašek
99
4 . Pavel
Tomáš
00
5 . Binar
Ondra
01
6 . Míl
Marek
02
Žákyně do10 let, nar. 1997 a 98
1 . Zemanová
Adéla
97
2 . Novotná
Jana
97
Žáci do 10 let, nar. 1997 a 98
1 . Binar
Jakub
97
2 . Hubka
Vít
97
2 . Starý
Jan
98
4 . Danita
Petr
97
Žákyně mladší, nar. 1995 a 96
1 . Čerenkova
Denisa
96
2 . Jirásková
Šárka
95
3 . Karafiátová
Světlana
96
4 . Imlaufová
Kateřina
96
5 . Vejvodová
Anna
96
6 . Lantová
Dominika
96
Žáci mladší, nar. 1995 a 96
1 . Truhlář
Jan
95
2 . Šváb
Matěj
96
3 . Falta
Jakub
96
Žákyně starší, nar. 1993 a 94
1 . Imlaufová
Eliška
93
2 . Kolářová
Zuzana
94
Žáci starší, nar. 1993 a 94
1 . Kratochvíl
Kryštof
93
2 . Hoffmann
Jiří
94
3 . Průša
Libor
94
4 . Šefc
Daniel
94
5 . Lamka
Radek
94
Dorostenky, nar. 1989 až 92
1 . Romančáková
Jitka
91
Ženy, nar. 1988 a starší
1 . Hornychová
Marie
80
2 . Havlíčková
Kája
78
Dorostenci, nar. 1989 až 92
1 . Jirásek
Pavel
92
Muži, nar. 1988 a starší
1 . Vaš
Matěj
83
2 . Mazač
Jaroslav
68
3 . Hornych
Míra
80
4 . Pohl
Jan
76
5 . Berka
Luděk
72
V Polici nad Metují, 26. 5. 2007

klub - místo

čas
110 m
00:39
00:39
00:39
00:40
01:05
01:06
01:07
01:17
01:20
01:48
02:42
02:52
vzdala
110 m
Bukovice
00:35
Police nad Metují
00:36
Babička
00:38
HOBUK Bukovice
00:39
Police nad Metují
00:40
Police nad Metují
00:41
Police nad Metují
00:46
Police nad Metují
00:47
Babička
00:51
Police nad Metují
00:53
Police nad Metují
00:56
Praha
00:57
ASSPRO Náchod
01:00
Spartak Police nad Metují
01:03
Police nad Metují
01:12
Hronov
01:42
Police nad Metují
03:02
660 m
Orel Rtyně v Podkrkonoší
02:31
Spartak Police nad Metují
02:59
Orel Rtyně v Podkrkonoší
03:05
Police nad Metují
03:42
660 m
Orel Rtyně v Podkrkonoší
02:35
Bělý
03:12
Bělý
03:23
Orel Rtyně v Podkrkonoší
03:25
HOBUK Bukovice
03:36
Police nad Metují
03:53
660 m
Police nad Metují
02:58
Police nad Metují
04:06
660 m
Spartak Police nad Metují
02:44
Police nad Metují
02:54
Police nad Metují
03:07
Police nad Metují
03:09
1200 m
Orel Rtyně v Podkrkonoší
04:39
Spartak Police nad Metují
04:52
Spartak Police nad Metují
04:59
Delfín Náchod
05:26
Spartak Police nad Metují
05:57
Spartak Police nad Metují
06:17
1200 m
Spartak Police nad Metují
04:44
BKL Machov
05:25
BKL Machov
05:30
1200 m
FBK Nové Město nad Met.
05:01
Spartak Police nad Metují
05:09
1200 m
Spartak Police nad Metují
04:11
Spartak Police nad Metují
04:19
Spartak Police nad Metují
04:24
Spartak Police nad Metují
04:37
Police nad Metují
05:39
1200 m
Orel Rtyně v Podkrkonoší
04:38
1200 m
Spartak Police nad Metují
05:21
Spartak Police nad Metují
06:04
3000 m
Spartak Police nad Metují
13:10
3000 m
Spartak Police nad Metují
09:56
Maratonstav Úpice
10:17
Spartak Police nad Metují
10:38
Spartak Police nad Metují
10:45
Orel Rtyně v Podkrkonoší
11:13
Police nad Metují
Police nad Metují
Police nad Metují
Police nad Metují
Police nad Metují
Police nad Metují
Police nad Metují
Police nad Metují
Police nad Metují
Spartak Police nad Metují
Viktorky
Švýcarsko
Police nad Metují

Ing. Rita Jenková - ředitelka závodu
Ing. Josef Havlíček ml. - hlavní rozhodčí

sobota 16. června 2007
Police nad Metují, Hlavňov – u rybníka
Ženy

běh
4 km

kolo
25 km

běh
2 km

Muži

6 km

30 km

2 km

prezentace do 13:00 na místě – 13:30 výklad
trati – 14:00 start závodu – cílem proběhnout
do 18:00 – startovné jednotné 40 Kč – účast na
vlastní nebezpečí – občerstvení zajištěno –
ceny od sponzorů všem vítězům a vylosovaným
účastníkům – dopoledne dětský duatlon

Velké díky všem sponzorům : Epex Náchod, Primátor – Pivovar Náchod, LIBRA-TEX,
Guseppe Hradec Králové, Sport Hotárek Náchod, KOVO IDA Malé Svatoňovice, Veba a.s.,
Hauk a syn Police n.M., Skrblíkův ráj, Drogerie Vávrová Police n.M., Evžen Novotný –
obchod pivem, Tabákové doplňky Libor Průša, časopis Chmelařství Žatec, Šmídova
mlíkárna, Jídelna Kovopol, Ruční tkaní Václav Zítka, Vlk s Duchem s.r.o., Konek Tel,
Wikov Hronov, Kvíčerovská pekárna, BLUE FLY, P. Daněk,

Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují
kabinet tělesné výchovy

poøádá soutìž ve skoku vysokém
pro všechny vìkové kategorie

ZMĚNA !!! čtvrtek 21. června 2007 od 16:00 v tělocvičně školy ZMĚNA !!!
organizace a pravidla :
soutěž je otevřena pro všechny věkové kategorie bez rozdílu výkonnosti
chcete si vyzkoušet kolik skočíte ? .. tak neváhejte, je to o radosti …
každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a nastupuje do soutěže na libovolné výšce
všichni přihlášení skáčí v „ jedné vlně “ na dané výšce ( možnost vynechání pokusu )
skákat se začíná od základní výšky 90 cm / v 16:00 / ... přijdete li později, začínáte na stávající výšce
postupová výška : do 140 cm po 5 cm , nad 140 po 3 cm nebo podle dohody
na každé výšce máte 3 pokusy, možnost vynechání pokusů, soutěží se podle pravidel pro skok vysoký
- o pořadí rozhoduje dosažený výkon, nižší počet pokusů ,popř. druhý nejlepší pokus

-

Polický skokan
2. ročník

odměny :
- kromě dobrého pocitu získá každý účastník pamětní list, vítězové jednotlivých kategorií pak diplomy a drobné ceny

Pøijïte si zazávodit pro radost – pøijïte fandit …!

PEDIKŮRA
Od 15.6.2007 bude otevřena služba pedikůry
v „Zeleném domečku“ u autobusového
nádraží (dříve prodejna Lepš) v Polici nad
Metují.

Informace a objednávky na tel.čísle 605 839
922 nebo přímo v místě pedikůry.
***************************
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Najmu pozemky na Policku cena 850,- Kč/ ha.
Možno platit předem. Prodej jatečních jehňat i v mase.
Kontakt: manželé Jursovi mob.: 731 815 298

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

Ostříme, brousíme:
nože, nůžky, dláta, sekáče, nože do hoblovacích strojů,
mlýnků na maso, nože do mixérů
Pily: okružní, ruční, řetězové…
Klepání: kosy, srpy, kosičky…
Oprava nářadí: motyky, motyčky…
! Veškeré práce provádíme do druhého dne !
U Opatrovny 90, vedle Country Clubu, Police n/M

***************************
FINOB CZECH s.r.o. - PŮJČKY - ÚVĚRY
- do 400.000,- Kč, bez ručitele
- roční prům. úrok od 8%
- žádná platby předem
U Opatrovny 90, vedle Country Clubu, Police n/M

Telefon: 739 048 105
***************************
Oznamujeme, že od 1. 7. 2007 v Kostelní ulici U
Lochmanů, otevírá Jana BERANOVÁ novou
prodejnu galanterie, látek a krejčovství.

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

Od 1. června je Studio IN přestěhováno
do „Zeleného domečku“ ul. Tyršova čp. 342
Nabízíme:
KADEŘNICKÉ SLUŽBY – Veronika Klusáčková
VIZÁŽISTICKÉ SLUŽBY (denní, večerní,
svatební líčení) – Veronika Klusáčková
MANIKÉRSKÉ SLUŽBY ( nehtová modeláž,
manikúra, zábaly, lakování) – Romana Richterová
PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY (lakování) – Ivana
Maroulová
Pouze na objednání!!!

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

Finanční půjčky pro každého již od 6.000,- Kč
na dobu splatnosti 12 - 48 měsíců, nyní bez
poplatku. Tel.: 723 064 229

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

PRODÁVÁTE*KUPUJETE*PRONAJÍMÁTE
NEMOVITOST?

www.novakova.avareality.cz
Věra NOVÁKOVÁ – obchodní partner

Výhoda plošné pokrytí celé ČR a SR
*osobní makléř v daném regionu*
financování nemovitostí*aktivní
vyhledávaní klientů

Skype: veramitulenovakova
mob.:608 280 563
e-mail:vera.novakova@avareality.cz ,tel.:491 547 215

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?
Anténní technika

PEJSKAR & spol., s r.o.

sídlo společnosti:
provozovna:
telefon: 491 549 000

Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1
Žďárská 296, 549 54 Police nad Metují
fax: 491 549 003

Firma PEJSKAR & spol., spol. s.r.o. přijme
do pracovního poměru vyučeného elektrikáře
- praxe v oboru vítána
- nástup možný ihned
- osvědčení vyhl. č. 50/1978 Sb.
- dobré platové podmínky
Kontakt: technik.pejskar@tiscali.cz
777007452

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

A
*ZÁMEČNÍKY*

Požadujeme:
SŠ vzdělání nebo vyučení v oboru
Praxe v oboru minimálně jeden rok
Řidičský průkaz skupiny „B“ podmínkou
Pro všechny nabízíme:
Zajímavou práci s možností dalšího vzdělávání
Nadstandardní platové ohodnocení
Nástupní plat dle vzdělání a praxe
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!
Kontakt:
RUDOLF-elektro, s.r.o., Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují
Telefon: 491 541 705 fax: 491 541 704 e-mail:info@rudolf.cz
nebo přímo pan Rudolf mobil: 602 624 432

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve,
500 Kč dám za pivní láhev LEDHUJ,
ostatní lahve koupím za nejvyšší ceny –
SBĚRATEL,
Přilby vojenské, hasičské a vše z obou
válek. Dále nábytek a starožitnosti
Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055

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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Tøída Osvobození 332, Broumov- Velká Ves

Tel.Fax. 491523531 mob. 739054251

Autoservis, Prodej nových vozù
ŠKODA, SEAT, HYUNDAI
a novì AUTOBAZAR
Prodej referenčních vozů ze Škoda auto
a vozů stažených z leasingu ŠkoFINu

se slevou 70.000,- a 200.000,- Kè
Možnost protiúčtu a dostupného financování
leasingem, nebo úvěrem
V oblasti servisu provádíme pravidelné servisní
prohlídky, veškerý rozsah oprav
mechanických, klempířských, lakýrnických.
Pneuservis, přípravu a zajištění STK nejen vozů
Škoda, Seat, ale všech ostatních značek,
včetně užitkových vozů.
Kontrola funkce klimatizací, vyčištění a
desinfekce od plísní a nepříjemných zápachů.
Dodávky náhradních dílů na všechny typy
vozů.

Odtahová sluba NON-STOP
mob. 605565618
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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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Microtherm CZ s.r.o. - Police nad Metují
člen světové skupiny MICROTHERM se sídlem v Německu

VÁŠ PARTNER VE SVĚTĚ TEPELNÉ REGULACE
Tradiční výrobce bimetalových termostatů a tavných pojistek pro užití
v domácích i průmyslových elektrospotřebičích
Nabízíme Vám perspektivní uplatnění ve strojařských, elektro a dalších
technických profesích, možnost využití jazykových znalostí – AJ, NJ, RJ, PJ,
zapojení do systému řízení jakosti ISO
Bližší informace o volných místech získáte na tel. číslech: 491 549 301 / 491 549 360,
případně na E-mailové adrese: ucetni@microthermcz.cz nebo veu@microthermcz.cz

www.microthermcz.cz
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..... pokračování textu z titulní strany
Proč však zrovna na tomto místě? Odpověď je zcela prostá (řekl by proslulý anglický detektiv): protože zde počínala
polická „odnož“ či „větev“ tzv. Vambeřické cesty, jedné z mnoha poutních cest v širokém okolí, které se sbíhaly
v proslulém poutním místě ve Vambeřicích. Tradice náboženských poutí měla v Polici prastarou tradici, která začíná již
roku 1585. Tehdy postihla Policko velká morová epidemie a poličtí „v tesknosti z té těžké rány“ se rozhodli vykonávat
(pátou neděli po Velikonocích) každoroční procesí až do vzdálené Varty (dnes Bardo/PL), což se dodržovalo po dlouhou
dobu. Mariánský barokní kult se v tomto regionu projevoval hlavně poutěmi na zázračná místa a trval intenzívně skoro do
konce 19. století a pokračoval dále, již s menší frekvencí, až do 50. let století dvacátého. Nebyla to však jen zmíněná Varta,
byla to i jiná vyhlášená poutní místa: Rokole, Vernéřovice, Svatoňovice, byly to však hlavně Vambeřice, kam, „k Panence
Marii, Matce Vambeřické“ musel každý Poličák vykonat obligátní pouť alespoň jednou do roka. Doprovázeni nezbytným
vůdcem poutníků, „forbátrem“, předříkávačem, se vydali za zpěvu nábožných písní na pochod po cestě lemované četnými
starobylými barokními kamennými kříži a sochami, vinoucí se tichým, malebným údolím, posléze stoupající ke Slavnému
až na lesní cestu k Pánovu kříži, pak klesající do Broumovské a Kladské kotliny a nakonec končící v proslulém mariánském
poutním místě. Kdysi slavná procesí však „díky“ nepříznivému politickému vývoji v Evropě postupně ustala a kdysi
frekventovanou cestičku (dnes ovšem od sv. Václava již delší čas neprůchodnou), prošlapávalo v 50. letech minulého století
už jen něco málo houbařů, či 70letý truhlář Jenka z Tyršovy ulice a několik staříků z „Manžurie“, kteří věrni tradici se
vydávali neděli co neděli se svými trakaři až do slavenských „hor“ na klestí, opatřit si topení na zimu či si alespoň přilepšit
k tehdejšímu velkorysému ročnímu přídělu 5 q uhlí. Stěží ji asi znovu prošlapou ti poutníci, kteří se v posledních letech
jednou za rok vydávají do Vambeřic v duchu někdejší tradice, ve šlépějích svých dávných předchůdců…
Vraťme se však k soše sv. Václava. Farní polická kronika (založená roku 1860) na straně 206 udává vlastnoruční zápis
P. Cyrila Kaněry OSB: „Dne 27. září 1903 byla posvěcena od faráře P. Cyrila Kaněry za asistence pp. kaplanů P. Bedřicha
Krieshofra a P. Sigm. Boušky a za přítomnosti velikého zástupu lidu z města i obcí socha sv. Vácslava, postavená nákladem
pana opata broumovského [pozn.: ThDr. Bruno Čtvrtečky, OSB] na cestě do Bělího u cestičky vedoucí do Vambeřic. Farář
měl přitom řeč o dědictví sv. Vácslava, jež mimo jiné chová dva drahokamy: jazyk a víru. Toto dědictví nedá sobě sv.
Vácslav vzíti – on je chrání již tisíc let a bude chrániti i dále. K svěcení vyšlo se v průvodu o 2 hodinách (bylo to v neděli)
z kostela; šlo se přes náměstí za zpěvu Tisíckrát pozdravujeme Tebe… s průvodem hudby. Když došlo se k soše, zapěli
zpěváci píseň k sv. Vácslavu, pak bylo svěcení, řeč, litanie a návrat přes náměstí do kostela, za zpívání chorálu „Sv.
Vácslave“ a požehnání skončeno.“ Po straně tohoto zápisu v kronice je ještě přípis jiným písmem, s největší
pravděpodobností od P. Bedřicha Krieshofera: „Socha tato původně stávala ve farnosti Broumovské a odtamtud sem
přivezena 1903 od inspektora P. Stanislava Chaloupky a zde postavena.“ [pozn. P. Stanislav Chaloupka, OSB, inspektor
polického benediktinského velkostatku, předtím profesor na klášterním gymnáziu v Broumově, nar. v České Skalici r. 1851,
g 1918]. Což potvrzuje pravdivost jiné zprávy o této soše, která uvádí, že spolu se sochou sv. Floriána (dnes na
broumovském Malém náměstí) stála do roku 1857 u brány tamní klášterní zahrady. Tam někde v klášterním depozitáři ji
zřejmě P. Chaloupka objevil a rozhojnil tak přírodní polickou galerii o velmi zdařilou plastiku. Budiž mu za to dodatečně
vzdán dík.
Miroslav Pichl

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin řidičského
oprávnění

A1, A, B, C, T, E, D

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87
Datum:

Kostelní 7
Datum:

26. červen
2007
v 15.00 hod.

28. červen
2007
v 15.00 hod.

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

