Čtyři sochy, které jsou zobrazeny na obálce červencového PM,
nestojí před průčelím farního (dříve klášterního) kostela Nanebevzetí Panny Marie zase tak dlouho, jak
bychom snad předpokládali. Zpočátku stály na jakési střešní galerii
nad klášterní prelaturou (tj. sídlem
opata), kam byly postupně umístěny během konečné přestavby klášterních budov. Tu zahájil roku
1676 opat Tomáš Sartorius, byla
často přerušená válečnými událostmi, a dokončil ji, za úřadu opata Friedricha Grundtmanna, až po
96 letech roku 1772 pravděpodobně stavitel Anselmo Luragho, působící tehdy ve službách Břevnova.
Jestli pracoval podle dřívějších
stavebních plánů Kiliána Ignáce
Dientzenhofera, který pro Břevnov
rovněž dlouhá léta pracoval, nevíme. Je to však pravděpodobné.
První místo nad prelaturou zaujala socha sv. Prokopa, která tam
byla
slavnostně
vytažena
14. června roku 1768. Roku 1770,
když bylo kompletně dokončeno
ozdobné čelo prelatury, byly nad
ním, na jakési galerii postaveny
ostatní
sochy:
P. Marie,
sv. Benedikt, sv. Scholastika a bl.
Vintíř. Plastiky s největší pravděpodobností zhotovil slezský sochař
Josef Křesovský, který se roku
1765 účastnil při výzdobě klášterního kostela. Sochy na střešní galerii přečkaly zrušení kláštera roku
1786, přečkaly i prusko-rakouskou
válku v roce 1866, kdy byl
v klášteře umístěn vojenský lazaret.
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Rozmarné
Metují?!

léto

v Polici

nad

Nastal letní čas. Mnohými očekávaný a příjemný.
Nemusíme topit, vypořádávat se s různě velkými příděly
sněhu, přirozené denní světlo není důvodem k nadměrnému
svícení a mnohý z nás se cítí volnější. Setkávám se čím dál
častěji s odpůrci podzimních a zimních plískanic….
Každý si chceme léta užít podle svého. Ve městě, ale
především mimo něj. Po Čechách či u moře, kterého nám
nebylo dopřáno. Týden, čtrnáct dní dovolené uplyne a
vracíme se zpět. Čekáme na nabídku aktivního či pasivního
vyžití v letním čase u nás doma… Občasné vlahé večery a
noci svádějí k posezení. Komornímu i veřejně-hudebnímu.
Samozřejmě nastupují problémy především s hudebními
produkcemi, které nejsou libé pro starší, ale i mladší, kterým
se v postýlkách budí ti nejmenší.
Co dělat, jak rozhodnout? Umrtvit město, dodržovat
striktně dvaadvacátou hodinu jako hodinu definitivního
klidu… Vyjít vstříc bavící se menšině a vystavovat zátěži
nervů ostatní, kteří se tímto způsobem bavit nechtějí?
Všeho by v životě mělo být s mírou a rovnováhou. Měli
bychom ctít obyčejné pravidlo: Tam, kde končí moje práva,
začínají práva jiného.
Nebuďme sobečtí a snažme se respektovat i ty druhé.
Rada města se musí zabývat i těmito skutečnostmi.
Rozhodovat citlivě – ve prospěch klidu i ve jménu mládí.
Prosím pěkně buďme trpěliví k normálním potřebám
mládí, které nepodléhají času, jenom se přizpůsobují době.
Nebuďme tolerantní ke skutečnostem, které by se v žádné
době, v žádném čase, tolerovat neměly.
Za město Police nad Metují i za sebe přeji Vám všem
léto podle Vašich přestav, plánů a snů.
Ida Seidlmanová

Změna územního plánu
V současné době se připravuje pro jednání zastupitelstva
návrh zadání změny č.2 Územního plánu města Police nad
Metují. Územní plán města je v platnosti od r.1999. Stanoví
závazné regulativy pro funkční a prostorové uspořádání
území, dopravy, technické infrastruktury, systém
ekonomické stability území, vymezuje veřejně prospěšné
stavby a současně zastavěné území města. Správní území
Police nad Metují, Honů, Pěkova, Hlavňova a Radešova se
nachází v území řešeném Územním plánem velkého
územního celku Adršpašsko-Broumovsko.
Požadavky na řešení změny č.2 vyplývají z územně
analytických podkladů města a osadních výborů. Hlavním
cílem změny č.2 je rozšíření ploch pro nízkopodlažní i
vícepodlažní bydlení, průmyslovou i zemědělskou výrobu,
pro drobnou výrobu a služby, sport a rekreaci. Smyslem
požadovaných změn je především stabilizace počtu obyvatel
nabídkou dalších míst pro obytnou výstavbu a rozvoj
podnikatelských aktivit.
Navrhované změny neovlivňují základní urbanistickou
koncepci a koncepci uspořádání krajiny. Nedotýkají se
rovněž územního systému ekologické stability, dopravní
koncepce a technické infrastruktury, ani občanského

vybavení a veřejných prostranství. Požadovanými změnami
se nebude měnit seznam veřejně prospěšných staveb.
Police nad Metují - do změny č.2 je zařazeno území
pod Klůčkem k výstavbě suchého poldru který bude řešit
přívalové vody od provozovny XAVERgenu k Bukovici.
Rozšíření území pro stavbu rodinných domků za
Smetanovou ul. směrem k Bukovici nad asfaltovou
komunikací.
Další pozemky ke stavění nízkopodlažních rodinných
domků bude možné využít v lokalitě Havlatka nad Letnou.
Poslední území k využití pro stavbu rodinných domů je
lokalita nad mateřskou školkou nad sídlištěm mezi ul.
Slunečná a ul. Hvězdecká. Navržena je též změna způsobu
využití území zemědělské výroby /areál družstva vlastníků/
na smíšené území průmyslové a zemědělské výroby. Další
dvě menší změny jsou navrženy v lokalitě pod DPS k
rozšíření území bydlení městského typu vícepodlažní a areál
bývalých TS s.r.o. v ul. Pod Havlatkou na území drobné
výroby a služeb.
Hlavňov: zde je navržena pouze jedna změna způsobu
využití území na části parcely č.30 /parkoviště pod bývalou
lyžařskou sjezdovkou/ na území drobné výroby a služeb.
Pěkov: zde je navrženo území pro bydlení venkovského
typu pro stavbu rodinných domů v lokalitě nad Trojicí. V
návrhu je též rozšíření sportovních a rekreačních ploch na
hřišti pod Obšárem a rozšíření území zemědělských ploch
pro výstavbu nových objektů.
Hony: v návrhu je vyčleněno území pro bydlení
venkovského typu pro stavbu rodinných domků a
rekreačních objektů.
Město mělo připraveno více požadavků na změny
územního plánu, ale v některých případech nedošlo úplně
k potřebné shodě, proto se tyto požadavky oddělily a budou
předmětem dalšího jednání a nové změně územního plánu.
Zdeněk Kadidlo

Rozbor vody z vrtu Julinka na
polickém náměstí
V rámci pravidelného sledování kvality pitné vody
artézského vrtu Jůlinka na polickém náměstí, byl v květnu
opět proveden odběr a kompletní rozbor této vody. Odběr
provedla Hydrogeologická společnost, s.r.o. Praha, která
provádí sledování vod v prostoru bývalé skládky odpadů u
Ostašské ulice a rozbor odebrané vody provedla
akreditovaná laboratoř společnosti Vodohospodářské
inženýrské služby, a.s. Praha - protokol o zkoušce č.
2007/1614. Výsledky rozboru jsou porovnávány s vyhláškou
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném
znění. Rozbor opět potvrdil, že voda z Jůlinky vyhovuje
limitům uvedené vyhlášky pro pitnou vodu bez úpravy a
všechny sledované ukazatele jsou příznivé. Co se týká
charakteristiky, tak se jedná o vodu hydrogenuhličitanovápenato-hořečnato-síranovou, tvrdou – 3,50 mmol/l.
((Tvrdost vody představuje podíl mineralizace vody, a to
především koncentraci hořčíku (Mg) a vápníku (Ca),
zdravější je voda spíše tvrdší než měkká. Stupnice tvrdosti:
voda velmi měkká – méně než 0,50 mmol/l, měkká – 0,501,25 mmol/l, středně tvrdá – 1,26-2,50 mmol/l, tvrdá – 2,513,75 mmol/l a velmi tvrdá – více jak 3,75 mmol/l)). Důležitý
je i vzájemný poměr obsahu Mg a Ca, optimální je 1:2, v
případě vody z Julinky je tento poměr poněkud nižší - cca
1:4, ovšem oproti loňskému roku (1:16) je výrazně
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příznivější. Takže nejen naši občané, ale i turisté mohou tuto
volně přístupnou pramenitou vodu i nadále využívat.
Hodnoty vybraných ukazatelů:
ukazatel
jednotka
reakce vody
tvrdost (Ca+Mg)
hořčík
vápník
sodík
železo
sírany
chloridy
dusičnany
dusitany
hydrogenuhličitany
ropné látky
arsen
olovo
rtuť
bakterie, choroboplodné zárodky a
další organizmy

skutečnost

pH
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ug/l
ug/l
ug/l
KTJ/100 ml

7,4
3,50
24,3
100,0
1,5
0,05
114,0
12,5
35,7
< 0,01
217,0
0,02
<1
<1
< 0,1

limit
6,5 – 9,5
2 – 3,5
20 – 30
40 – 80
200
0,20
250
100
50
0,50
10
10
1

0

Ing. Jan Troutnar

Město Police nad Metují
přijme
PRACOVNÍKA/CI
K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKLIDU
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Poloviční pracovní úvazek.
Plat cca 7 tis. Kč
Pracovní doba:
Po, St – 17.00 – 21.00 hod.
Út, Čt, Pá – 15.00 – 19.00 hod.
Po dohodě lze část pracovní doby přesunout
před 7. hodinu ranní
Nástup: 1. října 2007
Požadavky:
* zdravotní způsobilost * spolehlivost * diskrétnost *
* pečlivost *
Nabídky se stručným profesním životopisem, zasílejte na
adresu MěÚ Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98,
549 54 Police nad Metují. Případné dotazy zodpovíme na
telefonu 491 541 113 nebo 491 541 114.

Rozpis lékařů stomatologické
služby na červenec - srpen 2007
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
14.7. – 15.7.
21.7. - 22.7
28.7. – 29.7.

Lékař
MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291 Police n. M.

Tel. č.
491 541 654

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

491 543 543

MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí

491 582 381

4.8. – 5.8.

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

11.8. – 12.8.

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

Pellyho domy – centrum
celoživotního vzdělávání
Velmi rychle se blíží plánované ukončené celého
projektu. Finišuje nejen stavební firma Kerson s.r.o., ale i
další zúčastnění. Je to např. firma QUERCUS NÁBYTEK,
s.r.o. ze Zlína, která dodává kompletní interiér. Již začala
navážet jednotlivé hotové díly nábytku a po převzetí prostor
bude zahájena jeho montáž. Ve zjednodušeném podlimitním
řízení, provedeném dle zákona o veřejných zakázkách, byl
vybrán dodavatel výpočetní a kancelářské techniky pro celý
objekt. Je to firma DLNK s. r.o. z České Skalice jejíž
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Výběrová komise nabídky posuzovala dle předem daných
kritérií - 60 % cena, 40 % technické, jakostní a funkční
vlastnosti dodávky. Plánované datum ukončení těchto
dodávek (interiéru i výpočetní a kancelářské techniky) byl
stanoven na 15. 8. 2007.
Vzhledem k velkému objemu nepředvídaných víceprací
vyplývajících hlavně z rekonstrukce historické budovy,
které nebyly zahrnuty v projektu, není možné předat zcela
dokončenou stavbu do 15. 7. jak bylo původně plánováno ve
smlouvě o dílo s firmou Kerson. Byl tedy sepsán dodatek a
termín prodloužen do 29. 8. 2007. K tomuto datumu budou
předány venkovní objekty, vnitřní prostory se předávají
postupně, tak aby to nebránilo dalšímu dokončování celého
projektu. Na 28. 8. je předběžně plánována i kolaudace
s tím, že se její přípravě budeme společně s generálním
dodavatelem věnovat již dříve, tak aby vše proběhlo bez
problémů. Termín ukončení celého projektu – dle žádosti o
dotaci – je stanoven na 31. 8. 2007. Pak máme ještě měsíc
čas na jeho finanční ukončení, přípravu závěrečné zprávy a
žádosti o platbu. Bude následovat proces kontrol a
konečného finančního vypořádání. V současné době
můžeme očekávat proplacení výdajů na ukončenou první
etapu ve výši Kč 4 661 000,-. Etapovou zprávu jsme
předkládali již v březnu. Průběžně jsme čerpali prostředky
ze státního rozpočtu ve výši Kč 2 4036 105,-.
Samozřejmě se řeší i personální obsazení centra,
připravuje se jeho slavnostní otevření i vlastní zahájení
provozu celé budovy.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Prostředky
MIF (program podpory rozvoje komunální infrastruktury)
byly poskytnuty Evropským společenstvím.
Helena Ištoková, DSO Policka

Z činnosti stavební komise
Pellyho dům - Na každé stavební komisi ( dále jen
„SK“) jsou její členové informováni o průběhu výstavby
Pellyho domů . Po květnové prohlídce jsme se shodli na
dobrém řemeslném zpracování, ke kvalitě provedených
prací nebyly žádné zásadní připomínky. Pouze u točitého
schodiště ze strojovny vzduchotechniky jsme navrhli
oplechování zdí do výše minimálně 50 cm z důvodu
možného navlhnutí venkovního zdiva nad střechou
v zimním období od sněhu. Požadavek byl projednán na
kontrolním dnu se zástupcem dodavatele. Na návrh stavební
komise byla provedena změna kamenných
prvků
v interiéru, vstupy do domu místo žuly budou provedeny
z keramické mrazuvzdorné nenasákavé dlažby. Návaznost
na dlažbu uvnitř objektu byla projednána s architektem a
náklady na vybudování schodiště byly poníženy zhruba o 70
tis. Kč. Stavební komise doporučila vybudovat přístup na
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střechu sálu a k točitému schodišti z terasy, zakoupit
hliníkový žebřík a vybudovat úchyty pro zavěšení.
Se stavebním úřadem je domluven termín předkolaudace na
15. - 17. 8. 2007 a kolaudace na 28.8.2007. Stavební komise
doporučuje projednat na kontrolním dnu požadavek
zhotovení fasády do náměstí a venkovních prací do pouti
17.8.2007 (pátek). Stavba by měla být ukončena do konce
srpna. Doporučujeme do stavby umístit odvlhčovače
ovzduší pro zajištění parametrů vlhkosti na pokládku parket
a umístění nábytku.
Přeložka silnice II/303 - Na žádost paní starostky se
stavební komise opakovaně zabývala parkovacími plochami
před firmou Pejskar a spol. a před „škvárovnou“.
Podmínkou vydání souhlasného stanoviska k územnímu i
stavebnímu povolení přeložky od firmy Pejskar bylo
vybudování parkovacích ploch před administrativní
budovou. Stávající parkoviště je pro potřeby firmy
nedostačující a šíře nevyhovuje stavebním normám.
(využívaná původní komunikace je široká pouze 6,45 m).
Firma Stafido vypracovala a předložila cenovou kalkulaci na
rozšíření parkoviště, která byla následně předložena radě
města k posouzení. Celkové náklady na úpravu parkoviště
před firmou Pejskar po odečtení dodávky dlažby činí
66.905,- Kč. Realizace parkoviště je domluvena po
dovolených. Na přeložce buduje Telefonica 02 v budoucím
chodníku telekomunikační sítě. Ostatní inženýrské sítě jsou
již hotovy, zatrubení potoka benešovými rámy je také
hotovo, firma provádí pokládku geotextilie pro podkladní
vrstvy v ulici. Na komisi byla připomínkována špatná
kvalita zatravnění upravených ploch před marketem a okolo
přeložky. Stavební komise doporučuje jednat se Správou a
údržbou silnic KHK o možné vyvolané investici stavbou
obchvatu – tj. zničená stávající spodní cesta na Malém
rynku, komunikace v ulici Ke strážnici a V rokli (propadá se
kanál, lámou se kraje komunikace). Pokud se nepodaří
opravu zajistit v rámci stavby, bude nutné ji zahrnout do
plánu města na příští rok. Stavební komise doporučuje
vyvolat jednání se všemi majiteli objektů okolo přeložky (od
vjezdu do města až po „Splachov“) a zajistit možnost oprav
fasád po výměně oken. Stavební komise doporučuje, aby
město zajistilo jednotný informační systém při vjezdu do
města . Jednalo by se o umístění směrových tabulí u
dokončené přeložky silnice. Zároveň SK doporučuje, aby se
na nákladech s pořízením těchto tabulí podílely příslušné
podnikatelské firmy.
MARATONSTAV, výstavba bytového domu - Na
programu jednání zastupitelstva 6. 6. 2007 byl odsouhlasen
prodej pozemku firmě Rtyňka s.r.o.(smlouva o smlouvě
budoucí). Je podaná žádost na územní rozhodnutí, územní
řízení probíhá. Komise opakovaně doporučuje jednat
s Řehákovými o odkupu pozemku vedle zahradnictví.
Vzhledem k možnosti získání dotace na vybudování budoucí
komunikace k bytovce po dobu výstavby ( až 80 tis na byt),
doporučuje stavební komise zatím budovat parkoviště v režii
města. Uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, aby v případě
neposkytnutí dotace městu se stavebník
zavázal, že
převezme dofinancování stavby parkoviště, chodníku a
příjezdové komunikace.
Příprava území pro zástavbu rodinnými domy Stavební komise doporučuje, aby investiční technik zadal
projektantovi vypracování jednoduchého projektu na sítě
technického vybavení a parcelaci pozemku pro jednotlivé
rodinné domy v lokalitě „nad školkou“.

Generel dopravní infrastruktury - Na červnové SK
místostarosta pan Kadidlo informoval o zpracovaném
generelu dopravní infrastruktury Náchod – Broumov.
Průjezd Policí nad Metují se v současné době realizuje
včetně úprav navazujících komunikací. Výhledová intenzita
v roce 2030 je 7633 vozidel za 24 hodin. Trasa na Broumov
počítá s obchvatem východně Pěkova a obchvat „ Pasa“,
kde jsou nevyhovující směrové, výškové a šířkové poměry.
Nové sportoviště - Opakovaně se diskutuje o možných
lokalitách pro výstavbu víceúčelové sportovní haly. Pro
výstavbu připadají v úvahu tyto lokality: areál CDS,
Ostašská ulice - u čerpací stanice , Klímovo zahradnictví,
přístavba k tělocvičně základní školy. S možností
vybudování umělé trávy na fotbalovém hřišti se změnila
situace, a tím náhled členů komise na umístění haly.
Předseda stavební komise seznámil členy s návrhy a
realizací v okolních městech, např s návrhem města Teplice
nad Metují vybudovat nafukovací víceúčelovou sportovní
halu., byly předloženy obrázky již realizované městské
sportovní haly v Červeném Kostelci. ( www.archglobal.cz).

Členové SK si fyzicky prohlédli uvažované lokality a dále
se diskutovalo o upřesnění investičního záměru tak, aby
v letošním roce bylo možné vypracovat studii. Byl tlumočen
názor sportovní komise. Stavební komise doporučuje
nejprve vypracovat studii využití uvažovaného území pro
sportovní účely. Nyní všichni členové komise jednoznačně
doporučují pro sportoviště lokalitu okolo benzinové pumpy.
Na komisi si připravili požadavky a návrhy na využití
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území. (víceúčelová sportovní hala, umělá tráva fotbal,
softbalové hřiště, volejbalové a tenisové kurty, skatepark,
košíková, florbal, házená, beach volejbal, atletický sektor
atd.) Nejlepší návrh předložený na komisi dne 2. 7. bude
dále projednán ve sportovní komisi a po připomínkování a
schválení budou osloveny projekční firmy sportovních
zařízení o předložení kalkulace na zpracování studie.
Členové komise se shodli na zrušení běžeckého oválu
z důvodu jeho budoucího nevyužití, vybudování tribuny,
atletické dráhy 100 m a doskočiště. Do návrhu bude nutné
doplnit prostor pro ubytovací kapacity.
Rekonstrukce ČOV - Do 26. října 2007 se musí podat
žádost na dotaci rekonstrukce čističky odpadních vod.
V současné době nechává krajský úřad zpracovávat studii na
odkanalizování okolních obcí dobrovolného svazku. Obce
budou mít možnost :
1. vybudovat kořenovou čističku odpadních vod
2. dočišťovací nádrž
3. vlastní čističku odpadních vod nebo se napojit na
stávající městskou ČOV.
Stavební komise doporučuje urychleně jednat s krajským
úřadem a do projektu zahrnout odkanalizování okolních obcí
(Suchý Důl, Hlavňov, Pěkov, Radešov). Do půdních vrstev
bude odkanalizování povolováno v souladu s vodním
zákonem jen výjimečně, ovšem jen za předpokladu, že
probíhající soudní řízení (Lesy ČR vs. krajský úřad) bude
ukončeno rozhodnutím o zrušení dosud platného rozhodnutí
o vnějším ochranném pásmu zdroje pitné vody, které
vypouštění odpadních vod prozatím výslovně zakazuje.
Oprava komunikací - Komunikace na Žďěřinu je již
opravena, Ledhujská ulice jen částečně, opakovaně vznesen
požadavek na opravu ostatních komunikací ve městě, např.
Na Bělidle, K Vodojemu atd.
Trafostanice - Byla posílena trafostanice u Pellyho
domu, zrušena stará sloupová trafostanice u domova
důchodců a vybudována nová silnější, vybudováno nové
podzemní vedení VN zokruhované až k trafostanici u CDS.
Telefonní sloupy od ulice Tomkovy až k penzionu Adler
budou zlikvidovány do konce srpna.
Likvidace krytiny v MILPU (bývalá mlékárna)Stavební komise doporučuje, aby ekolog Ing. Troutnar podal
podnět -stížnost na příslušné orgány životního prostředí
ohledně likvidace skládky vlnité krytiny obsahující azbest
po demolici haly v prostoru firmy MILPO Police nad Metují
(požadujeme odvoz a úpravu prostoru).
Klímovo zahradnictví - Stavební komise doporučuje,
aby Technické služby Police nad Metují s. r. o. do konce
roku zlikvidovaly nepotřebné, zničené skleníky a přístřešky
v areálu zahradnictví. Dále je potřebné zpřístupnit cestu
podél kamenné zdi zahradnictví na sídliště.
Pravidelným programem všech stavebních komisí je
vyjádření se ke koupi, prodeji, pronájmům, zřízení věcných
břemen nemovitostí v majetku města.
Doporučené úkoly stavební komise na nejbližší období:
Stavební komise na svém schůzi dne 4.6.2007 projednala
návrh práce na období do konce roku 2008 v závislosti na
finanční náročnost.
1) Dokončit chodníky a osázení podél přeložky II/303,
zajistit úpravu parku před objektem "Pejskar"
2) Upravit prostor u nové odbočky na Radešov. Úprava
zeleně u čp.200 a úprava parkoviště k Havlatce (skládka

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

pro přeložku) buď obrusem nebo štěrkem – pokud
možno až k odbočce k poště.
Oprava cesty k pile p. Tautze - zničeno také dopravou
materiálu na skládku z přeložky (štěrk nebo obrus) z
finančních prostředků budovatele přeložky.
Úprava parkoviště pod Pellyho domem. Chodník
stavební firma, povrch parkoviště asfalt.
Kabelizace "Pod Klůčkem" včetně přípojek a
kabelizace od Adlera.
Likvidace tel. vedení u Adlera a na dalších vytyčených
místech.
Prodloužení územního řízení na silnici "Na Babí" a
dokončit výměnu za Tomkovu ulici.
Oprava fasády na domě čp. 200 - minimální náklad
Oprava fasády na dalším domě v ulici 17. listopadu
Projednání změření a náklady na opravu fasád domů
podél přeložky u firmy Pejskar (dát návrh majitelům
domů možnost půjček)
Projednání opravy fasády na domě p. Tůmy u kostela alespoň 1 strana
Projednání opravy zadního traktu firmy Pejskar - dopis
vedení firmy (poděkování za prodej, umožnit parkoviště
a požádat o opravu)
Změření předních stěn domů na Splachově - stanovení
přibližné ceny za opravu a nátěry pak projednat
(možnost půjček)
Projednat opravu tiskárny Resl (bývalý mlýn) při
osobní návštěvě zbourání přístavby a plotu
(nebezpečné)
Projednání opravy plotu Hálovi - vypracovat návrh
včetně ceny a seznámit majitele (možnost půjčky)
Projednání opravy fasády - kovárna
Projednat se správcem KP Mlékárna úklid dvora včetně
odvozu nepotř. materiálu
Upozornit písemně majitele domu Leppelt a Friedová
na nutnost opravy plotu - uzavření psů - blízkost
školy
Likvidace trafa u Adlera. Neustálé urgence o
zlikvidování.

Ostatní
Tak jako je vypsána soutěž o nejhezčí květinovou
výzdobu - oznámit, že budou vyhlašovány ve stejnou dobu
tři nejhorší objekty, které hyzdí naše město.
Plán investičních akcí 2007-2008
1) Přístavba domu důchodců - investor Královéhradecký
kraj
2) Přístavba a rekonstrukce ZUŠ – investor město Police
n. Metují (pouze s dotací z tzv. Norských fondů)
3) Schválení prostoru pro umístění sportovní haly.
Komise po zvážení doporučuje prostor před
benzínovou stanicí KM Proma (zrušit možnost
výstavby dalšího obchodního domu) a dát vypracovat
studii celého prostoru. Návrh RM k projednání.
4) Umělá tráva hřiště na fotbal (dle dotace), v případě
realizace zkusit příspěvek na atletickou dráhu.
5) Výstavba bytového domu včetně parkoviště (investor
Rtyňka s. r. o.)
6) Studie na využití celého prostoru bývalého
zahradnictví včetně ponechání prostoru pro plavecký
bazén (schválení RM)
7) Vypsat soutěž pro návrh využití Kostelní ulice jako
pěší zónu (schválení RM)
8) Projednání fasád v Kostelní ulici
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9) Zajistit další možnosti dotačních titulů zejména
chodníky a silnice z EF.
Ing. Scholz Pavel - předseda stavební komise

Zahraniční pracovní cesty – čerpání
zkušeností o Evropské unii
Královéhradecký kraj v současné době ukončil realizaci
projektu
„Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti
rozvoje II“ (AKKORD), který řídila jeho příspěvková
organizace Centrum evropského projektování (CEP).
V rámci tohoto projektu byla také sepsána Smlouva o
partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem Policí nad
Metují a Královéhradeckým krajem. Součástí projektu byly
i pracovní cesty euromanažerů. Jedna společná směřovala
Bruselu. Další cesty organizovali euromanažeři v rámci
svých regionů. Já jsem dostala příležitost účastnit se cesty
města Náchoda do Španělska.
Cesta do Bruselu ve dnech 3. až 6. června byla zaměřena
na fungování Evropské unie. Navštívili jsme Stálé
zastoupení ČR při EU, prohlédli si budoucí „České
centrum“
Seznámili
jsme
se
zastoupením
Královéhradeckého kraje v Bruselu, s činností CEBRE
(Česká podnikatelská reprezentace při EU). Dále jsme
navštívili Generální sekretariát Rady Evropy, Evropský
parlament,
diskutovali
s europoslancem
Oldřichem
Vlasákem o jeho práci v parlamentu. V zastoupení West
Middlands (UK) jsme viděli příklady regionálního rozvoje a
využívání evropských fondů v UK. Dále jsme byli ve
Výboru regionů, zjistili jeho úlohou a možnosti prezentace
jednotlivých regionů. Od zástupce evropské komise i stálého
zastoupení ČR jsme opět získali informace, že čerpání
prostředků EU komplikuje hlavně náš stát, např. systém
českého dokladování je zřejmě v evropském měřítku
raritou….
O Španělsku je všeobecně známo, že patří mezi země,
které umí s vysokou účinností čerpat a vhodně investovat
prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Právě pro
velké zkušenosti Španělska se začleňováním do EU a jeho
rychlému vyrovnání životního standardu s předními zeměmi
Unie jsme ve dnech 11. až 16. června společně se zástupci
města Náchoda a hospodářské komory navštívili Barcelonu
– centrum Katalánska. Ve Španělsku je odlišný systém
řízení státu. Kromě regionálních vlád zde existují tzv.
deputace (dobrovolná zastoupení měst a obcí). Námi
navštívená „Diputación de Barcelona“ má 311 členských
obcí (je zde integrováno 80 % obyvatel území, které má 5
mil. obyvatel na rozloze 7 728 km2).
Výhodou deputace je, že není nadřízeným orgánem, je
partnerem. Obce se dobrovolně sdružují kvůli lepšímu
společnému financování i dalším výhodám integrace pro
jejich běžný život i další rozvoj. Deputace je financována
státem a částečně obcemi. Prostředky rozděluje na základě
vyhlášeného 4letého plánu. Obce průběžně podávají svoje
návrhy a deputace se snaží obcím zajistit i další zdroje
financování (vláda, ministerstva, EU..). Poskytuje obcím
výhodné úvěry, zajišťuje různé služby (sociální oblast,
společné projekty knihoven, muzeí, propagace, ale i např.
zajišťování stavebních dozorů…..) Obce se naučily využívat
integraci v jednotlivých oblastech jejich života i při
zachování svojí samostatnosti. Že jim tento způsob
vyhovuje bylo znát jak z jednání úředníků deputace tak i
zástupců jednotlivých obcí.

Zajímavá myšlenka zazněla během jednoho jednání v
Diputación de Barcelona: „Vše co se dělá v obcích má vliv
na Evropskou unii a zpětně i na obce a města.“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
Helena Ištoková, město Police nad Metují

Obec Suchý Důl nabízí od 1. 10. 2007
k pronájmu prodejnu smíšeného zboží.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Suchém
Dole č.p. 145 nebo na telefonech 491 541 139,
mobil (p.Vítek) 602 611 201.

KNIHOVNA
Sbírka motýlů – výstava fotografií
Možná si ještě vzpomenete, že jsme vás vloni na podzim
pozvali do knihovny na sbírku motýlů a brouků, které svým
objektivem ulovil pan Zdeněk Odl. Během července bude
své fotografie instalovat ve výstavním sále Miejske
Biblioteky Publiczne v partnerské Swidnici. Výstava
v tamní knihovně bude otevřena v měsíci srpnu a začátkem
září, kdy také 14. 9. v 18 hodin proběhne slavnostní
zakončení – dernisáž, spojená s autorským čtením veršů.
Neboť pan Odl je nejen fotograf, ale i amatérský básník.
Pokud při svém prázdninovém putování zabloudíte do
Swidnice, můžete knihovnu navštívit. Najdete ji v ul.
Franciszkańské 18 - asi 5 minut chůze od evangelického
kostela Míru. Informace o otvírací době najdete na
www.mbp.swidnica.pl.

Knihovna a Pellyho domy
V předešlých dvou číslech Měsíčníku jsme vás
informovali o termínu stěhování. To jsme ještě nevěděli
o změně termínu kolaudace. Ta byla posunuta na 28. srpna.
A teprve po ní se můžeme začít stěhovat. Předem proběhne
již zmiňovaná revize a všechny přípravy. Září zase nabízí
možnost využít k živému „stěhovacímu“ řetězu žáky místní
školy. I tudy vede cestička. Již nechceme psát o konkrétním
termínu, podle momentální situace ho před vypuknutím akce
zveřejníme v knihovně a využijeme i možnost relace v
městském rozhlase.

Nabídka knih:
Lynch, Charlotte: Cvičení pro rozvoj řeči.
Náměty na více než sto zábavných činností zaměřených na
zlepšení poruch komunikace mladších dětí.
Antier, Edwige: Dítě toho druhého.
Umění žít s dítětem nového partnera.
Meglin, Nick: Kreslení jako cesta k sebevyjádření.
Psychologické aspekty kreslení, možnosti a nápady, jak se
v kreslení zdokonalit.
Novick, Rebecca: Základy tibetského buddhismu.
Stručná historie buddhismu a autorčino vysvětlení Čtyř
vznešených pravd.
Formáčková, Marie: Jablečný ocet.
Přírodní elixír zdraví – výroba, užití, účinky, recepty.
Albrechtová, Karin: Strečink.
Cvičební programy pro dobrý pocit z vlastního těla.
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Bleissová, Carola: Cvičení k uvolnění páteře.
Posilování zádových svalů, zvyšování pohyblivosti páteře a
kloubů, dechové a uvolňovací cviky.
Höflerová, Heike: Cviky k uvolnění šíje.
Cvičební programy pro oblast hlavy, krku a ramen.
Goss, Chris: Stíhací bombardéry nad Británií.
Operace překvapivého útoku s bleskovým únikem, 1942 –
1943.
Petersonová, Kathy: Šijeme jednoduché dekorace.
Více než 25 nápadů k výzdobě bytu.
Vaše knihovnice

KINO
V ČERVENCI KINO NEPROMÍTÁ

DIVADLO

60. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Pátek 28.9.2007

v 19.30 hodin

DS Meziměstí uvede hru Robina Hawdona

ÚŽASNÁ SVATBA

Ztřeštěná komedie o tom, jak by rozhodně neměl vypadat svatební
den a o tom, že pravá láska nakonec zvítězí, jenom se musí zjistit,
která to je...
Po prohýřené předsvatební noci se ženich Bill vzbudí v hotelovém
pokoji a nemá ani ponětí, jak se v něm ocitnul a už vůbec netuší,
kdo je ta nahá dívka, která leží vedle něho. A jak to bývá,
v nesprávné situaci se vždy objeví další nesprávná osoba a
výmluva, která se zdá na první pohled báječná, všechno neskonale
zamotá a čas obřadu se neúprosně blíží...

Pátek 5.10.2007

v 19.30 hodin

Divadlo Radka Brzobohatého uvede hru Donalda
Churchilla

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 !!!

AKCE VE MĚSTĚ
Sobota 14. července 2007
TJ SPARTAK Police nad Metují ve spolupráci s městem
Police nad Metují pořádá

Český pohár v bězích do vrchu 2007

BĚH NA HVĚZDU
Sraz na náměstí v Polici nad Metují, od 13 hodin dětské kategorie a
od 14:30 hodin hlavní závod. Přihlášky a šatny – Městský úřad
v Polici nad Metují od 12 hodin. Startovné 40,- Kč v dospělých
kategoriích. Další informace o závodu a ubytování vám poskytne
Jaroslav Mazač 605 90 11 33.

2. července 2007 – 29. září 2007

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
ZUŠ POLICE NAD METUJÍ
Otevřeno o víkendech a svátcích
od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin
Otevření výstavy ve všední dny na požádání zajistí Informační
centrum (v přízemí budovy radnice na náměstí)

27. července 2007 - 19. srpna 2007
Výstavní síň Muzea města Police nad Metují

VÝSTAVA
Jiří Kollert, Luboš Gregor, Milan Krynek – obrazy
Petr Kysela – dřevořezby
Tereza Rückerová – paličkovaná krajka
Otevřeno denně mimo pondělí
od 9 do 12 hodin a od 13 do 16:30 hodin

CHVILKOVÁ SLABOST

Současná anglická hra na téma tak důvěrně známé (manželství), ve
kterém vzniká nespočet komických situací s překvapivým
rozuzlením. I zdánlivě ukončená kapitola může mít přece jen
pokračování, ani prohraný boj nemusí být zdaleka ztracen...
v hlavních rolích:
Radoslav Brzobohatý, Hana Maciuchová
Andrea Elsnerová, Jana Janěková

Neděle 14.10.2007

v 16.00 hodin

Malé divadélko Praha uvede pohádku na motivy J. Trnky

ZAHRADA
(Branka zamčená na knoflík)
Sobota 20.10.2007

v 19.30 hodin

DS Náchod uvede hru Jana Drdy

HRÁTKY S ČERTEM
Sobota 27.10.2007

v 17.00 hodin

DS Jilemnice uvede hru Terryho Pratcheta

SOUDNÉ SESTRY
Sobota 3.11.2007

v 19.30 hodin

DS Police nad Metují uvede hru Michala Viewegha

BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA
Předprodej vstupenek bude zahájen v září 2007.

POLICKÁ POUŤ 17. – 19. 8. 2007
18. – 19. srpna 2007
Klub kaktusářů Broumov

VÝSTAVA KAKTUSŮ

Klub kaktusářů pořádá o „Polické pouti“ v Odborovém domě
Hvězda v Polici nad Metují výstavu kaktusů a sukulentů u
příležitosti 40 let trvání broumovského spolku.
Zajímavé rostliny z několika kontinentů – Asie, Afriky, Severní a
Jižní Ameriky, včetně zajímavostí z Madagaskaru.
sobota od 9 do 17 hodin
neděle od 9 do 16 hodin
vstupné: dospělí 20,- Kč, děti zdarma
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Na Polickou pouť 18. -19. srpna vás opět čeká tradičně
bohatý program pro všechny věkové kategorie obohacený
např. o pouliční divadlo, výstavu kaktusů a sukulentů
Více informací bude k dispozici v srpnovém měsíčníku
a na samostatných plakátech.

KULTURA V OKOLÍ
1. červenec 2007 – 25. srpna 2007
Festival koncertů v kostelech Broumovska

ZA POKLADY BROUMOVSKA
Otovice, neděle 15.7.2007 od 18 hodin
Kostel sv. Barbory
Vižňov, sobota 21.7.2007 od 18 hodin
Kostel sv. Anny
Ruprechtice, sobota 28.7.2007 od 18 hodin
Kostel sv. Jakuba Většího
Martínkovice, sobota 4.8.2007 od 18 hodin
Kostel sv. Jiří a Martina

Červen na Bezděkově
Červen je sice posledním měsícem ve školním roce, ale
zároveň také pro děti i dospělé tím nejnáročnějším a
nejhektičtějším.
Začal jako každý rok oslavou Dne dětí. Škola i školka
navštívily divadelní představení v divadle v Polici, kde
viděli pohádku „Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil“.
Hned v pondělí 4.6. jsme společně vyrazili na výlet do
Ratibořic, kde na nás čekaly OŽIVLÉ POSTAVY z knížky
Babička od Boženy Němcové.
Další akcí byla Noc ve školce aneb Nonstop školka,
která proběhla z pondělí 11.6 na úterý 12.6. Jako tradičně
den začal pečením buchty na druhý den k snídani. Nově si
děti letos zahrály šipkovanou, na loupežníky a hledače
pokladu, v horkém dni se osvěžily mlžítkem na zahradě.
K večeři si společně opekly vuřty a tradičně večer vyrazily
na stezku odvahy.

Zdoňov, sobota 11.8.2007 od 18 hodin
Kostel Nejsvětější Trojice
Božanov, sobota 18.8.2007 od 18 hodin
Kostel sv. Maří Magdalény
Vernéřovice, sobota 25.8.2007 od 18 hodin
Kostel sv. Michaela Archanděla
Více na www.broumovsko.cz
Program na Informačním centru na radnici v přízemí v Polici nad Metují.

21. – 26. července 2007

MALÉ LETNÍ DIVADLENÍ
nádvoří benediktinského kláštera v Broumově
Sobota 21. 7. 2007 od 20.00 hod
MOTÝLI
Neděle 22. 7. 2007 od 17.00 hod
MODREJ DRAHOKAMEN ANÓBRŽ ZELENÁ GIZELA
A MRKVAJZNÍCI
Neděle 22. 7. 2007 od 20.00 hod
GROTESKA
Pondělí 23. 7. 2007 od 20.00 hod
CARMEN
Úterý 24. 7. 2007 od 17.00 hod
JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA
Úterý 24. 7. 2007 od 20.00 hod
SÁVITRÍ
Středa 25. 7. 2007 od 20.00 hod
POSLEDNÍ ŠANCE
Čtvrtek 26. 7. 2007 od 16.00 hod
POHÁDKA NARUBY
Čtvrtek 26. 7. 2007 od 20.00 hod
HURÁ DO PAŘÍŽE ANEB SLAMĚNÝ KLOBOUK

3. – 11. srpna 2007

77. JIRÁSKŮV HRONOV
Festival amatérského divadla.
Více informací na www.hronov.cz

Ve středu 20.6. školáci vyrazili pěšky do Police, aby se
mohli zúčastnit koncertu „Pro Ameriku“. Na něm předvedli
své umění žáci ZUŠ a Matouš a Šimon Michalovi, kteří o
prázdninách právě Ameriku navštíví.
I školka měla v tento den akci. Vybavena plavkami,
ručníky a kruhy vyrazila na polické koupaliště. Den si
opravdu všichni užili.
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Plný činností byl i poslední, závěrečný týden. Školáci
nejprve odevzdávali učebnice, uklízeli školu, chytali družinu
na malování.
V úterý ve školce byli pasováni předškoláci a přitom se
loučili se svými kamarády.
Ve středu měli školáci sportovní den. Vzhledem
k chladnému počasí jej trávili v tělocvičně. Vyzkoušeli si
„líný tenis“, přehazovanou a „sedanou“.
Ve čtvrtek proběhlo v Polici Slavnostní ukončení
školního roku v divadle. Zde byli vyhodnoceni všichni žáci,
kteří se zúčastnili různých soutěží. Za sběr bylin dostal
odměnu i náš Šimon Krista, který se zařadil mezi 40
nejlepších sběračů z 1. stupně.
V pátek bylo konečně rozdáno vysvědčení a všichni
uvítali tak dlouho očekávané prázdniny.

nedostatečné
na I. stupni bylo zameškáno celkem 10 810 hodin, z toho
bylo 26 hodin neomluvených
– na II. stupni bylo zameškáno celkem 16 047 hodin, z
toho bylo 17 hodin neomluvených
– na celou školu pak připadá 26 857 omluvených hodin a
43 hodin neomluvených. Musím však zde podotknout, že
se počet neomluvených hodin oproti minulým rokům
snížil, což je pro nás všechny dobrá zpráva.
– Dále bylo uděleno celkem 134 pochval třídního učitele a
2 pochvaly ředitele školy, ale proti tomu také bylo
uděleno 26 napomenutí třídního učitele, 20 důtek
třídního učitele, 9 důtek ředitele školy, 3x druhý stupeň z
chování a 1x třetí stupeň z chování.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál klidné
prožití letošních prázdnin, krásné počasí, pohodu, zdraví a
načerpání nových sil pro nadcházející školní rok.
Mgr. Karel Nývlt
–

ČERVEN 2007 ve škole

Za naše pracoviště přejeme všem dospělým krásnou
dovolenou. Dětem pěkné, slunečné prázdniny. A všem co
nejvíce odpočinku a načerpání nových sil.
Marie Vaisarová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ
Konec roku v základní škole
28. 6. 2007 proběhlo již tradiční zakončení školního roku
v Kolárově divadle. Při této slavnostní příležitosti byli
odměněni žáci za sběr léčivých bylin, sběr starého papíru,
reprezentaci školy ve sportu a vědomostních soutěžích. Na
druhém stupni se v divadle loučily deváté třídy, které měly
připraveny svůj rozlučkový program pro své spolužáky a
učitele. Odpoledne potom proběhlo za přítomnosti paní
starostky Idy Seidlmanové slavnostní předávání vysvědčení
v obřadní síni městského úřadu, kterého se zúčastnilo také
velké množství rodičů a dalších příbuzných vycházejících
žáků. A jak dopadly výsledky vzdělávání?
Celkem bylo v naší škole k 28. 6. 2007 489 žáků, kteří
navštěvovali 22 tříd v naší škole v Polici nad Metují a jednu
třídu v odloučeném pracovišti v Bezděkově nad Metují, z
toho 11 tříd bylo na I. stupni a 12 tříd na II. stupni. O
vzdělávání se staralo 35 učitelů a 4 vychovatelky.
Celkové studijní výsledky dopadly takto:
– s prospěchem prospěl s vyznamenáním prospělo 158
žáků z celkového počtu 217 žáků I. stupně
– na II stupni s prospěchem prospěl s vyznamenáním
absolvovalo celkem 81 žáků z celkového počtu 271 žáků
II. stupně
– naopak celkem 13 žáků II. stupně školy neprospělo, byli
hodnoceni 1 nebo více pětkami z některého předmětu;
nejvyšší počet u jednoho žáka byly celkem čtyři

V první polovině tohoto měsíce se uskutečnily školní
výlety zbývajících tříd. Letos všem přálo počasí. Šesté třídy
se již tradičně zúčastnily třídenního turistického kurzu na
Ostaši. Bohužel je druhý den v podvečer vyhnal prudký déšť
a bouřka do jejich domovů. Proběhlo fotografování všech
tříd školy. Také jsme navštívili koncert žáků polické ZUŠ s
názvem „Pro Ameriku“.
K 22. červnu byl ukončen sběr léčivých bylin. Na
2. stupni bylo nasbíráno za úctyhodných 19.414 Kč.
Poslední červnovou středu se žáci zúčastnili sportovního
dne. Mohli si vybrat aktivity podle svého zájmu. Následující
čtvrtek jsme slavnostně zakončili školní rok v divadle, kde
byli oceněni nejlepší sběrači papíru a bylin a nejlepší
sportovci školy, odpoledne obdrželi žáci devátých tříd
závěrečné vysvědčení na městském úřadě. V pátek 29.
června si také ostatní žáci odnesli ze školy svá vysvědčení.
Všichni už se těšili na prázdniny.
Vilma Scholzová

Základní umělecká škola
informuje...

Výstava výtvarného oboru ZUŠ

V pondělí 2. července byla otevřena výstava naší
„výtvarky“, tentokrát ve Staré škole (Dřevěnce). Otevřena
bude o víkendech, vždy od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do
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16:00 hodin. Pokud by nějaká skupinka měla zájem o
prohlídku v týdnu, je možné si to domluvit v Informačním
centru v přízemí polické radnice. A co na výstavě uvidíte.
Spoustu obrázků, keramiky, objektů, počítačových grafik a
fotografií, kterými jsme Dřevěnku „našlapali“ od přízemí až
po půdu.
Tak co tam konkrétně uvidíte? Výstava je koncipována
jako prezentace čtyř škol. První je ta původní, barokní, ve
které jsou ty další tři. Potom je zde výstava naší „výtvarky“.
A které jsou ty další dvě školy? To jsou školy v Africe, které
jsme se rozhodli výtěžkem z naší výstavy podpořit. Ve
spolupráci s broumovskými skauty, organizací „Adra“ a
nadací „Člověk v tísni“ bychom rádi podpořili výstavbu
školy v Etiopii – to je ta první africká škola, která ještě
nestojí. Druhá škola je v keňském Matulu. Zde je možné
podpořit programy na rozvoj vzdělávání – a z této školy
dokonce máme na výstavě několik obrázků. Celý náš
„africký“ projekt je soustředěn v expozici Afrika v přízemní
malé třídě.

tužkou nakreslit masku, která by vyjadřovala čtyři vlastnosti
nebo pocity. Potom jsme tyto obrázky digitalizovali a
v počítači obarvili. Třetí fáze tvorby masky spočívala v
„namíchání“ vlastní podobizny autora. A čtvrtou, poslední
fází je slovní popis toho, co se děti snažily svým dílem
vyjádřit.

Výstava bude otevřena až do září. Během polické pouti
bude otevřena každý den. Protože jsme až dosud vždy
otevírali své výstavy na začátku pouti, tak chceme v této
tradici pokračovat i letos. Připravujeme tedy ještě jednu
„pouťovou“ vernisáž. Bude to spíš společenská událost
s trochou recese, ale protože nechceme otevírat dvakrát to
samé, tak naši expozici trochu vylepšíme a doplníme.
Takže i pro ty, kteří již výstavu viděli, to bude přece
jenom v něčem nové.
Všechny „Poličáky“ zveme k prohlídce.
Vladimír Beran

Jak se pozná hospodář?

Kdo chce tento záměr podpořit, tak může zaplatit
dobrovolné vstupné nebo si koupit barevnou pohlednici
s dětským obrázkem. Ve velké třídě jsou instalovány práce
z výtvarného a keramického ateliéru, které pokračují po
chodbách až do prvního patra. Dále jsou v expozici prvního
patra umístěny práce žáků grafického studia. Jsou to
počítačové grafiky a fotografie a pak dvě výstavní kolekce,
které jsme v uplynulých dvou letech vystavovali
v kanadském Torontu na festivalu mládeže Discoverability –
a ještě projekt „masky“. Ty jsme zahájili na semináři
s americkým výtvarníkem Bertem VanderMarkem a pak
v nich pokračovali dále skoro půl roku. Každý žák měl

V uplynulých letech jsme veřejnost postupně
informovali o tom, jak jsme uspěli v různých grantových
programech. Takto získané dotace velmi pomohly k lepšímu
vybavení školy. V rámci Státní informační politiky ve
vzdělávání (SIPVZ) uspělo „Grafické studio“ výtvarného
oboru ve dvou projektech, oba byly dvouleté a podařilo se je
dokončit a uzavřít. Potom jsme „zabodovali“ v dalších
dvouletých projektech. V jednom opět „Grafické studio“ a
ve druhém „Hudební nauka“. Tyto projekty prošly úspěšně
prvním rokem svého „života“, ale pak nastala změna. Za
nové ministryně školství se přišlo na to, že stará vláda
„zapomněla“ zakalkulovat prostředky na financování
SIPVZ, aby tak „vylepšila“ bilanci státního rozpočtu, který
přenechávala svým nástupcům. Požadavek na dodatečné
zařazení těchto peněz ve výši asi půl miliardy byl
sněmovnou zamítnut. Při projednávání státního rozpočtu
přitom poslanci projevili dostatečnou velkorysost při
návrzích rozpočtových změn. Tyto peníze šly ale na různé
trávníky a další poslanecké pomníčky, které známe v
„parlamentštině“ pod výrazem „porcování medvěda“.
Zajímavé bylo i to, že na „medvěda“ se našlo několik
miliard. Pak už ale nebyla ministryně – a pak byla zase
další. A stovky škol, mezi nimi i naše, čekaly na výsledek
dohadování o penězích. Oficiální informace zněla –
nezoufejte – peníze sháníme. Tak to trvalo jeden měsíc,
druhý měsíc, třetí… a my měli na vybranou. Čekat, jak to
dopadne a nedělat v projektech nic, nebo pokračovat za své
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a riskovat, že stát nedodrží smlouvu, kterou se školami
uzavřel a my tím ohrozíme hospodaření školy.
Hádejte, jak to dopadlo? Skoro po půl roce nejistoty
jsme konečně dostali oficiální zprávu, že ministryně zrušila
metodické pokyny, podle kterých byla SIPVZ financována a
že tedy nic neexistuje. Příslušný odbor ministerstva byl také
zrušen a zaměstnanci propuštěni. Mimochodem – právě
tento odbor byl mezi školami hodnocen jako jedno z mála
fungujících a školám prospěšných pracovišť.
A jak toto neveselé psaní souvisí s titulkem článku? Krátce
po „smrti“ SIPVZ se Krajský úřad Královéhradeckého kraje
rozhodl o rozpuštění rezerv a dofinancování druhého roku
projektů.
Odpověď na hádanku tedy zní – hospodář se pozná podle
toho, že nenechá úsilí mnoha lidí „zapadnout“ do bláta v
polovině cesty, ale postaví se čelem k problému, který
přitom nezavinil a snaží se jej vyřešit. Kraj touto
mimořádnou dotací pomůže i naší škole dotáhnout projekty
do konce a přitom na nich „nevykrvácet“. Potvrzuje se tím i
to, že samospráva skutečně „vidí“ problémy svých občanů a
je schopná a ochotná je řešit lépe, než „ti nahoře“.
Vladimír Beran

STUDÁNKA PŘIVEZLA Z
OLOMOUCE STŘÍBRO !!!
Letos se konal 35. ročník mezinárodního soutěžního
festivalu FESTA MUSICALE Olomouc.
Po krátké přestávce jsme se na tuto soutěž znovu vydali
s dětským pěveckým sborem ZUŠ „Studánka“. Kromě nás
přijelo do Olomouce na tento krásný svátek sborového
umění na 126 pěveckých sborů z 15 zemí světa.Velmi jsme
si užili soutěžní atmosféru v krásném historickém městě,
které vždy první červnový víkend nedělá nic jiného než
prostě zpívá.

Soutěž samotná je rozdělená do 29 kategorii podle žánru
i podle stáří či složení sborů a soutěží se ve významných
koncertních sálech a kostelích. Na soutěž jsme se svědomitě
chystali a vše tomu podřídili po celý školní rok. Osudových
10 minut čistého soutěžního času rozhodlo a přesvědčilo
mezinárodní porotu o tom, že si zasloužíme umístění ve
stříbrném pásmu: splnění bodového limitu pro druhé místo.
Proti tomuto rozhodnutí jsme samozřejmě nic neměli a těšili
jsme se až jsme plakali. Radostí a povzbuzením –
samozřejmě!!!
(M. Blažková)

7. ročník soutěže houslových duet
„FILCÍKOVA CHRAST“ 2007
V sobotu 16. června se v Chrasti u Chrudimi konal již 7.
ročník soutěže ve hře houslových duet, věnované památce
významného houslisty a pedagoga Jana Nepomuka Filcíka,
působícího na počátku 19. století v tomto městečku, kde je
také pochován.
I v letošním ročníku soutěže měla naše škola významné
zastoupení a dosaženými výsledky se opět stala
nejúspěšnější školou této soutěže a náš učitel Ladislav
Michal obdržel i v tomto ročníku cenu poroty pro
nejúspěšnějšího pedagoga.
A zde jsou již konkrétní výsledky:
0. kategorie:
Kateřina a Karolina Karpfovy – 1. místo
Anna Novotná a Max Vik – 1. místo
1. kategorie:
Markéta Nádvorníková a Káťa Soumarová - 1. místo
2. kategorie:
Hana Stejskalová a Petra Soukupová – 1. místo
Žaneta Obršálová a Kristýna Hargitaiová – 3. místo
Všem gratulujeme za úspěšnou reprezentaci školy!

JAN NEPOMUK FILCÍK
 ٭20.11.1785 v Kopidlně + 25. 1.1837 v Chrasti
(ZUŠ)
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K 30.6.2007 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4287 obyvatel.

SŇATKY
V červnu se roztrhl pytel se svatebními obřady:
Své „ANO“ si řekli
David Šplíchal
a Kateřina Jansová
David Knill
a Markéta Prášková
Luboš Maršík
a Irena Dítětová
Ondřej Nývlt
a Jana Čermáková
Vítězslav Majer a Dagmar Kvasničková
Pavel Klíma
a Diana Vasiljuková
Jan Máša
a Aneta Baloghová
Oldřich Mareček a Andrea Horáková
Petr Brusnický
a Eva Řezáčová
Jiří Wenzel
a Renata Pražanová
Lubor Šnajdr
a Martina Krtičková
A další dva páry, které uzavřely
církevní sňatek.
Všem přejeme mnoho štěstí!

Jiří Wenzel a Renata Pražanová

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Ve čtvrtek 28.6.2007 jsme v obřadní síni radnice
předali vysvědčení 69 absolventům devátých tříd
základní školy v Polici nad Metují.

JUBILEA
V měsíci ČERVNU 2007 oslavili životní jubilea:
70 let
pan Ladislav Maršík
pan Josef Hubka
paní Zděnka Řeháková
75 let
paní Jaroslava Vítková
80 let
paní Emilie Králová
pan Michal Smolej
paní Milada Štěpánková
pan Josef Vítek
paní Marie Rotterová
85 let
paní Věra Vacková
David Knill a Markéta Prášková

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Dagmar Hambálková – matrikářka
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Jan Kousal

odešel. V tiché úctě a pokoře vzpomínám…
Bylo mi dáno už od dětství se s ním setkávat. Znáte to,
něco Vám v paměti zůstane na celý život. Koloušek Honza
zbožňující cigaretové „vajgly“, liška Anežka, červená tvář,
upřímné a klidné vyprávění na různá témata jeho „lásek“,
a hlavně úžasná člověčina, přirozenost a obyčejnost.
Jsou chvíle, kdy jsou všechna slova zbytečná… a přece
by se chtělo ještě tolik říci!
Odešel další člověk, který k městu a celému Policku
patřil. Měl ho rád a ono mělo rádo jeho.
Vzpomínáme a nezapomeneme!
Ida Seidlmanová

Polický zahrádkářský receptář
na měsíc červenec
Začal čas prázdnin a k nim patří nerozlučně i
sklizeň drobného ovoce, hlavně rybízů a angreštů, později i
třešní, višní, malin aj. Vzpomínám na své dětství, jak jsme
s bratrem jako kluci běhali doma po zahradě a nemohli se
dočkat na první, spíše ještě nezralé, ale již červenající se
kuličky rybízu. Postupně jsme ochutnávali vše zrající a
běhali (tehdy se hodně říkalo „lítali“) někdy i po neposečené
zahradě, za což jsme byli !odměněni“ někdy nějakou tou
„herdou“ do zad. Tu jsme si někdy vysloužili i tím, že jsme
utekli za kamarády od uložené práce.
Ani dnes se mnoho nezměnilo ve vztahu děti a zahrada.
My dospělí bychom se měli ale snažit podle možností, aby
naše zahrady byly „k světu“. Není třeba to zase přehánět, ale
provádět potřebné práce spíše dřív a mít na zřeteli, že jde o
rekreačně užitečnou i zábavnou práci. Trochu protáhneme i
své tělo, trochu se na slunci opálíme a hlavně jsme na
čerstvém vzduchu a nesedíme na gauči u nějaké „Bedny“.
Na to stačí až večer a tam pak můžeme konzumovat řadu
našich plodů. Abychom měli zdravá jablka či brambory,
měli bychom občas postříkat jabloně vápenným přípravkem
Kalkost (0,5-1%), velmi to přivítají např. Vanda, Topas,
Goldstar aj., kterýmžto postřikem potlačíme hořkou

pihovitost. Stromy, které nejsou odolné proti strupovitosti,
bychom měli navečer ošetřit protiplísňovým přípravkem
Novozir, Discus aj., je jich celá řada. Zlepší se nám
zdravotní stav listů, celého stromu a tím i plodů. Brambory,
pokud by jevily známky černání listů a vadnutí, je třeba též
ošetřit některým měďnatým přípravkem, rovněž tak okurky
je třeba ošetřit včas. Dbát na ochrannou lhůtu, která většinou
nepřesáhne 2 týdny.
Letos nám přibyl na zahrádky a na pole (kromě
tradičních slimáků) další nevítaný host a v nebývalé míře.
Tolik mandelinky bramborové jsem zatím nikdy na zahradě
neměl. Své udělala asi mírná zima a třicetistupňová tepla
v červnu. Na ploše 8 x 2 m jsem sesbíral přes 50 brouků a
později hodně přes 500 larev. Jiné roky tak do 15 brouků.
Věřím, že každý rozumný člověk pěstující brambory se
snažil a sbíral, jinak by se šířila závratným tempem.
Samička naklade za svůj život až 4.000 vajíček, která se po
několika dnech mění v larvy, prokoušou se svým obalem a
živí se již listy brambor po dobu 10 – 30 dnů, pak se zavrtají
do půdy a za 2 – 3 týdny je brouk na světě. Asi po 3 týdnech
se již může pářit a samičky kladou vajíčka druhé generace,
jejichž larvy se většinou již nestačí na brouky přeměnit a
přezimují než pro ně přijde vhodná doba, kdy bramborové
natě dorostou do asi 15 cm výšky. Jinak se larva ukrývá až 1
metr pod zemí, aby bezpečně přečkala zimu. Při velkém
výskytu a hlavně na větších plochách se bez chemie
neobejdeme. Nejúčinnější je Mospilan 20 SP či Calypso 480
SC. Chemický zásah na polích se má provést m.j., najde-li
se na hektaru nejméně 100 brouků, v době kdy jsou natě
vzrostlé do 15 cm. Norma se vztahuje i na další hlediska,
např. na počty a velikost larev. To necháme zemědělcům.
Ještě krátce k jahodám. Jsou diskuse, zda sežínat po
sklizni listy či ne. Lepší je spíše první možnost, neboť se tím
porost ozdraví, poškozené a napadené listy se zkompostují i
s různými stádii škůdců. Rádi se v nich ukrývají i molice.
Do podzimu nám vyrostou nové nepoškozené listy, jen je
třeba upozornit na to, že při sežínaní je třeba odstraňovat
zelenou hmotu až nad srdéčky, ne těsně nad zemí! Odnože si
odebereme předem.
S předstihem bych chtěl sdělit, že Regionální
zahrádkářská výstava v Teplicích nad Metují se koná 31. 8.
– 2. 9. Při této příležitosti bych chtěl vyzvat hlavně naše
členy, aby to pěkné, co se jim podařilo vypěstovat, dali
k dispozici pro tuto výstavu. Bližší informace v příštím
čísle. Rovněž tak bližší bude sděleno ohledně zájezdu na
Pardubicko a Hradecko 8. září.
ZO ČZS Police n. M. - P.G.

Z činnosti Ostrostřelecké
Gardy Polické
Dne 8.5.2007 jsme uspořádali juniorské střelby o pohár
starostky města. Střelby se konaly na střelnici Pod
Vlčincem. Střílelo se z malorážky na terč ve vzdálenosti
50m. Ráno nám počasí moc nepřálo, snad proto byla i účast
mládežníků slabší. Klání se zúčastnilo pouze 10 dětí. Třetí
místo obsadil F.Vytejček, na druhém místě skončil J.Šubíř a
pohár si po velkém souboji odnesl Vlasta Dubišar. Škoda, že
nepřišlo více dětí, protože i ukázka historických zbraní, byla
velmi zajímavá.
Nyní bych pokračoval některými akcemi, kterých se
OGP účastnila.
Dne 12.5. jsme navštívili Ratibořice, kde jsme spolu
s polickou ZUŠ představili naše město v programu:
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Ratibořice pro Polici nad Metují. Podle ohlasů veřejnosti
byla akce velmi zdařilá.
Dne 2.6. jsme se na pozvání představitelů polského
města Boguczove Gorcze zúčastnili slavnosti výročí jejich
města. Nadšení obyvatel města z naší návštěvy hovořilo za
vše.
Dne 9.6. Ostrostřelecká garda pořádala zájezd do
Swidnice a Wroclawi. Ve Swidnici jsme navštívili muzeum
sbírky zbraní a Kostel Míru. Potom jsme pokračovali směr
Wroclaw, kde jsme měli zajednanou prohlídku Raclawické
panoramy. Další naší návštěvou byl Arzenál. Muzeum
pyšnící se sbírkou přileb, chladných zbraní a pušek.
Dne 12.6. jsme, jako každoročně, odstartovali Seniorské
hry v našem domově důchodců.
Nemohu opomenout 19.červen, který byl pro nás dnem
velice smutným. Rozloučili jsme s čestným členem OGP
panem Janem Kousalem, který odešel na věčnost. Jeho
malované terče nám ho budou stále připomínat.
Dne 23.6. jsme zavítali mezi kamarády do Trutnova,
k slavnostnímu otevření Naučné Stezky roku 1866 a
každoročnímu natírání pamětní desky na náměstí.
Dne 24.6. se výjezdní delegace účastnila akce na
Vysokově u příležitosti 141. výročí bitvy u Náchoda.
Hlavním programem, bylo znovuodhalení celkově
zrekonstruovaného pomníku 4. a 6. kyrysnického pluku
(pomník jízdy) a vysvěcení vojenského hřbitova
U Vechtrovny.
Poslední akcí měsíce června byla oslava jubileí několika
pánů ostrostřelců. O této akci není třeba se rozepisovat, snad
jen popřát pevné zdraví a poděkovat za dosavadní činnost.
Za OGP Pavel Daněk

Kladské pomezí na internetu
slaví 1.narozeniny
Uplynul přesně rok od spuštění internetových stránek
Stránky
poskytují
ucelené
www.kladskepomezi.cz.
informace o celém regionu Kladského pomezí – aktuální
zprávy, popis turisticky zajímavých míst, fotografie,
aktualizovaný přehled ubytování, zajímavé kulturní a
sportovní akce, tipy na výlety, jízdní řády cyklobusů,
informace o hraničních přechodech a další zajímavé zprávy,
které návštěvník potřebuje před nebo během svého pobytu.
Aktualizace je zajištěna prostřednictvím informačních
center. Každé je zodpovědné za svoji oblast působnosti.
Dle nezávislého měření, které poskytuje server Google,
zavítalo na tyto stránky 35 000 originálních návštěvníků,

kteří si prohlédli celkem 238 000 stránek a strávili na nich
v průměru 4 minuty. 85 % z nich používá český jazyk.
Další nejčastěji používaný jazyk je angličtina a hned za ní
polština. Slovensky mluvící návštěvníci se umístili až na 5.
místě za němci a holanďany. Ve složení návštěvníků dle
zemí mimo Česka - odkud je 92 % návštěvníků, je druhou
nejčastější zemí Polsko - 3%. Po něm následuje Německo,
Holandsko, Velká Británie, Slovensko a další.
Potěšující zprávou je, že ve srovnání s loňským rokem
narostla návštěvnost o více jak 100%. Celkový počet
navštívených stránek se zvýšil 3x. Během měsíce května
jsme zaregistrovali rekordních 5 500 návštěvníků. Nejvyšší
denní návštěvnost dosáhla počtu 234. Průměrná se nyní
pohybuje okolo 170 originálních návštěv denně. Během
letních měsíců počítáme s dalším nárůstem.
V rámci projektu Kladské pomezí bez hranic, který je
spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Iniciativy Interreg
IIIA prostřednictvím
Euroregionu Glacensis,
připravujeme obohacení stávajících stránek o turistické cíle
v Polsku. Plánujeme také rozšíření jazykových mutací o
ubytování a turistické cíle na české straně. V české
jazykové mutaci bude doplněn
popis doporučených
cyklotras.
Branka,o.p.s. - Markéta Venclová

Nechte své auto doma a jeďte s
námi na výlet !
Obecně prospěšná společnost Branka již třetím rokem
realizuje projekt Cyklobusy Kladským pomezím za podpory
Královéhradeckého kraje a měst vyskytujících se na trase
cyklobusu.
Každý víkend a o svátcích vás od 12.5. do 30.9. 2007 s
vaším jízdním kolem, nebo dáte-li přednost pěší turistice, s
batohem a pohorkami cyklobus dopraví do překrásných
míst regionu Kladské pomezí - do srdce Adršpašsko –
teplických skal, Jestřebích hor , Stolových hor k našim
polským sousedům, nebo na Pomezní boudy v Krkonoších.
Vystoupit či nastoupit lze kdekoli na tras. Možností
k výletům se nabízí nepřeberné množství. Cyklobusu
můžete využít i k návratu zpět domů.
V letošním roce jsme prodloužili linku Hradec Králové –
Adršpašsko-teplické skály až do Krkonoš na Pomezní
boudy. Cyklobus odjíždí z Police nad Metují v 8.30 hod. (
z Bezděkova 8.23 hod.) .
Doporučujeme použít cykloturistickou mapu „Kladským
pomezím na kole i pěšky …“ 1:100 000 nebo Orientační
mapu cyklotras KČT k dostání v informačním centru.
Více
informací
včetně
jízdních
řádů
na
www.kladskepomezi.cz
Markéta Venclová , Branka, o.p.s.

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Z Kátina deníku……..

Jak jsem řídila s MaMiNou
Kdysi, asi tak před deseti lety, jsem si myslela, že nikdy
nebudu umět řídit pro mě tak složitý stroj, jakým je
automobil. Pak jsem si udělala řidičský průkaz. Nemožné se
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sice stalo skutečností, ale když nemáte auto, je vám řidičák
celkem na nic.
Pár let jsem si počkala, a když jsme si potom koupili
první auto, modrou škodověnku, zkusila jsem několikrát jet.
Nebyla to žádná sláva, a když mi zhasl motor na křižovatce,
nešlo mi nastartovat a za mnou troubilo pár spěchajících aut,
prostě jsem to vzdala. Tím jsem také podpořila svůj řidičský
blok, jenž spočívá v tom, že všichni, kdo řídí, mohou ve
vteřině zemřít a také všichni okolo a jejich příbuzní a přátelé
a psi, zkrátka úplný Armagedon. Což je sice částečně
pravda, ale proč to v sobě rozdmýchávat, že? Tuto výmluvu
jsem s úspěchem používala dalších devět let až do dnešních
dnů.
Manžel se stále rozčiloval, že mě musí odvážet tam a
zase jinam, že si nikde nemůže dát pivo, a že si nemám
stěžovat na to, jak jezdí, a mám raději začít řídit sama. Jeho
nátlak se ještě zvýšil v době, kdy náš „Modrý blesk z
Boleslavi“ dosloužil a na jeho místo nastoupil kombík „Bílý
šíp“. K mému rozhodnutí zkusit to znovu přispěla i nabídka
pana Fiedlera připravit pro Mateřské centrum MaMiNa
slevovou akci na kondiční jízdy.
Přihlásilo se nás sedm, sedm statečných žen, nebo možná
i sedm trpaslíků, ale to by pak byl pan instruktor za
Sněhurku, takže bude raději lepší těch sedm statečných.
Na úvodní schůzce jsem se však obávala, že s tím
většina z nás praští dřív, než vůbec sednou do auta, a já
budu ta první. Některé příběhy statečných matek o tom, proč
přestaly řídit, ve mně totiž vzbudily zaječí úmysly, ale
nakonec jsem to překonala a naplánovala si svou první
jízdu. Potom jsem zkonstatovala, že sice mám jakous takous
představu o tom, kde je volant, ale mé vzpomínky na ostatní
páky, páčky a hejblátka jsou značně mlhavé. Donutila jsem
tedy manžela, aby mi před dnem D objasnil některé
zapomenuté informace a také mě vyvezl za město, daleko, a
nechal mě alespoň rozjet se, abych nebyla úplně za trdlo.
Mé přání splnil a myslím, že je celkem zbytečné popisovat,
jaké to bylo. Stačí pouze poznámka, že domů jsme dojeli,
ovšem ne za mého aktivního přispění.
Přes zmiňované překážky a předsudky už máme všechny
statečné svou první oficiální jízdu za sebou. Pan Fiedler byl
klidný, milý a hlavně trpělivý. A já si myslím, že jsem to
zvládla nejen já, ale i ostatní trpaslíci, tedy ženy, na
výbornou. Doufám, že po dalších jízdách se budou naše
ujeté kilometry, samozřejmě bez nehody, zvyšovat, a že
vždy šťastně dojedeme tam, kam chceme a zase domů.
Nevím, kolik z nás to zase vzdá a proč, ale věřím, že ani
jedna. Myslím, že se vždycky najde nějaký ten řidič, který si
bude ťukat na čelo a říkat si: „No jo, ženská,“ ale my přece
jsme ženské, a tak budeme bojovat. A až nás třeba potkáte
někde na silnici, mějte s námi trochu strpení, my to časem
zvládneme stejně dobře jako vy.
Káťa Hlávková

Prázdninový provoz každou středu
Rádi bychom poděkovali nejen všem maminkám a
dětem, ale i tatínkům, sponzorům a dalším nadšencům za
přízeň v uplynulém školním roce a popřáli Vám krásné a
slunečné dovolené, bezstarostné cesty a bezpečné návraty.
Dětem, které půjdou od září do školky, přejeme hodně štěstí
a pevné nervy.
Mateřské centrum se o prázdninách neuzavírá. Každou
středu se za námi můžete přijít podívat. Pro děti je připraven
krátký program plný písniček, říkadel a pohádek, poté
následuje volná herna.

O plném programu, který bude zahájen zase od září, Vás
budeme předem informovat.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Sběr papíru
Ve spolupráci se Základní školou v Polici nad Metují
organizujeme sběr starého papíru. Tímto žádáme všechny,
kteří by nám rádi pomohli a přispěli. V září bude pro naše
mateřské centrum přistaven u školy speciální kontejner, do
kterého můžete papír nosit.
Datum výběru bude předem oznámeno. Výdělek
použijeme na nákup vybavení nových prostor Mateřského
centra MaMiNa.

Pozvánka na podzimní dovolenou
Dovolujeme si pozvat maminky s dětmi na podzimní
dovolenou pořádanou Mateřským centrem MaMiNa.
Ubytování je opět zajištěno v penzionu Hrádek, který se
nachází 1 km od obce Nový Hrádek u Nového Města nad
Metují.
Termín pobytu: odjezd v pondělí 24. září, návrat domů v
pátek 28. září. Doprava na penzion je zdarma autobusem, z
penzionu odjíždí každý individuálně.
V ceně 410 Kč/den je zahrnuto ubytování s polopenzí.
Cena za dítě do 3 let: za stravu 50 Kč/den, ubytování
zdarma. Dále vybíráme příspěvek na materiál a organizaci
150 Kč.
Přihlášky k pobytu jsou k dostání v Mateřském centru
MaMiNa na 1. stupni Základní školy v Polici nad Metují.
Termín uzavření přihlášek a vybírání zálohy 500 Kč je 10.
září 2007.
Vaše MaMiNa

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
JASNÉ HVĚZDY LETNÍ OBLOHY
1 VEGA, 2 DENEB, 3 ALTAIR, 4 ANTARES
Letní obloze dominují souhvězdí Labuť, Lyra a Orel.
Nejjasnější hvězdy v těchto souhvězdích se nazývají Deneb,
Vega a Altair a jejich pomyslné spojení tvoří tzv. Letní
trojúhelník, který někdy bývá nesprávně považován za
souhvězdí.
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ZÁKRYT VENUŠE MĚSÍCEM POZOROVÁN!
18. června jsme s částečným úspěchem pozorovali zákryt
Venuše Měsícem. K vyhledání planety na denní obloze jsme
použili přepočtem získaný azimut a výšku. Po prvním
vyhledání triedrem již nebyl problém sledovat Venuši
pouhým okem. Po ideálním týdnu se počasí zhoršilo. 18.
června bylo zataženo, objevily se i přeháňky. Dalekohledy
jsme vynášeli na stanoviště teprve 10 minut před zákrytem!
K pozorování jsme použili soukromé přístroje členů klubu:
Newton s průměrem zrcadlového objektivu 250 mm,
refraktor s průměrem čočkového objektivu 50 mm, triedry
7x50 a 5x30.
Okamžik začátku zákrytu jsme z důvodu zástinu mrakem
nemohli stanovit. Venuše byla úplně zakryta Měsícem v 16
hodin 25 minut 37 sekund.
Konec úkazu byl bohužel „v režii“ dešťové přeháňky a
bleskového uklízení dalekohledů. Celkový dojem ze zákrytu
byl (až na oblačnost) dobrý. Při pozorování pouhým okem
(bez dalekohledu) byla planeta Venuše nápadnějším
objektem než Měsíc a její svit jsme mohli s trochou
nadsázky označit jako „diamantový“.
Pro přehlídkové pozorování se osvědčil triedr 7x50.
V Newtonu byl neosvětlený okraj Měsíce dobře
pozorovatelný v refraktoru však nikoliv.
V letošním roce nás ještě čeká zákryt Marsu (24. 12.
2007) a v příštím roce opět Mars (10. 5. 2008) a Venuše
(1.12. 2008).
Zájemcům doporučuji navštívit internetovou stránku
astro-forum.cz. Dočtete se zde o dojmech pozorovatelů
úkazu. Doplněno řadou fotografií a videozáznamem.
http://www.astro-forum.cz/cgibin/yabb/YaBB.pl?board=soustava;action=display;num=118
0385634;start=

jsme ještě doplnili osazenstvo do plného počtu a v České
Metuji jsme už byli všichni a ujížděli směrem do hor.
Naše cesta vedla přes Radvanice, Poříčí, Bernartice až
do Žacléře. Tam jsme měli vyjednanou návštěvu Muzea.
Cestou nám průvodce zajišťoval pan Karel Macoun – turista
tělem i duší a velký fanda hor a kopců. V Žacléři nám zase
průvodce dělaly paní Jirásková a paní Hornychová, které
tam byly na léčení a znaly městečko.
Muzeum se líbilo. Sbírky jsou zaměřeny na hornictví,
část se věnuje problematice SUDET a odsunu němců po
válce, část je věnována životu lidí pod horami. Jelikož jsme
ve většině starší generace, průvodce jsme ani moc
nepotřebovali a stačilo jen zavzpomínat. Jak to tenkrát bylo
…?
V Žacléři v bývalé věznici jsme měli malé občerstvení.
Všem chutnalo a mělo to také svůj půvab a bylo plno
vzpomínání.
Naše cesta vedla do Krkonoš. Při výletu na podzim
loňského roku jsme dostali pozvání od pana Borny na jejich
chatu – bývalá KOVOPOLSKÁ chata, a tak jsme toho
využili. V Peci na nás čekaly dva vláčky a vyvezly nás až na
Kolínskou. Tam jsme zatočili a jeli na chatu „Jindřichův
dům“ k Bornovým. Na chatě bylo objednáno opékání
prasátka. Bylo pěkně, Sněžka jako na dlani, ale nebylo to tak
jisté, abychom mohli sedět celé odpoledne venku. Stolování
a program se tedy nasměroval do chaty.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

23. července v 7 hodin SELČ vstupuje do
znamení Lva,
7. července je Země od Slunce nejdále: 152,1
miliónu kilometrů,
v červenci se den o 1 hodinu zkrátí,
MĚSÍC
7. poslední čtvrt, 14. nov, 22. první čtvrt, 30.
úplněk,
MERKUR od 20. července do 5. srpna ráno nízko nad
severovýchodním obzorem,
VENUŠE večer nad západním obzorem, koncem
července nebude již pozorovatelná,
12. července dosáhne největší jasnosti,
MARS
v souhvězdí Berana, od 28. července v Býku,
JUPITER v souhvězdí Hadonoše (v polovině měsíce
kolem 22. hodiny nejjasnější objekt nad jižním
obzorem),
SATURN v souhvězdí Lva nízko nad západním obzorem,
URAN
ve druhé polovině noci v souhvězdí Vodnáře,
NEPTUN ve druhé polovině noci v souhvězdí Kozoroha

Karel VACEK, Astronomický klub Police

Hodnocení výletu
Fond pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí pořádal
v sobotu dne 23. června 2007 pro své členy i nečleny
celodenní výlet do Krkonoš. Zúčastnilo se 48 účastníků.
Ráno v 6:30 hodin jsme se sešli před CDS a těšili se na
pěkně strávený den. Trochu nás postrašilo počasí, ale
nakonec jsme měli opět štěstí a vše dobře dopadlo. Cestou

Manželé Bornovi s dcerou se nám věnovali maximálně
ke spokojenosti úplně všech. Byl s námi i pan řidič Šilpert a
taky se mu náš výlet líbil.
Na odpoledne po dobrém jídle ještě pan Karel Macoun
připravil promítnutí kazety, která byla natočena k jubileu
města Police nad Metují. Většina ji ještě neviděla. Dostali
jsme ji od paní Seidlmanové jako dar když jsme měli výročí
80 let od založení našeho fondu. Pak se ještě promítlo pár
fotek z našich minulých výletů.
Absolvovali jsme exkurzi po chatě. Naši výletníci tu
chatu dobře znají z dřívějších let a vysoce hodnotili změny,
co se na chatě udělalo za poslední dobu. Chlapi prohlédli
chatu od sklepa až po půdu. Ženy zase herny, saunu, bar a
Krakonoše. Paní Bornová zájemcům ještě povyprávěla o
přírodě a hlavně o květeně okolo chaty. Zbyl čas i na malou
procházku s výkladem, kde která chata na jaké stráni je
apod. Na cestu jsme si dali dobrý grog a pomalu a z kopečka
sešli do Pece. Náš autobus tam u hospody „Na Peci“ stál, tak
jsme nasedli a jeli v pohodě domů.
Velké poděkování patří manželům Bornovým, kteří
většinou programu zajišťovali. Panu řidiči, který s námi jel
jako se vzácným zbožím a všem účastníkům, kteří byli
dochvilní a disciplinovaní. Už se zase těšíme na další
výlet…
Za výbor fondu jednatelka Marie Chaloupková
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Seniorské aktuality
Vážení, možná, že jste byli svědky, když ulicemi našeho
města a přifařených obcí stylem Jana Veselého proháněla
galusky dáma v nejlepších letech. Viděli jste dobře! Paní
J. Němečková naše finanční referentka zvěstovala změnu
termínu výletu „Senior klubu Ostaš“ o jeden den později. Tak
jsme odstartovali 31. 5. v 8.30 hod. směr Orlické hory. Každý
dobrý skutek bývá po zásluze potrestán, chuděra seděla na
dětské židličce. Co tomu řekla záda, nevíme. Sluníčko
trucovalo, to ovšem neubralo na dobré náladě předsedkyni H.
Pivoňkové, ta je naladěna pohodově vždycky. Seznámila
seniory s p. řidičem Rakem a osazenstvu popřála hezký den se
šťastným návratem, prožít si poslední májový… Potom už
mikrofon ve svých rukou pevně držela organizační referentka pí
H. Tremčinská, která profesionálně, holt je to pí učitelka,
seznamovala účastníky s památkami, historií, ale i současností,
nic nenechala bez povšimnutí. Obdivovala jsem její píli, ale
hlavně trpělivost. Znáte to, ne každého zajímají dějiny, někoho
třeba něco z úplně jiného soudku, ale jsme jenom lidi, tolerance
se preferuje a tak rčení:“ Já o voze a ty o koze“, berte
s rezervou. To byl můj postřeh a ne směrodatný, v globálu to
nikdo nezpozoroval. První zastávka Sedloňov, Skalka.
Milovníka přírody a smyslu pro vkus a krásu p. Grulicha, který
své vášni zasvětil celý život. Tady kvetou i skály. Pastva pro
oči. A do těchto míst někteří vystoupali, aby tu krásu a
barevnost matičky přírody shlédli z ptačí perspektivy. Je to
mimořádný zážitek. Kousíček dál, v bývalé škole se nachází
muzeum. Vystavuje zde své obrázky, knížky, betlémy, loutky
výtvarnice pí Haldová. Postavy jsou z regionu. Celé té
místnosti dominuje loutkové divadlo, práce jednoho ze čtyř
jejich synů, který bohužel nedobrovolně opustil pohádkovou
říši. Průvodkyně nám pověděla hodně zajímavostí, nakonec
chválila ochotníky z Police n.M., protože se prezentovali
v jejich kraji svou hrou“Někdo to rád horké“, kterého se
zúčastnila. Škoda, že místopředsedkyně I. Richterová zde
nemohla být, daly by řeč, neb obě jsou ochotnice. Čas, náš
nepřítel se naplnil a tak serpentiny, strmé stoupání bravurně
zvládal pan řidič jako Fitipaldi, na Šerlichu jsme poobědovali a
rozhlíželi se po vršcích kolem, částečně v oparu a ujížděli po
úplně nové asfaltce do Neratova. Skvost, který se pod dělnýma
rukama rodí, je dominantní. V roce 1945 v květnu, v té
nesmyslné druhé světové válce, byl natolik zničen, ale kde je
vůle, porozumění, kde jde o dobrou věc, daří se. V Neratově
kostel bude! Kéž by zvon, který pí Helenka „rozhoupala“, svým
tónem zvěstoval klid a mír v této krajině. Deštná změnila tvář
k lepšímu. Že nám není těch „cet“ a mohli bychom brázdit
sjezdovky, jako před léty! Krásná, osobní vzpomínka. Slavoňov
a stylový kostelíček, opět úžas nad umem generací před námi.
V obou případech nám o historii podali odborné vysvětlení
pánové faráři, za „Senior klub Ostaš“ byl potom předán drobný
finanční příspěvek, rozloučení a cesta domů. Krásná příroda,
bohaté lesy, malebné chaloupky, ochotní milí lidé, to vše nás
toulkami potkalo. Řekněte, není to úžasné? A tak si do alba své
paměti vložíme další vzpomínku, jak jsme navštívili království
Kačenčiny hory a ochrannou ruku nad námi držel Rampušák.
Tak ať záříte jako ty krásné kytičky v přírodní zahrádce p.
Grulicha.
Mějte se letně!

Hana Krejčová

Setkání Senior klubu Ostaš s jubilanty
Prostřednictvím fotografií si můžeme připomenout
květnové setkání Senior klubu Ostaš s jubilanty na Vražedném
pobřeží. Jak jste si mohli přečíst v minulém čísle Polického
měsíčníku, nálada byla výborná, což je ostatně dobře patrné i
z fotografií…

Poděkování
Naše výběrčí paní Emilie Králová z Police nad Metují,
Dvořákova 143 se v těchto dnech dožila krásného jubilea 80 let
života. Členkou fondu pro pozůstalé je od roku 1965.
Jednatelkou našeho fondu byla dlouhých 27. let. Dala
dohromady mnoho členských schůzí, Mikulášských posezení
s tancem, mnoho výletů pro členy, na které se dodnes rádo
vzpomíná. Ještě stále je činnou členkou, velice pilnou výběrčí a
dobrou rádkyní pro všechny, kdo rady potřebují.
Předali jsme jí kytičku a poděkování za všechny členy
výboru i celého fondu. Přejeme jí pevné zdraví a dlouhý život
plný optimizmu.
Za výbor fondu
jednatelka Marie Chaloupková
předseda Karel Macoun
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je spojeno s moderními vymoženostmi a jak si je ještě vylepšit.
Žádné meze se nekladou, každý z Vás má volnou ruku a
prostor. Rovněž se nebojte, že pod záštitou této adresy se
skrývá nějaké lobování a podomní obchod s know-how, ve
stylu tržního hospodářství dnešní doby - urvi, co můžeš.
V podstatě jde o to, abyste si navzájem podali pomocnou
ruku a vyšli si vstříc.Vítané jsou i vtipy, kterými můžete
okořenit své příspěvky. Neboť ne nadarmo patří
k nejúspěšnějším pořadům vysílání – Nikdo není dokonalý. Tak
s chutí do toho a mnoho štěstí. Těšíme se na Vaše inspirující
odpovědi a předem za ně děkujeme.
Adresa pro zasílání příspěvků: doplnek@doplnek.com

**********************************
Blíží se zahájení jednoho
z největších svátků obce
Radkow i celé Krajiny
Stolových hor. Bude to
další
Stolovohorský
jarmark regionálních a
lokálních produktů a týden
Kultury pohraničí. V Radkově, místě nerozlučně spojeném se
Stolovými horami, proběhne cyklus kulturních, turistických i
řemeslných akcí zaměřených na propagaci tohoto příhraničního
regionu. Sám jarmark navazuje na kupecké tradice a bude se
konat na místním stadionu.
Stručný program Jarmarku a týdne Kultury pohraničí:
20- 22. 7. 2007 Jarmark lokálních produktů
[Radkow, stadión]
Začátek v 10.00 hodin. Prezentovány budou místní výrobky
(medy, sýry, likéry, ruční práce a mnoho jiných). Čeští
vystavovatelé se mohou přihlásit na webových stránkách
radkowského úřadu a mohou zdarma získat stánek pro
představení svých produktů.
22.7. 2007 Celodenní kulturně sportovní program [Radkow,
záliv]
jachtařské závody, hudební vystoupení, filmový festival „Cesta
na Karlow“ (české filmy Jedna ruka netleská, Poslední svědek),
zakončení půlnočním„ohnivým představením“
16- 22. 7. 2007 Pracovní stoly
[Radkow, Centrum kultury, sportu, turistiky]
Výstava prací dětí a mládeže z uměleckých plenérů
Srdečně zvou pořadatelé. Podrobnější informace na plakátech
a dále na www.zeroborder.pl

WWW.doplnek.com
Milé čtenářky, milí čtenáři –
uživatelé internetových stránek.
Jelikož dobrá rada nabídnutá ve
správný čas na správném místě je
nad zlato, určitě zanedlouho
poznáte
užitečnost
adresy
www.doplnek.com.
A proč to? Ve skrytu své dušičky pošimrá u srdíčka
každého a každou z nás, když se může s něčím pochlubit a
tuplem jakmile dojde k uznalému ocenění. Pomozte nám
navlékat korálky svých nápadů, rad a zajímavostí, receptů, tipů
na výlety, oprašte babiččinu krabičku moudrých návodů
prověřených letitými zkušenostmi. Ale též dejte na vědomí, co

Na uvedené stránky můžete nejen Váš příspěvek zdarma
zaslat, nebo zde hledat inspiraci, ale po registraci v databázi
(tlačítko v horní části obrazovky) se můžete k jednotlivým
příspěvkům vyjadřovat, diskutovat o nich apod. Ve statistikách
(odkaz - více statistik) najdete několik zhodnocení, čímž můžete
např. návštěvnost Vašeho příspěvku neustále sledovat. Budete
vidět, jak právě Váš příspěvek zajímá ostatní návštěvníky
našich stránek www.doplnek.com.

Zprávy z DD
Konec měsíce května a celý červen byly pro obyvatele i
personál DD náročné, neboť proběhlo několik společných
akcí.
Vše začalo oslavou ,,Dne matek“. K této příležitosti si
připravily program děti se svými učitelkami z MŠ v Polici,
ke gratulaci se připojily ženy ze SPOZu a nechyběla ani
paní starostka. Všem moc děkujeme.
S radostí jsme uvítali možnost návštěvy kina
v dopoledních hodinách a navíc za poloviční cenu, krásný
film Vratné lahve nás moc potěšil.
Začátkem června se někteří obyvatelé úspěšně „poprali“
s luštěním soutěžních křížovek a osmisměrek, které pro
seniory pravidelně připravuje společnost MARETI s.r.o
z Ostravy.
V neděli třetího června většina našich klientů využila
pozvání paní starostky na vyjížďku „Toulavým autobusem“
po krásách našeho okolí. Děkujeme.
Uběhlo jen pár dní a už jsme šestého června ráno opět
nastupovali do autobusu a vyráželi na další, trochu tajný
výlet. Naše cesta směřovala do Ratibořic, kde nás přivítaly
„oživlé postavy“ z knihy Babička od Boženy Němcové.
Program se nám moc líbil, ale velké teplo a náročný
terén nás dost vyčerpaly a unavily, proto bylo nutné
načerpat nové síly a to se nám podařilo v hospůdce
U Nývltů v Řešetově Lhotě.
Jen jsme se malinko zotavili po výletě, už jsme se
s novým elánem pustili do přípravy již osmých sportovních
her, tentokrát ve stylu „country“. Ty proběhly v úterý
12. června, v netradičním čase, neboť zahájení bylo již
v deset hodin dopoledne.
Zasoutěžit si přijeli i klienti z DD a ÚSP z České
Skalice, z DD Teplice, z DD Tmavý Důl, z Justýnky
z Hronova, z DPS Police.
Moc děkujeme sponzorům a všem ostatním, kteří nám
pomohli a podpořili nás. Vše se vyvedlo, přálo nám i
počasí.
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Na 19. června jsme byli pozváni do Hradce Králové na
velký galaprogram, který se konal v sále filharmonie a byl
vyvrcholením letošního projektu „Miss panenka“.
Tentokráte jsme vyjeli jen mikrobusem s panem Kovářem.
Programu se zúčastnilo pět našich obyvatel, kteří se na
projektu podíleli a do Hradce Králové si vlastnoručně
vyrobené panenky sami odvezli.
S měsícem červnem jsme se rozloučili společnou
oslavou narozenin, při které jsme se „podívali“ až do
Himalájí a to díky panu J. Seifertovi, který nám promítl
obrázky ze svých cest.
Chtěla bych všem, kteří se podíleli na pěkném programu
pro naše seniory, moc poděkovat za obětavost , pracovní
nasazení a vstřícný přístup.
Za DD Věra Kašíková – ředitelka

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Domov důchodců Police nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení na místo

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
domova důchodců
Druh práce: zabezpečování základních sociálních agend
včetně zajištˇování standardní dokumentace. Řešení sociálně
právních problémů klientů. Zajištˇování informací a odborných
podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracování.
Místo výkonu práce: Domov důchodců Police nad Metují
Platová třída:
1 úvazek v 8. platové třídě
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• Věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost

Požadavky:

• vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání
získané studiem v bakalářském nebo magisterském
zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku,
sociální a humanitární práci,
sociální práci,
sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
• komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost
• dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),
• vstřícný vztah k seniorům
Písemná přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu
• telefonní kontakt
• informaci o splnění výše uvedených požadavků
• datum a podpis uchazeč
K přihlášce uchazeč připojí:
• strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních
zaměstnáních (časový sled a druh vykonávané práce) a
odborné znalosti a dovednosti
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
(originál)
• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uzávěrka přihlášek: 31. 8. 2007
Termín nástupu:
ihned nebo dle dohody
Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Domov důchodců Police nad Metují , Na Sibiři 149, 549 54
Police nad Metují, tel: 491 541 279,
e-mail: ddpolice@centrum.cz

Kdo byli sv. Konstantin a Metoděj
Tzv. soluňští bratři pocházeli z významné řecké rodiny, ve
službách byzantského císaře Michala III. vykonali několik
misijních a diplomatických cest do oblasti Černého moře a ke
kočovným Chazarům. Nejvýznamnější z nich vedla v polovině
9. století k moravskému vládci Rostislavovi. Díky znalosti
slovanského jazyka byli schopni provést pokřtění slovanského
obyvatelstva Moravy, Čech a přilehlých regionů, neboť
dokázali s obyvateli hovořit jejich jazykem. Konstantin – Cyril
vytvořil první slovanské písmo (hlaholici), aby mohl
náboženské a právní normy převést do slovanského jazyka.
Jeho modifikace (cyrilice) je dodnes užívána pravoslavnou a
řeckokatolickou církví a vychází z ní písmo v Bulharsku,
Rusku, Srbsku a na Ukrajině. Oba bratři byli označeni za
slovanské věrozvěsty a papež Jan Pavel II. je v prosinci 1980
vyhlásil za spolupatrony Evropy. V České republice patří jejich
pamětní den – 5. červenec -mezi státní svátky.
F.Janeček

Perličky ze školních sešitů
Vybral František Janeček
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Nejraději kreslím krajiny, kde jsou hrady, kluci z naší třídy
a jiné zříceniny.
Náš ředitel měl projev, který směřoval k tomu, abychom se
učili.
Nepřítel oblehl město, a to muselo jíst vlastní kořínky.
Čelo je část lebky nad očnicemi, někdo má za ním mozek.
Křivka je přímka, do které někdo neopatrně drcnul.
Karel Havlíček Borovský napsal především Král Lavrda.
Křižácké výpravy měly upevnit papežovu stolici.
Mezi peckoviny patří švestky, třešně a kompoty s peckami.
Turci měli křivé šavle, aby mohli bojovat i v zatáčkách.
Vichřice řádila takovou silou, že se proháněla s námi po
ulicích.
Nárazník u vagonů slouží k tlumení nárazů do železnice.
Rybníky slouží hlavně k chovu ryb a rekreantů..
Zajíc je hlodavec a protože se mu to pořádně nevysvětlí,
okusuje ovocné stromky.
Zootechnik je člověk, který opravuje stroje v zoo.
Oblázky jsou zajímavé tím, že po nich řeka nepíchá do
nohou.
Dub má plody, kterým říkáme žaludky.
Naši hymnu napsal František Škraloup.
Vrabci si dělají nedbalá hnízda a pak se hašteří, kdo má
uklízet.
Povodeň způsobí někdy takové škody, že se nemůže hrát
fotbal.
Hlavní řekou v Africe jsou Nil, Kongo, Niger a ty, co už
nevím.
Cestou ze školy se netouláme, mohli bychom se náhodou
dostat zase ke škole..
Podmítka se provádí proto, aby bylo po žních a museli
jsme zase do školy..
Mistr Jan Hus se stal na univerzitě kacířem.
Měď je tažný kov, který se pokrývá na vzduchu
medovinou.
Přemyslovci vymřeli po šavli.
Admirál je hodnost v námořnictvu nebo v motýlstvu.
Norsko má mnoho fjordů a podobných cizích slov.
Hadi se pohybují pravým plazením, protože nepoužívají
lokty ani kolena.
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Ježibaba byla tak ošklivá, že Mařence a Jeníčkovi přestal
chutnat perník..
Pouště jsou písčité, málo osídlené, zkrátka k ničemu.
Nejvyšší stupeň mezi živočichy představují lidé a učitelé.
Čekárny nepoškozujeme, slouží nepohodám.
Ve školní jídelně se chováme slušně, skoro jako doma,
když máme hosty..
Hradní studna měla velký význam hlavně v tom, že lidé
měli kam házet kamínky.
Mezi prózu patří román, povídka a učebnice.
Při utkání bylo tolik faulů, že lidi vypískali i upískaného
rozhodčího.
Bezvětří například je, když se nám zdá, že nefouká vítr.
Čáp se živí obratlovci, převážně menšími a syrovými.
Domov je místo, kde mám hračky, televizi, psíka, morče a
rodiče.
Kapr je všežravý, to znamená, že má rád maso i buchty.
Největší včele říkáme matka, někdy teta.

Lidové pranostiky a pravidla podle
stoletého kalendáře z roku 1815
-

-

-

-

V Poněvadž slunce již v červnu na nejvýš stálo, a svými
rovnými paprsky zemi rozpálilo, tedy jest horko v ten
čas nejcitelnější, a tak daleko do země proráží, že
vlhkost z kolena vytahuje, a následovně trvá a obilí
zraje.
Nyní vějí noční chladní a příjemní větříčkové od
půlnočních končin, kdežto slunečná horkost na
vysokých horách sníh rozpauští; z čehož Božská
Prozřetelnost a Dobrota k lidem se poznává.
Na Margetu, dne 13. a na Jakuba dne 25. obyčejně těžké
bauřky přicházejí.
Nyní padají častěji škodlivé rudy (kroupy), kdy při
slunečnosti prší; od čehož listí a zeliny zčervivějí, jestli
brzo následující déšť obmýti nebývají.
Když mravenci hromady své v tomto čase neobyčejně
vyšší a širší dělají, tedy to znamená časnou a tuhau
zimu.
Omylné jest, že, když na den Navštívení P. Marie prší,
ten déšť 40 dní má trvati; jako také, že před a po
polední povětří na den sv. Jakuba má znamenati před a
po Vánocích.
V tomto měsíci obzvláště když měsíc na plně jest, psi se
vztekají
Když na den sv. Margety prší, ořechy opadají a listové
zčervivějí.
Ze Zemědělského kalendáře 2007 vybral F.Janeček

Matematické rekreace
V americkém časopise Knowlege byla v roce 1881
publikována tato úloha o čtyřech čtyřkách.
„Najděte všechna možná čísla, která dostaneme ze čtyř
čtyřek pomocí čtyř základních operací, mocniny,
odmocniny, faktoriálu, desetinné čárky a závorek.“
Podle autora úlohy dají se takto vyčíslit všechna
přirozená čísla od 1 do 112.
Ukázka některých řešení:

1=

44
;
44

4
17 = 4 ⋅ 4 + ;
4

3=

4!
4⋅ 4 + 4

;

50 = 44+ 4 + 4 ;

64 = (4 + 4) ⋅ (4 + 4)

Prázdninový úkol pro čtenáře Polického měsíčníku:
Pokuste se nalézt co nejvíce takovýchto čísel.
Řešení zašlete nejpozději do 20. srpna 2007 na adresu:
František Janeček, Tyršova 744, 534 01 Holice
Nejlepší řešení budou odměněna!

Obléhání hradu Skal r. 1513
K. BEIL

Z časopisu Broumovsko, srpen-září 1947 vybral a
stylisticky upravil F. Janeček
Za vlády krále Vladislava II., z rodu Jagajlova, dostala se
šlechta v Čechách na vrchol své moci. Král byl později též
vládcem v Uhrách a přesídlil do Budína. Uhry byly stále
ohroženy Turky, kteří již vládli celému Balkánu i s
Bělehradem.
Šlechta v této době porobila zprvu selský lid a r. 1500
bylo vydáno „Zřízení zemské“ proti městskému stavu, útisk
proti němu zesílil a ovšem i jeho odpor. R. 1513 utvořila
města brannou jednotu, jejímž vůdcem se stal zchudlý vnuk
krále Jiřího, kníže Bartoloměj Minsterberský.
V zemi tehdy nebývalo valného bezpečí, někdy byla
činěna opatření proti loupežím, ale i rytíř Jiří Kopidlanský
vyrovnával si své krvavé účty s Pražany mimo město,
Dalibor z Kožojed měl svůj tragický spor, v našem kraji
rytíř Zikmund z Kaufunku se svými bratry již od roku 1504
opovídal boje. Nyní byl ve službách knížete Bartoloměje,
který válčil s Vratislaslaví pro nezaplacený dluh. Zikmund
z Kaufunku vpadl se svými lidmi koncem července 1513 ke
Svídnici, kde pálili a naloupenou kořist vzali na hrad Skály,
nedávno koupený knížetem Bartolomějem. Nejvyšší
hejtman slezský, kníže Bedřich Lehnický, spolu s Vratislaví
a jinými městy vyslal posly do Prahy ke Zdeňku Lvu
z Rožmitálu, správci královských důchodů, s žádostí o
zadostiučiní, ale pak v polovině srpna vytáhl asi se 2000
mužů do Čech proti Skalám, které od 25. do 27. srpna
ostřeloval, avšak s větší vlastní škodou a i k posměchu
obležených. Když Slezané uslyšeli, že se blíží Čechové na
pomoc hradu, vydrancovali okolí a odtáhli. Na ústupu je
však počala hradní posádka stíhat, působit jim škody a
nakonec došlo mezi nimi samotnými ke krvavému rozbroji o
kořist. Vskutku zpráva o dobývání Skal pobouřila nejvíce
Pražany. Ujímali se hned knížete Bartoloměje nejen řečí, ale
ve městě již vysoce vlály korouhve, aby se na dané znamení
sousedé k nim hrnuli. 30. srpna měli vytáhnout, když přišla
zpráva, že Slezáci odtáhli do Skal a tak prý „ta vojna
shořela.“ Tolik praví dějiny.
Obležení popsal Udo Lincke v časopise župní osvětové
rady v Trutnově historicky chybně odůvodněné a po
německu přikrášlené. Jeho barvité líčení o vpádu je
přijatelnější a ve výtahu je podáváme:
V poslední třetině srpna táhlo mocné vojsko, vedené
vévodou Lehnickým s mnoha děly a vozy údolím svídnické
Bystřice ke Skalám. Na toto tažení jistě každý účastník po
celý život bolestně vzpomínal. Jen 6 mil dlouhá cesta a
skoro šest dní trvala jízda stále výše úzkými, zarostlými,
nesjízdnými údolími, přes příkrá, kamenitá místa a
kostrbatými, lesními roklemi, vymletými dravými
bystřinami.
Leckterý žoldnéř si zde údy pochroumal, leckterý oř padl
vyčerpán na kamenité cestě, mnoho ojí se polámalo a kola
roztříštila. Vozatajci kleli; buď slunce nemilosrdně pálilo,
nebo se lilo jako z konce z blýskajících mračen na lidi i
tažný dobytek. Zdálo se, jakoby Krakonoš, mocný duch hor,
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chtěl sem lezoucího vojenského hlemýždě odplavit zpět do
údolí.
Konečně spatřili lehničtí, v jejichž čele jel vévoda, lysé
skalní stěny, kde už musel být hrad Skály. Brzo také uviděli
vrch s jeho svislými, rozštěpenými stěnami. Sta
sloupovitých balvanů se tyčilo strmě k nebi. Všude se
ukazovaly převislé, deštěm kluzké svahy. Pouze údolní
průrva dělila horský hřbet od teplického skalního města.
Od severu nebylo radno do této rokle vniknout.
Pokácené,obrovité stromy bránily přístup. Avšak i cesta od
jihu stála mnoho námahy, dříve než se vojsko dostalo na
lesní palouk, odkud již bylo možno spatřit věže hradu.
Kde byl však přístup k této pevnosti? Sotva jednotlivý
muž, natož kůň byl s to se vyšplhat vzhůru. Hrad trůnil tak
vysoko nad údolím, že koule z těžkých kusů ho sotva
zasáhla. Z hradeb nebylo moc vidět. Na všech stranách
vzdorovaly holé skály, uhlazené deštěm. Dvě věže je
převyšovaly. Byly skoro celé z kamene. Na vrcholu bylo
několik krkolomných schodů, vytesaných na vnější straně a
vysoko nahoře nízké, dřevěné přístřeší. Vévoda Jindřich
potřásl hlavou a povídá Achaciovi Haunoltovi, hejtmanu
vratislavských žoldnéřů, vedle sebe: „Sotva by kdo věřil, že
tohle krkavčí hnízdo je rytířským hradem, kde bydlí lidé.
Těmito skalami plazí se jen hadi, jen vyzáblé kozy se tam
vyšplhají. Pouze hladem je přemůžeme, protože útočiti na
takové stěny nelze.“
„Oho, to by tak hrálo!“ zvolal Vratislavan, „co si to
myslíte, knížecí milosti! Máme 15 těžkých kusů. Mezi nimi
je tlustá Jenovéfa, kterou krmím stoliberním železem. Ta
nám jistě rozbije i nejtvrdší kámen na tisíc kusů!“
Jezdci popojeli na konec palouku, aby vyhledali místo
k táboření. Tu zahlédlo bystré vévodovo oko na svahu
skalního hřbetu dva jezdce v brnění. Nepohnutě pozorovali
nepřátele. Zamračeně ukázal na němé protivníky a oslovil
krčmáře: „nuže, mistře Lindnere, hleďte! Tam stojí
Kaufung; podle havraního křídla ho lze poznat. Beru vás za
slovo. Hej, vyjeďte nahoru a zaškrťte ho před mýma
očima!“
K tomu byl hned mistr Limdner ochoten; přichystal se
vyjet nahoru s taseným mečem. Tu jeden z jezdců zamával
bílým praporcem, druhý připojil k líci kuši a vystřelil šíp
s bílým praporečkem do kmene smrku blízko vévody.
Bedřich dal přinést střelu a odvinul z ní natočený papír. Na
něm bylo ozdobným písmem napsáno: „Vévodovi z Lehnice
můj pozdrav! Zdalipak ví, že překročil hranice a že zde jeho
úřad zemského hejtmana končí? Je mu známo, že každý
rytíř, který napadne souseda, aniž by mu byl poslal
opovědný list, propadá smrti? I kdož to neví, nebo nechce
vědět,nebudu jeho pepřové pytle po tři dny obtěžovati.
Projde-li tato lhůta, buď Vám všem pak Bůh milostiv!
Krakonoš vás pak brzy svými kousky požene do páru! Tomu
na potvrzení jsem dal na tento list přivěsiti svou pečeť já
Zikmund, urozený pán z Kaufunku a královskou i hraběcí
milostí purkrabí na Homoli a Skalách, pán panství Homole a
měst Dušníku a Levína, jakož i přísedící zemského
hejtmanství dědičného hrabství Kladska. Dáno na Skalách
v sobotu před s. Bartolomějem 1513ho roku.“
„Teď doopravdy!“ zvolal Bedřich podrážděn, „trváte
Lindnere, ještě na tom, začíti s tím štíhlým rytířem? Pak
jeďte ve jménu Božím a poučte ho; budu vám vděčen!“
Krčmář byl neohrožený, v boji zkušený muž. Spoléhaje
na svou sílu a obratnost pravil: „Dejte mi ten praporeček,
knížecí milosti. Pojedu nahoru oznámiti mu svoje

podmínky. Že ho zmohu, postaví-li se mi, je jisté beze vší
pochybnosti; pak budete té loupežnické sběře hned zbaven.“
To by bylo vévodovi nejmilejší i vyhověl krčmáři, který
vyjel s bílým praporcem v levici do kopce, zastavil na
doslech a zvolal: „Zde stojí před vámi ve zbrani cvičený
měšťan v celém světě váženého a proslulého města
Vratislavi a vyzývá vás k souboji na život a na smrt!
Zvítězím-li, vzdáte se na milost a nemilost; ne-li, tedy vám
určí vévoda pouze peněžitou pokutu. Přijímáte, vy zbabělí
psi? Pak pojďte se mnou bojovat!“
(Dokončení v příštím čísle)

Vlastivědné okénko
Školství na Machovsku
/Pokračování z minulého čísla/
V roce 1880 byl přeložen z Machova kaplan P.Jindřich
Václav Rajm OSB, který byl velmi oblíben, zejména u školních
dětí. Při odchodu ho vyprovázela celá obec, vpředu jelo
banderium 30 jezdců, za nimi školní děti, kněží, veliký zástup
občanů a na 30 bryček a kocand. Hudební doprovod zajišťovala
machovská kapela. Na konci osady byla postavená slavobrána,
kde se žáci se svým oblíbeným katechetou loučili. Všichni mu
políbili ruku, což trvalo velmi dlouho. P.Jindřich měl děkovnou
řeč, při které nezůstalo jediné oko suché. Hlasitý pláč se prý
chvílemi měnil v křik. Jízdní pak doprovodili svého katechetu
až do Police. Takové cti se obyčejně nedostávalo ani nejvyšším
představeným, takže je vidět, že si uměl získat srdce svěřených
oveček.
Školní děti byly také aktéry při veliké slavnosti na počest
sňatku korunního prince Rudolfa a belgické princezny Stefanie.
V předvečer sňatku 9.5.1881 bylo celé městečko (náměstí)
osvětleno, škola a některé domy ozdobeny transparenty a věnci.
Za dlouhého vyzvánění a při střelbě z hmoždířů začal
pochodňový průvod s hudbou a překrásnými lampiony.
V Nízké Srbské se k němu připojil hasičský sbor z této obce,
který při této slavnosti začal svoje působení. Průvod došel až na
konec obce, kde učitelé provolali slávu oslavencům a zazpívána
hymna (Zachovej nám Hospodine....).
Druhý den 10.5.1881 byla v kostele zpívaná mše sv. za
účasti dětí ze všech přifařených obcí, korporací a představených
všech obcí v plném počtu. Na konci zazněl chvalozpěv Te
Deum laudamus a školní děti předvedly slavnostní hymnu od
Josefa Lhotského.
Slavnost pokračovala sázením pamětních lipových stromků.
Nejprve zase byly proslovy a zpěvy. První stromek byl zasazen
naproti hlavním kostelním dveřím a druhý v blízkosti školy.
Pro neznalé místních poměrů, škola tenkrát byla v budově
vedle fary. Žák Roman Kocián z Machova přednášel oslavnou
deklamaci na počest vznešených snoubenců. Po trojnásobném
provolání „Sláva“ a zpěvu rakouské hymny bylo více jak 400
přítomných školáků poděleno koláči. Před polednem se celý
průvod vydal do Nízké Srbské, kde byly zasazeny další dvě lípy
u můstku přes potok z Bělého naproti Hubkovu statku.
Nikdo tenkrát nemohl tušit, jak tragicky oslavenci skončí a
kolik ještě bude vznešených párů, než se Rakousko-Uhersko
dočká nástupce na trůn. Pamětní lípy u mostu v Nízké Srbské
měly podobný osud. V roce 1918 byly při opravě mostu
poraženy.
V roce 1882 byl vypsán konkurs na obsazení místa
mladšího učitele, v kterém uspěl Jaroslav Petr, narozený
3.3.1862 v Opočně. Místo mladšího učitele v Machově
nastoupil 13.9.1882 po studiu reálky v Hradci Králové.
Zkoušku učitelské způsobilosti skládal 28.4.1885 v Hradci
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Králové. Machovsku pak zůstal věrný po celý svůj život.
Podučitelem na machovské škole byl do roku 1896, kdy
přechází na nově ustavenou školu v Nízké Srbské jako řídící
učitel. Byl nadšeným osvětovým pracovníkem, věnoval se
sbírání památek lidové kultury, byl činný snad ve všech
spolcích v Machově, pořádal přednášky a snažil se o
pozvednutí kulturní úrovně prostého lidu. Přispíval do
učitelského časopisu „Škola našeho venkova“, sestavil výbor
„Poesie na škole národní“ a ještě další odborné spisy. Na
učitelských konferencích míval odborné přednášky o způsobu
výuky, tedy byl uznávaným pedagogem i mezi svými kolegy.
Spolu s dalšími přáteli založil v roce 1914 hasičský časopis
„Metuj“, který kromě odborné, měl i velice kvalitní
vlastivědnou náplň, kvůli které je dodnes vyhledáván znalci
regionální historie. Jeho zásluhou objevil Machovsko malíř
Antonín Hudeček.
Ačkoliv byl ateista a volnomyšlenkář, angažoval se v roce
1920 při vzniku nové církve československé. Pravděpodobně
jen ze vzdoru ke starým pořádkům, protože novému učení
vnitřně věřit také nemohl, soudě podle toho co hlásal
v minulosti.
Že byl také jenom člověk, o tom svědčí hlášení četnické
stanice správě obecné školy v Machově: „Jaroslav Petr
podučitel a Václav Černý zatímní učitel dne 22.5.1886 po 1
hodině s půlnoci dopustili se hanlivých výtržností v městečku
Machově zpívajíce a povykujíc veřejně tak, že obyvatelstvo
klidně odpočívající ze spaní vyrušovali“.
Tento výše jmenovaný Václav Černý z Pohoří u Opočna
nastoupil do Machova dne 10.5.1886 jako výpomoc za
nemocného Groloppera a působil zde 3 měsíce. Později byl
také literárně činný.
Dne 15.9.1887 nastupuje do Machova František Pavel
z Nahořan, dosavadní podučitel v Červeném Kostelci. V únoru
1888 odešel na vojenské cvičení do Hradce Králové a do
Machova se už nevrátil. Zemřel u rodičů v Nahořanech
30.3.1888.
Dne 15.3.1888 byl ustanoven výpomocným učitelem
v Machově studující práv František Fňouk z Rychnova nad
Kněžnou. Po prázdninách pak nastoupil do Prahy k dalšímu
studiu.
Současně se také odstěhoval Josef Veselý do Police a
1.9.1888 nastupuje podučitel František Khom, narozený
v České Skalici, prozatímní podučitel ve Žďárkách. Učil
v Machově jeden školní rok a byl přesunut do Police. Místo něj
nastupuje 12.9.1889 Václav Horažďovský učitel v Pasekách u
Protivína. V Machově působil do 30.8.1893 kdy se odstěhoval
do Pyšel u Prahy.
Po Františku Fňoukovi nastupuje 15.10.1888 prozatímní
výpomocný podučitel František Melichar abiturient z Hraštic u
Solnice. Vyučuje pouze do konce roku 1888 a po něm přichází
abiturient Stanislav Řehák z Hradce Králové. Dne 28.2.1889
odešel na místo výpomocného učitele do Vysokova.
Z Vysokova přišel podučitel Josef Kolisko původem ze
Žďárek, který nastoupil 1.3.1889. V Machově pak učil 35 let.
Dne 14.9.1893 nastoupil zatímní podučitel Jan Voborník,
narozený v Březhradu. Za 3 roky nato byl jmenován
definitivním podučitelem v 5.třídě.
Dne 17.7.1895 pořádala škola výlet na žebřiňácích do
Adršpašských skal pod dozorem všech učitelů, včetně
katechety P.Sigismunda Boušky OSB. Vyjeli ráno v 5 hod. a v
10 hod. byli ve skalách. Jenom dětí se zúčastnilo přes 200.
K obědu měli 36 bochníků chleba, cerguláty (buřty) a za 12 zl.
piva. Za 10 dnů potom pořádali pěší vycházku na Bor. Každé
dítě, kterých bylo asi 190, dostalo 3 rohlíky a piva co chtěli,
takže peníze, které zbyly z výletu do Adšpachu byly vyčerpány.
Všimněte si, že pivo bylo tenkrát dětským nápojem!!!
V roce 1895 dosáhl počet školáků v Machově 336, tedy
více než 80 na jednu třídu. Tento stav už byl neudržitelný a

proto výnosem zemské školní rady z 31.7.1895 bylo schváleno
odškolení Nízké Srbské od Machova. Bylo stanoveno, že
v Nízké Srbské budou 2 třídy a v Machově bude škola
trojtřídní. Rodičům bylo dáno na vůli, kam budou své děti
posílat, takže v Machově zůstává 215 dětí.
Dne 9.8.1896 zemřela ve věku 64 let industriální učitelka
Anna Bergerová, která své učitelské povinnosti svědomitě
plnila 19 let. Její manžel, řídící Jan Berger odešel 31.7.1897 do
výslužby a odstěhoval se do Náchoda. Jejich syn Otto Berger
byl slavný violoncellista, který po absolvování pražské
konservatoře hrál v Českém kvartetu a byl jeho
spoluzakladatelem. Bohužel, tuberkuloza ukončila předčasně
jeho život. Zemřel 30.6.1897 ve věku pouhých 24 let a pohřben
je v Náchodě spolu s rodiči. Jeho otec, bývalý řídící
v Machově, zemřel 9.4.1903 v Náchodě ve věku 73 let.
Na místo industriální učitelky nastupuje 24.9.1896 vdova
Marie Obstová, dcera řídícího ve Žďáře Josefa Vepřeka.
Nástupcem řídícího v Machově je jmenován 25.6.1897
Josef Kolisko dosavadní zdejší učitel. Řídícím a regenschorim
pak byl až do roku 1924. Jakým byl řídícím si netroufám
hodnotit, ale jeho zápisy ve školní kronice mě zaujaly. Za I.
světové války byl zcela nekompromisně na straně Nejjasnějšího
a Nejmilostivějšího Císaře Pána, organizoval upisování
válečných půjček, sběr barevných kovů a šperků pro válečné
účely, vzpomínal a oslavoval všechny výročí habsburské
císařské rodiny s ohromným patosem a zaujetím. Dne
16.8.1917 mu císař Karel I. propůjčil válečný kříž III.třídy za
občanské zásluhy.
Po 28.říjnu 1918 obrátil stránku ve školní kronice a jako
mávnutím kouzelného proutku, okamžitě pokračoval v oslavě
Československé republiky, presidenta Osvoboditele a
hrdinných bojovníků od Zborova. Byl jsem fascinován lehkostí,
s jakou dokázal přejít z jedné éry do druhé a stále být na
vrcholu a myslet si, že mu okolí uvěří. Bohužel nebyl zdaleka
jediný, který dokázal elegantně převléci kabát a stále má dost
následovníků.
Dne 26.11.1897 byl dekretem ustanoven definitivním
učitelem v Machově Josef Šulc, dosavadní výpomocný učitel
v Bělém, narozený 20.1.1876 v Horním Kostelci. Po
absolvování měšťanské školy v Červeném Kostelci a
učitelského ústavu v Brně, maturoval v roce 1894, zkoušky
učitelské způsobilosti skládal 23.11.1896. V Machově učil do
7.7.1903, kdy odchází do Dolní Radechové. Dne 1.5.1904 se
stává odborným učitelem na měšťanské škole chlapecké
v Polici nad Metují, kde působí do roku 1923, kdy byl
jmenován okresním školním inspektorem v Německém Brodě.
Na tomto místě byl až do odchodu do důchodu 1.9.1936.
V Polici nad Metují byl starostou města v letech 1919 – 1923.
Věnoval se přírodním vědám a sepsal několik odborných
publikací a mnoho článků v časopisech z oboru mineralogie,
ornitologie a rostlinopisu. Podklady ke svému vědeckému
zkoumání získával i na Machovsku.
Zdejší podučitel Jan Voborník byl jmenován 26.11.1897
definitivním učitelem ve Velkých Petrovicích, kam nastoupil
1.3.1898. Na jeho místo byl ustanoven Jan Dohalský, zatímní
podučitel v Nízké Srbské, narozený 8.7.1876 v Bolehošti.
Vystudoval reálku v Hradci Králové 1895 a učitelský ústav
v Praze ukončil 1.7.1896. Nejprve nastoupil jako podučitel
v Nízké Srbské a 1898 jako podučitel v Machově. V roce 1899
byl přeložen jako definitivní učitel do Vysoké Srbské. Později
byl jmenován řídícím a zemřel 9.6.1930. Pohřben je
v Machově.
Dne 5.8.1899 navštívili děti vyšších tříd krajinskou výstavu
v Červeném Kostelci, kde byly vystaveny i ruční práce
místních školáků. Povozy poskytl rolník Josef Dintr (Dimter) a
mlynář Václav Beneš ze Lhoty. Obec nepřispěla ničím.
Po odchodu podučitele Jana Dohalského byl na jeho místo
jmenován Karel Jirásek, zatímní podučitel ve Vysoké Srbské,
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rodák hronovský. Vystudoval měšťanskou školu v Náchodě a
učitelský ústav v Hradci Králové. V Machově působil do
16.8.1901, kdy byl ustanoven prozatímním učitelem v Bělém.
Po odškolení Nízké Srbské se sice počet školáků
v Machově snížil, ale stále byly ve staré škole jen 2 místnosti
k vyučování a jedna byla pronajatá v čp.22, což bylo
nedostatečné. Okresní školní rada nařídila obci Machovu
vystavět novou školu. Za starosty Jana Šrůtka byly
vypracovány stavební plány stavitelem K.Eckertem z Hronova.
Stavba byla zadána po ofertním řízení staviteli Františku
Boháčovi z Vamberka, který se zavázal z rozpočtové ceny 16
707 zl. slevit 8%.
Základy se začaly kopat 19.9.1898 a první kámen byl
položen 26.9.1898. Dokončena byla do září 1899, ale zůstala
ještě prázdná, aby náležitě vyschla. V budově byly tři školní
třídy a jedna rezervní, která sloužila jako byt pro dva učitele.
Na stavbu dohlížela místní školní rada za předsednictví
Antonína Beneše rolníka, t.č. obecního starosty, jeho náměstka
Josefa Wintra poštmistra. Členové rady byli: P.Metoděj Laudín
OSB, místní farář, Josef Kolisko řídící učitel, František Kocián
pekař a školdozorce, Norbert Petera, rolník a Josef Dinter
rolník ve Lhotě.
Když 21.5.1900 vyhořelo pekařství Františka Kociána
v čp.19 a hospoda Jana Johna, byly obě postižené rodiny
provizorně ubytovány v nové škole až do srpna 1900. Tady
došlo k události sice nesouvisející se školstvím, kterou by však
současný Blesk opatřil tučným nadpisem Konec koček na
Machovsku. Při tomto požáru byla popálena jedna kočka, která
pokousala psa mlynáře Martince z Nízké Srbské. Pes dostal
vzteklinu a byl zastřelen. Byla nařízena kontumace psů, ale
20.června kočka obuvníka Františka Plného Machov čp.17
dostala vzteklinu a pokousala jeho 21-letou dceru Vincencii,
manželku rolníka Cyrila Dostála ze Lhoty čp.10. Na radu
lékařů odjela na léčení do Vídně dle nejnovější Pastérovy
metody a z nařízení okresního zvěrolékaře musely být pobity
všecky kočky v Machově, Lhotě a Nízké Srbské.
Koncem srpna 1900 byly ze staré školy přestěhovány
všechny školní pomůcky a školní knihovna. Stará školní
budova, která 62 let sloužila vyučování, byla místní školní
radou prodána ve veřejné dražbě MUDr. Františku Kazbundovi
za 7 115 zl., což odpovídá 14 230 Korunám. Ten ji pak v roce
1902 prodává velkouzenáři Janu Pejskarovi z Police nad
Metují.
Nadešel svátek sv.Ludmily 16.9.1900, kdy ve 14 hod. měla
být nová školní budova slavnostně vysvěcena. Tento den přijel
světitel, broumovský opat ThDr. Bruno Čtvrtečka v doprovodu
P.Raymunda Fišera OSB a P.Stanislava Chaloupky OSB,
profesorů gymnasia v Broumově do Machova, kde byl přivítán
místními duchovními, administrátorem P.Metodějem Laudínem
OSB a kaplanem P.Romanem Lelkem OSB. Společně s místní
školní radou, představiteli spolků a všemi dětmi se procesně
odebrali do kostela sv. Václava. Zde byl zazpíván hymnus
„Veni Creator Spiritus“ a po modlitbě vyšel průvod z chrámu.
Za křížem šly školní děti se svým praporem, spolky hasičský a
veteránský se svými prapory, hudba Vincence Dostála, chóroví
zpěváci, duchovenstvo, místní školní rada a sice Antonín
Beneš, starosta Machova, Ferdinand Foglar, rolník v Machově
čp.49, Václav Foglar, kovář v Machově čp.76, Josef Dimter,
rolník ze Lhoty Náchodské čp.12 a Josef Křivda, rolník a
starosta Lhoty Polické čp.15 a náchodský školní inspektor Jan
Dobeš.
Před školou přivítala světitele žačka 3.třídy Emilie
Dostálová a chóroví zpěváci zapěli slavnostní sbor „Slyš nás
Hospodine“. Po proslovu pana opata bylo provedeno svěcení
budovy zvenčí a výkrop jednotlivých místností uvnitř. Za
okuřování a zpěvu písně „Svatý Václave“ byly zavěšeny do tříd
kříže. Jeden zavěsil místní administrátor P.Metoděj Laudín a
zbytek řídící Josef Kolisko, který pak venku pronesl

shromážděným děkovnou řeč. Starosta Antonín Beneš
z Machova čp.24 odevzdal řídícímu klíče od školní budovy.
Nakonec žák Jan Dostál z Machova čp.31 poděkoval opatovi a
za zpěvu Te Deum laudamus se průvod vrátil zpět do chrámu.
Zde bylo uděleno požehnání a shromáždění se rozešlo. Ve
čtvrté třídě bylo připraveno malé občerstvení, jehož se
zúčastnili význační hosté a k večeru se vrátili do svých
domovů.
Druhého dne 17.9.1900 začalo vyučování v nové škole. To
bylo za řídícího Josefa Koliska, učitele Josefa Šulce a
výpomocného učitele Karla Jiráska, kteří byli prvními
vyučujícími v nové školní budově.
Dne 1.6.1900 se industriální učitelka, vdova Marie Obstová
vzdala místa a provdala se. Dne 21.6.1900 byla na její místo
ustanovena Marie Kolisková, manželka řídícího.
Po odchodu podučitele Karla Jiráska do Bělého v roce 1901
byl na jeho místo ustanoven Bohumír Jirman narozený v roce
1882 ve Žďárkách. Učitelský ústav vystudoval v Praze.
V Machově působil do 10.8.1903, kdy byl přeložen do Bělého.
V roce 1904 přesídlil jako učitel I. tř. do Nízké Srbské, kde
působil spolu s Jaroslavem Petrem. Byl činný ve vzdělávacím
spolku Havlíček v Nízké Srbské a v Sokole. Řídil také kroužek
tamburašů v Machově. Měl prý nadprůměrné nadání a ryzí
povahu. V roce 1913 nastoupil do Police nad Metují a odtud
narukoval na frontu srbskou a pak italskou, kde prožíval útrapy
perzekuce českého učitele, které podlomily jeho zdraví. Padl
v roce 1915 jako prostý vojín v Haliči a zanechal vdovu
Pavlínu se třemi dětmi.
Jedná se o téhož učitele o kterém píše Josef Zídka ve svém
článku „Na okraj starých školních pamětnic“ v časopisu „Od
kladského pomezí“, roč.V. a který stylisticky upravený Mgr.
Františkem Janečkem vyšel v Polickém měsíčníku č.9/2006.
Bohužel zde je překřtěn na Normana. Další zde jmenovaný
Rajman, byl ve skutečnosti Josef Rajm. To však už zapsal
chybně autor Josef Zídka nebo se jedná o tiskařského šotka.
Prosím pozorné čtenáře, aby si tato jména opravili, aby jejich
světlá památka nebyla zbytečně znevažována.
Po odchodu učitele Josefa Šulce 7.7.1903 do Dolní
Radechové nastoupil 1.9.1903 do Machova na jeho místo učitel
Hynek Hlásný, narozený 13.12.1884 ve Žďárkách. V Machově
učil do 30.12.1904, kdy byl jmenován učitelem v Pěkově.
Místo něj nastoupil 26.1.1905 Jaroslav Motz, narozený
23.4.1883 v Hradci Králové, který předtím působil v Polici
Místo Bohumíra Jirmana, přeloženého do Bělého, nastoupil
1.9.1903 Otto Tůma, narozený 17.5.1879 v Domousicích, okr.
Sobotka, který předtím působil v Borové a Petrovicích.
Definitivním učitelem II.tř. byl jmenován 9.1.1906 a 20.8.1906
byl jmenován definitivním učitelem I. tř. v Pěkově a odešel
z Machova.
Tentýž den (20.8.1906) byl jmenován zatímním učitelem
II.tř. Vojtěch Trčka, kandidát učitelství, narozený 21.9.1886
v Rožmitále u Příbrami (pod Třemšínem). Od února 1907
zastupoval nemocného Josefa Frýbla v České Metuji. Dne
12.2.1909 byl ustanoven definitivním učitelem II.tř. v Machově
a 20.3.1909 odešel jako zatímní učitel I.tř. do Velkých
Petrovic. Po skončení školního roku 1908/09 odešel do Police
nad Metují. V I.světové válce narukoval a následkem válečných
útrap onemocněl TBC, na jejíž následky 26.11.1920 v Polici
nad Metují zemřel.
Dne 8.5.1907 byl za Vojtěcha Trčku, suplujícího v České
Metuji, ustanoven Jan Jiránek, narozený 11.8.1885 ve
Všelibech, absolvent reálky.
Další stromková slavnost na počest 60-tiletého panování
císaře Františka Josefa I. se konala v Machově 13.10.1908. Po
mši sv. v kostele sv. Václava se školáci shromáždili před
školou, kde vyslechli projevy učitelů a představitelů obce.
Báseň „K stromkovým slavnostem“ přednesla žákyně Josefa
Kubečková. Následovaly hymny a provolávání slávy. Pak bylo
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zasazeno stromořadí před školou. Nakonec žák Josef Kolisko
přednesl báseň „Slovanská lípa“ a shromáždění zapělo „Kde
domov můj“.
Po básni žákyně Marie Doležalové byly zasazeny 3 lípy
před hasičskou zbrojnicí a po průvodu do Lhoty a básni
Františky Térové, zde byly zasazeny další 2 lípy u Nemejtova
statku čp.14. Celkem bylo zasazeno 17 pamětních stromů. Děti
dostaly malé občerstvení (uzenky a pečivo).
Další stromková slavnost se konala po založení nového
katolického hřbitova v Machově dne 21.4.1910, kdy se sázely
lípy kolem příjezdové cesty k tomuto hřbitovu a 3 lipky na
školním dvoře.
/Pokračování příště/
Jiří Kohl

Malé ohlédnutí za „Koncertem
pro Santa Fé“
V období vrcholícího školního roku, ve středu 13. června
uspořádala Základní umělecká škola v Polici nad Metují
závěrečný koncert smyčcového oddělení pod názvem Koncert
pro Santa Fé. V tomto vystoupení se polické veřejnosti
představily smyčcové soubory polické „zušky“, především pak
soubor Archi piccolli, který se prezentoval svým programem
pro podzimní turné po Spojených státech amerických. A jako
příslovečná třešnička na dortu se na tomto večeru objevil i
absolvent polické ZUŠ, skvělý houslista a od příštího roku
student Pražské konzervatoře Matouš Michal, pro kterého to
byl vlastně koncert na rozloučenou. Posluchači prožili jistě
velmi příjemný večer, vždyť k poslechu byla nejen krásná
hudba, ale mimořádným zážitkem jistě bylo i to, sledovat
s jakým zaujetím tyto děti, některé dokonce ještě předškolního
věku, předváděly své umění. Na jejich tvářích, zvláště těch
mladších, bylo možno vidět někdy trochu a někdy i více trémy,
ale i úsilí nezkazit něco nejen sobě, ale i svým spoluhráčům a
ukázat se přítomným v co nejlepším světle. Na rozdíl od těch
nejmenších, ti starší, vyzrálejší vystupovali již suverénněji a
pochopitelně předváděli své umění na vyšší úrovni.
Samozřejmě je třeba ocenit i podíl jejich učitelů, jejich citlivou,
trpělivou a nikdy nekončící práci. Na tomto velmi hezkém
večeru zůstává však jeden malý stín, totiž, že celá řada sedadel
zůstala prázdných. Je skutečně škoda, že na vystoupení dětí,
které získávají pro polickou ZUŠ na různých soutěžích spousty
titulů a ocenění a tedy svým způsobem skvěle propagují po celé
republice, a některé i v zahraničí, jméno našeho města, přichází
tak málo lidí. Tak tedy, až budeme příště stát před plakátem
s pozváním na koncert ZUŠ, nebo budeme toto pozvání číst
v Polickém měsíčníku, zamysleme se trochu, zkusme se aspoň
trochu spolupodílet na této reprezentaci, zvažme svou účast a
podpořme tak tyto děti v jejich úsilí, v jejich píli a v jejich
umění. Vždyť nejde jen o těch několik korun vstupného, ale i, a
snad hlavně o to, ukázat svou přítomností, že si jejich práce a
práce jejich učitelů vážíme a že se nám jejich výkony líbí. A
nezapomeňme je podarovat i svým upřímným potleskem. Ty
děti si to určitě zaslouží.
Ing. Václav Eichler

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas prázdnin a dovolených
Opět nám nastal tolik očekávaný (zvláště dětmi) čas
prázdnin a dovolených. Odpočinek a odreagování jsou velmi

potřebné a patří ke zdravému životu dětí i dospělých. Přejme
si proto, abychom tento čas využili pro zotavení a obnovu
fyzických i duševních sil a také aby nám k tomu vyšlo i
příznivé počasí. Nezapomínejme na pomoc a ochranu, která
nám nabízí Bůh na všech našich cestách, pobytech a
dobrých konáních. V církvi prožíváme období liturgického
mezidobí. V měsíci červenci jsme slavili významnou
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje a kromě Svátků sv.
Benedikta, opata., patrona Evropy a sv. Jakuba, apoštola,
nás už jiné významnější svátky nečekají.
LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
8. července 14. neděle v mezidobí
11. července - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
15. července - 15. neděle v mezidobí
22. července - 16. neděle v mezidobí, Památka sv. Marie
Magdalény
25. července - Svátek sv. Jakuba, apoštola
26. července - Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny
Marie
29. července - 17. neděle v mezidobí
31. července - Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
5. srpna 18. neděle v mezidobí, Svátek Proměnění
Páně

P. Marian Lewicki oznamuje, že ve dnech 9. - 31.
července 2007 bude mít dovolenou. Přítomen bude pouze
o víkendech. V naléhavých případech se obracejte na kněze
v Teplicích n.M. nebo Hronově.
Pořad bohoslužeb v období dovolené bude následující:
- v úterý a v pátek od 17.30 hod. bohoslužba slova,
- v sobotu od 17.30 hod. mše svatá s nedělní platností
- v neděli od 8.00 hod. mše svatá.
První srpnovou sobotu, tedy 4. srpna 2007, se koná
pouť na Hvězdě u nově opravené kaple Panny Marie
Sněžné.
Přejeme všem dětem a mládeži krásné prázdniny a všem
dospělým klidnou a požehnanou dovolenou.
Ing. Jan Troutnar

Ukázkový sprint na Ostašské ul.
Dne 16.6.2007 pořádal místní automotoklub ukázkový
sprint na ul. Ostašská v Polici nad Metují. Akce začínala od
11:00 hod prezentací závodníků a přejímkou závodních
strojů v areálu místního fotbalového hřiště. Po absolvování
administrativní přejímky se mohl každý z přihlášených
jezdců ještě občerstvit u připraveného stánku s nápoji a
grilovanými specialitami, neboť samotný závod začínal od
13:00 hod. Do závodu se postupně přihlásilo 20 motocyklů,
1 speciální traktůrek a 15 vozidel. Mezi motocykly bylo
k vidění několik krásných veteránů z týmu STS Bukovice,
mezi vozidly pak zaujal trucktrialový speciál Tatra 8x8
Františka Svobody o objemu 18 l a sedmilitrový sporťák
Corvette Z06 Martina Macha z Broumova. Trať byla
připravena na ul. Ostašská a jednalo se o rovný úsek o délce
cca 200m, kdy start byl umístěn v prostoru vjezdu do areálu
fotbalového hřiště a cíl u autobusové zastávky. Jezdcům byl
čas měřen časomírou vybavenou přesným měřícím
zařízením a na konci roviny byla jejich rychlost orientačně
měřena radarem.
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Před třináctou hodinou byl uzavřen provoz na ul.
Ostašská a ten byl odkloněn do ul. Na Sibiři. Krátce nato
provedl Radovan Řezníček zkušební jízdu potřebnou pro
zkoušku časomíry a vše mohlo začít. Svým výborným
komentářem nás po dobu závodů a následného vyhlášení
prováděl pan Sauer z Machova a my mu tímto velmi
děkujeme. Na trať se postupně vydalo všech dvacet
motocyklů + jeden speciál Jaromíra Matějce a následně
všech 15 vozidel. Po prvním kole se vedení ujal Martin
Šedek s motocyklem Kawasaki, který úsek projel v čase
8,30 s. V kategorii vozidel byl nejrychlejší Martin Mach
s Corvettou a to s časem 9,70 s.
Pro dostatek času byly nakonec odjety jízdy tři a
v součtu všech tří časů byl nejrychlejší Martin Šedek
s celkovým časem 24,99 s a v kategorii vozidel Martin
Mach s časem 28,91 s. Od 16:00 probíhaly na hokejovém
hřišti soutěže pro děti, kde byla připravena dráha s různými
překážkami, kdy po úspěšném absolvování získaly děti
ceny, které si mohly vybrat. V 16:30 proběhlo vyhlášení
třech nejlepších jezdců v každé kategorii a každý zúčastněný
jezdec obdržel pamětní list. Od 20:00 hod proběhla na
Vražedném pobřeží taneční zábava se skupinou Imrwere.
Další
zajímavosti
z činnosti
automotoklubu
na
www.amkpolice.cz.

Nejlepší české ženy ve finále mistrovské třídy na přeskoku
Petra Šulcová, Anna Čadková, Jana Komrsková,
Jana Šikulová.

REBELS v letních měsících
Sportovní softballový oddíl REBELS začíná svoji
sezónu až v letních měsících. 14. - 15. července se zúčastní
vrcholu sezóny, kdy se opět dvě naše družstva pod názvy
POST a TÁHLA, budou účastnit M-ČR ve Slowpitchi
smíšených družstev v Mladých Bukách. Celkem na toto
mistrovství odjede 31 hráčů a hráček našeho oddílu! Hned
další víkend odjíždí jedno družstvo do Prahy na Memoriál
Miroslava Jindry, kde obhajujeme loňské prvenství. Třetí
významnou akcí pro náš oddíl bude turnaj REBELS CUP
2007, který pořádáme v Polici nad Metují. V současnosti je
již přihlášeno 6 družstev!
Karel Nývlt

REBELS Police nad Metují pořádají II. ročník
turnaje ve Slowpitchi smíšených družstev
Petr Matěna

Úspěšné sportovní
gymnastky

REBELS CUP 2007
Termín:

11. - 12. 8. 2007, v sobotu se hraje od 8.3019.00, v neděli od 9.00-16.00 hodin

Místo konání: Police nad Metují, tréninkové fotbalové
hřiště u čerpací stanice, celý povrch, včetně
vnitřního pole, je travnatý.
Systém soutěže: dle počtu přihlášených družstev, bude
upřesněn po uzávěrce přihlášek. Maximální
počet družstev je 8.
Míče:

Do hry dává domácí družstvo, domácí družstvo
se losuje.

Rozhodčí:

Rozhodčí dodá družstvo určené rozpisem
turnaje.

Startovné: 400,- Kč za družstvo
Občerstvení: bude zajištěno po oba dva dny na hřišti.

Tři zlaté medaile si dovezla z MMČR juniorek
Simona Térová – víceboj, kladina a prostná.
Na stupně vítězů ve víceboji ji doprovodila
Veronika Šafránková a Dominika Dymáková.

Přihlášky: Přihlášky do 31. 7. 2007 a to telefonicky nebo
mailem. Startovné se platí na místě. Počet
družstev je omezen, proto bude zohledněno
pořadí došlých přihlášek.
Kontakt:

Karel Nývlt, 608 036 000, nyvlt@zspolice.cz

Pravidla:

platí Pravidla softballu schválená Českou
softballovou asociací.
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BĚH NA HVĚZDU 14.7.2007
Bude to již 20 let, co v jedno teplé odpoledne ve středu 26.
srpna 1987 v 17 hodin vyběhlo 19 sportovců na 4,3 km dlouhou
trať 1. ročníku Běhu na Hvězdu. Nikdo z nás netušil, že se
z tohoto rodícího se závodu stane akce, která bude přesahovat
nejen hranice kraje, ale i republiky.
Za těch 20 let se změnilo mnohé – jméno země, politické
zřízení, trať závodu, ale jedno stále zůstává: Běh na Hvězdu
žije a ti, kdo ho připravují a zabezpečují jeho průběh, to dělají
se zápalem a snaží se, aby každý, kdo do Police přijede,
odjížděl s dobrým pocitem a za rok se zase rád vrátil. Věřte, že
to všechno se vynasnažíme udělat i letos, při 21. ročníku, který
se koná 14.7.2007.
V roce 2003 jsme poprvé uspořádali závody dětí a od té
doby jejich počet na tomto sportovním podniku roste.
Například loni tvořili více než čtvrtinu všech účastníků! Takže i
letos obstarají prolog závodu Saucony Českého poháru v bězích
do vrchu, do kterého je Běh na Hvězdu opět zařazen.
Start všech dětí je na polickém náměstí ve 13 hodin, kde
jsou připraveny tratě úměrné jejich věku, od malých capartů, co
sotva chodí, po 18-leté mladíky a slečny. Hlásit se mohou
všichni v budově MěÚ od 12 hodin.
Hlavní dějství této akce začne ve 14.30 hodin, opět před
dominantou našeho města, polickou radnicí. Na start
„pohárového“ závodu se postaví běžci, kteří se vydají na 8,9
km dlouhou trať z náměstí před chatu Hvězda, kde je cíl. Rádi
přivítáme nejen místní sportovce, ale i diváky, ať už přímo na
náměstí nebo po celé trase běhu. Myslím si totiž, že bude na co
koukat. Očekáváme účast úřadující evropské šampionky a
olympioničky A. Pichrtové, stříbrné z olympijského Sarajeva
B. Paulů, polického rodáka a vrchařského reprezentanta P.
Brýdla, pátého z mistrovství světa veteránů 2006 K. Šestáka,
Týmu Iscarex a Maratonstav, budu jednat o účasti skvělých žen
– vrchařek Matyášové, Milesové, Šádkové, Ukrajince V.
Petroňuka a jeho dvou dětí – Alexe a Mirky, vrchařů –
reprezentantů z Kroměříže, Týmu X-AIR Ostrava, určitě
přijedou „nadupaní“ Poláci, za kterými jsem byl ve
Walbrzychu..
V neposlední řadě bych rád poděkoval lidem a institucím,
kteří převzali záštitu nad touto akcí. Jedná se o MěÚ Police nad
Metují, senátora ing. Petra Pakostu a poslankyni Mgr. Zdeňku
Horníkovou. Velký dík patří také P. Scholzovi.
A co říct závěrem? Přijďte závodit, fandit, bavit se a
poznávat skvělé lidi, kterými vrchaři určitě jsou. Přijďte
zavzpomínat na 20 let, kterými náš závod prošel. Prostě –
přijďte…
Jarda Mazač ml., Masarykovo náměstí 77, 549 54 Police
nad Metují, mobil 605-901133

V sobotu 14. července 2007 od 13 h
pořádáme
21. ročník běhu do vrchu

BĚH NA HVĚZDU
Český pohár v bězích do vrchu 2007
Prezentace od 12 h na MěÚ v Polici nad Metují. Šatny tamtéž
Startovné:

40,- Kč; mládež 0,- Kč; zaslání výsledků 10,- Kč

Kategorie:

děti do 6 let nar. 2001 a ml cca 100m
ve 13:00 h
Děti do 10 let 1997 až 2000 cca 500m
Děti do 14 let 1993 až 96 cca 1000m
Děti do 18 let 1989 až 92 cca 2000m
Hlavní závod – junioři a juniorky do 19 let;
ženy; veteránky 35, 50; muži;
veteráni 40, 50, 60, 70 let
ve 14:30 h

Trať:

dětské a dorostenecké kategorie poběží okruhy na
náměstí a poblíž; povrch dlažba případně asfalt.
Hlavní závod 8,9 km převážně terénem (jen cca 2,5
km dlažba a asfalt); převýšení 250m.

Starty:

Masarykovo náměstí v Polici nad Metují

Cíl:

před chatou HVĚZDA v Broumovských stěnách.
Převoz svršků zajištěn osobním autem.

Vyhlášení
výsledků:

mládežnické kategorie po doběhu na náměstí;
hlavního závodu po doběhu na Hvězdě

Informace:

Jarda Mazač, Masarykovo náměstí 77,
Police nad Metují, tel.: 605 901 133

Putovní pohár ledhujským
utekl“,
říkali si možná loňští držitelé poháru starosty města,
družstvo z Radešova.
Nejen oni, ale i dalších 13 družstev se v sobotním dopoledni
utkalo o trofej – krásně broušený, skleněný pohár věnovaný
městem Police. Není tedy divu, že louka v Ochozi pokorně, rok
co rok, snáší dusot těžkých bot a že je naskrz promáčená.
Takovou cenu si jistě přeje mít každý „manšaft“ v našem
okrsku Ostaš.
Když tedy na louce, na „Stračáku“, jak by řekli poličtí,
ztichly motory všech 14 zásahových vozidel, domácí nejprve
ocenili hojnou účast, ale zároveň bylo jasné, že tady půjde o
každou desetinu vteřiny. Do vážné konkurence se počítalo
družstvo bezděkovských dívek a žen, stejně tak i smíšené
družstvo „metujských“.
Nástup - losování pořadí - útok, registrovali příchozí poličtí
i přespolní. Časoměřiči a rozhodčí byli již od pohledu
nesmlouvaví. Cílový terč jakoby ožil, když se na něho v závěru
každého útoku upíraly zraky návštěvníků a dech se tajil
soutěžícím. Kdo si dokázal poradit s bočním větrem, správně
zaměřit proudnici a měl včas „vodu za zády“ mohl pomýšlet na
„bednu“. A tak si právě díky souhře celého mužstva pro pohár
došli Ti nejlepší, s časem 39, 15 s, si jej na rok odvezli do
úschovy do Machovské Lhoty.
Ale čest patří poraženým a tak i ti si zaslouží následujících
pár řádků:
2. místo, družstvo z Bukovice; 9.místo, Pěkov
3.místo, Bezděkov muži
10.místo, Radešov
4.místo, Suchý Důl A
11.místo, Bezděkov- ženy
5.místo, Bělý
12.místo, Česká Metuje
6.místo, Hlavňov
13.místo, Velká Ledhuj B
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7.místo, Suchý Důl B
8.místo, Velká Ledhuj A

14.místo, Pěkov- dorost

Velké díky patří sponzorům, kteří věnovali věcné ceny,
aby žádné družstvo neodešlo s prázdnou. Byli jimi:
Evžen NOVOTNÝ - obchod pivem,
Hana MAJEROVÁ – potraviny, obchod pivem
PEJSKAR&spol, s.r.o.
vinárna - Jaroslav ČÁLEK
manželé Václav a Blanka FRYDRYCHOVI
Podvečer pak patřil soupeření „Starých, Mladých a
Nejmladších“ za podmínek blížících se skutečnému zásahu.
Nechyběl tady nástup, útok ani siréna na závěr. Zvolená
strategie – vše na jistotu nakonec „Starým“ přinesla krásné
2.místo, neb o nějakou tu „vteřinku“ jim přece dávno nejde…
Za pěknou účast a vcelku přívětivé počasí děkuje SDH ve
Velké Ledhuji.
SSK Pedro Police nad Metují pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod
a s podporou řady sponzorů pořádá devátý ročník triatlonu určeného opravdu všem
příznivcům pohody, sportování i setkání s dobrými lidmi …

Libor, Pavel a Petr
zvou všechny příznivce sportování a dobré nálady
na třetí ročník

míčového víceboje
trojic

Tříčlenná družstva změří své schopnosti a dovednosti v devíti míčových
disciplínách, herní systém a nasazení jsou připraveny pro 16 týmů
kdy:
kde:
kdo:
co:
jak:

pátek a sobota 7. - 8. září 2007
bukovický sportovní areál, tělocvična ZŠ Police n.M.
tříčlenná družstva bez rozdílu věku, pohlaví i výkonnosti, která se
závazně přihlásí se vkladem 300,- Kč za tým do 17.8.2007
devět míčovek – rozpis přihlášeným družstvům
pro radost ze sportování a z lidiček kolem, o tom by to mělo být …

Přihláška musí být podložena zaplacením startovného, které se v případě
neúčasti nevrací, ( počet týmů omezen, kdo dřív platí – ten hraje …) počítejte
s časovou rezervou pátek odpoledne a sobota celý den, podrobnější informace,
herní systém, nasazení, bodování, obdrží přihlášená družstva do 24.8.2007, na
přihlášce uvádějte kontaktní adresu člena vašeho týmu.
Občerstvení zajištěno, ceny v řadě kategorií nejen pro vítěze !
Vítězi prvního ročníku se stali : Vladimír Seidl, Libor Průša a Pavel Šubíř
Vítězi druhého ročníku se stali : Jan Miler, Petr Skalický, Martin Chocholouš

Případné dotazy, připomínky, ale i přihlášky směřujte na :
Petr Jansa
Libor Průša
Pavel Šubíř

sobota 15. září 2007
muži
ženy

25 km kolo
25 km kolo
1300 - 1345
1400
1700

-

608122819
ssk.pedro@seznam.cz
sojcak@atlas.cz
777271270
fax.491541350
602827811
Těšíme se na pohodový sportovní víkend …!

– za rybníkem –

Hlavňov u Police nad Metují

4 km běh
4 km běh

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

!!! soutěž družstev … jeden jede, druhý běží a třetí pije … !!!
netroufáte si samostatně ? zkuste to v týmu !… družstvo může být i smíšené…
soutěž v hodu pivním sudem – hit akce …
těším se na Vás - Petr Jansa

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

Pavel, Libor, Petr

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

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

přijďte pobejt …

Police nad Metují 29.6.2007

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

PEDIKÚRA
Od 15.6.2007 je 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 pedikúry.
********************** **************

DĚTSKÝ BAZÁREK MOTÝLEK
(ul. U Opatrovny, vedle Country clubu)
Nabízíme značkový dětský sekond hand za super nízké
ceny ve vel. 50-164 (dovoz Anglie, Německo). Dále
v prodeji: botičky, hračky, dětské hygienické potřeby,
kočárky, ohrádky aj. Také těhotenská móda + doplňky
pro těhulky. Zboží je stále doplňováno. V nabídce také
možnosti využití komisního prodeje.
Bližší informace v prodejně

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

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

Dětský bazárek MOTÝLEK
(ul. U Opatrovny, vedle Country clubu)
Přijmu spolehlivou paní na občasnou výpomoc
v obchodě.
Bližší informace na tel.: 777 316 575
nebo přímo v prodejně

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
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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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Koupelny – Topení
Ježek Roman
nabízí:
Návrh a realizace koupelen a topení
Servis, rekonstrukce
Instalaci vody, topení a plynu
Telefon: 607 565 215,
voda-topeni-plyn@centrum.cz

BOR spol. s r.o.
Bezděkov nad Metují
zemědělská společnost
IČO:49286013 DIČ: CZ49286013
nabízí tyto služby:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

sečení a mulčování travních porostů
polní a zemědělské práce
prodej skotu a krmných komponentů
čištění obilí
opravy zemědělské techniky a zámečnické práce
silniční přeprava
prodej náhradních dílů výměnným způsobem
prodej technických plynů
práce s teleskopickým nakladačem
likvidace domovní suti
kopírování A5, A4, A3, faxování
Informace na tel:

491 541 411 – p. Thérová
603 479 505 – p. Kaněra

491 543 922 – p. Kaněrová
603 467 308 – p. Šebestová
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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:

24. července
2007
v 15.00 hod.

26. července
2007
v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo http://autoskola-fiedler.wz.cz
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pokračování z titulní strany …
Teprve roku 1880, když nastoupil na místo inspektora
klášterního velkostatku dosavadní broumovský převor a
profesor na klášterním gymnáziu P. Bedřich Menzel, OSB,
došlo k zásadní přestavbě exteriéru prelatury. „Snesena jest
dolů okrasa kamenná z kláštera nad prelaturou a z jižní
strany traktu stavení klášterského sochy, vázy, galerie,
pavlač a postaveny jsou ony sochy čtyři po straně portálu
kostela polického, totiž sv. Otec Benedikt, sv. Scholastika,
sv. Prokop a bl. Vintíř v obrovské velikosti a socha Panny
Marie s Ježíškem postavena jest u hřbitova při ozdobném
plotu hřbitovním. Ostatní uměle vytesané ozdoby kamenné
jsou porůznu rozneseny. Bylať to arci okrasa nahoře
kláštera budovy té, ale že prý moc veliká tíže to byla na
střeše, tak snešená jest ona ozdoba“ – poznamenává polický
kronikář Josef Brandejs. Střecha prelatury byla zásadně
změněna s vikýři v podobě „volských ok“. Přitom byla
rovněž opravena věž s hodinami nad kostelem. Také
dřevěné brány do klášterního předdvoří, dosud zklenuté do
oblouku (podobně jako dochovaná brána do klášterní
zahrady), byly nahrazeny nízkými železnými vraty. Misijní
kříž z roku 1867 byl přemístěn před ohradní zeď a opatřen
nákladem polického měšťana Augustina Kejdany obrazem
Krista namalovaném na plechu akademickým malířem
Františkem Müllerem z Chrudimi, rodákem z Maršova.
Čtyři sochy benediktinských osobností byly tedy
umístěny po stranách portálu kostela, socha Panny Marie
byla postavena do rohu před hřbitovní zdí. Zbytky sochařské
výzdoby se ještě dnes porůznu nacházejí před klášterem, na
hřbitově i ve městě.
Povězme si nyní něco o vlastních světcích. O svatém
Prokopu jsme si podrobně řekli v únorovém čísle PM.
Zbývá snad jen připomenutí, že před kostelem je vytesán
v podobě mnicha s tonzurou, oblečeného v roucho
benediktinského řeholníka, na rozdíl od sv. Prokopa před
bývalým podklášterním mlýnem, který je zpodoben jako
opat, s mitrou na hlavě. Socha samozřejmě nese povinné
atributy: kříž v pravici, knihu a opatskou berlu.
Socha v pořadí druhá zleva, svatý Benedikt, je významná
duchovní postava v dějinách raného křesťanství, patriarcha a
organizátor západního mnišství, zakladatel benediktinského
řádu. Narodil se v rodině významného patricijského rodu v
Nursii (dnešní Norcii) ve střední Itálii kolem roku 480,
zemřel roku 547. Někdy kolem roku 492 začal studovat
v Římě. Příliš bujný, až prostopášný život jeho spolužáků
mu však tamější školu zprotivil, odešel proto do Enfidy, kde
v přísném asketickém prostředí studium dokončil. Potom se
již zcela zasvětil poustevnickému a monastickému životu.
Nejdříve pobýval po tři roky v naprostém odloučení
v jeskyni nedaleko Subiaca (cca 50 km východně od Říma).
Asi v roce 497 byl zvolen opatem blízkého kláštera ve
Vicovaru. Jeho přísné zásady, podle kterých tamější
komunitu spravoval, vyvolaly po čase u některých mnichů
odpor, takže se dokonce neúspěšně pokusili Benedikta
otrávit. Ten se proto navrátil do své samoty u Subiaca, kde
se po nějaké době kolem něho seskupilo 12 řeholníků.
Malicherné spory a závist některých lidí přiměly Benedikta,
aby hledal pro sebe a své druhy nové útočiště. Patrně kolem
roku 529 odešel na jednu horu poblíže městečka Cassina
ležícího na severozápad od Neapole. Na tomto místě
postupně vybudoval slavný montecassinský klášter. Tam
Benedikt sepsal řeholi, kterou byl poprvé v historii
západního mnišství stanoven pevný řád pro klášterní život.
Tato řádová pravidla, požadující chudobu, čistotu a

poslušnost a kromě toho povinnost manuální práce a
neodvolatelnost řeholních slibů, postupně přejaly všechny
soudobé západní kláštery. Řeholníci a řeholnice žijící podle
nich se nazývají benediktini; ti považují Monte Cassino za
svůj mateřský klášter a sv. Benedikta za svého duchovního
otce. Na Monte Cassinu pobýval Benedikt až do své smrti a
tam byl také pohřben.
Benedikt byl s oblibou vzpomínán pro svá mnohá
uzdravení, zvláště vymítání zlého ducha, tj. vyléčení
duševní nemoci. Ve středověku se věřilo, že duševní
choroba je způsobována zlými duchy, kteří se zmocní
lidského těla, a že její léčení spočívá v jejich vyhnání
pomocí modlitby. Běžné jsou výjevy, kde Benedikt léčí
nemocného. Je většinou znázorňován jako starý muž s bílým
vousem, ale občas se vyskytuje i hladce oholený. Jeho
oblečení není spolehlivým vodítkem k identifikaci: mívá na
sobě buď černý hábit původního benediktinského řádu, nebo
bílý hábit pozdějších reformovaných odnoží. Nejběžnější
nápis je vzat ze počátečních slov jeho stanov: „Ausculta fili,
verba magistri…“ – „Naslouchej, synu, slovům učitele…“
Několik jeho atributů je spojeno s legendami. Má pastýřskou
berlu a prostou mitru jako opat montecassinský; metlu či
kropáč, užívaný k pokropení svěcenou vodou – části obřadu
vymítání zlých duchů; rozbité síto nebo mísu: na cestě do
Říma si jeho chůva, jež ho doprovázela, vypůjčila síto, jež
náhodou zlomila, a Benedikt je zázračně spravil. Krkavec,
někdy s bochníkem chleba v zobáku, se vztahuje na pokus
závistivého kněze jej otrávit. Benedikt vytušil, že chléb je
otrávený, a nařídil krkavci, aby jej odnesl. Kněz přišel o
život, když se na něj zřítil dům. Z bochníku jako atributu
někdy vylézá had. Rozbitý džbánek, vinná sklenka nebo
pohár odkazuje k jinému pokusu jej otrávit. Když Benedikt
pohár požehnal, praskl a otrávené víno se rozlilo. Jako
atribut je pohár někdy postaven na knize.
Také socha sv. Benedikta před polickým kostelem nese
popsané atributy: sv. Benedikt je zpodobněn jako stařec
s vousem v mnišském hábitu, pravice třímá opatskou berlu,
v levici spočívá kniha na níž je položen prasklý džbánek,
z něhož vylézá had. Mimochodem – zobrazení prasklého
poháru se dostalo i do znaku obce Suchý Důl, kde je
symbolickou připomínkou sv. Benedikta jako zakladatele
řádu benediktinů, jehož jeden z opatů obec Suchý Důl
založil.
Po pravé straně portálu se nachází socha svaté
Scholastiky, sestry sv. Benedikta – údajně byli dvojčaty.
Není o ní známo mnohem více, než že se usadila blízko
Monte Cassina, zasvětila svůj život Bohu a setkávala se
pravidelně, ale zřídka se svým bratrem. Podle některých
zpráv se kolem ní vytvořila řeholní komunita, a ačkoliv
nesložila žádné sliby, je tradičně považována za první
benediktinskou
řeholnici.
Při
posledním
setkání
s Benediktem, nedlouho před tím než zemřela, prý
v modlitbě prosila o bouřku, aby se jeho odchod oddálil, a
byla vyslyšena. Při její smrti spatřil Benedikt ve vidění, jak
její duše opouští tělo v podobě holubice. Scholastika je
oblečena jako benediktinská řeholnice, obvykle drží lilii
jako symbol čistoty, holubice jí sedí na ruce nebo na knize
(na obrazech jí vylétá z úst či vznáší se jí nad hlavou). Také
plastika před polickým kostelem nese stejné atributy:
postava je oblečena v řeholním rouchu, levice svírá berlu,
pravice nese knihu na níž sedí holubice.
Poslední sochou napravo před portálem polického
kostela je nikoli světec, ale „pouze“ blahoslavený Vintíř –
Guntherus (něm. Günther). Protože Vintířovy osudy mají
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určitou spojitost s polickým klášterním kostelem (byť i až
dlouho po jeho smrti), nebude snad na škodu si o této
osobnosti povědět trochu více. Vintíř (narozen v Durynsku
kolem roku 955) pocházel ze vznešeného rodu jako
příbuzný císaře Jindřicha II. Jeho vlast byla tehdy ještě
značnou měrou osídlena Slovany a Vintíř jejich řeč ovládal.
Výchova mladého šlechtice byla ryze válečnická; číst a psát
se Vintíř nikdy nenaučil. Roku 1005 se vzdal svého
dědického podílu a vstoupil do noviciátu v benediktinském
klášteře v bavorském Niederaltaichu. Ve třetím roce po
vstupu do kláštera zahájil prý Vintíř odříkavý poustevnický
život. Jako profes (zůstal vždy konvršem, tedy bratremlaikem bez kněžského svěcení) se stal představeným
durynského kláštera v Göllingen; pochybnosti o jeho
mnišském povolání přivedly Vintíře k rozhodnutí stát se
eremitou. Připojila se však k němu družina mnichů, pro
kterou založil klášter v Richnachu v Bavorském lese a stal
se jeho představeným. Dával mýtit les, zřídil spojení
s Niederaltaichem a komunikaci do Čech, tzv. Vintířovu
cestu vedoucí do Dobré Vody. Odtud prý misijně zasahoval
do Čech a hlavně do Uher, podle saského analisty podnikl
také neúspěšnou misijní výpravu k pohanským Luticům.
K Čechám byl Vintíř poután přátelským vztahem ke knížeti
Oldřichovi; s tím je spojeno podání, že byl kmotrem jeho
syna Břetislava. Když se kníže Břetislav vzepřel poddanství
králi Jindřichovi III., způsobil jeho intervenčnímu vojsku
v Čechách porážku a získal četné zajatce, byl Vintíř pověřen
prostředkovatelskou misí; obvinění historiky (zvláště vlivně
Františkem Palackým), že byl německým špiónem, anebo
dokonce vůdcem německého vojska při vpádu do Čech
pohraničními průsmyky, vzniklo z nedorozumění. Ke konci
života se usadil jako poustevník u vsi Dobrá Voda nedaleko
Hartmanic na Šumavě. Při lovu ho zde potkal český kníže
Břetislav I., který poslal k umírajícímu poustevníkovi
pražského biskupa Šebíře. Podle přání byl Vintíř roku 1045
pohřben v břevnovském klášteře, kde byl tehdy opatem
Meginhardus,
rovněž
pocházející
z kláštera
v Niederalteichu. V 17. a 18. století byla Vintířova
poustevna v Dobré Vodě oblíbeným poutním místem.
Snahy o Vintířovo svatořečení uvázly na mrtvém bodě
již v dobách Přemysla Otakara II., který se ně velmi horlivě
zasazoval. Papež Inocenc IV. již ustanovil tříčlennou radu;
akta měl dovézt vyšehradský probošt Diviš, ten však na
cestě zemřel. Do Říma se měl vypravit břevnovský opat
Martin s novými spisy o Vintířových zázračných
uzdraveních, potvrzenými pražským biskupem Mikulášem,
ale cesta se neuskutečnila. Pokoušel se o to i břevnovský
opat Bavor roku 1300, kdy během jeho pobytu v Římě byl
tehdy vyloupen polický kostel (jak nám sugestivně popsal
Antonín Krtička). Neúspěch Vintířovy kanonizace zavinila
mimo jiné i nejistota o Vintířových ostatcích.
Vintíř bývá zobrazován jako poustevník oblečený
v benediktinské roucho, někdy s berlou (jako zakladatel) a
knihou v ruce, vzácně s pávem u nohou, jako symbolem
vzdání se světské marnivosti. Časté je vyobrazení jeho
smrti, s biskupem a klečícím knížetem, vzácněji jsou
zobrazovány Vintířovy zázraky, jako např. v Břevnově, kde
je na stropě sálu prelatury kláštera freska Kosmy Damiána
Asama zobrazující jeho zázrak s oživením pečeného páva:
Vintířovi byl podle jeho legendisty („Auctor anonymus“)
u krále Štěpána předložen jako zvláštní pozornost pečený
páv; poustevník jej odmítl jíst, protože mu řádová pravidla
zakazovala jíst maso, ale královo naléhání se změnilo v
příkaz. Vintíř nechtěl porušit řeholní zásady, ani urazit

uherského panovníka, proto vložil hlavu do dlaní
k modlitbě, aby rozhodl sám Bůh. Když opět tvář pozdvihl,
spatřil oživlého ptáka odlétat otevřeným oknem. Nejblíže
najdeme vyobrazení bl. Vintíře v kostele sv. Prokopa
v Bezděkově, kde jej jako spolupatrona kostela zobrazil
pražský malíř Jan Karel Kovář na obraze umístěném
v oltářním nástavci.
A jakou má Vintíř spojitost s polickým kostelem? Dva
rukopisy opata Tomáše Sartoria z října a listopadu 1684
vypovídají o nálezu, k němuž došlo v kostele v Polici 5.
října tohoto roku. Když byl při opravách chrámu otevřen
oltář sv. Maří Magdalény, objevila se v něm ztrouchnivělá
dřevěná skříňka se zachovanými mužskými kostmi s lebkou
uprostřed. Chyběla však o nich jakákoliv písemná výpověď.
Ostatky pak byly uloženy do nové schránky a znovu
vsazeny do oltáře sv. Václava, pak byly v letech 1707 a
1713 za opata Otmara znovu přeneseny do jiných oltářů.
Přes nedostatek svědectví se však od počátku věřilo, že to
jsou relikvie blahoslaveného Vintíře, o nichž se v Polici
tradovalo, že sem byly zachráněny z Břevnova před
začátkem husitských válek opatem Mikulášem, který roku
1419 uprchl před husity do kláštera v Broumově. Nakonec
byly ostatky roku 1716 přeneseny do novostavby
břevnovského kostela sv. Markéty a tam roku 1726
definitivně uloženy v cínové schránce do oltáře
s Brandlovým obrazem Vintířovy smrti. Tam jsou dodnes.
Miroslav Pichl

