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SRPEN
2007

Za druhou sochou v Polici
nad Metují, zobrazující Pannu Marii, se musíme spolu se
srpnovou obálkou PM vypravit na Strážnici. Vystoupámeli ze silnice na Záměstí po
kamenném schodišti na vrchol, staneme u sochy, která
již přes 230 let pohlíží na
město a které se v tzv. mariánské ikonografii dostalo
přízviska „Assumpta“ – tj.
Nanebevzetí Panny Marie.
Jak je již u mnoha soch
v Polici
pravidlem,
ani
v tomto případě o původu
sochy mnoho nevíme. Snad
že byla postavena roku 1776,
což jednak dokládá P. Cyril
Kaněra OSB ve svých „Pamětech farní osady polické“ a
rovněž také chronogram na
podstavci sochy (DEI PARA
IN CALOS ASSUMPTA
PARTHENIA PIETAS EXCITAVIT). Evidenční list
této zapsané kulturní památky
města Police nad Metují
(č. 1852) sice připisuje autorství této pozdně barokní plastiky slezskému sochaři Josefu
Křesovskému, což může být
pravda, protože v těchto letech na Policku pracoval, ale
jeho autorství nikde přímo
doloženo není. Socha byla
někdy kolem roku 1872, jak
uvádí P. Kaněra, opravena
nákladem Marie Krunkové
(snad manželky lesníka na
Ostaši Peregrina Krunky,
majitele domu čp. 99).
……… pokračování
na straně 28

Foto: Oldřich Jenka
Registrační číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54

www.meu-police.
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tel: 491 541113

Tisk: TISKÁRNA František MATĚNA Police nad Metují.
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Rozpis lékařů stomatologické
služby na srpen - září 2007
Stavba přeložky II/303 pokračuje dle harmonogramu
prací a nedochází zde k nějakému podstatnému zdržení. Je
dokončeno přeložení vodního toku Bukovka do nového
koryta. Zde se ještě provádí dokončení napojení bočních zdí
a izolačních prací na rámech. Přeložení Bukovky do nového
koryta dovolilo otevřít staré koryto, do kterého se položí
nová kanalizace, včetně všech napojení. Celé koryto se
zaveze a zhutní tak, aby se na něj mohla znovu položit nová
vozovka. Dokončují se též přeložky chodníků na kruhové
křižovatce u Penny Marketu dle požadavku města. Zde se
musí chemicky ošetřit trávníky proti plevelu a vyrovnat
nerovnosti. To vše provede firma v rámci záruky. Na trase
přeložky jsou položeny nové vodovodní řády, včetně
přípojek. Vyčištěny jsou též uliční vpusti. Bohužel zde
dochází ke zcizení uličních a kanálových litinových deklů,
někteří lidé záměrně devastují již hotové části stavby, a to
nemluvím o dalších krádežích. Specializovaná firma pracuje
na přeložkách metalických kabelů Telefónica O2. Je
dokončeno rozšíření mostu při vjezdu do města. Dá se říci,
že pokládka inženýrských sítí je dokončena a pomalu se
bude přecházet na vrchní části stavby. Probíhá betonáž
opěrných zdí, které budou obloženy pískovcem
z Božanovského lomu. Připravuje se podklad pro základ
druhé kruhové křižovatky při vjezdu do města.

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
18.8. – 19.8.
25.8. – 26.8.
1.9. – 2.9.
8.9. – 9.9.

********
Dne 23.července vydal odbor výstavby Městský úřad
Police nad Metují územní rozhodnutí o umístění stavby
„Bytový dům -16 bytových jednotek „, včetně zpevněných
ploch a přípojek na sítě technické infrastruktury. Žadatelem
je společnost Rtyňka s.r.o. Palackého 348, Úpice.
Předmětem řízení bylo umístění samostatně stojícího
bytového domu o čtyřech nadzemních a jednom podzemním
podlaží. Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání
vyslovilo souhlas se stavbou a schválilo uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí na prodej části pozemku pod stavbou.
Jedná se o lokalitu pod sídlištěm nad zahradnictvím. Na
měsíc říjen 2007 bude svolána schůzka se zájemci o tuto
výstavbu, která bude celá postavena do osobního vlastnictví.
Termín zahájení výstavby bude oznámen po vydání
stavebního povolení.
Zdeněk Kadidlo

Tel. č.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov
MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M.
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.
MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.

491 502 525
491 521 839
491 543 844
491 581 394
491 543 398

OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Police nad Metují

vyhlašuje výběrové řízení
na

mzdovou účetní
druh práce : Výpočet výše, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu, náhrad platu,

nemocenského a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet
a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé
činnosti zaměstnanců, pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Dále
personalistika a správa agendy pronájmu hrobových míst.

*********
Na Pellyho domech se provádí závěrečná kompletační
činnost. V přední části jsou položeny parkety na
společenském sále, včetně nalakování. Je dokončeno
obložení stěn, zasazeny jsou dřevěné okenice na sále a
upevněno zábradlí. Ve všech místnostech se umísťuje
nábytek. Před dokončením jsou práce na terase. Je zde
položena nová dlažba a dokončuje se balustráda zábradlí.
Bistro je připraveno na kompletační činnost a nový nájemce
si tyto práce již většinou dozoruje sám. Objekt 10 bj. na
druhé straně od Damiánky je též před dokončením. V
některých bytech jsou dokončeny malby a zahajuje se
pokládka podlahovin. Do polické pouti bude hotova čelní
fasáda včetně nových štuků. Ještě je třeba vydláždit ze
žulových kostek nádvoří termínově tak, aby vše bylo hotovo
do kolaudace 28.8.2007. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií. Prostředky MIF /program podpory
rozvoje komunální infrastruktury/ byly poskytnuty
Evropským společenstvím.

Lékař

11.8. – 12.8.

místo výkonu práce :
platová třída :

Území města Police nad Metují
8. platová třída

Předpoklady:


dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání
jednacího jazyku

Požadavky:




dosažené vzdělání - střední vzdělání s maturitní zkouškou
znalost mzdové a personální agendy
znalost práce na PC (MS Office, Internet)

Uzávěrka přihlášek : 31. srpna 2007
Termín nástupu : 1. prosince 2007
Přihlášky s požadovanými doklady doručte v obálce označené „konkurz mzdová účetní“ na
adresu:

Městský úřad Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 113, e-mail: meu@meu-police.cz
Náležitostí přihlášky jsou:

Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce.
K přihlášce připojte:

Životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností týkajících
se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř.
doklad o jeho vyžádání a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Pozn. Výběrová komise má právo rozhodnout pouze na základě písemných přihlášek.

Veřejný ochránce práv
JUDr. Otakar Motejl
sděluje, že…
… vyšel první sborník stanovisek veřejného ochránce
práv s názvem Veřejné cesty. Jedná se o praktickou
příručku z oblasti práva, se kterou se podle jeho zkušeností
s velkými obtížemi potýkají především obecní úřady malých
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obcí. Cílem sborníku je poskytnou obcím, ale i nadřízeným
správním úřadům určitou pomoc v jejich snaze o správnou
aplikaci práva pozemních komunikací. Je to oblast, kde jsou
úřady nuceny řešit i otázky zasahující do oblasti práva
vlastnického, které jinak spadá výhradně do pravomoci
soudů. Právě z toho vyplývá řada chyb a obtíží, ale i určité
rozpaky, které příslušné úřady při řešení konkrétních
případů osvědčují.
Text prvního sborníku v tištěné podobě je na radnici
v informačním centru. Jeho elektronická podoba je
k dispozici na internetových stránkách www.ochrance.cz
/tak tomu bude i u budoucích sborníků/. Kopírování textů
pro potřeby výkonu státní správy a zvyšování právního
povědomí občanů není nijak omezeno.
Ida Seidlmanová

oblasti, ale také aktuální údaje o připravovaných akcích
z oblasti kultury, sportu apod. Dále zde budou uvedeny
všechny informace týkající se Pellyho domů, Kolárova
divadla a Dobrovolného svazku obcí Policko.
Webové stránky budou propagací Policka, do budoucna
vzniknou i cizojazyčné verze, tvorba webové prezentace
bude financována z grantu Královéhradeckého kraje.
Zájemci o pravidelné zasílání novinek o kulturních a
společenských akcích, o dění na Policku apod. (e-mail bude
rozesílán cca 1 x týdně) mohou již nyní zaslat své kontaktní
údaje – jméno, příjmení a e-mailovou adresu - na
novinky@policko.cz.
Webové stránky www.policko.cz a jejich informační
servis budou v provozu od září 2007.
Jana Rutarová

Policko z ptačí perspektivy
nástěnný kalendář pro rok 2008

Kraj mého života – Broumovsko
Obrazová publikace s fotografiemi
Horsta Bauera
V červnu letošního roku vydal
Podnikatelský
klub
Broumovska
obrazovou publikaci s fotografiemi
Horsta Bauera, nazvanou KRAJ
MÉHO ŽIVOTA – BROUMOVSKO.
Kniha je rozdělena do několika kapitol
(skalní města, architektura, letecké
snímky atd.). V knize je zastoupeno i
Policko a Machovsko, fotografie jsou
doplněny vícejazyčnými texty (čeština, angličtina, němčina,
polština, holandština).
Publikaci je možné zakoupit v polickém informačním
centru za 469,- Kč.
Jana Rutarová

Pro všechny obdivovatele našeho krásného kraje
připravujeme pro rok 2008 novinku – nástěnný kalendář
s netradičními fotografiemi – a sice s pohledy na místa
většině z nás známá, ovšem s pohledy z výšky.
Ve výběru fotografií od Libora Jenky z Police n. M.
budou z ptačí perspektivy k vidění např. kaple a chata na
Hvězdě, rokle Broumovských stěn, Police n. M., Slavný,
polská Hejšovina…..
Nástěnný kalendář bude obsahovat 12 samostatných listů
a titulní stranu s fotografií. Kalendárium pro jednotlivé
měsíce nebude tištěno přímo na fotografii, ale
v samostatném bílém prostoru pod každým snímkem.
Kalendář bude v prodeji na podzim, termín upřesníme
v některém z příštích čísel Polického měsíčníku.
Firmám, organizacím apod. nabízíme možnost
objednávky kalendáře s uvedením vlastního loga, kontaktu
apod. (Bližší informace: Jana Rutarová, tel. 491 509 999,
e-mail: rutarovaj@meu-police.cz)
Jana Rutarová

Internetové
stránky
www.policko.cz
Nová webová prezentace, kterou v současné době
připravujeme, se bude věnovat především mikroregionu
Policko – bude poskytovat informace nejen pro návštěvníky

Den otevřených dveří Pellyho
domy a Veba, a. s. Police nad
Metují

V neděli 16. září proběhne Den otevřených dveří
v Pellyho domech. Od 13 do 16 hod bude možné
prohlédnout si všechny prostory.
Při této příležitosti se uskuteční např. výstava fotografií
z rekonstrukce budov, v případě příznivého počasí bude na
terase otevřena kavárna s hudebním doprovodem žáků ZUŠ.
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Zároveň bude ve městě probíhat ještě jeden Den
otevřených dveří, a to v polické Vebě. Firma si v letošním
roce připomíná 150. výročí své průmyslové textilní tradice v roce 1857 zahájila výrobu mechanická tkalcovna
Benedicta Schrolla v Olivětíně a následně vznikaly další
textilní továrny na Broumovsku a Policku.
Polická Veba bude také otevřena od 13 do 16 hodin,
návštěvníky čeká prohlídka závodu a setkání s vedením
firmy, vystoupení mažoretek, projekce z historie a
současnosti firmy s ukázky výrobků, stánkový prodej
výrobků a. s. Veba, občerstvení a hudba.
V 17.30 hod bude slavnostně zahájena činnost Pellyho
domů, které od června letošního roku spolu s Kolárovým
divadlem tvoří organizační složku města - Centrum kultury
a vzdělávání Pellyho domy (CKV Pellyho domy).
Od 18.00 hod bude na sále Pellyho domů probíhat
společenský večer, který město Police n. M. připravuje ve
spolupráci s a. s. Veba – uskuteční se módní přehlídka,
doprovodným programem bude taneční vystoupení a živá
hudba.
Bližší informace budou uveřejněny na plakátech,
webových stránkách města a v příštím Polickém měsíčníku.
Jana Rutarová

Pellyho domy
Centrum celoživotního vzdělávání
Město zřídilo, s platností
od června 2007, novou
organizační složku Centrum
kultury a vzdělávání Pellyho
domy (CKV Pellyho domy).
Ta zahrnuje budovy Pellyho
domů a Kolárovo divadlo. Úkolem CKV bude nejen
zajištění provozního chodu uvedených budov, ale především
pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí,
nabídka prostor k pronájmu apod. O všech připravovaných
akcích budeme pravidelně informovat v Polickém měsíčníku
a na webových stránkách.
Na budově, v propagačních materiálech apod. se budete
setkávat s novým logem Pellyho domů. Logo, které navrhl
výtvarník Radoslav Pavlíček, tvoří obrazec ve tvaru
obráceného písmene „V“ – tento obrazec je dominantní i ve
znaku města. Pro Pellyho domy je v jeho pravé části je
naznačeno písmeno P. Logo je provedeno v červené barvě,
stejné jako u znaku Police n. M.
Do budoucna chceme nabízet obyvatelům z Police i
okolí různé vzdělávací aktivity. Abychom měli představu, o
jaké typy vzdělávání a akcí by mohl být zájem, vytvořili
jsme jednoduchý dotazník. Do něj můžete vyplnit, o jaké
aktivity, které budeme v Pellyho domech připravovat, máte
p ř e d b ě ž n ě zájem.
Vyplněný
dotazník
můžete
odevzdat
osobně
v informačním centru v přízemí polické radnice (pondělí –
pátek 9,00 – 17,00 hod, sobota 9,00 – 12,00 hod), zaslat
poštou (město Police n. M., CCV Pellyho domy,
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police n. M.) nebo zaslat
na e-mailovou adresu rutarovaj@meu-police.cz
Dotazníky odevzdejte, prosím, nejpozději do 31. 8.
2007.
Nezapomeňte, prosím, uvést kontakt, abychom vás včas
mohli informovat o připravovaných akcích.

Dotazník (můžete vybrat i více variant)
□

Počítačové kurzy

□

Kurzy cizích jazyků

□

Kurzy dovedností (např. batika, drátkování,
aranžování apod.)

□

Rozvoj osobnosti

□

Rekvalifikace

□

Jiné vzdělávací kurzy a akce (vypište) …………….
……………………………………………………………………

□

Taneční pro mládež

□

Taneční pro starší a pokročilé

□

Vaše další náměty:
……………………………………………………………………
………………………………………….………………………..

□

Mohu nabídnout spolupráci (např. jako lektor při
vedení kurzů, přednášek apod.)

-

Téma, obor:

-

Vzdělání, kvalifikace:

Kontaktní údaje, na kterých chci být informován/a o
připravovaných kurzech a dalších akcích:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon, e-mail:

KNIHOVNA
Naposledy v klášteře
10. srpna se naposledy zavřou dveře za posledním
návštěvníkem knihovny v historických prostorách polického
kláštera. Skoro po třiceti letech utichnou kroky čtenářů po
chodbách i šum a hluk v půjčovnách. Věřte, nebude se nám
odcházet snadno. Zážitků za ta léta bylo mnoho a zůstane i
mnoho vzpomínek.
Pro nás, knihovníky to ještě není úplný konec. Zahájíme
revizi knih a jejich přípravu na stěhování. To se chystá na
začátek září po kolaudaci Pellyho domů. Už v těchto dnech,
kdy dokončovací práce vrcholí, se pomalu rodí i nová
knihovna. Bude jiná, určitě modernější. Dnes se ještě těžko
hodnotí, zda lepší. Moc si přejeme, aby byla příjemná pro
nás knihovníky a hlavně pro vás naše čtenáře a uživatele.
Tak nashledanou při slavnostním otevření Pellyho domů a
v nové knihovně po 16. září 2007.

Městská knihovna
Cypriána K. Norwida
ve Swidnici.

Výstava
Motýli na
fotografiích
Zdeňka Odla
(z Police nad Metují)
červenec – srpen 2007
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Knihovna města Police nad Metují ve spolupráci se
základní organizací Českého zahrádkářského svazu
připravuje 3. ročník soutěže v aranžování suchých květin
„Kouzlení s květinami“. Letos oproti předchozím
ročníkům dojde ke změně. Soutěž vyvrcholí už koncem září,
kdy se chystá velká Podzimní výstava v nově otevřených
Pellyho domech.
V rámci této výstavy budou všechna aranžmá vystavena
ve dnech 21. – 23. září. Podrobněji o výstavě viz toto číslo
měsíčníku.

Nabídka knih, tentokrát pro dětské čtenáře:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Veselý, Marek: Bylo, nebylo.
Matematické pohádky pro žáky 2. stupně ZŠ.
Steklač, Vojtěch: Dvojčata v akci.
Případ nepolapitelného sprejera.
Brezina, Thomas : Ségra, ty jsi hvězda!
Patersonová, Katherine: Most do země Terabithia.
Fantasy román.
Hana Lamková: Káťa a Škubánek zase spolu.
Pavel Sýkora: Pat a Mat dokážou všechno.
Pohádkové příběhy z večerníčků.
Awdry, Wilbert: O mašince Tomášovi.
Páté pokračování příběhů o mašince.
Čermák, Miloš: Hana, Hana , Ty kráso.
Komiksové příběhy pro dospívající.
Palme, Jaromír František: Tadeáš a hradní tajemství.
Strašidelný příběh.
Rigó, Béla: Dobrodružství rodiny Smolíkovy.
Zpracováno podle televizní předlohy.
Braunová, Petra: Borůvkové léto s Terezou.
Dívčí román.
Vaše knihovnice

KINO
Čtvrtek 16.8.2007 v 19.30 hodin

TAJNOSTI
Julie je žena, která má zdánlivě
úplně
všechno.
Pohledného,
movitého manžela, prospívající a
dospívající dceru, nenáročnou
práci překladatelky, která překládá
ne pro peníze, ale buď pro radost,
a nebo prostě jen pro pocit, že
pracuje, a nyní dokonce i nový,
vysněný dům… Ale také má
v sobě tajemství, které se v tomto
jejím idylickém životě pomalu
mění v časovanou bombu.
Hrají: Iva Bittová, Karel Roden,
Martha Issová, Ivan Franěk,
Miloslav König, Anna Šišková,
Sabina Remundová, Igor Chmela
Režie: Alice Nellis

Úterý 21.8.2007 v 19.30 hodin

EDITH PIAF

Přivítejte nesmrtelnou osobnost…

Narodila
se
na
chodníku,
vyrůstala v nevěstinci, vydělávala
si pouličním zpěvem... Přesto se z
ní stala světoznámá hvězda první
velikosti.
Život
Edith
Piaf
(vlastním jménem Edith Giovanna
Gassion) byl bojem o hudbu,
přežití a lásku. Její magický hlas,
vášeň a přátelství s hvězdami své
doby (Marlene Dietrich, Jean
Cocteau, Yves Montand...) jí od
dětství v chudobě přivedlo k
obdivu celého světa. Žila vždy
naplno a "ničeho nelitovala..." .
Díky své neuvěřitelně silné vůli a
neobyčejnému
nadání
se
vypořádala s tragickým osudem a její sen z dětství se stal
skutečností. "Jednou budu bohatá, budu samé prachy. Budu mít bílý
auťák a černého šoféra." Nechtěla dát světu šanci na ni zapomenout
a povedlo se jí to beze zbytku. "Velcí umělci nepatří jen jedné
generaci, zůstávají tu napořád."
Hrají: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Gérard
Depardieu, Jean-Paul Rouve, Pascal Greggory, Marc Barbé, Caroline
Sihol
Režie: Olivier Dahan

Drama.
České titulky. (140 min., film Francie/Anglie/ČR)
Do 15 let nevhodné.
Vstupné: 50,- Kč

Úterý 28.8.2007 v 19.30 hodin

PUSINKY
Iška, Karolína a Vendula jsou tři
osmnáctileté dívky, které právě
odmaturovaly. Nechtějí se vzdát
školní bezstarostnosti ani svého
přátelství, a proto se chystají na cestu
do Holandska, kde chtějí čtvrt roku
pracovat na farmě. Proti jejich vůli se
k nim přidává Vojta, Iščin bratr a
pravá ruka jejího přísného otce. Stává
se svědkem a zároveň i katalyzátorem
rozpadu jejich vztahu – holky totiž
poznávají, že čas se zastavit nedá.
Hrají: Sandra Nováková, Petra
Nesvačilová, Marie Doležalová, Lenka
Vlasáková, Matěj Ruppert, Filip Blažek
Režie: Karin Babinská

Komedie/drama.
Původní znění (99 min, film ČR)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 40,- Kč

PŘIPRAVUJEME :
Čtvrtek 6.9.2007 v 17.30 hodin
Čtvrtek 13.9.2007 v 19.30 hodin
Čtvrtek 20.9.2007 v 19.30 hodin

ŠARLOTINA PAVUČINKA
DOBRÝ ROČNÍK
VRATNÉ LAHVE

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

Komedie/drama.
Původní znění. (97 min., film ČR)

Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 40,- Kč

Radka Vlachová
PRODÁM DRUŽSTEVNÍ BYT 1+1,
UL.GAGARINOVA 292, 3.PATRO,
BÁLKON V MEZIPATŘE, SKLEP, PLOCHA 38M2,
CENA 300000 KČ,
KONTAKT: 519517458 - MOB.723744948
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AKCE VE MĚSTĚ

Městys Machov s laskavým svolením
Římskokatolické farnosti Machov
uvádí

Město Police nad Metují
pořádá koncert

BAROCCO SEMPRE GIOVANE

v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Polici nad Metují

Umělecký vedoucí Josef Krečmer

neděle 12. srpna 2007 v 18 hodin

BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Jiří Vodička - housle
Na programu:
J. S. Bach, A. Vivaldi

účinkují vybraní členové souboru Barocco sempre giovane:
Iva Kramperová – housle
Helena Matyášová – violoncello
Jan Zemen – violoncello
Pavel Svoboda – varhany, cembalo
na programu:
J. S. Bach, D. Buxtehude, F. Francoeur,
F. Mendelssohn Bartholdy, F. Liszt aj.
Vstupné: 30,- Kč

Kostel sv. Václava v Machově
dne 16.8. 2007 v 18:00 hodin
Srdečně zveme všechny příznivce vážné hudby na tento koncert,
který se uskuteční souběžně s tradičním cyklem koncertů
v kostelích na Broumovsku „Za poklady Broumovska“.
Vstupné dobrovolné.

ZA POKLADY BROUMOVSKA
1. červenec – 25. srpna 2007

2. července – 29. září 2007

Stará škola „Dřevěnka“

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
ZUŠ POLICE NAD METUJÍ
Pouťová vernisáž v pátek 17.8.2007 v 17 hodin

Festival koncertů v kostelích
Broumovska
Zdoňov, sobota 11.8.2007 od 18 hodin
Kostel Nejsvětější Trojice

Otevřeno o víkendech a svátcích
od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin

Božanov, sobota 18.8.2007 od 18 hodin
Kostel sv. Maří Magdalény

Otevření výstavy ve všední dny na požádání zajistí Informační
centrum (v přízemí budovy radnice na náměstí)

Vernéřovice, sobota 25.8.2007 od 18 hodin
Kostel sv. Michaela Archanděla

KULTURA V OKOLÍ

Více na www.broumovsko.cz
Program v Informačním centru
v přízemí radnice v Polici nad Metují.

24. ročník Mezinárodního
horolezeckého filmového festivalu
v Teplicích nad Metují
od 23.8. - 26.8. 2007
více na www.teplicenadmetuji.cz

CO SE CHYSTÁ…
18. září 2007 v 18:00 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují

KONCERT - Orlicko–kladský varhanní festival

8. – 11. listopadu 2007
Pellyho domy

Mezinárodní festival outdoorových filmů

9. prosince 2007 v 15 hodin
Kolárovo divadlo

POHÁDKA – Tři pohádky na vánoce

22. prosince 2007 v 19:30 hodin
Kolárovo divadlo
KONCERT – Václav Hybš
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DIVADLO

Neděle 14.10.2007 v 16.00 hodin

60. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY

(Branka zamčená na knoflík)

BENÁTSKÉ ZASTAVENÍ
výstava fotografií z karnevalu v Benátkách
Milan Schirlo
pátek 28.9.2007 v 18 hodin
vernisáž výstavy ve foyer divadla

Malé divadélko Praha
uvede pohádku na motivy J. Trnky

ZAHRADA
Pohádka je napsána na motivy známé knížky Jiřího Trnky
“Zahrada”.
Dva kluci vlezou do tajuplné zahrady, kde prožívají svá dobrodružství
s trpaslíkem, zlomyslným kocourem, hodnými slony, moudrou
velrybou a protivnou psí dámou. Celá pohádka je opět doprovázena
živou muzikou - kytara, zobcová flétna a zvonkohra.

Pátek 28.9.2007 v 19.30 hodin
Soubor J.K. Tyl 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...

Loutky - řezané marionety.
Vhodné pro děti od 4 - 10 let.

Vstupné: dospělí 50,- Kč / děti 25,- Kč

Sobota 20.10.2007 v 18.00 hodin
Náchodská divadelní scéna
uvede hru Jana Drdy

HRÁTKY S ČERTEM

Barvitě inscenovaná hra s hezkou hudbou a veselými písničkami, ve
svižném tempu. Myšleno je hlavně na dětského diváka, aby všeumu
rozuměl, vše pochopil a dobře se i pobavil. Setká se se statečným
vojákem Martinem, s hubatou, nebojácnou Káčou, s loupežníkem i
vychytralým poustevníkem, s anděly i čerty.

Osoby a obsazení:

Bill - Pavel Novák, Tom - Milan Mach
Judy - Kristýna Varačková, Julie - Nina Dlouhá
Ráchel - Lucie Zelená, Dafné - Dagmar Justová
Režie: Irena Kozáková

Vstupné: 70,- / 60,- / 50,- Kč

Pátek 5.10.2007 v 19.30 hodin
Divadlo Radka Brzobohatého
uvede hru Donalda Churchilla

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...

Osoby a obsazení:

Martin Kabát, vysloužilý voják – Richard Kašpar,
Sarka-Farka, loupežník – Karel Tošovský
Školastykus, poustevník – Jiří Borůvka,
Lucius, mladý čert na zkušené – Cyril Šourek
Dišperanda, princezna – Anna Štrasová,
Káča, její služebná – Hana Stoklasová a další

Režie:

Ing. Miroslav Houšťek

Vstupné: dospělí 60,- Kč / děti 40,- Kč

Sobota 27.10.2007 v 19.30 hodin
v hlavních rolích:

Radoslav Brzobohatý, Hana Maciuchová
Andrea Elsnerová, Jana Janěková

Vstupné: 150,- / 140,- / 130,- Kč

Divadlo v Roztocké Jilemnice
uvede hru Terryho Pratcheta

SOUDNÉ SESTRY

Soudné sestry jsou svéráznou variací na Macbetha, postava Verence
nám připomene Hamleta a motiv zachráněného dítěte po
královraždě příběhy ještě starší. Ale nebyl by to Terry Pratchett, aby

7
se v příběhu neobjevily nové okolnosti, situace, se kterými
Shakespeare nepočítal; a nakonec i překvapivé rozuzlení.

budou mít možnost zakoupit si keramiku, semena,
zahradnické potřeby a mnoho dalšího. Doprovodným
programem bude výstava fotografií a přednáška
s promítáním.
Akce se uskuteční ve dnech 21. – 23. 9. 2007 na sále
Pellyho domů. Bližší informace uvedeme v příštím
Polickém měsíčníku, na plakátech, na webových stránkách
města (www.meu-police.cz) a na www.policko.cz
Jana Rutarová

Děti, blázni a filosofové
Osoby a obsazení:

Bábi Zlopočasná – Magdaléna Jarošová
Stařenka Ottová – Lída Jungová
Magnáta Česneková – Karolína Wirthová
Smrť – Naďa Skálová, Verence – Miloslav Kunert
Leona Felmet – Jaromír John a další
Režie: Tomáš Václ

Vstupné: 70,- / 60,- / 50,- Kč

(pozvánka na výstavu)
Slečna MARTINA VÁŇOVÁ a pan Pavel „MAZAL“
FRYDRYCH se osmělují pozvat všechny občany města
Police nad Metují, přespolní i návštěvníky, na VÝSTAVU
SVÝCH OBRAZŮ. Konáno bude v době slavné
Kvíčerovské pouti v budově bývalé rodinné školy v prvním
patře (naproti autobusové zastávce na Prahu) díky laskavé
spolupráci s městem Police nad Metují.

PREMIÉRA v listopadu 2007
(datum bude upřesněn
v příštím čísle zpravodaje)
Divadelní spolek Kolár Police nad Metují
uvede hru Michala Viewegha

BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA

Báječná léta pod psa jsou nejznámější, nejprodávanější a zdaleka
nejlepší kniha nejznámějšího, nejprodávanějšího a zdaleka ne
nejlepšího (dle tvrzení kritiků) soudobého českého spisovatele
Michala Viewegha.
Je to kniha více méně humorná, vtipná a zcela bez mindráků a
zapšklosti. To ale neznamená, že není smutná, tragická a
nostalgická. To ale neznamená, že její hrdinové nejsou směšní,
ukňučení, zbabělí. Občas. Občas taková je, občas takoví jsou.
Zrovna tak jako byla léta sedmdesátá, osmdesátá, devadesátá
prožitá v Československé socialistické republice.
Mělo by to být hlavně o tom smíchu a o té zábavě a jen občas by
nám mělo zatrnout. Když se nám vybaví nějaká ta hodně zasutá
vzpomínka…no, radši ji v té tmě necháme…

Osoby a obsazení:

Kvido – Jiří Heřman Škop
Jaruška – Lenka Voborníková
Kvidův otec – Jiří Trnovský
Kvidova matka – Květa Vídeňová a další

Režie:

Jaroslav Souček

S T A T I S T I K A ]] ] ] ] ] ] ] ]
K 31.7.2007 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4291 obyvatel.

Vstupné: 70,- / 60,- / 50,- Kč
Změna programu vyhrazena.

Tento projekt se uskuteční s finanční podporou Královéhradeckého
kraje.
Předprodej vstupenek bude zahájen v září 2007

Radka Vlachová

PODZIMNÍ VÝSTAVA
V PELLYHO DOMECH
Místní organizace Českého svazu zahrádkářů a město
Police n. M. připravují na září Podzimní výstavu. V nejbližší
době oslovíme všechny, kteří by se pod uvedeným názvem
výstavy mohli prezentovat – jednotlivce, místní spolky, ZŠ a
ZUŠ, mateřskou školu, výrobce a prodejce zahradnických
potřeb, apod.
Pokud se náš záměr zdaří, budou k vidění houby,
výpěstky zahrádkářů, včelařské produkty, suchá aranžmá a
aranžmá z živých květin, kaktusy, citrusy. Návštěvníci

SŇATKY
V červenci pokračujeme se svatebním „maratónem“:

Své „ANO“ si řekli
Jiří Hahn a Irena Holubcová
Milan Verner a Helena Krejčí
Marek Plný a Hana Teichmanová
Jaroslav Hlaváček a Jana Jelínková
Jiří Mrnka a Veronika Holečková
Karel Janda a Markéta Jarošová
Martin Chalupníček a Světlana Macková
Jaroslav Cita a Jana Exnerová
Petr Hauk a Petra Rajlová
+ 2 páry, které si nepřejí být jmenovány.
Další 4 páry uzavřely církevní sňatek.
Všem přejeme mnoho štěstí!
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Fotografie z vítání občánků
Z posledního a předposledního vítání občánků nám zbyly
dvoje fotografie. Kdo jste si objednali fotky miminka a
nevyzvedli si je, zastavte se pro ně v kanceláři matriky.
!!! VÝZVA K VÝMĚNĚ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ !!!
Nejpozději dne 31.12.2007 končí platnost občanských
průkazů vydaných do 31.12.1998!
Vztahuje se i na občanky s vyznačenou platností
„bez omezení“, s výjimkou OP občanů narozených před
1.1.1936.
O nové občanské průkazy žádejte již během roku,
nenechávejte to na poslední chvíli.
Výměna občanských průkazů je bezplatná.

Dagmar Hambálková matrikářka

Polický zahrádkářský receptář
na měsíc srpen

Hanka Teichmanová a Marek Plný

ZLATÉ

SVATBY

Měli jsme čest připomenout si vzácné jubileum –
- 50 let manželského života se dvěma manželskými páry,
tentokrát z Bezděkova nad Metují:
14.7 2007 Josef a Věra Vejrychovi
21.7.2007 Hubert a Anna Kristovi
Všem čtyřem oslavencům přejeme
hodně zdraví, lásky i obyčejného lidského štěstí!

JUBILEA
V ČERVENCI 2007 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Emilie Pfeifferová
paní Irena Šulcová
paní Zděnka Řeháková
75 let
paní Olga Hofmanová
pan Jaroslav Bartoň
80 let
paní Blanka Vacková
pan Josef Hauck
paní Vlasta Páslerová

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

Léto se nám pomalu dostává do své druhé
poloviny. V okrasné části zahrady při déletrvajícím suchu
zaléváme zvláště vlhkomilnější dřeviny a květiny. Srpen je
měsícem mečíků a jiřinek, květy řežeme dříve než plně
rozkvetou. Řízkovat můžete fuchsie a pelargonie. Vysazují
se narcisy, přesazují se pivoňky. Trvalky můžete dělit a
přesazovat po odkvětu. Koncem měsíce se vysazují
sedmikrásky, macešky a zimní fialy – z červnového a
červencového výsevu.
V ovocné zahradě probíhá hlavní sklizeň peckovin,
sklízejí se letní jablka, hrušky a rané odrůdy révy vinné.
Větve obtěžkané ovocem podpíráme podpěrami. Po sklizni
uděláme ihned průklest peckovin a letní řez broskvoní. Rány
řádně ošetříme štěpařským voskem. U zimních odrůd
citlivých na hořkou pihovitost provádíme 1 x za 14 dní
postřik na plody Kalkosolem, Kalcolitem apod. Vysazujeme
jahodník, jen zdravé sazenice. Odplozené, nadbytečné a
slabé výhony malin odstraníme těsně u země.
Zeleninové části zahrady vyséváme ještě špenát,
ředkvičku, zimní salát a cibuli, vysazujeme kedlubny. U
tyčkových rajčat zakracujeme vrcholové výhony ze šestým
květenstvím. Zimní pór zakryjeme bílou netkanou textilií
jako ochranu proti vrtalce pórkové, ponecháme ji do konce
září. Dokončíme sklizeň seté cibule. Na záhony uvolněné po
česneku, cibuli, raných bramborách a jahodách vyséváme
rostliny na zelené hnojení.
Tento měsíc je také vhodný na stříhání živého plotu
z jehličnanů. Do konce měsíce je možné vysazovat mladé
jehličnany s kořenovým balem. Je vhodná doba na založení
nového trávníku – výsev nezapomeňte pravidelně zalévat.
Ve dnech 31 . 8. – 2. 9. bude v Teplicích nad Metují
pořádána 3. regionální výstava ČZS. Žádáme úspěšné
zahrádkáře, kteří by se chtěli pochlubit svými výpěstky, aby
je přinesli ve čtvrtek 30. 8. v době od 15 do 16 hodin
k bydlišti pana Horsta Schirla, Ostašská čp. 250. Přijďte
včas a v hojném počtu!
Dále vám oznamujeme, že chystáme na 8. září zájezd
pro členy a ostatní zájemce do okolí Pardubic. Bližší
informace budou oznámeny na pozvánce.
ZO ČZS Police n. M. - P.G.
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Vážení spoluobčané,
v Polickém měsíčníku jsme zveřejnili otevřenou výzvu
adresovanou zastupitelům a vedení města k projednání
dalšího rozvoje Police nad Metují. Tato výzva se setkala
s živým zájmem veřejnosti. Za veškeré názory tímto
děkujeme. V příštím čísle Polického měsíčníku Vás
seznámíme
podrobněji s našimi konkrétními návrhy.
Prosíme o trpělivost s ohledem na náročnost vypracování
celého návrhu. Že neleníme, svědčí ta skutečnost, že jste se
v minulém čísle PM mohli seznámit s ideovým návrhem
sportoviště, který vypracoval Jiří Škop.
Za MS ODS Police nad Metují
Bc. Monika Trnovská A Petr Scholz

Míšovi a Simče. A hlavně děkuji tatínkům, že nám věnovali
sobotní odpoledne a přišli se za námi podívat. Doufám, že se
u nás dobře pobavili a rádi si na to vzpomenou. Snad jejich
nová trička nebudou ležet na dně skříní, ale budou je hrdě
nosit.

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Z Kátina deníku……..

Jak jsem lákala tatínky aneb Táta
dneska frčí
Často jsem přemýšlela, jak moc náročné je připravit v
MaMiNě nějakou větší akci. Pak přišla nabídka ze Sítě
mateřských center, která společně s Ligou otevřených mužů
vyhlásila kampaň Táta dneska frčí, pořádanou k 15. výročí
vzniku mateřských center. Jejím hlavním cílem bylo
podpořit otce, aby se více zapojili do života a chodu centra.
Řekla jsem si, že to zkusím a přihlásila jsem nás.
Největší starost mi dělalo špatné načasování – 16.
červen. Bohužel pozdě a v průběhu příprav jsem začala
objevovat další akce v našem městě. Můžu chtít po mužích,
aby šli místo na sprint AMK trdlovat do mateřského centra?
Nakonec se přihlásilo deset rodin, tedy maminky je
přihlásily, protože průběh akce měl být utajen. Já jsem tam
samozřejmě byla nejen bez manžela - fotbalisty, ale také bez
nemocné dcery. To víte, kovářova kobyla...
Po úvodním přivítání jsme tatínkům předvedly malou
ukázku z našich programů, aby se na vlastní oči přesvědčili,
že si jen tak nepovídáme u kafe, zatímco tam děti nezřízeně
běhají, ale snažíme se jim smysluplně vyplnit dopoledne.
Poté mamky s dětmi předaly tatínkům dárky, které jsme
vyráběly. Trička s logem kampaně a obtisknutýma rukama
dětí a také diplomy za zásluhy na poli otcovství.
Následoval blok soutěží. Rodiny stavěly komíny z
různého materiálu, děti absolvovaly opičí dráhu. Pro dvě,
zatím plazící se miminka, jsme měli závod „Lezec roku“,
venku děti soutěžily na odrážedlech a tříkolkách a speciální
tatínkovská disciplína byla zatloukání hřebíku na rychlost
„O největšího zatloukánka“.
Vše běželo jako po másle, snad jediným problémem byla
technická způsobilost použitých kladívek. Totiž, aby to
neměli tátové tak lehké, připravila jsem jim dlouhé silné
hřebíky a malá kladívečka. Měla jsem tušit, že se toho
ujmou s velkou vervou, jsou to přece reprezentanti svých
rodin. Samozřejmě, že jedno kladivo tento nápor
nevydrželo. Myslíte si, že se kvůli tomu vzdali zatloukání ve
dvojicích? Strhnout tak veškerou pozornost jen na sebe? V
žádném případě. Raději se vždy jeden z nich vzdal nároku
na výhru a při soutěžení zatloukal nejen hřebík, ale i
kladivo. Ti muži!
Závěrem bych chtěla poděkovat maminkám za přípravu
úžasně pestrého občerstvení a svým dvěma pomocníkům

Už teď se těším na druhý ročník, protože táta frčí nejen
dneska.
Káťa Hlávková

Pozvánky
Prázdninový provoz
Mateřské centrum se o prázdninách neuzavírá. Každou
středu od 9.30 do 11.30 hodin se za námi můžete přijít
podívat. Pro děti je připraven krátký program plný písniček,
říkadel a pohádek, poté následuje volná herna. Těšíme se na
Vaši návštěvu.

Velký úklid
Ve čtvrtek 16. srpna od 10 hodin budeme v mateřském
centrum uklízet, zvelebovat a připravovat ho na další školní
rok. Pokud máte chuť a čas, přijďte nám v tom pomoci.
Děkujeme.

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 MC 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,
domů 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.
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Pro rodiče s dětmi
Plánujeme zařadit do říjnového programu nové kroužky
pro rodiče s dětmi. Tyto kroužky jsou zaměřeny na
spolupráci rodičů s jejich ratolestmi tak, aby se novým
dovednostem učilo nejen dítě, ale i rodič, který tak může v
procvičování nabytých znalostí pokračovat s dítětem i doma.
Kroužky jsou určeny dětem od 2,5 do 5 let, samozřejmě i
těm, které nenavštěvují MC. K otevření kroužku je třeba
minimálně 5 dětí. Cena jedné návštěvy je 30 Kč za dítě,
rodič má vstup zdarma. Vstupné vybíráme na 12 lekcí
předem.
Můžete se hlásit na tyto kroužky:
- malá flétnička
- keramika
- angličtina pro nejmenší
Od října bude také pokračovat cvičení na míčích pro
těhotné a pro rodiče s dětmi.
Na nové kroužky i cvičení na míčích se můžete hlásit na
tel.: 736 249 600 - K. Hlávková. Prosíme, aby se hlásili i ti,
kteří již na cvičení chodili a chtějí pokračovat.

- pro začátečníky
- pro mírně pokročilé
- pro pokročilé
Kurz bude probíhat 2 hod. týdně, cena je 75,-/ vyučovací
hodinu.
Přihlášky na tel.: 732 401 637 - J. Jansová. Prosíme, aby
se přihlašovali i studenti, kteří navštěvovali kurzy již před
prázdninami a chtějí v nich pokračovat.
Německý jazyk
- pro mírně pokročilé
Kurz bude probíhat 1 hod. týdně, cena je 75,-/ hodinu.
Přihlášky na tel.: 736 249 600 - K. Hlávková
Vaše MaMiNa

Seniorské aktuality

- Od 4. září každé úterý – Miminkování – program pro
těhotné a pro rodiče s dětmi do 1 roku.
- Od 5. září každou středu – Kapříci – program pro rodiče s
dětmi od 1,5 do 4 let.
- Od 6. září každý čtvrtek – Cvrčci – program pro rodiče s
dětmi od 1,5 do 4 let.
Všechny tyto programy jsou od 9.30 do 11.30 hod.

U Lidmanů ve Lhotě, tam vám bylo živo, vepře - zelo knedlíky, k tomu řízné pivo. Došlo i na písničky, z
„Babiččiny krabičky“, sbory zněly do dálky, navrch měly
„Zpívánky“ „Senior klub Ostaš“ se tentokrát rozhodl oslavit
první letní den někde v přírodě. Obsadili jsme autobus,
některé dámy naskočily na kola a bylo nás snad osmdesát!
Cíl = Restaurace „U Lidmanů“ – Lhota u Machova.
Oficiality a program nám sdělila předsedkyně pí H.
Pivoňková, ta popřála nejen dobrou chuť, ale hezkou zábavu
a o dalším nás informovala organizační referentka pí. H.
Tremčinská. Nabídka k rekondičním pobytům pro seniory
v tuzemsku. Lákavá, atraktivní, kterou provázel i propagační
materiál. Velice zajímavá i druhá nabídka, pokud u
přepážky našeho koupaliště bude předložena členská
průkazka Senior klubu Ostaš, máme po celou sezonu slevu
na permanentku až 50%, což činí bratru na osobu 300,- Kč!
Proč si nezkusit klasická prsa, „ouško“? „Spadla lžička do
kafíčka“, to není také k zahození. Nebo si to kafíčko raději
poručit a vychutnat na suchu? „Dřevěnka“, zde bude po
dobu prázdnin probíhat výstava a tak jsme byli vedením
města osloveni, zda bychom vypomohli při dozoru. Zaskočil
nás malý zájem. Vyhovět je povinností, vždyť právě od
vedení města získáváme finanční dotaci a jdou nám ve všem
vždy vstříc. Senioři, zamyslete se nad tím, snad se to dá pár
hodin odsloužit. Nebo ne? Nálada ve Lhotě byla výborná,
„lev parketu“ pan Ladislav uplatnil opět svůj šarm a tak jako
loni nezklamal a provětral faldy nejedné seniorce, hůl,
nehůl, prostě vytáčel…V autobuse bylo rovněž veselo. Co
bude dál? Jsou před námi 2 měsíce volna a v září? Prozradí
nám tabule ve „Večerce“, možná už budeme v novém.
Nechme se překvapit. Plánuje se zájezd do Nových Dvorů a
Litomyšle. Času máme hodně a určitě to bude dobrá trefa
jako i to hezké odpoledne, kdy nám dobrou náladu nespláchl
ani liják, co si na nás počkal v Polici při rozchodu.
Děkujeme všem u Lidmanů, „Zpívánkám“ a díky
skupině obětavých členů výboru, kteří se o nás dobře starají.
Zůstaňte naladěni na veselou notu, nenechte se nikým a
ničím znechutit! Nikdo přeci není dokonalý a kritika to je
hobby mnoha našich spoluobčanů.
Hana Krejčová

Od čtvrtka 6. září začínají pravidelná setkání
Canisterapie. Prosíme zájemce, aby se hlásili na tel.: 777
903 029 - J. Klímová.

Úsvit druhého století skautingu

Nejen pro rodiče
Pro všechny, kteří si oblíbili naše čtvrteční odpoledne
pro tvořivé duše – BABINEC – máme dobrou zprávu,
začínáme ve čtvrtek 11. října od 16 hodin. Tímto zveme
každého, kdo má chuť vyrobit si něco zajímavého. Pro
příklad uvádíme pár výrobků, které jsme se za uplynulý čas
naučily: pletený medvídek, zvířátka ze sena, découpage a
práce s krakelovacím lakem, savování, sypaná batika a
mnohé další. Vězte, že máme ještě spoustu neuskutečněných
nápadů. Přijďte za námi a přesvědčte se o tom. Cena je 30
Kč za odpoledne.
Dále bychom rády zařadily do našeho odpoledního
programu nepravidelná setkání tvůrčího psaní. Jedná se o
besedy se zajímavými literárními tvůrci a diskusí o vlastní
tvorbě poezie či prózy. Každé setkání by bylo tématicky
zaměřeno např.: báseň, pohádka, fejeton, román, deník aj.
Žádáme zájemce o tato setkání, aby nás kontaktovali na tel.:
736 249 600 – K. Hlávková.
Oznamujeme, že v mateřském centru bude k zapůjčení
odsávačka mléka zn. Avent a také brazilský šátek na nošení
dítěte. Bližší informace na tel.: 777 903 029 - J. Klímová.
Hledáme maminky, které by se chtěly aktivně zapojit do
chodu mateřského centra, aby se nám ozvaly. Vítáme
každou pomocnou ruku, nápad či názor. Děkujeme.

Program na září v Mateřském centru MaMiNa

Zajímavá nabídka kurzů cizích jazyků
Od září si dovolujeme nabídnout široké veřejnosti kurzy
cizích jazyků
Anglický jazyk

Celosvětová a unikátní akce, kdy skauti po celém světě
vystoupili na některý z vrcholů ve svém okolí a připomněli
si tak událost před sto lety, která byla faktickým zahájením
činnosti skautské organizace. Stalo se tak 1. srpna 1907
v osm hodin ráno, kdy zakladatel skautingu Baden Powel na
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malém ostrůvku Brownsea nedaleko Anglie zahájil první
skautský tábor. Tehdy kolem něho stálo dvacet mladých
chlapců. Dnes je na témže místě konáno celosvětové
Jamboréé, kterého se účastní čtyřicet tisíc skautů
reprezentujících dvacet osm milionů skautů z téměř všech
zemí světa. Před sto lety tak bylo zaseto semínko, které se
mělo velmi čile k světu a rychle zapustilo kořínky v téměř
všech zemích světa. Byť ne všude mělo na růžích ustláno, ne
všude byl a je skauting vládami vítán s nadšením. Jen u nás
byl třikrát zakázán a vždy opět povstal a rozvíjí se do krásy.
Přestože si stěžujeme na stagnaci nebo i na úbytek členů,
stále jsme nejpočetnější dětskou organizací v České
republice a která má svým členům i celé společnosti stále co
nabídnout.
Skauti ze středisek z náchodského okresu se v tak
významný den, tj ve středu 1. srpna sešli na Junácké
vyhlídce v Broumovských stěnách. Od těch nejmladších až
po ty nejstarší v čele se zakladatelem Junácké vyhlídky, br.
Kamzíkem z Hronova, který na Vyhlídku došel i ve svých
pětaosmdesáti letech. Junácká vyhlídka byla od svého
vzniku v roce 1966 místem, kde se pravidelně, vždy na
Silvestra, scházeli skauti a i v dobách nesvobody si
připomínali to krásné, co skauting nabízí. Tentokrát za
krásného a jasného rána vzduch nad Junáckou vyhlídkou
zazněl jasnými tóny trubky a veselými hlasy skautů, kteří
nemusejí svou radost ze skautování nijak skrývat a s hrdostí
nosí svůj skautský kroj. A Junácká vyhlídka sama se pro
tuto slavnostní chvíli také proměnila. Dostala nové vlajky,
zábradlí, byla na ní vyspravena cesta, vybudovány nové
schody, to aby něco z této slávy zůstalo i pro další
návštěvníky.

Josef Hejnyš

Skautský tábor
Pořádáme ho každým rokem, ale ten letošní se
v mnohém vymykal. Tak třeba byl prvních čtrnáct dnů
prázdnin tedy v nejchladnějším a nejdeštivějším období,
jaké jsme si mohli vybrat. Byl nejdál ze všech dosud
konaných táborů – kousek za Chodovem u Karlových varů.
A přestože byl v blízkosti Sokolovské hnědouhelné pánve a
tamější rypadla se nám zjevovala na obzoru vždy, když jsme
jeli na nákup, tak místo samotné bylo skutečně velmi pěkné.
Hluboké a čisté lesy, vhodné pro mnohé táborové hry plné
romantických zákoutí, s krásnou a na pohled neosídlenou
Tatrovickou přehradou. Tu jsme sice na koupání moc
nevyužili, ale byla krásná a s čistou vodou. No a posledním
nej letošního tábora byl počet účastníků. Největší v historii.
Celkem 56 táborníků. Program byl sice zvlášť pro mladší a
zvlášť pro starší, takže bylo možné jej přizpůsobit zájmům a
schopnostem dětí, ale provoz kuchyně a hlavně zásobování
pitnou a užitkovou vodou, která se v barelech dopravovala
z blízké studánky a věčně někam dolévala, to byl trochu
tvrdší oříšek.

Při tvorbě programu se jeho autoři nechali inspirovat
příběhy Pána prstenu a magické tajemno a věčný boj dobra
se zlem prostupoval většinou táborových her a činností. A
zvlátě ti mladší vypadali ve svých trpasličích hábitech a
svými holemi velmi kouzelně. Také se ale našel čas na
výlety. Na Rotavské varhany, do Nejdku a na jeho
rozhlednu, nebo třeba na hrad Loket (tam jsme zmokli jako
snad nikdy, a po návratu na tábor jsme dostali takovou
nadílku krup, že bylo možné se i koulovat). Starší si zkusili
i odlévání run, tj. tajemných písmen ze vzácného kovu,
který při svých hrách získávali jako odměnu za úspěšné
splnění náročných úkolů. V neděli se nám poštěstilo
dojednat s farářem z kostelíka v Tatrovicích, že jen pro nás
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uspořádal nedělní mši. I to byl neobvyklý zážitek. Třeba
tím, že své kázání přizpůsobil složení a věku účastníků a při
zpěvu se doprovázel na kytaru.
Josef Hejnyš

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
AŽ UVIDÍTE „PADAT HVĚZDU“…
Srpnové „padající hvězdy“ budeme letos pozorovat v
noci z neděle 12. 8. na pondělí 13. 8. Jedná se o velmi
známý meteorický roj PERSEIDY, pojmenovaný podle
souhvězdí PERSEA. V tomto souhvězdí se nachází místo,
které se odborně nazývá radiant. A právě z radiantu
meteory –PERSEIDY zdánlivě vylétají.
Původ meteorického roje PERSEIDY objasnili
astronomové již v roce 1862. Země na své cestě kolem
Slunce prochází v červenci a srpnu stopou po průletu
komety Swift – Tuttle. V této stopě se vyskytují drobné
částice uvolněné z kometárního jádra. Částice se při
kontaktu se zemskou atmosférou rozžhaví a „hoří“.
Výsledkem je známá „padající hvězda“ – meteor. Rychlost
částic, které nazýváme meteoroidy při vstupu do zemské
atmosféry dosahuje 60 km/s, samotné „hoření“ probíhá ve
výšce 80 – 100 km nad povrchem Země.
Pokud se nám podaří uvidět meteor jasnější než
nejjasnější hvězdy nebo dokonce Měsíc v úplňku, jedná se o
tzv. bolid. Před několika lety byli 2 členové AK svědky
zcela mimořádné události, když zahlédli bolid na denní
obloze. Přelet tohoto bolidu byl potvrzen dalšími
pozorovateli, ktěří zaslali zprávu o pozorování na hvězdárnu
v Úpici. (Bolid však nepatřil k roji Perseid).
Maximum Perseid v roce 2007 dosáhne frekvence 40-60
meteorů za hodinu. Pozorovací podmínky jsou v letošním
roce příznivé, protože13. srpna bude Měsíc v novu.
Pravidelná činnost roje Perseid byla známá již našim
předkům, kteří je nazývali slzičky Svatého Vavřince.

SOUHVĚZDÍ NAD SEVERNÍM OBZOREM
s vyznačenou polohou radiantu meteorického roje Perseid

MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

23. srpna ve 14 hodin 8 min SELČ vstupuje
do znamení Panny, v srpnu se den zkrátí o
1 hodinu a 30 minut
5. v poslední čtvrti, 13. v novu, 21. v první
čtvrti, 28. v úplňku,
do 5. srpna ráno nízko nad severovýchodním
obzorem, zbytek měsíce nepozorovatelný,
na konci měsíce ráno nízko nad východním
obzorem,
v souhvězdí Býka,
v souhvězdí Hadonoše (kolem 22. hodiny
nejjasnější objekt nad jižním obzorem),
nepozorovatelný,
v souhvězdí Vodnáře,
v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Červenec začínal velkým volnem,
se dvěma svátky
Seděli jsme s přítelem na zahradě a „čuměli pánubohu
do oken“, jak se říká. A tu si kamarád vzdychl a povídá. „To
jsou stejně divný svátky !“ Chvíli jsme mlčeli, jen
myšlenky snad začaly téci rychleji a po chvíli ze mne
vypadlo. „Nevím, co se ti na nich zdá podívného. Vždyť
slavíme přece dva světce, co nám přinesli víru a písmo
hlaholské. Hlaholským je pak nazváno dle Metoděje a říká
se mu Cyrilice!!!! No a hned druhý den slavíme Mistra Jana
Husa, světce (skoro už), který byl touto vírou a pro tuto víru
upálen. Ach, jak české! Mně se ten humor parlamentu líbí!!
Mělo by se to tak dělat eště! (Vlastně- copak se to nedělá?)
Dnes ( 6.7.) by se měli na každé zahrádce opékat buřty, jako
se třeba pálí všude čarodějnice na památku nevinně
upálených žen. A hlavně pívo a HLAHOLIT - pánové!
Hlaholit! Už od včerá!“
Kamarád se otočil na druhý bok, otevřel lahváče, chvíli
lapal po dechu a povídá: “Dobrý, takhle jsem o tom eště
nepřemejšlel. Ale stejně je v tom zmatek. Hádaj se, jestli má
bejt MDŽ, nebo Svátek matek, když stejně všechny ženy
nejsou matky, takže to nelze zaměňovat, mužský, nebo
otcové nemají nic a na svátek zemřelých volno není,
přestože zemřelé členy rodiny má úplně každý a každý
(pokud ovšem není barbar) aspoň na ty „Dušičky“ se u
hrobů zastaví, očistí je, vyzdobí květinami a podobně. A to
nemůže udělat na jejich svátek, protože je to den pracovní, a
ve většině případů je třeba jet na hroby do jiného města. Jen
minimum lidí žije a pracuje v místě, kde se narodili. Takže
se jezdí týden před a týden po, hlavně v soboty a neděle. Je
v tom nějaká logika?“
Na položenou otázku je třeba adekvátně odpovědět.
„Jaká logika? Jako ve všem i v tomto je především
politika. Neb kdo o tom rozhoduje? Přeci politici. A
v politice je především politika, tak logiku nehledej. To už
by jsi mohl třeba v zákonech hledat spravedlnost. A
především advokáti, soudci a další právníci vědí, že
spravedlnost je mrška ošidná a v zákonech velice často
chybí. To jen prostý člověk se jí dovolává u soudu v dobré
víře. To bylo, je a bude! Hele, slyšel jsi v televizi, že lidskej
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genofond se shoduje s gorilami na 99,5% ? Takže přes
všechen pokrok doletěj na Mars vlastně opice! “
Dopili jsme a postavili prázdné lahve do posledních
prázdných okýnek v bedně u studny. A protože druhá bedna
už ve studni nebyla, šli jsme domů. Nevím jak kamarád, ale
já měl pocit, že mi něco, nebo někdo, sedí za krkem. Znáte
to taky?
Antonín Kohl

ORIENT EXPRESS na nádraží
v Meziměstí.
16.7.2007 před devátou hodinou dopolední se stala další
významná zajímavost v dějinách naší místní železnice. Na
své pouti Evropou zabloudil na meziměstské nádraží slavný
ORIENT EXPRESS. Tedy, ne že by přímo zabloudil, to se
jen vloudila železničářská touha opravit koleje kdesi
v Polsku na jeho obvyklé trase a tak se vydal trasou jinou.
Dovedu si představit překvapení cestujících v přepychových
vagonech, které umožňují bez velkých útrap projet napříč
celou Evropou, když za okny jejich kupé se k vlaku
nahrnuly davy jakýchsi podivných Evropanů. A kupodivu
nenastupovaly, ale taky nežebraly, jen cosi drmolily
v jazyku zcela neznámém a nechávaly se navzájem
fotografovat u velkého znaku na boku každého vagonu.
Připravení hasiči urychleně doplňovali vodu do rezervoáru
každého vagonu, aby cestujícím na další pouti Evropou
nechyběla. Protože v Meziměstí a okolí je mnoho
současných, ale hlavně bývalých železničářů, byly slyšet i
odborné poznámky typu: „Hele Jardo, vagony snad sto let
staré, ale ono to má kotoučové brzdy!“ Polská lokomotiva
byla odpojena a nahrazena dvěmi lokomotivami Českých
drah. Ale ten rozdíl. Polská dieselová mašina rumunské
výroby, letitého typu zářila novými barvami a skutečné
musím říci, že tak čistou a pěknou lokomotivu jsem za celou
dobu své někdejší služby na hranici v Meziměstí ještě
neviděl. Poláci se ukázali. Zato české stroje byly omšelé,
matné, opršalé. Obešlo se to asi bez opratí, tedy dolu vodou,
tak jak vede „koryto“. Rozuměj, když sedlák pustí koním
opratě, jdou si kam chcou (jak by řekli Moraváci). Přeci
nebude někdo organizovat, aby vlak dostal tu nejčistší
mašinu, která se u dráhy najde. Nejsme na hlavu. To by
opak ještě někdo mohl chtít, aby se taky přestříkala barvou.
Z toho jsme vyrostli, že. To raději zrušíme celé opravářské
depo! Nebo mám halucinace?
A tak se raději podívejme na několik fotografií A. Kohla,
když už nemohli být u toho všichni.

Antonín Kohl

Lidové pranostiky a pravidla podle
stoletého kalendáře z roku 1815
- Poněvadž tento měsíc při konci svém k podzimku se blíží,
tedy nastává znamenitá proměna v povětří, jako v měsíci
dubnu bývá.
- Po první čtvrti až k prostředku měsíce přicházejí brzo
podzimní větry, jenž konečně to ztrácejí co od léta
pozůstalo. Nyní padají čerstvé rosy, od kterýchžto ovoce a
všeliké zrostliny zrají, a opadají též i zčervivějí.
- Po polovici tohoto měsíce nastávají od pozůstalého, ale
s nějakou zimou smíšeného horka veliké mlhy, kteréž den
v poloviční noc obracejí.
- Přicházívají též těžké deště s přitrefujícími se silnými
větry a padlými mrazy, od kterých všecko listí na
stromích vadne a opadá.
- Ku konci toho měsíce a při začátku podzimního světla
nastává obyčejně povětří vlhké, s větry smíšené, jenž
nastávající podzimek oznamují; též jsou v tom čase
mnohé nezdravé mlhy.
- Vinaři pozorují na poslední dva dni tohoto měsíce a na
první dni září, též i saudí podle nich o celém podzimku.
- Tím způsobem saudí sedláci o dnech s. Vavřince a
Bartoloměje; jestliže ti pěkní jsou, tedy mají k doufání
celý příjemný podzimek.
- Nyní padá někdy rosa na zelí, listy a trávu, od kteréž
s pomocí slunce roste hmyz; takové jsou příčiny čistících
nemocí, auplavice atd., protož se má ovoce očistiti, a ne
s šupinou jísti.
- Mnohé slunečnosti v srpnu přinášejí dobré a sladké víno;
k čemuž i též i jasné noci napomáhají.
- Když den sv. Vavřince a Nanebevzetí P. Marie pěkný jest,
tedy očekávají vinaři dobrý vinný podzimek.
Ze Zemědělského kalendáře 2007 vybral F.Janeček

Fyzikální historky –
objev Archimedova zákona
Ze školy si jistě většina z nás pamatuje důležitý
Archimédův zákon, který ovlivnil fyziku na 2000 let.
Archimedes ze Syrakus (asi 287-212 př.n.l.) byl zřejmě
největším matematikem a fyzikem starověku. Koluje o něm
mnoho historek dokládajících jeho roztržitost a hluboké
soustředění na vědecké problémy, kdy nevnímal, co se
kolem něho děje.
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Objev Archimedova zákona bývá spojován s anekdotou
o tom, že na něj Archimédes přišel při koupání ve vaně.
Římský technik Vitruvius ve svém spise „Deset kapitol o
architektuře“o tom uvádí:
„Když se Hieron v Syrakusách povznesl ke královské
moci, rozhodl se, že za štěstí, které měl při svém počínání,
obětuje v nějaké svatyni zlatý věnec, který zaslíbil
nesmrtelným bohům. Dal jej udělat na zakázku a zlato na
něj výrobci přesně odvážil …Když přišlo později ovšem
udání, že zlata bylo ubráno a že do zpracovávaného věnce
bylo přimíseno stejné množství stříbra, požádal Hieron,
rozmrzelý nad tím, že byl takhle podveden a že nemohl přijít
na to, jak by se mohla zpronevěra dokázat, Archimeda, aby
se pro něho ujal prozkoumání této záležitosti. Archimédes,
který toho měl plnou hlavu, přišel náhodou do lázní a při
vstupování do vany si všiml, že z ní vytéká takové množství
vody ven, jak se do ní ponořovalo jeho tělo. Když mu to
poskytlo vysvětlení dané otázky, nemeškal, nýbrž vyskočil
samou radostí z vany, pospíchal nahý domů a všem lidem
zvěstoval jasným hlasem, že objevil, po čem pátral.
Vykřikoval totiž v běhu a stále řecky heuréka, našel jsem,
přišel jsem na to!“
Vybral
F. Janeček

Obléhání hradu Skal r. 1513
(dokončení z minulého čísla)
K. BEIL
Zikmund z Kaufunku na tuto nestydatou výzvu
neodpověděl. Bodl oře ostruhami a cválal jezdci vstříc. Oba
zápasníci tasili meče a brzy bušily a zvonily čepele do pancířů a
štítů. Ačkoliv krčmář statečně dorážel, přece rytířovy rány byly
rychlejší a mocnější, až ubohému Lindnerovi hlava pod
železným hledím brněla, že nevěděl, kde je. Těžké sokovy rány
ho zbavily sil, zatmělo se mu před očima, meč mu vypadl
z ruky a nyní stál bezbranný před svým odpůrcem. Ten zastrčil
svůj meč klidně do pochvy a poskytl měšťanovi na chvíli klidu,
aby se vzpamatoval. Tu napadlo zesláblého, aby se dal na útěk,
avšak nežli otočil koně, přitiskl rytíř k jeho boku svého a
sevřenou pravicí udeřil od spodu protivníka do brněním
chráněné brady. Železné pláty zapraskaly, zároveň byl zlomen i
vaz Vratislavanův, takže bezhlasně, mrtev vypadl ze sedla a po
příkrém svahu se kutálel skoro až k nohám vévodovým. Nářek
zazněl v jeho tlupě a mnoho střelců pozvedlo své kuše. Tucet
velkých šípů vylétlo za rychle se vzdalujícím vítězem, ale jeho
brnění nepronikly. Koně brzy zmizeli za ohbím skalní stezky.
Bedřich nyní vytušil výsledek drahého tažení, umínil si
však setrvat zde ještě tři dny a pokusit se střelbou z těžkých
kusů Skály pobořit. S křikem a nadáváním byla postavena děla
u paty vrchu a jejich rány se rozlehly v horách. Účinek byl
vskutku pustošivý, ale ne obleženým, nýbrž obléhajícím. Čtyři
nejnovější děla praskla po prvních ranách s velkým třeskem.
Střepiny zranily mnoho obsluhujících. Zbývající kusy byly
zastaralé a k nabíjení jen kamennými koulemi, které dolétly
sotva k patě hradního opevnění. Učinily hradu jen málo škody.
Pouze tři děla, nabíjená velkým množstvím prachu, střílela dále
a prorazila dokonce střechu věže. Zazněl vítězný pokřik
vévodových vojsk, ale nakrátko. Jakmile se ukázalo, že po
každém zásahu hradní žoldnéři klidně vylezli na střechu a
rozbité šindele nahradili úplně novými, proměnil se brzy
v zuřivý vztek. Zpívali při tom veselé písničky, z nichž jedna
zněla:
„Lehničtí psali opovědný list: čárum márum čirumpumpum
Písmenka načmárali, to buď jist: čárum márum čirumpumpum
Chraňte své pačesy! Utecte za lesy! Čárum atd.
S posměchem hnali se ke Skalám k pevnosti,
mínili za den být nahoře ze zlosti. Čárum márum atd.
Stříleli z kusů vždy do vrchu nahoru,

koule jim lítaly do nebes obzoru. Čárum márum atd.
Při první ráně už prasklo děl několik,
lehnický vévoda rmoutí se pak tolik. Čárum márum atd.
Koule když všecky k nám poslali do skály,
spustili do nich my, do skoku zahráli,
s křikem pak lehničtí táhnou zas k domovu,
tlukou si vozy a údy své poznovu.
Brzy jsou daleko z dostřelu v bezpečí, čárum márum atd.,
spílají potom, jak vrabci se rozječí: čárum atd.
Chraňte své pačesy! Utecte za lesy! Čárum márum
čirumpumpum.!
Obléhající nerozuměli všem slovům, která vítr zanášel, ale
jeden z hradních načmáral písničku v noci na kus pergamenu,
natočil na šíp a vystřelil do nepřátelského tábora. Tam ho
nalezli a dali svídnickému zbrojíři Osvaldovi, příteli veselých
popěvků, který nebyl nakloněn lehnickým. Osvald naučil své
žoldnéře několika veršům a dal zazpívat před lehnickými, aby
je pozlobil. S rozdurděnými došlo pak i k půtkám.
Zatím se denně vystřílelo na 50 ran proti hradu bez velkého
účinku. Od zpětných nárazů na skálu praskly přitom zbývajícím
dělům osy a kola a nyní měli koláři a kováři více práce než
dělostřelci.
Přítomnost nepřítele nezdála se působit na obyvatele hradu
velkým dojmem. Své mlčení jen zřídka přerušili výsměchem
nebo žertovnou písničkou. Pouze střelbou vyplašení havrani
krákali a podrážděně obletovali hlomozící nepřátelské tlupy,
jakoby sami chtěli hrad bránit. I vloudila se do řad měšťanů
pověra: pověst o mocném, horském duchu Krakonošovi
rozbušila mnohé bázlivé srdce a když následujícího dne se jako
lavina táborem rozšířila zvěst, že havran unesl z vévodova
stanu jeho zlatý pečetní prsten, zavládla hrůza z „Krakonošova
hnízda“, jak kterýsi všetečka hrad pojmenoval. Vratislavský
zbrojíř hodlaje navrhnout všeobecný útok na hrad, byl málem
od svých pověrčivých spoluobčanů dostal výprask.
Vévoda očekával toužebně odpověď Zdeňka Lva
z Rožmitálu, k němuž vyslal posly s prosbou o pomoc proti
škůdcům země, zvláště o několik dalekonosných děl. Místo
toho se dostavil třetího dne do tábora náchodský hejtman Jan
Špetla, dal se uvést vévodovi a pravil: „Vznešený vévodo a
knížecí milosti! Nežli vám oznámím poselství, které nebude
nemilé, prosím o záruku knížecím slovem, že pak mohu volně
odjeti.“ Kníže udiven dal takový slib a rytíř pokračoval
posměšně se usmívaje: „ Pražané a všecko české rytířstvo
dávají vám mými slovy odpověď, kterou jste si vyprosil od
pana z Rožmitálu: Vnikl jste jako kazimír do naší země, kde
nemáte co pohledávat. Nepotřebujeme poručníka ani ochránce.
Bude-li třeba, postaráme se sami o svou kůži. Zikmund
z Kaufunku není naším nepřítelem, spíše rytířem bez bázně a
hany, svobodný, zámožný šlechtic. Nepotřebuje lupu, ale má od
císaře i krále uznaný těžký spor se saským vévodou a městy,
jež mu pomáhají. S námi je spřátelen a spřízněn. Nestrpíme,
aby mu bylo činěno příkoří. Neškodil jste jen Kaufunkovi, ale i
zboží našeho přítele vévody Bartoloměje vaši lidé zpustošili.
Svoláváme proto hotovost, nikoli však proti pánu na Homoli,
nýbrž abychom vás vyhnali ze země. Radím vám po dobrém:
odejděte od nás. To je poselství, které by vás mohlo potěšit,
neboť hradu přece nedobudete. Bijete čelem do skály. Utecte,
než přijdou Čechové, nebo se vám povede zle. Dostanete se
v ďáblovu kuchyni a nakonec se usmažíte na jeho kopí. Nyní
žijte blaze! Jistě mi ještě poděkujete, že jsem vás přišel
varovati“
Špetla se uklonil, odkvapil ze stanu a zmizel tak rychle, jak
přišel. Bedřich zachmuřeně přemýšlel. Uznal, že mu zbývá jen
ústup, jinak že zakusí ještě větší škody a posměchu. Dal rozkaz
k odchodu, čímž způsobil v táboře jen radost.
Vracející se vojsko provázely však nesčetné rány
z hradních děl. Střely mířily do skal, z nichž ulamovaly velké
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balvany, řítící se do údolí. Zikmund chtěl pouze ukázat, že by
mohl způsobit znamenitou škodu.
Zpáteční pochod se ukázal ještě obtížnějším než příchod,
neboť nastaly silné deště. Bedřich proto netáhl údolím
broumovské Sténavy, nýbrž přes Křesov. I zde však bezedné
horské cesty porouchaly kola těžkých děl a na kamenité cestě
z Libné k Schönberku se dodělala. Musela být kopcem dolů
namáhavě vlečena.
Tak žalostně skončilo tažení vévody z Lehnice a slezských
měst proti hradu Skalám.
Hrad Skály náležel v husitských dobách Matěji Salavovi
z Lípy, roku 1447 byl od něho Slezany koupen a zbořen,
později znovu postaven a r. 1466 – 1484 jej měl Hanuš
z Varnsdorfu, pán na Žacléři, později Zbyněk Bochovec
z Buchova, Hynek Špetla z Janovic, od něhož jej koupil kníže
Bartoloměj Minsterberský, který zůstal dlužen 2100 kop. Kníže
pospíchaje r. 1515 od císaře utonul u Hainburku v Dunaji, když
loď se rozrazila o skálu, aniž byla jeho mrtvola nalezena a hrad
dosud nezaplacený proto převzal zase Hynek Špetla. Pak se
majitelé střídali: Zdeněk Lev z Rožmitálu, Jan z Pernštejna a na
Helfenštejně, r. 1544 jej koupil Bernard Žehušický z Nestajova
a poněvadž byl již zchátralý, postavil si ve Starkově zámeček.
Potom byli majiteli Skal jeho bratr Jan a Hertvík, pak bratři
Bohdanečtí z Hodkova, sestry Mandaléna, Eliška a Ludmila
z Nestajova, Zikmund a Bernard Čertorejský z Čertorej, kteří
již bydleli v nově postavené tvrzi pod hradem. Věnek Skoch
z Čertorej jej pro dluhy postoupil r. 1626 za 13.000 kop Beatě
Křinecké z Hodkova, vdově po Janu Albrechtu Křineckém
z Ronova. Paní Beata, evangelička, se musela vystěhovat pro
náboženství do Lužice, r. 1642 se vrátila a přebývala na
Skalách s dcerou a dvěma syna zůstávajíc evangeličkou. Na
oko sice přestoupila v Hradci ke katolíkům, ale když jí byly
Skály přiznány, zase odpadla a r. 1657 prodala panství za
15.000 kop míš. Vilému Albrechtu Krakovskému z Kolovrat.
Od něho jej koupil hradecký biskup Matěj Ferd. Zoubek
z Bilenberka za 28.000 zl. rýn. a nadal jím kapitolu nově
zřízeného biskupství. Ta je majitelkou dosud.
Část zřícenin hradu je ještě uchována, ale dva kamenné
reliéfy bojovníků se odstěhovaly: jeden do oblouku nad branou
do statku a jeden do zdi pod schodištěm zámečku. Třetí a
čtvrtý reliéf,vyobrazený v Sedláčkových „Hradech a zámcích“
není k nalezení.
Z Hradu Skal 75 let před naší událostí pan Matěj Salava
z Lípy podnikal „spanilé“ husitské jízdy proti Slezanům, nyní r.
1513 zabušily do něho slezské koule. Z doby pobělohorské o
120 let později za paní Beaty Křinecké napsal o něm Alois
Jirásek krásný román „Skály“ o Evičce a náboženských
protivách dvou pokolení.
Dnes nad zříceninami šumí les, pod nimi se leskne jezírko,
nad lesy zakrouží krahujec, přijde turista, zajde i na krásnou
vyhlídku z blízkého Čapího vrchu, kde v předešlém století
bývala hostinská chata, v zimě na lyžích v bílé kráse vrch
objede lesní cestou kolem Záboří do Teplických skal nebo sjede
zasněženou silniční serpentinou do Teplic.
Staré lidské vášně pohasly, jiné vznikají, život bere se
novými cestami a zbytky hradu Skal shlížejí zádumčivě daleko
do kraje v tichu krásné přírody.

Z časopisu Broumovsko, srpen-září 1947 vybral a
stylisticky upravil F. Janeček

Noční drama v Meziměstí
Odbyla půlnoc a právě začínaly první minuty pátku
29.června 2007, když se rozezněl nad Meziměstím zlověstný
hlas požární sirény. První myšlenky probouzejícího člověka
jsou asi, „kterej ďas zase blbne“, ale pohled přes okno náhle
způsobil procitnutí a zároveň úžas spojený s děsem. Na

kopci nad městem, v místě, kde se rozkládá zahrádkářská
kolonie na Semeringu, mohutná záře s gejzírem jisker, asi
jako 10 vater při „čarodejnicích“ současně. První myšlenka
– to snad hoří několik chatek najednou. Naštěstí nehořelo
několik, ale jen jedna. Ostatní byly nahuštěny poměrně
blízko, ale tu nejbližší kupodivu ochránil živý plot hustě
nasázených vzrostlých smrčků. Jsou silně opáleny, ale žár
z hořící chatky přeci jen snížily natolik, že sousední chatka
nevzplála. Hasiči měli velmi stížený přístup v úzkých
uličkách mezi ploty na nezpevněné cestě a ještě ve svahu.
Cisterna se v jednom místě zasekla a možná moc nechybělo
k jejímu převrácení. Teď mají kompetentní osoby o čem
přemýšlet. Tedy, jak by se dal vylepšit stav a rozměry cest
právě pro tyto případy. V Meziměstí je to v posledních
několika letech už třetí chatka, která zanikla požárem.
Pokaždé v jiné lokalitě. Zajímavé na tomto případu je, že
majitelé této chatky se odstěhovali z Meziměstí – snad do
Hronova a dle sdělení sousedů v kolonii na této zahrádce již
dlouho nikdo nepracuje. Zato shodou okolností v sousední
chatce majitelé právě spali a byli probuzeni praskajícím
dřevem a střílejícím eternitem. Protože naštěstí měli u sebe
mobil, mohli volat hasiče. Jinak si v této hodině záře nad
městem nikdo nevšiml. Co zbylo z chatky vidíte na snímku.
Osamělý komín a převrácený sporák. Na zbytečku dřeva by
se snad nedaly opéct ani buřty. Smutný pohled. Ale kdo,
nebo co to způsobilo? Bouřka nebyla a sousedé na zahradě
nikoho neviděli. Záhada. Snad vyšetřovatelé věc vysvětlí.
Doufejme a držme jim palce.

Antonín Kohl

Dotazníková anketa k rozvoji
našeho regionu
Vážení spoluobčané,

v současné době se snažíme o první kroky v rámci
aktualizace strategického plánu Policka. Navázali jsme
spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, fakultou
informatiky a managementu a získali doporučení, jakým
způsobem zjistit názor široké veřejnosti (obyvatel,
podnikatelů, zástupců zájmových skupin..) na stav našeho
města, obce. Máme vzorový dotazník, který má za úkol
zachytit názory veřejnosti na dosaženou úroveň bydlení, na
vzájemné soužití, zajištění veřejných služeb
a další
skutečnosti, které určují kvalitu života v obci a okolí.
Nezbytnou součástí je i průzkum priorit obyvatel pro další
rozvoj regionu.
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Následovat musí šíření dotazníků mezi obyvateli.
Pokusíme se vybrat náhodný vzorek lidí, které osloví
dobrovolní tazatelé s prosbou o vyplnění dotazníků.
Dotazníky budou anonymní, není třeba je podepisovat.
Koho neosloví tazatelé s dotazníkem a přesto by jej rád
vyplnil, bude moci získat dotazník na městském (obecním)
úřadě, na webu. Práci s dotazníky bychom rádi realizovali
v měsících září – říjen 2007.
Doufáme, že se setkáme s porozuměním široké
veřejnosti. Nechceme, aby se strategie tvořila odtrženě od
zájmů a potřeb občanů a všech, kdo v našem krásném
regionu žijí či podnikají.
Bylo zveřejněno v květnovém měsíčníku.
O strategickém plánu Policka jsme Vás na stránkách
měsíčníku již několikrát informovali. Se všemi představiteli obcí
Policka jsme se shodli na tom, že je nezbytná jeho aktualizace.
V současné době platný strategický plán byl zpracován od
srpna do listopadu roku 2002. Byla použita tzv. expertní forma,
kdy dodavatelská firma na základě zadání a konzultací se
starosty, zpracovala celou strategii. Rozhodnutí o dalším vývoji
obcí i celého regionu bylo ponecháno zcela na vedení obcí.
Myslím, že obyvatelé regionu většinou o její existenci a obsahu
nemají sebemenší tušení.
K čemu je vlastně dobré mít strategii?
Většina starostů vidí její nejdůležitější význam pro získávání
dotací. Dnes už je u většiny dotačních titulů podmínkou soulad
předkládaného projektu se strategií obce, regionu. Z tohoto
důvodu vlastně i původní strategie v takové „rychlosti“
vznikla.
Neměli bychom ale podceňovat i její další význam a to
přímo pro řízení obcí. Strategické plánování (určení poslání) je
nezbytnou součástí každého podniku a stejně tak by mělo být
poslání formulováno i pro každou obec, město, region.
Zpracování strategie rozvoje jakékoliv organizace představuje
v první řadě zajištění systémovosti při řízení. Strategické
plánování ve veřejné správě sleduje samozřejmě jiný účel než
pro komerční podniky. Obec je také mnohem složitější
organizace než běžný podnik. Střetává se v ní mnohem více
různých, často i protikladných zájmů a probíhá zde mnohem
více různorodých procesů.
Kvalitní strategie slouží jako podklad minimálně pro:
• střednědobé až dohodové plánování rozvoje obce (10 a
více let)
• zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit
obce
• sestavování obecních rozpočtů
• práci na zpracování, novelizaci územního plánu obce
• posuzování regionálních i nadregionálních plánů a
programů z pohledu obce
• aktivní marketing obce
A jak se strategie tvoří?
Na základě zhodnocení současné situace se určí to, čeho
bychom chtěli v obci, městě, mikroregionu dosáhnout.
Nejdůležitější kroky:
1)
ujasnění cílů obce, mikroregionu
2)
analýza současného stavu, především
možnosti a omezení
3)
návrh optimálního způsobu, jak ze
současného stavu dospět k stanoveným cílům
4)
realizace
navrženého
způsobu
a
průběžné sledování a vyhodnocování.
Zpracování strategie není jednoduchý úkol, snažíme se
proto získat odborného konzultanta, který by zajistil odborné
vedení naší práce.
Nyní stojíme před krokem poznání současného stavu,
zhodnocení toho, jak na tom naše obec či celý region skutečně

je a jaké činnosti a faktory jsou pro jejich další existenci
ohrožením či naopak příležitostí.
Protože bychom rádi zamezili jednostrannosti při
posuzování kladných a záporných hledisek rozvoje regionu,
budeme potřebovat i zájem a pomoc vás všech, obyvatel,
pravidelných
návštěvníků
naší
oblasti
i
místních
podnikatelských subjektů.
Pokusíme se připravit dotazník pro každého, kdo bude mít
zájem podílet se na rozvoji Policka. Budeme doufat, že se setká
s vaším zájmem a ochotou pomoci.
(pro článek použity materiály Univerzity Hradec Králové,
Fakulty informatiky a managementu)
Helena Ištoková a Ida Seidlmanová

Turov - Blaník Jiráskova kraje
Nad obcí Rokytníkem se zvedá nevysoká hora Turov (602 m
n.m.). Je to stolová hora, její temeno tvoří podlouhlá náhorní
plošina, kde byly pole a louky a na severu částečně porostlá lesem.
Na úbočí také roste les, který k severovýchodu vybíhá na Zada, ke
Stárkovu a Hornímu Dřevíči a kde tvoří souvislý lesní komplex.
Pod Turovem jsou na obou stranách pole nebo palouky.
Turov byla posvátná hora opředená mnohými bájemi. Nejstarší
báje vypráví, že v Turově spí Svatováclavské vojsko a až prý bude
v Čechách moc zle, tak vojsko vyjede na pomoc, jako v jihočeském
Blaníku a proto se Turovu říká Blaník Jiráskova kraje.
Na úbočí Turova směrem na Zada bylo několik obrovských
oblých balvanů, říkalo se jim Krakonošovy balvany. Ten prý je zde
zahodil, když ujížděl od Kačenky z Orlických hor. Skutečnost je
však mnohem prozaičtější. Kameny přivalil a zde zanechal
ledovec, který až sem ze severu zasahoval. Také prý byli v lesích
podivní mužíci, kteří večer seděli kolem pařezu nebo u ohýnku.
Pokud šel někdo poblíž, strašili jej, někdy jej zase pozvali mezi
sebe a počastovali.
Nejvíce však byla rozšířena báje o turovských vílách. Bylo je
prý vídat, jak tančí při měsíčku na palouku na kraji lesa. Vyprávělo
se, že jedna dívčina z Rokytníka, nějaká Kleprlíková, si vyšla
v podvečer pod Turov pro nějaké květiny či byliny. Uviděla tančící
víly a ze zvědavosti se k nim přiblížila. Víly ji pozvaly mezi sebe a
daly se s ní do tance.. Tančily tak dlouho, až milá dívenka
vyčerpáním padla a skonala. Říkalo se, že ji víly utancovaly. Tam,
kde víly údajně prováděly své tance, byl v paloučku zvláštní kruh,
kde vůbec nerostla tráva, jen mech, drobný vřes, protěž a jiné
drobné květinky. Kolem vedla turistická stezka a každý, kdo šel
kolem na Turov, se zde zastavil a obdivoval tuto zvláštnost, které
se říkalo „kolo víl“. Vysvětlení pro to nebylo a tak to zůstalo na
vílách. Později byla část palouku osázena a „kolo víl“ zaniklo
v lese. (pozn. autora: Když jsme chodili na Turov, tak jsme se u
„kola víl“ vždy zastavili.).
Opusťme báje a přejděme k minulosti i přítomnosti. V obecní
kronice obce Velký Dřevíč je zmínka o tom, že v dubnu roku 1779
jel císař Josef II. z Náchoda přes Hronov do Broumova (pozn.:
ovšem ještě po staré formanské cestě) a na konci Dřevíče se
zastavil v prvním statku (dnes u Středů) a požádal o doprovod na
Turov. Více o tom v kronice není. Lze ale předpokládat, že císař
Turov navštívil. Byl odsud velký rozhled a císař měl zájem
obhlédnout okolní krajinu.
Na severozápadě je hřeben Jestřebích hor se Švédským vrchem
(o 60 m vyšším než Turov) a dál v pozadí je při dobré viditelnosti
vidět pohoří východních Krkonoš. Na sever není pro les vidět Čapí
vrch ani Jiráskovy skály, na severovýchodě je ale dobře viditelný
Ostaš a v pozadí Javoří hory a část Broumovských stěn. Na
východě je stolová hora Hejšovina a rozložitý Bor. Na jihovýchodě
bylo možno spatřit Dobrošov a dál pásmo Orlických hor. Turov
proto býval cílem mnoha turistů a návštěvníků z blízkého i
vzdáleného okolí. Nahoře byla kdysi chalupa nebo menší
hospodářství, obhospodařující okolní pozemky. Návštěvníků stále
přibývalo a proto byla v letech 1923 – 24 postavena dřevěná
turistická chata horského rázu. Byla otevřena 8. června 1924 a byla
pojmenována po hronovském spisovateli Jiráskova. Sloužila
turistům a konaly se zde různé oslavy a poutě.
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23. února 1935 chata vyhořela. Bylo to ze soboty na neděli,
v rokytenské sokolovně právě probíhal ples. Byl mráz a vzhledem
k tomu, že na Turově není voda, dřevěná chata shořela do základů.
Během dvou let pak postavil pan Vojnar novou, větší zděnou
chatu, moderního horského typu a opět ji nazval Jiráskova chata.
Byla zde větší restaurace, kuchyň a výčep, dále byt a nad ním
pokoje pro turisty, k tomu přiléhaly hospodářské budovy, chlév pro
zvířata a stodola. Při provozu chaty měli Vojnarovi i menší
hospodářství.

Na Turově se každoročně o svatodušních svátcích konaly
tradiční poutě. Byly velmi hojně navštěvované ze všech stran, jak
z české, tak z německé. Byly tam boudy, hrála kapela v altánu,
který nechal i s parketem postavit Vojnar a kde se tancovalo. Zde
se setkávali známí bez rozdílu národnosti, hovořili spolu a někdy i
uzavřeli nějaký obchod. Tak tomu bylo až do roku 1936. Potom
začal Konrád Henlein štvavou kampaň proti republice pro odtržení
Sudet, podporovanou Hitlerovým režimem z Říše. Němci
v Bystrém a Stárkově i v Chlívcích ochotně a horlivě přijímali jeho
kampaň a vstupovali do Henleinovy strany. Z toho pak vznikala
nevraživost proti Československu a vůbec proti všemu českému.
To se projevilo i na turovské pouti v roce 1937. Bylo po přátelství
a docházelo i ke slovním potyčkám. Ještě horší to pak bylo v roce
1938. V září došlo k odtržení Sudet a byla vytyčována nová
československá hranice. Vedla pod Turovem a při jejím značení se
Bysterští a Stárkovští ordneři chovali povýšeně a arogantně, neboť
se už považovali za občany Říše. 15. března 1939 se pak stala tato
hranice hranicí protektorátní. Československé pohraniční orgány
byly zrušeny a hranice pak už byla střežena pouze z německé
strany.
Když byla rozpoutána válka, byly veškeré zábavy zakázány a
tak se nekonaly ani poutě na Turově. Přes to tam často o nedělích
bývalo živo a veselo. Scházela se tam mládež z okolí, někdo
přinesl harmoniku nebo housle, něco na zub, něco měli i Vojnarovi
a tak se hrálo, tancovalo a byla zábava neboť na toto odlehlé místo
žádná kontrola nikdy nepřišla.
Počátkem roku 1945 začali jezdit uprchlíci ze Slezska
s koňskými potahy, utíkali před východní frontou, která se
nezadržitelně blížila. Byli to tak zvaní „národní hosté“. Ale utíkali i
pěší s vozíky, byl hnán dobytek a pohybovala se zde armáda apod.
Ostraha hranic už skoro neexistovala neboť sudetské obyvatelstvo
mělo jiné starosti. Z obavy před přibližující se sovětskou armádou
organizovali jakési oddíly domobrany, dělali různé zátarasy a
překážky, které měly zastavit její postup.
Zima byla mírná a jaro časné a pěkné. Tu se objevili v lesích u
Turova uprchlíci, kteří utekli z Říše z nucených prací. Po
překročení hranice nešli dále do vnitrozemí neboť tam dosud
působily německé úřady, policie a gestapo. Úkryt nacházeli také u
obyvatel v hospodářstvích na Zadech. V lesích se také pohybovali
francouzští zajatci, kteří utekli z nějakého zajateckého tábora
v Říši. Byli dva, snad tři, setkávali se s místními lidmi na poli,
v lese nebo v písníku a prosili o potraviny. Nejvíce chodili do
písníku, dělníci je už znali a tak přinesli větší svačinu nebo něco od
oběda. Věděli, že přijde Francouz, ale vždy jen jeden. Oni
nechodili společně, snad kvůli prozrazení a asi nebyli ani

ozbrojeni. Také se tam občas objevil jeden nebo dva partyzáni
z nějakého oddílu od Náchoda nebo Ratibořic. Navazovali spojení
s tvořící se odbojovou skupinou ve Dřevíči a Hronově, složenou
z bývalých financů, četníků a příslušníků čs. armády. Připravovali
se na ustupující německou armádu a k převzetí správy
v Sudetech.Ve dnech po 5. květnu se začaly objevovat skupiny
příslušníků německé armády ustupující od Stárkova. Po překročení
protektorátní hranice byli zadrženi, zpravidla nekladli žádný odpor
a odevzdávali zbraně. Větší proud šel od Broumova, na Pasách
zahazovali zbraně nebo byli odzbrojeni v Polici. Ve Dřevíči byli
shromážděni na dvoře v továrně u Škopů, kde byl také revoluční
štáb a odtud byli eskortováni do Hronova. V těchto dnech také
zmizeli od Turova uprchlíci i francouzští zajatci, protože jim už nic
nehrozilo. Tak se přece legenda o pomoci trochu splnila, neboť
Turov poskytl potřebným úkryt a pomoc v nouzi, ne sice zevnitř,
ale zvenku. Za ustupující německou armádou přijížděly sovětské
jednotky, vítány obyvatelstvem a tím 2. světová válka skončila.
Na Turově opět ožil turistický ruch, zvýšila se návštěvnost.
Znovu se konaly tradiční poutě, ale už bez Němců. Ordneři a
henleinovci se tam už nemohli objevit, ostatně začal také jejich
odsun tam, kam chtěli – Heim ins Reich. Přišli tam však jedinci
z druhé strany, kteří nechtěli republiku bourat a Hitlerův režim
odsuzovali.
Po nástupu komunistického režimu, zvláště pak po roce 1950
zájem o Turov pomalu ochaboval. Vojnarovi sice poskytli
náhodným návštěvníkům nebo turistům nějaké menší občerstvení,
ale jinak tam kromě výhledu na okolní krajinu nic jiného nebylo.
V roce 1958 vzniklo v Rokytníku zemědělské družstvo a na Turově
zavedlo chov ovcí, které ošetřovali Vojnarovi. Po několika letech,
po sloučení družstev, byl chov ovcí zrušen a ovce přemístěny
jinam. Vojnarovi ještě nějaký čas obstarávali své malé
hospodářství, ale pro stáří museli toto ukončit, z Turova se
odstěhovali a chatu prodali.
Chatu koupil Montas, n.p. Hradec Králové a přebudoval ji na
rekreační zařízení. V hospodářských budovách vznikly pokoje a
celé zařízení bylo rozšířeno a zmodernizováno. Také bylo kolem
postaveno asi 10 chatek pro letní tábory, zřízeno hřiště na tenis a
kopanou a postaven lyžařský vlek. Cesta na Turov byla celkově
opravena a částečně vyasfaltována. Toto rekreační zařízení však
sloužilo výhradně podniku.. Přes to, že přes Turov probíhá několik
turistických stezek, turisté zde nemohli dostat žádné občerstvení.
Kolem roku 1996 se n.p. Montas dostal do finančních potíží a
rekreační zařízení opustil. Od té doby je chata prázdná a nikdo se o
ni nestará. Areál zarůstá křovinami, vlek reziví, chata však působí
dojmem, jako by ji podnik opustil teprve včera. Snad se čeká, že se
otevře brána a z ní vyjede ne vojsko, ale schopní a podnikaví lidé,
kteří by obnovili bývalou slávu Turova.
Tak to jsou osudy a příběhy zajímavého místa našeho kraje,
které přineslo minulé století. Škoda, že mnoho už odnesl čas, nejen
ty báje, ale i skutečné události.
Ladislav Rudolf st.

Vlastivědné okénko
Školství na Machovsku
/Pokračování z minulého čísla/
Na jaře roku 1909 nastoupil zatímní učitel II.tř. Jan
Procházka, narozený 30.10.1885 v Náchodě a 18.9.1909 byl
převeden do Suchého Dolu. V únoru 1910 se zase do Machova
vrátil. Dne 14.5.1910 složil zkoušku učitelské způsobilosti
v Praze a byl zproštěn školní služby v Machově.
Zastupováním Vojtěcha Trčky, který odešel 30.9.1909 na
měšťanku do Police, byl pověřen kandidát učitelství Josef Kohl,
narozený 16.3.1888 v Suchém Dole čp.91. Měšťanku v Polici
navštěvoval 1900-1903, učitelský ústav v Poličce 1903-1908.
Dne 22.2.1910 byl přeložen jako výpomocný učitel do Suchého
Dolu. Později působil jako správce školy na Slavném (1921-
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1926) a řídící ve Velkých Petrovicích. Oženil se v Bezděkově
30.4.1928 s Marií Filomenou, dcerou svého předchůdce
Františka Klose, řídícího učitele ve Velkých Petrovicích.
Na místo Jana Procházky nastupuje v lednu 1910 definitivní
učitel II.tř. Josef Zídka, narozený 19.3.1886 v Nízké Srbské
čp.8. Navštěvoval měšťanskou školu v Polici 1899-1902,
studoval na c.k. učitelském ústavu v Poličce v letech 1902-1906
a maturoval 22.6.1906. Vysvědčení učitelské způsobilosti
získal 14.11.1908. Začínal jako zatímní učitel II.tř v Debři,
v Žerčicích a v Jabkenicích, okr. Mladá Boleslav. Dne 7.8.1913
byla mu udělena jednoroční dovolená za účelem návštěvy kurzu
pro I.odbor pořádaného při učitelském ústavu v Jičíně. Navrátil
se zpátky na školu v Machově, dne 1.6.1915 byl v Broumově
odveden a nastoupil na frontu jako jednoroční dobrovolník. Po
návratu z fronty se delší čas léčil, myslel si že má TBC,
lékařům nevěřil a tak byl považován za hypochondra. Vyučoval
v Machově, krátký čas ve Velkém Dřevíči a na měšťanské
škole chlapecké v Polici nad Metují. Dne 19.10.1921 byl
definitivní učitel ve Velkém Dřevíči a zastupující odborný
učitel v Polici nad Metují Josef Zídka ustanoven definitivním
učitelem v Machově.
Oženil se 8.8.1922 s učitelkou Eliškou Brožovou
z Hronova. Dne 27.7.1923 byl ustanoven řídícím učitelem
v Nízké Srbské s nástupem od 1.9.1923. Protože viděl klesající
počty žáků ve škole v Nízké Srbské, navrhoval zde zřízení
lidové školy hospodářské, aby se využila budova a nedošlo
k úplné likvidaci školy. Tento záměr se mu a dalším
zainteresovaným osobám podařilo prosadit, takže až do roku
1939 zde tato škola vyučovala mladé zájemce o zdokonalení
v oborech zemědělství, lesnictví a sadovnictví. Dne 1.9.1925
nastupuje jako ředitel smíšené školy občanské v Machově a
27.6.1926 byl jmenován zatímním odborným učitelem na
měšťanské škole chlapecké v Hronově. Pro obec Machov
založil v roce 1930 obecní kroniku, do které vepsal všechny
pozoruhodné události do této doby. V té době už byl učitelem
měšťanky v Plotištích n/Labem. Z této školy odešel do
výslužby v roce 1939 ve funkci ředitele školy a odstěhoval se
do Hradce Králové.
Ovdověl 3.6.1933 a 6.7.1937 se znovu oženil v Pardubicích
s poštovní úřednicí Lydií Procházkovou, ke které se pak
přestěhoval do Bělče u Třebechovic. Zemřel 8.12.1964
v Havlíčkově Brodě.
Dne 12.6.1913 byl ustanoven definitivním učitelem I.tř.
v Machově Josef Ditrich, učitel ve Velkém Dřevíči, předtím na
Dobrošově, v Červeném Kostelci a v Hlavňově. Nahradil zde
Jaroslava Motze, který přešel na školu v Nízké Srbské. Josef
Ditrich se narodil 9.6.1884 v Sedlici u Hradce Králové
v rolnické rodině, vystudoval reálku a učitelský ústav v Hradci
Králové. Dne 1.6.1915 byl spolu s učitelem Josefem Zídkem
odveden v Broumově a rukuje na frontu. S 2.praporem polních
myslivců bojoval na italské frontě, dne 7.8.1916 byl zasažen
granátem do hlavy a prsou u Gorice a tentýž den zemřel
v Tridentu. Zprávu o jeho smrti přinesl jeho spolubojovník až
po válce, takže ještě ve školním roce 1918/19 byl veden
v učitelském sboru jako nezvěstný.
Dne 12.9.1913 nastoupil na školu v Machově za Josefa
Zídku, studujícího jednoroční kurs v Jičíně, učitel Josef Rajm,
narozený 6.1.1891 v Dubenci. Musel však velmi brzo
narukovat na východní frontu s Ruskem a zde již v roce 1914
stopy po něm mizí. Stal se tak první obětí válečného konfliktu
z řad učitelstva na Policku a Machovsku.
Dne 15.9.1915 přišel do Machova, náhradou za odvedence,
zastupující učitel Vladimír Fiala z Hronova, narozený
20.6.1893 v Brně. Učil zde do 6.7.1916.
Dne 1.10.1915 nastoupila na škole v Machově kandidátka
učitelství slečna Ludmila Brožová, dcera řezníka Romana
Brože z Hronova a švagrová učitele Josefa Zídky. Narodila se
19.7.1894 v Hronově, reálku v Náchodě vystudovala 1908/12,

maturitu složila 20.9.1913 v Hradci Králové. Univerzitní kurs
v Neuschattelu ve Švýcarsku navštěvovala v roce 1916 a
4.9.1916 byla ustanovena zastupující učitelkou v Machově. Zde
učila do 1.9.1920, kdy byla ustanovena učitelkou na měšťanské
škole dívčí v Polici nad Metují. Tomuto městu pak zůstala
věrná až do roku 1956, kdy se vdala a odstěhovala se do Prahy.
Její sestry Eliška, Hedvika a Anna byly také učitelkami. Na její
procítěný zpěv Marseillaisy, kterým zpestřovala vyučovací
hodiny, jistě nezapomnělo mnoho dnešních polických seniorů,
jejích bývalých žáků.
Dne 22.6.1915 byl dobyt Lvov a 28.6.1915 byla děkovná
mše sv. za účasti školních dětí. Škola byla 3 dny ozdobena
prapory. Totéž se opakovalo 9.12.1916 na oslavu dobytí
Bukurešti a to i přesto, že 21.11.1916 večer zemřel
v Schönbrunu císař František Josef I. a na škole byl černý
prapor vyvěšen celých 14 dnů.
Zhruba uprostřed I.světové války, kdy bylo jasné, že
válečný konflikt nebude rychle ani jednoznačně vyřešen, bylo
nutno posílit vlastenecké cítění mládeže a jejich vojenskou
připravenost. K tomu měla posloužit slavnost „Štít zbrojnoše
v železe“, která se v machovské škole konala 14.7.1916.
Budova školy byla slavnostně vyzdobena, v jedné vyzdobené
třídě byl nainstalován obraz Jeho Veličenstva císaře Františka
Josefa I. Po mši sv. za Ferdinanda de Este a vévodkyni Žofii
byla zazpívána hymna, předneseny básně a řídící Josef Kolisko
promluvil vlastenecky o významu štítu a vojenské přípravy
mládeže. Pak bylo přistoupeno k zatloukání hřebů do štítu.
Prvních 8 hřebů zatloukli duchovní, učitelé a starostové.
Ostatní hřeby zatloukali jednotliví žáci. Celkem bylo zatlučeno
200 hřebů a vybráno 29 Korun ve prospěch vdov a sirotků po
padlých vojácích.
Tato slavnost se opakovala ještě 4.10.1916 ve škole
v Bělém u příležitosti 68 let panování Jeho Veličenstva císaře
Františka Josefa I. a zde bylo vybráno 10 Korun a 46 haléřů.
Ještě jednou vlály rakouskouherské prapory na škole a to
3.11.1917 na oslavu osvobození Gorice od nepřátel. Dne
17.8.1918 byla za účasti školních dětí sloužena mše sv.
v machovském kostele na oslavu 31. narozenin Jeho
Veličenstva císaře Karla I.
Pak už měly události rychlý spád a v pondělí 28.10.1918
kolem poledne se dozvěděli obyvatelé Machova o kapitulaci
Rakouska. Byly vyvěšeny červenobílé vlajky a k večeru se
konal lampionový průvod s hudbou až na pruské hranice za
Lhotou. Katecheta Emanuel Hulínský pronesl na náměstí
vlastenecký projev.
Dne 1.5.1919 pořádala Jednota Sokolská slavnost sázení
Lípy svobody před farou. Lípy císaře Karla I. a císařovny Zity
byly přesazeny na jiné místo. První květen byl označen jako
„Národní svátek“ a mládeži byl vysvětlen jeho význam.
Pochopitelně týmiž učiteli, kteří předtím pilně slavili kdejaké
výročí příslušníků habsburského domu a událostí v monarchii.
Začínají se pálit hranice na počest Mistra Jana Husa,
v Machově se první pálila 5.7.1919 a pak každoročně. Dne
15.11.1920 se bombasticky slavilo 250. výročí úmrtí Jana
Amose Komenského.
Dne 15.9.1920 byla ustanovena výpomocnou učitelkou
v Machově slečna Marie Štrasmajerová, abiturientka gymnasia
v Jičíně, narozená 18.6.1899 v Jedlině v Čechách. Působila
v Machově do 30.6.1922.
Dne 10.5.1921 ve 2,30 hod ráno spadla na Boru Sypací
skála. Obrovský skalní blok se uvolnil a způsobil na svahu
rozsáhlý polom lesního porostu. Stopy této přírodní katastrofy
jsou patrné dodnes. Hned druhý den žáci machovské školy měli
vycházku na místo zřícení, aby se poučili.
Dne 1.9.1921 byla ustanovena kandidátka učitelství slečna
Marie Chymková zastupující učitelkou v Machově. Narodila se
20.4.1902 v Mříčné u Jilemnice, studovala v Kyšperku (dnes
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Letohrad) a v Hradci Králové, kde v červnu 1921 složila
zkoušku dospělosti.
Dne 1.11.1922 nastoupil do Machova Rudolf Resch,
zastupující učitel měšťanské školy chlapecké v Polici nad
Metují a 1.3.1923 přešel do Suchého Dolu. Učil zde za
nemocného Josefa Zídku.
Dne 24.10.1922 umírá řídící učitel v Nízké Srbské Jaroslav
Petr, pohřben byl na evangelickém hřbitůvku v Machově a na
jeho místo byl 27.7.1923 jmenován Josef Zídka. Ředitelské
místo nastoupil 1.9.1923.
V Machově byla tentýž den ustavena zastupující učitelkou,
kandidátka učitelství slečna Vilma Mílová ze Zbečníku. Dne
30.6.1924 byla zproštěna služby v Machově.
Dne 1.1.1924 nastupuje zdravotní dovolenou industriální
učitelka Marie Kolisková a zastupuje ji Milada Jirásková,
učitelka ženských prací v Nízké Srbské.
Dne 1.2.1924 nastoupila zastupující učitelka v Pěkově
slečna Vlasta Hýsková, narozená 13.1.1901 v Náchodě.
Gymnasium v Jičíně dokončila v roce 1920.
Už v roce 1921 vznikla myšlenka zřídit v Machově
měšťanskou školu, ale někteří obyvatelé Nízké Srbské tyto
snahy mařili. Až 16.12.1923 na schůzi místní školní rady bylo
usneseno v jednáních pokračovat. Dne 10.2.1924 starosta Josef
Matouš svolal schůzi představenstev obcí Machova, Nízké
Srbské, Lhoty a Bělého do hostince u Josefa Théra v Nízké
Srbské za účelem jednání o zřízení měšťanské školy
v Machově. Sešlo se zde 26 zástupců jednotlivých obcí a byli
seznámeni se situací. Stavitel Josef Erber schválil nástavbu
budovy o jedno patro. Školní inspektor Josef Trejtnar
z Náchoda s tímto záměrem souhlasí a bude ho podporovat.
Ředitel okresní správní komise Vojtěch Andres sdělil, že na
okrese je pouze jedna měšťanská škola v Polici nad Metují,
která je přeplněná a nemůže všechny zájemce přijmout.
Starosta Nízké Srbské Antonín Král chce, aby se Machov
podílel největším dílem na nákladech, protože bude mít největší
užitek.
Stavební rozpočet bude činit 200 000,- Kč a roční provozní
náklady budou 15 000,-Kč. Bylo dohodnuto, že obec Machov
se na nich bude podílet 50%, Nízká Srbská 40%, Lhota 8% a
Bělý 2%. Tento rozpočet, který byl spíše zbožným přáním, pak
byl při realizaci silně překročen, ale to už je u takových staveb
zcela běžné. Skutečný náklad dosáhl 500 000,- Kč.
Na základě tohoto předběžného jednání proběhly na začátku
března 1924 schůze obecních rad v jednotlivých přiškolených
obcích a tento záměr byl s malými připomínkami schválen. Dne
22.4.1924 podala školní rada v Machově žádost o komisionelní
šetření o umístění projektované školy v obci. To proběhlo
30.5.1924 a na jeho základě bylo vydáno 14.6.1924 stavební
povolení. Stavbu bude provádět stavitel Josef Erber z Police
nad Metují. V červnu bylo zakoupeno 80 000 cihel z cihelny
Viléma Pellyho z Police nad Metují za 13 600,- Kč. a 7.7.1924
začalo budování dalšího patra na obecné škole.
Jako u každé dobré věci, vyskytli se odpůrci této stavby.
František Dostál, rolník v Nízké Srbské čp.80, Antonín Hubka,
rolník a Antonín Hubka výměnkář v Nízké Srbské čp.21, známí
stěžovatelé a František Winter, chalupník v Nízké Srbské
podali okresní politické správě v Broumově a školní radě do
Prahy protest. Že prý Machov takovou školu nepotřebuje, že se
obce zadluží a že v zastupitelstvu sedí lidé, kteří ničemu
nepřispívají atd. Protest byl zamítnut a stavba zdárně
pokračovala.
Řídící učitel Josef Kolisko byl 1.9.1924 ustanoven
definitivním řídícím na 5-ti třídní obecné škole v Náchodě a
odstěhoval se z Machova do Náchoda. V Machově působil
celkem 35 ½ roku. Jeho manželka Marie Kolisková byla
24.11.1924 zproštěna služby a odchází do penze pro těžkou
tělesnou vadu. Zemřela 22.3.1946 v Náchodě.

Ještě před odchodem řídícího nastoupila 1.8.1924
definitivní učitelka Štěpánka Slívová – Slámová a 27.8.1924
převzala od řídícího Koliska správu obecné školy v Machově
jako zastupující řídící učitelka. Štěpánka Slívová – Slámová se
narodila 8.2.1892 v Uhlířských Janovicích a bydlela v Hrbkově,
okr. Velké Meziříčí. Absolvovala učitelský ústav v Plzni
v letech 1912-1916. Působila na obecných školách ve
Zdechovicích, Cholticích, Mikulovicích, Ždánicích a
Třebosicích jako výpomocná učitelka a v Dolních Ředicích
jako definitivní učitelka v letech 1920-1924.
Správu školy v Machově vedla do 1.10.1924, kdy byl
slavnostně otevřen 1.ročník měšťanské školy v Machově a
zatímním ředitelem ustanoven Ladislav John, definitivní
odborný učitel na Hořičkách. Narodil se 27.6.1892 ve Zliči,
reálku vystudoval v Náchodě v letech 1903-1909 a speciální
kurs v Praze 1910-1911. Školní službu nastoupil 1.1.1912 a
působil na Dobrošově, v Náchodě, Trubějově a na Hořičkách.
Odbornou způsobilost pro měšťanské školy získal v Soběslavi
28.4.1921.
Dne 1.9.1924 nastoupil do Machova na svoje první
učitelské místo zastupující učitel Bohumír Klos, narozený
30.7.1905 ve Velkých Petrovicích. Učitelský ústav v Jičíně
absolvoval v letech 1920-1924.
První ročník měšťanky byl umístěn do 1.patra budovy na
severozápadní straně. Katedru a lavice do třídy zhotovil truhlář
Šolc z Machova. Třídním učitelem byl zastupující učitel
František Ruider z Velkého Poříčí, který 1.10.1924 do
Machova nastoupil z Pěkova.
Zatímní ředitel Ladislav John byl zproštěn služby 28.8.1925
a na jeho místo jmenován Josef Zídka, řídící v Nízké Srbské.
Zatímním ředitelem smíšené občanské školy v Machově
jmenován František Ruider s nástupem od 1.9.1925.
Kolaudace školní budovy proběhla 3.9.1925 za účasti vládního
rady JUDr. Zdeňka Leinera z Broumova, vrchního stavebního
rady ing. Františka Fischera z Hradce Králové, vrchního
okresního lékaře MUDr. Josefa Geigera a starosty Josefa
Matouše z Machova. Stavební závady nebyly a tak dílo za půl
milionu Kč mohlo být uvedeno do provozu.
Slavnostní otevření přestavby školy na měšťanskou se
konalo 13.9.1925. Z pozvaných hostů se omluvili; bývalý
ředitel Ladislav John, farář církve československé František
Volf z Nymburka, historik J.V.Šimák, vládní rada JUDr.
Zdeněk Leiner, ředitel okr. správní komise Vojtěch Andres.
Dostavilo se však 21 učitelů, představitelé přiškolených obcí a
všechny školní děti s rodiči. Slavnost zahájil starosta Machova
Josef Matouš. Okresní školní inspektor Josef Trejtnar, který
měl největší zásluhy o vznik měšťanky v Machově, měl 1
hodinu trvající projev ve kterém probral dějiny školství
v Machově. Po trojnásobném provolání „Sláva“ promluvil
bývalý zdejší řídící Josef Kolisko a zavzpomínal na krásné
chvíle prožité ve zdejším působišti. Následovala recitace básní
žákyněmi a čtení blahopřejných telegramů. František Kocián
předseda obecní školní rady odevzdal klíče od budovy
zatímnímu řediteli Josefu Zídkovi, který je přijal jen
symbolicky, protože není žadatelem o ředitelské místo.
Po písních školních dětí, státní hymna ukončila oficiální
část slavnosti. Následoval koncert machovské kapely pana
Dostála. Školní děti dostaly malé pohoštění v hostinci Romana
Šrůtka, aby měly na dnešní den hezké vzpomínky.
Místní školní rada presentovala na místo budoucího ředitele
Smíšené školy občanské v Machově Vladimíra Lepše,
odborného učitele v Trutnově. Narodil se 8.10.1891 ve
Slavoňově u Nového Města n/Met., vystudoval reálku
v Náchodě, učitelský ústav v Hradci Králové a učitelský ústav
pro školy měšťanské v Poličce v roce 1914. Získal kvalifikaci
z němčiny pro měšťanské školy, psaní strojem, státní zkoušku
z těsnopisu a způsobilost vyučovat předmět živnostenský
obchod na živnostenských školách pokračovacích. Působil
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v Bolehošti, Mezilesí, na měšťance v Úpici a na menšinové
škole v Trutnově.
Škola obecná byla sloučena s občanskou pod jedno vedení
a ředitel Vladimír Lepš dostal definitivu 27.8.1926. Na obecné
škole ve školním roce 1925-1926 vyučovali Vlasta Hýsková a
Jaroslav Exner, narozený v roce 1902 v Nízké Srbské.
Vystudoval učitelský ústav v Hradci Králové, zkoušku
způsobilosti pro obecné školy složil v roce 1924 a pro
měšťanské školy v roce 1928. Vyučoval na obecné škole
v Nízké Srbské, chlapecké škole v Polici nad Metují, na obecné
škole v Hlavňově a znovu v Polici nad Metují. Pak ještě na
menšinové škole v Hrádku nad Nisou a od 1.9.1927 byl
jmenován definitivním učitelem na obecné škole v Machově.
Jeden měsíc zde vyučovala Anna Kašparová, kandidátka
učitelství a dcera řídícího v Bělém Bohumila Kašpara.
Vystřídal ji Josef Křelina.
Výuku náboženství církve československé zajišťoval Alois
Šnoflák, náboženství evangelické vyučoval většinou někdo ze
sboru v Hronově (vikář Karel Hájek, Titus Šoltesk, Marie
Šárová, J.Chládek, Anna Kubečková a další) a římskokatolické
vyučoval po roce 1924 machovský farář P.Vít Rýdl OSB.
V období sedisvakance machovského faráře 1920-1924 se
římskokatolické náboženství na machovské škole nevyučovalo,
pouze někteří zájemci v posledních dvou letech tohoto období
mohli posílat děti do školy do Bezděkova, kde je vyučoval
P.Sigismund Bouška OSB.
V roce 1925 se vyskytl v machovské škole problém
s výukou němčiny, protože chyběl pro tento předmět učitel a
tak tuto výuku vzal místní farář P.Vít Rýdl. V roce 1926 se
však polovina rodičů vzepřela tomuto učiteli a tak jejich děti
byly z výuky němčiny vyloučeny, protože jiný vhodný učitel
němčiny zde není. Učitelka Vlasta Hýsková pak podepsala
revers, že složí zkoušky pro výuku tohoto jazyka. Jestli
němčinu vyučovala však není jisté, protože se provdala a již
31.12.1926 Vlasta Tomanová – Hýsková odešla na vlastní
žádost ze školy v Machově.
Tuto příhodu uvádím k dokreslení situace na Machovsku,
kdy náboženská nesnášenlivost a nenávist k římskokatolické
církvi šla tak daleko, že římskokatolický kněz nemohl vyučovat
děti československého vyznání ani tak sekulární předmět, jako
byl německý jazyk.
/Pokračování příště/
Jiří Kohl

Nejlepší čeští truckeři bojovali
o titul
Příbram, 23. června 2007 – Nejlepším českým
truckerem roku 2007 je Roman Ryšavý. 35 letý řidič
z Police nad Metují porazil 513 účastníků soutěže o
Mladého evropského řidiče kamionu a v září bude
Českou republiku reprezentovat v celoevropském finále.
Pokud uspěje, vrátí se ze Švédska v nádherném tahači
Scania v hodnotě téměř 3 miliony korun.
O vítězství Romana Ryšavého rozhodlo sobotní finále,
v němž se utkalo celkem 11 řidičů. Stříbrný byl Martin
Antoš a třetí příčku obsadil nejmladší účastník finále teprve
20 letý Daniel Vrkoslav. Jediná žena soutěže, Marie
Horneková, skončila desátá.
„Vítězství v českém finále je skutečným vrcholem mé
dosavadní řidičské kariéry. Mám ohromnou radost,“ přiznal
Ryšavý bezprostředně po vyhlášení vítězů. „Celá soutěž
byla nesmírně náročná, protože se zde sešla
spousta skvělých řidičů z celé republiky. Na finále ve
Švédsku se těším, ale mám z něj zdravý respekt,“ dodal
Ryšavý .

Soutěžící přišla
podpořit
také
úřadující Miss České
republiky Kateřina
Sokolová. „Líbí se
mi, že truckeři mají
takovouto
soutěž.
České silnice sice
jsou
trochu
bezpečnější, než v
minulosti, ale pořád
je co napravovat. Je
důležité,
aby
profesionální řidiči
byli
dostatečně
zkušení,“ uvedla nejkrásnější Češka. Krátce po vyhlášení
usedla vedle vítěze na sedadlo spolujezdce a poprvé v životě
se projela v kamionu. K truckům se Kateřina Sokolová
přitom dostala přes svého strýce, který je ve vedení
společnosti Scania.
-tisková zpráva-

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Významné životní jubileum
Slavnostní bohoslužbou v chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Polici n.M., v sobotu dne 11. srpna 2007 od 10.00
hod., oslaví současný polický kněz P. Marian Lewicki
významné životní jubileum - 50 let života. Bohoslužbu
bude celebrovat biskup královéhradecký Mons. Dominik
Duka OP. Všichni, kdo chtějí spolu s otcem Marianem toto
krásné výročí oslavit, jsou srdečně zváni.
Chtěli bychom také touto cestou otci Marianovi
pogratulovat, poděkovat mu za jeho službu pro naši farnost
a popřát mu do dalších let života dobré zdraví, veselou a
vlídnou mysl, moudrost dobrého pastýře a především Boží
požehnání a vždy volnou „horkou linku“ do Božího
království.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar
LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
5. srpna 18. neděle v mezidobí
6. srpna Svátek Proměnění Páně
8. srpna Památka sv. Dominika, kněze, zakladatele řádu
dominikánů
9. srpna Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny
a mučednice, patronky Evropy
10. srpna - Svátek sv. Vavřince, mučedníka
12. srpna - 19. neděle v mezidobí
14. srpna - Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
15. srpna - Nanebevzetí Panny Marie
19. srpna - Poutní mše svatá na Slavnost NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE (20. neděle v mezidobí)
24. srpna - Svátek sv. Bartoloměje
26. srpna - 21. neděle v mezidobí
28. srpna - Památka sv. Augustina, kněze a učitele církve
29. srpna - Památka Umučení sv. Jana Křtitele
2. září 22. neděle v mezidobí
8. září Svátek Narození Panny Marie
9. září 23. neděle v mezidobí
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Čas pouti
Letošní krásné léto je v plném proudu, i když příliš
horké počasí bylo teď vystřídáno poněkud vlhčím a
chladnějším. Milovníci koupání si jistě přišli na své, ať už
na polické plovárně nebo na jiných místech a nyní, jak se
zdá, bude spíše čas na pěší či kolové výlety nebo návštěvy
kulturních památek. Čas je ale neúprosný, prázdniny se
přehouply do své druhé poloviny a opět tu máme měsíc
srpen. V církvi budeme prožívat několik památek a svátků a
především jedinou, zato významnou slavnost - Nanebevzetí
Panny Marie, kterou naše farnost, ale i celé město, oslaví
poutí. Letos vychází 15-tý srpen na středu, pouť však
proběhne o víkendu 18. a 19. srpna. Na celý víkend
připravilo město Police n. M. bohatý kulturní program. Pro
naši farnost bude středem poutních oslav slavnostní nedělní
mše svatá s hudebním doprovodem chrámového sboru, a to
od 8 hod. Všichni jste srdečně zváni. Poutní program
farnosti:
středa 15. 8.
- v 8.00 hod. * mše svatá
- od 9.00 do 17.30 hod. * možnost adorace (modlitba,
uctívání, rozjímání)
- v 17.30 hod. * slavnostní požehnání
pátek 17. 8.
- v 17.30 hod. * mše svatá
sobota 18. 8.
- v 17.30 hod. * mše svatá s nedělní platností a
Mariánskou pobožností
- po mši svaté * posezení na nádvoří
neděle 19. 8.
- v 8.00 hod. * Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE - poutní mše svatá
Pořad bohoslužeb jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.30 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Přejeme všem krásný zbytek léta a dny volna, dětem a
mládeži krásný zbytek prázdnin a celému městu požehnaný
čas poutní.
Ing. Jan Troutnar

Městská policie informuje
Prázdniny se překulily do své druhé poloviny tak rychle,
že se jen divíme. Blíží se tradiční „Kvíčerovská pouť„, a
proto si dovolíme hned na začátek několik upozornění
k jejímu, doufejme snad hladkému, průběhu.
Objízdné trasy budou pro tento rok následovné : Směr
Broumov zůstává nezměněn a tradičně se bude jezdit
Tomkovou ulicí, kolem mlékárny a po ulici Na Babí kolem
kostela na kruhový objezd. Směr na Náchod bude pro tento
rok trochu složitější, z kruhového objezdu ulicí Na Babí,
kolem základní školy, na křižovatce pod Krčmou do ulice
Radimovské a kolem hasičárny, Pellyho parku k Pellyho
domům na Damiánku a odtud buď směrem na Bezděkov či
Petrovice.
Žádáme tímto všechny občany, aby v ulici Na Babí
neparkovali žádná vozidla a respektovali zde umístěné

přenosné dopravní značení. Touto ulicí povede po celé
její délce obousměrný provoz zatížen shora uvedenou,
objízdnou trasou.
Na pomoc bude přizvána hlídka dopravní policie a bude
zde řešit i případné přestupky a po zásluze je odměňovat.
Žádný z řidičů si nebude přát pohybovat se a řešit
situace vzniklé nepřehledným provozem, protože ne každý
projíždějící, je z naší poutě nadšen.
V ulici Radimovské proto počítejte s průjezdem veškeré
dopravy a při chůzi zde buďte velmi, velmi opatrní.
Někteří mladiství si z Damoklova meče, jenž jim visí
nad hlavou v podobě ústavního pobytu, vůbec nic nedělají.
Dál se dopouštějí přestupků a trestných činů, dál konzumují
alkohol, dál se s přehledem vymykají kontrole rodičů. Ani
policie, ani sociální odbor, tím méně kdokoli jiný bude
suplovat rodinu. Strohá úřední rozhodnutí o pobytu
v ústavech jsou následkem toho, čemu bylo možno zcela
jistě předejít. Samotná šeď fasád těchto ústavů zdaleka
neskýtá záruku toho, že z něj vyjde člověk napravený a
polepšený. V mnoha případech to bývá jen začátek pobytů
v podobných, či jiných ústavech v dlouhé řadě za sebou.
Zpravidla v intervalech stále se protahujících.
Tak ať nám na tu naši pouť vyjde počasí, kolotoče ať se
točí. Od cukrové vaty ulepené pusy ať jsou plné smíchu.
Vždyť pak...pak už bude skoro podzim.
MP

FOTBALOVÝ HLAVŇOV CUP
2007 - IX. ROČNÍK
O víkendu 15. a 16. července proběhl za účasti 18
mužstev za krásného počasí již 9. ročník tradičního
fotbalového turnaje HLAVŇOV CUP 2007.
V obci Hlavňov u Police nad Metují v pátek proběhlo
losování do základních skupin a od sobotních časných
ranních hodin se již strhla bitva o cenný pohár, který z
loňského roku obhajovali borci ČZU z Prahy pod vedením
nehrajícího kouče Honzy Millera.
V základních skupinách si dobře vedli tradiční rivalové
Pekelníci Dobruška, Škorpióni Broumov, ČZU Praha a
Kutná Hora, kteří obsadili první místa z celkem 4 skupin, ze
kterých do dalších bojů postupovaly nejlepší 3 celky.
Do čtvrtfinále se probojovaly tyto celky: Kutná Hora Wydle, Kvasnicové Hlavy Praha - Pekelníci, ČZU Praha TTT Náchod, Lachtani Nové Město - Škorpioni. Pekelníci
zvítězili jasně 3:0 a s ještě vyšším rozdílem postoupila do
semifinále ČZU Praha /5:0/ a Škorpioni deklasovali
Lachtany 6:0.
Mezi nejlepší 4 celky se překvapivě probojoval tým
Wydle Police, který však v semifinále po tuhém boji podlehl
obhájcům z ČZU nejtěsnějším rozdílem 1:0. Druhý finalista
se zrodil po strhujícím boji mezi Pekelníky Dobruška a
Škorpiony Broumov, když šťastnějším mužstvem se po
výhře 4:3 stali broumovští hráči.
Boj o 3 místo skončil v řádné hrací době smírně 1:1 a na
řadu přišly pokutové kopy, v nichž silné nervy a skvělého
gólmana měli na své straně hráči z Wydlí a tím dosáhli
svého maxima v historii turnaje.
Finále tak orámoval souboj mezi celky, které již v
minulosti poznali radost z celkového vítězství na Hlavňov
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cupu a tak jasný favorit se těžko hledal. Po zodpovědném
výkonu hráči ČZU obhájili loňské vítězství finálovou
výhrou 2:1 a převzali tak pohár pro vítěze ročníku 2007.
Nejlepším hráčem byl po zásluze zvolen hráč ČZU
Radek Luka, nejlepším gólmanem po fantastickém výkonu v
utkání o 3. místo se stal Jirka Vlček /Wydle Police/ a
nejlepším střelcem Roman Doubek z týmu Pekelníci
Dobruška.
Bez sponzorů by se tento turnaj neuskutečnil a tak
pořadatelé děkují především hlavnímu sponzorovi firmě
GUSSEPPE - pizzy a mražené potraviny, Pivovar Primátor
Náchod, Hotel U Berků a Divadelní klub - pan Jan Pavlík a
dále Skrblíkův ráj - Milan Schirlo, Vínečko - Jarda Čálek,
Drogerie - paní Vávrová, Auto Ramax - Marián Rudolf,
Vladimír Hotárek - autodoplňky Náchod, Sport Hotárek
Náchod-Broumov-Hronov, Zelenina - Dušan Schreiber,
Sport N+R, Ovoce - zelenina pan Suchomel.
K zdárnému průběhu pohodového turnaje přispěli i dva
rozhodčí Lukáš Linhart a Lukáš Tryzna, kterým chceme
touto cestou rovněž poděkovat. Poděkování si rovněž
zaslouží pan Karel Beneš za pomoc při přípravě a TJ Sokol
Hlavňov za pronájem hřiště. Těšíme na další ročník.
Výsledky turnaje Hlavňov cup 2007
1.
2.
3.
4.
5.-8.
5.-8.
5.-8.
5.-8.

ČZU Praha
Škorpioni Broumov
Wydle Police
Pekelníci Dobruška
TTT Náchod
Kvasnicové Hlavy Praha
Lachtani Nové Město
Kutná Hora

9.-12. SC Hyeny Police

9.-12.
9.-12.
9.-12.
13.-18.
13.-18.
13.-18.
13.-18.
13.-18.

Tornádo Horní
Čepičkáři Broumov
Sportbar Broumov
Torpédo Čermná
Ptáci z Ria
Banana Snakes V. Petrovice
Sokol Hlavňov
Bílý balet

13.-18. Červená Esa

P. Hauk

BĚH NA HVĚZDU
14. července 2007 se v Polici nad Metují uskutečnil již
21. ročník Běhu na Hvězdu, který má své pevné místo
v běžeckém kalendáři stále většího počtu sportovců. Závod
byl již tradičně uskutečněn v rámci Saucony Českého
poháru v bězích do vrchu.
Na polické náměstí se sjeli běžci a běžkyně všech
věkových kategorií, od nejmenších capartů po zralé muže a
ženy. Vždyť rozdíl mezi nejmladšími dětmi a nejstarším
běžcem byl 78 let!
Dětské běhy vypukly na náměstí ve 13 hodin a počet
jejich protagonistů mě opět velmi potěšil. Celkem se na
různé trasy vydalo 45 malých i větších človíčků a jejich
zápal, bojovnost a radost z pohybu by jim mohl závidět
leckterý dospělák. Není důležité, kdo vyhrál, ale o pár
účastnících bych se přesto rád zmínil.
Kategorii nejmladších dětí ovládli sourozenci Kavínovi
ze Sebranic u Litomyšle, z kanadského Toronta přijela opět
rodina Benedykczakových Langrových. Mezi chlapci 7-10
letými opanovali startovní pole J. Binar a M. Peška, kteří si
ještě po doběhu přidali dvojnásobnou trať se svými staršími
kamarády, zatímco vítěz této kategorie K. Kratochvíl si dal
navíc rovnou trasu hlavního závodu. S. Karafiátová a K.
Grohová neměly soupeřku, přesto je jejich výkon
obdivuhodný.
Mezi jednotlivými bloky programu sklidilo zasloužený
potlesk několik vystoupení místních mažoretek.

Hlavní závod odstartoval ve 14.30 hod. a na jeho čele se
od začátku pohyboval s mírným náskokem Petr Pechek, syn
polické rodačky Šárky Balcarové, ale zhruba 3 km před
cílem byl předstižen Mirkem Vítkem. „Nemyslím, že bych
přepálil tempo, ale horko mi vadí víc než ostatním,“ uvedl
Pechek v cíli. Celkově třetí doběhl veterán Standa Kynčl,
muže v kategorii 50-59 let ovládl Petrův otec František
Pechek. Potěšila účast letos 80-ti letého Františka Béma
v nejstarší kategorii a rád bych doporučil mladším, aby
zkusili překonat jeho výkon 1:14.04 hod.! Trochu potíže (ale
příjemné) nám připravil J. Pavel, dvanáctiletý (!) vítěz
kategorie juniorů, jemuž jsme nemohli vzhledem k věku
předat připravenou cenu, dárkové balení piva Krakonoš
Mezi ženami potvrdila papírové předpoklady
„veteránka“ Táňa Metelková, která vítězku nejmladších žen
E. Nývltovou předstihla o více než 3 minuty! „Trať nebyla
vůbec náročná,“ prohlásila v cíli jen trochu udýchaná
vítězka, čímž se názorově velice rozešla s míněním ostatních
účastníků. Blanka Paulů a Jarka Grohová v dalších
kategoriích byly jednoznačné favoritky a beze zbytku tuto
roli zvládly. A. Indráková vyhrála juniorky, ale příjemným
šokem bylo 2. místo osmileté (!!!) Petry Čerenkové.
A co říci závěrem? Sluší se poděkovat těm, kteří se
podíleli na hladkém průběhu závodu. Velice mě podpořil
MěÚ Police nad Metují a zvláště starostka Ida Seidlmanová,
poslankyně Mgr. Zdenka Horníková a senátor ing. Petr
Pakosta (oba za ODS), kteří se zúčastnili i přes své velké
zaneprázdnění celého závodu, předávali ceny nejlepším a
kompletně odsponzorovali dětské běhy, finančně přispěli L.
Olšjak z Č. Budějovic, Mlýn Janderov Chrudim, EuroOil
Jiří Mazač Broumov, perfektní a hodnotné občerstvení
zajišťovala Lékárna Kuklík a věnce pro vítěze věnovala
Kvíčerovská pekárna. Na závodu se podílela více než
desítka dalších sponzorů. Díky vám všem!
Dále mi před, při a po závodě pomáhali: Policie ČR,
obvodní oddělení Police n.M. a MP, Pavel „Mazal“
Frydrych, Luboš Balcar, Šárka Pechková, Renata
Steinerová, která vedla děti na jejich tratích, zaměstnanci
infocentra a kulturního oddělení polické radnice a moje
všudypřítomná malá pomocnice Nikolka.
Zvláštní poděkování zaslouží Petr Scholz, který
domluvil podrobnosti a zkoordinoval účast dvou zástupců
ODS z obou komor Parlamentu ČR a celá místní organizace
ODS. Perfektní práci odvedl zvukař Michal Entler na
Hvězdě, zaměstnanci stánku, vstřícný, milý a vtipný
personál chaty Hvězda, obsluha počítačové techniky Matěj
Brát a Jan Pohl a hlavně tým rozhodčích pod vedením A.
Pohla.
Pokud jsem na někoho zapomněl, omlouvám se, nebylo
to úmyslně, ale podpořila mě obrovská spousta lidí. Díky
vám bezejmenným!
Jarda Mazač ml.,
TJ Spartak Police nad Metují - lyžařský oddíl

pořádá v sobotu 1. září 2007
21. ročník

terénního běhu na 25 km
BĚH BROUMOVSKÝMI STĚNAMI.
Start je v 10:30 hodin u zastávky autobusu Pěkov – Hony
a cíl ve Lhotě U Lidmanů.
Bližší informace podá Jiří Beran, tel. 491 543345
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Lyžařský oddíl

POŘ.
V KAT.

TJ SPARTAK Police nad Metují
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2
3
4
5
6
7

SAUCONY Český pohár v bězích do vrchu 2007

BĚH NA HVĚZDU

1
2
3
4
5

14. července 2007
Hlavní sponzoři a partneři

MĚSTO Police nad Metují; Ing. PETR PAKOSTA - senátor; Ing. ZDENKA HORNÍKOVÁ - poslankyně;
LÉKÁRNA KUKLÍK, Police nad Metují; MLÝN JANDEROV, Chrudim; EURO OIL Jiří Mazač, Broumov; L.
OLŠJAK, České Budějovice; BLUE FLY, Police nad Metují; KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA, Police nad Metují;

Sponzoři
DROGERIE POLLY, Broumov; DOLDY, Machov; OSTAŠ, Teplice nad Metují; STEF, Broumov; CROSS,
Police nad Metují; SKRBLÍKŮV RÁJ, Police nad Metují; SERVIS ČERNÝ, Broumov; ZELENINA
SCHREIBER, Police nad Metují; KNIHKUPECTVÍ - M. KOHLOVÁ, Police nad Metují; DROGERIE
VÁVROVÁ, Police nad Metují; PIVOVAR KRAKONOŠ, Trutnov

Zvláštní poděkování
Městská policie Police nad Metují
Policie ČR - Obvodní oddělení Police nad Metují
JMÉNO

NAR.

KLUB, MÍSTO

Muži A, 20 - 39 let (nar. 1987 - 1968)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
-

81
40
15
119
76
51
65
79
48
73
122
111
98
71
92
10
9
116
123
77
36
3
34
120
115
37
45
78
93
70
107
82
80
106
7
16
1

Vítek
Pechek
Šesták
Jedlička
Lajtkep
Vaš
Vrabec
Pazdera
Flegl
Rosenberg
Mihulka
Kolář
Erlebach
Pohl
Jirka
Zoubek
Nesvadba
Pýcha
Pohl
Kincl
Petr
Kavalír
Berka
Polej
Šilpert
Tůma
Beran
Šrůtek
Jirka
Jančařík
Hejl
Kubalík
Lupták
Šulc
Vajsar
Lenhart
Zajac

Miroslav
Petr
Karel
Michal
Petr
Matěj
Martin
Lukáš
Vlastimil
David
Jindřich
Radek
David
Jan
Jan
Zdeněk
Petr
Tomáš
Václav
Marek
Jiří
Josef
Luděk
Jiří
Pavel
Pavel
Zomba Jan
David
Jakub
Petr
Dušan
Jan
Peter
Luboš
Jiří
Vít
Leszek

8,9 km
JISKRA Ústí nad Orlicí
MARATONSTAV Úpice
X-AIR Ostrava
SLAVIA OB Hradec Králové
AC SLOVAN Liberec
SPARTAK Police nad Metují
Trutnov
ASK SLAVIA Praha
Vrchlabí
AK EASIC Kroměříž
3 SPEED Praha
SK Hronov
Kunčice nad Labem
SPARTAK Police nad Metují
STAMP Náchod
ABK Liberec
ČSK Vysoké nad Jizerou
HOCK
HKO Police nad Metují
BKL Machov
INS Náchod
SKP Mladá Boleslav
OREL Rtyně v Podkrkonoší
Hronov
Police nad Metují
INS Náchod
SPARTAK Police nad Metují
BKL Machov
STAMP Náchod
AAC Brno
SPARTAK Police nad Metují
Police nad Metují

1964
1960
1966
1961
1964
1967
1965
1966
1958
1965
1963
1958
1967
1961
1963
1959
1966
1967
1960
?
1963
1958
1962
1967

SKP Pardubice
ISCAREX Česká Třebová
OLFIN CAR VELLA Trutnov
ZOMBIE Opava
Radvanice
VIKING Králíky
SWSL Lučany
Lánov
MARATONSTAV Úpice
HOBUK
AC Náchod
Rtyně v Podkrkonoší
Záběhlice
AC Náchod
SKIALP KLUB Špindl. Mlýn
Canisteam Jablonec nad Nisou
HOBUK
OREL Rtyně v Podkrkonoší
SPARTAK Police nad Metují
ISCAREX Česká Třebová
Ústí nad Orlicí
SLOVAN Špindlerův Mlýn
SK ASSPRO Náchod
HO ŠKROVÁD

37:26
39:07
40:29
41:33
44:01
44:56
46:03
46:41
47:47
47:57
48:06
48:07
48:14
48:16
48:23
49:46
50:38
50:51
52:03
52:03
53:05
53:08
56:47
1:08:41

1953
1955
1948
1950
1953
1950
1951
1955
1953
1956
?
?
1951
1950
1954
1950
1950
1950
1948
1949
1954
1957

MARATONSTAV Úpice
LOKO Břeclav
MARATONSTAV Úpice
Wałbrzych (POLSKO)
www.skicenkovice.cz
CDS Náchod
TJ PETŘINY Praha
AC Náchod
MARATONSTAV Úpice
Řetězárna Česká Ves
HVĚZDA SKP Pardubice
MARATONSTAV Úpice
OREL Hradec Králové
MARATONSTAV Úpice
Radešov
MARATONSTAV Úpice
AC Náchod
ČOLEK TEAM Červený Kostelec
SK Suchý Důl
ISCAREX Česká Třebová
ISCAREX Česká Třebová
AC Náchod

41:13
42:38
43:49
44:42
46:36
47:08
47:48
48:03
48:37
48:58
49:03
50:50
52:00
52:30
53:23
53:50
57:30
57:34
58:54
1:05:47
1:07:37
nedokončil

Muži B, 40 - 49 let (nar. 1967 - 1958)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

27
63
109
26
85
99
57
94
13
29
91
84
90
121
102
19
30
33
20
56
88
125
42
38

Kynčl
Stránský
Holub
Ševčík
Čipera
Dostálek
Zoubek
Havlíček
Nečas
Trnovský
Tichý
Šrůtek
Drahoňovský
Zelený
Votava
Eppert
Binar
Pavel
Hejnyš
Korenyev
Liška
Brunclík
Vejvoda
Peška

Stanislav
Aleš
Petr
Pavel
Radek
Petr
Jiří
Ivo
Josef
Míla
Pavel
Stanislav
Roman
Luděk
Vladimír
Roman
Luboš
Jan
Miroslav
Volodymyr
Pavel
Ivo
Jiří
Robert

41
14
44
2
86
110
66
89
61
5
50
43
114
97
124
60
95
25
113
105
59
117

Pechek
Špacír
Šmída
Zajac
Krupička
Winter
Hovorka
Kučera
Bureš
Růžička
Kubr
Mach
Čáp
Farář
Siegel
Stibor
Neuman
Lelek
Kvapil
Šimůnek
Krňávek
Šorfa

František
Ladislav
Oldřich
Leszek
Miroslav
Pavel
Karel
Zdeněk
Jindřich
Karel
Václav
Václav
Bohuslav
Jaroslav
Milan
Milan
Bedřich
Vít
Vojtěch
Jan
Vojtěch
Luboš

36:44
37:15
37:56
38:00
38:28
38:42
38:53
39:29
41:06
41:20
41:22
43:25
43:54
44:11
44:20
44:39
44:46
45:12
45:13
45:51
46:38
46:41
47:30
48:56
48:57
48:59
50:30
50:33
51:15
51:57
51:57
52:50
55:30
56:57
57:36
1:02:46
nedokončil

1
2
4
5
6
7
8
10
13
15
16
19
21
24
25
26
29
31
32
33
37
40
44
57
58
60
65
66
71
74
75
82
90
96
99
108
-

8,9 km

Muži C, 50 - 59 let (nar. 1957 - 1948)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
-

POŘ.
CELK.

ČAS

1972
1983
1971
1973
1973
1983
1979
1986
1986
1986
1970
1969
1971
1976
1983
1969
1986
1981
1980
1974
1974
1982
1972
1971
1983
1968
1983
1980
1980
1968
1984
1978
1970
1976
1977
1982
1983

Pavlišov
Police nad Metují
TJ LIGA 100 Olomouc
Wałbrzych (POLSKO)

POŘ.
CELK.

NAR.

KLUB, MÍSTO

ČAS

46
112
53
87
24
23
74

Groh
Kadavý
Šteinc
Tučný
Linhart
Rossi
Jelínek

Stanislav
Jan
Ludvík
Jan
Miloš
Otto
Matěj

1946
1947
1941
1947
1944
1943
1942

Vrchlabí
Jablonec nad Nisou
SC CONTROL Vrchlabí
MK Pardubice
AC Náchod
MK SEITL Ostrava
HVĚZDA SKP Pardubice

47:53
50:27
53:10
56:44
1:02:06
1:10:03
1:14:03

1935
1937
1935
1934
1934

ISCAREX Česká Třebová
KD Havířov
Vrchlabí
LO Hronov
ISCAREX Česká Třebová

55:16
58:34
59:34
1:07:42
1:16:08

1927

AC SLOVAN Liberec

1:14:04

1995
1990
1988
1993
1991

OREL Rtyně v Podkrkonoší
Vrchlabí
SK UP Olomouc
SPARTAK Police nad Metují
SWSL Lučany

46:16
47:46
49:07
51:36
58:23

1986
1979
1975
1985
1980
1983
1980
1985

AC OLYMP Brno
SK Nové Město nad Metují
MARATONSTAV Úpice
MARATONSTAV Úpice
ISCAREX Česká Třebová
MT Nové Město nad Metují
ISCAREX Česká Třebová
Police nad Metují

44:04
44:42
46:43
51:43
52:11
56:17
1:05:24
1:11:35

1972
1970
1972
1964
1967

SK Týniště nad Orlicí
AAC Brno
HVĚZDA SKP Pardubice
ISCAREX Česká Třebová
FITNESS MOKRÁ Mokrá - Horákov

40:46
46:40
54:03
55:49
1:02:29

1954
1958
1956
1954

MARATONSTAV Úpice
TJ SOKOL Valteřice
Jilemnice
MK SEITL Ostrava

46:54
50:37
58:47
1:06:56

1951
1948
1945
1944

TJ Dvůr Králové nad Labem
ISCAREX Česká Třebová
HVĚZDA SKP Pardubice
TJ PETŘINY Praha

59:18
1:04:13
1:14:06
1:17:59

SK UP Olomouc
OREL Rtyně v Podkrkonoší
OREL Rtyně v Podkrkonoší

52:19
55:31
1:23:07

8,9 km

Muži E, 70 - 79 let (nar. 1937 - 1928)

21. ročníku běhu do vrchu, délka 8,9 km, převýšení 250 m

START.
ČÍS.

JMÉNO

Muži D, 60 - 69 let (nar. 1947 - 1938)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

POŘ.
V KAT.

START.
ČÍS.

3
9
11
17
22
30
34
39
46
49
51
52
53
54
55
63
68
70
77
78
83
84
95
115

8,9 km
14
18
20
27
36
43
47
50
56
59
61
69
76
81
86
87
97
98
103
111
113
-

6
21
108
75
28

Merta
Zálešák
Havlíček
Lanta
Svatoš

Jaroslav
František
Zdeněk
Jiří
Otakar

8,9 km

Muži F, nad 80 let (nar. 1927 a starší)
1

4

Bém

František

32
103
18
100
58

Pavel
Votava
Špacír
Kratochvíl
Zoubek

Jan
Michal
Jan
Kryštof
Ondřej

64
52
12
39
55
83
54
8

Nývltová
Hanušová
Hájková
Pechková
Dušková
Kollertová
Mannlová
Berková

Eva
Lenka
Renata
Jana
Lenka
Eva
Jana
Renáta

68
69
49
104
118

Metelková
Jančaříková
Kubrová
Jirásková
Rubínová

Táňa
Lenka
Dagmar
Eva
Kateřina

96
101
11
22

Paulů
Martinová
Vraštilová
Rossi

Blanka
Eva
Miloslava
Lenka

47
62
72
67

Grohová
Keprtová
Jelínková
Hovorková

Jaroslava
Miloslava
Magdalena
Milena

17
35
31

Indráková
Čerenkova
Romančáková

Adélka
Petra
Jitka

1991
1999
1991

1
24
36
42
22
34
3
7
18
35
9
16

Kavínová
Štěpánka
Kunová
Jana
Meierová
Bára
Važanová
Lucie
Natália
Luptáková
Anna
Steinerová
Chalušová
Nikola
Benedykczak Langr Nikola
Trnovská
Hana
Adéla
Tylšová
Šárka
Zoubková
Anna
Lelková

2
8
39
20
44
14
38
11
40
15
26
41
13
32
12
6

Kavín
Michael
Benedykczak Langr Matias
Černý
David
Binar
Ondřej
Míl
Marek
Vojta
Svoboda
Černý
Jaroslav
Šesták
Jan
Vejvoda
Jiří
Štěpán
Svoboda
Nosek
Radovan
Važan
Michael
Bureš
Matěj
Petr
Michal
Marek
Hejnyš
Lukáš
Hájek

Sebranice u Litomyšle
Police nad Metují
Police nad Metují
RAUBÍŘI
Suchý Důl
SPARTAK Police nad Metují
Tábor
Toronto (KANADA)
HOBUK
SK Hronov
Lučany nad Labem
ČOLEK TEAM Červený Kostelec

00:11
00:12
00:12
00:13
00:14
00:15
00:16
00:16
00:23
00:27
00:29
00:33

192001
192001
192001
192001
192002
192001
192002
192003
192004
192004
192003
192004
192004
192004
192004
192005

Sebranice u Litomyšle
Toronto (KANADA)
Police nad Metují
HOBUK

00:16
00:17
00:18
00:18
00:19
00:23
00:23
00:24
00:27
00:29
00:30
00:30
00:32
00:36
00:44
00:50

17
27
31
4
28
43

Čerenkova
Romančáková
Petrová
Ševcová
Romančáková
Mílová

Petra
Jaroslava
Adéla
Kateřina
Lucie
Kateřina

191999
191998
192000
192000
191999
192000

OREL Rtyně v Podkrkonoší
MARATONSTAV Úpice
INS ATELIER Náchod
SPARTAK Police nad Metují
MARATONSTAV Úpice

01:21
01:33
01:37
01:37
01:39
01:54

191997
191998
191999
192000
191998

SPARTAK Police nad Metují
SPARTAK Police nad Metují
Krkonoše Vrchlabí
OREL Rtyně v Podkrkonoší
SPARTAK Police nad Metují

01:31
01:35
01:37
01:48
01:48

SPARTAK Police nad Metují

02:56

ČOLEK TEAM Červený Kostelec
Police nad Metují
MARATONSTAV Úpice
SK ASSPRO Náchod
ČOLEK TEAM Červený Kostelec
Police nad Metují
RAUBÍŘI
Police nad Metují
INS ATELIER Náchod
Bukovice
MARATONSTAV Úpice

21
23
10
29
33

Binar
Peška
Provazník
Pavel
Steiner

Jakub
Miroslav
Josef
Tomáš
Jan

19

Karafiátová

Světlana

1996

45
30
46
5
48
37

Kratochvíl
Pavel
Truhlář
Cinkanič
Binar
Peška

Kryštof
Jan
Jan
Lukáš
Jakub
Miroslav

47

Grohová

Karolína

-

800 m

1993
1995
1995
1996
191997
191998

SPARTAK Police nad Metují
OREL Rtyně v Podkrkonoší
SPARTAK Police nad Metují
Police nad Metují
SPARTAK Police nad Metují
SPARTAK Police nad Metují

02:23
02:30
02:52
02:57
03:15
03:17

TJ Dvůr Králové nad Labem

04:37

Děvčata 15 - 18 let (nar. 1992 - 1989)
1

-

800 m

Chlapci 11 - 14 let (nar. 1996 - 1993)
1
2
3
4
5
6

-

400 m

Děvčata 11 - 14 let (nar. 1996 - 1993)
1

-

400 m

Chlapci 7 - 10 let (nar. 2000 - 1997)
1
2
3
4
5

-

80 m

Děvčata 7 - 10 let (nar. 2000 - 1997)
1
2
3
4
5
6

80
91
123

80 m
192002
192001
192002
192002
192002
192001
192003
192004
192004
192005
192005
192005

Chlapci do 6 let (nar. 2001 a mladší)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

104
109
120
122

8,9 km

Děvčata do 6 let (nar. 2001 a mladší)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

42
67
102
112

8,9 km

Juniorky, do 19 let (nar. 1988 a mladší)
1
2
3

12
38
88
92
107

8,9 km

Ženy D, nad 55 let (nar. 1952 a starší)
1
2
3
4

23
28
41
73
79
93
110
117

8,9 km

Ženy C, 45 - 54 let (nar. 1962 - 1953)
1
2
3
4

35
45
62
72
100

8,9 km

Ženy B, 35 - 44 let (nar. 1972 - 1963)
1
2
3
4
5

119

8,9 km

Ženy A, 20 - 34 let (nar. 1987 - 1973)
1
2
3
4
5
6
7
8

89
101
105
114
121

8,9 km

Junioři, do 19 let (nar. 1988 a mladší)
1
2
3
4
5

48
64
85
94
106
116
118

1990

-

1200 m

Závod se konal za slunečného počasí, bez protestů a úrazů. Zúčastnilo se 125 závodníků a 45 dětí.
Ředitel závodu: Jaroslav Mazač
Hlavní rozhodčí: Antonín Pohl
Kontakt na pořadatele: Jaroslav Mazač, Masarykovo nám. 77, 549 54 Police n. Met., tel. 605 901 133
Zpracování výsledků: Matěj Brát
www.polickej.net/ski

-
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Polický fotbal na internetu
Pro všechny příznivce polické kopané, ale nejen pro ně
připravil klub internetové stránky www.policefotbal.cz,
na kterých je možné sehnat kompletní informace o klubu a
další novinky spojené s polickou kopanou. Stránky budou
zprovozněny k 10.8.07. Těšíme se na vaše
příspěvky,dotazy,připomínky a další náměty ke zkvalitnění
webu...
S pozdravem Kuba Kovář

RYCHLÉ OBČERSTVENÍ ZAHAJUJE
¾ Něco nového v Polici?
¾ Kde?
¾ Kdy začínáme?
¾ Otevírací doba?
¾ Možnosti stravování?
¾ Jiné služby?
¾ Nabízený sortiment?

¾ Další možnosti?

¾ Kdo se na Vás těší?
¾ Tel. kontakt:

Ano, rychlé občerstvení.
V Pellyho domech.
3.září 2007
Po-Pá 7.00 –16.30
So 7.00-11.00
Snídaně, svačiny, obědy.
Prodej přes ulici, výroba lahůdek
na objednávku.
Chlebíčky, různé saláty, aspiky,
sýrové rolády, sendviče,
palačinky, domácí moučníky
a dezerty, teplá sekaná, grilovaná
kuřata a kolena, polévky, hotové
pokrmy,točená kofola a limonády,
džusy z vířiče, kakao a další
nápoje, více druhů kávy a další….
Využití přilehlého sálu pro
konání vzdělávacích, kulturních a
společenských akcí,včetně
občerstvení.
Martin Exner s kolektivem
zaměstnanců.
777 828343

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
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 …

sobota 15. září 2007 – za rybníkem – Hlavňov u Police nad Metují
muži
ženy

25 km kolo
25 km kolo
1300 - 1345
1400
1700

-

4 km běh
4 km běh

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

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

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

!!! soutěž družstev … jeden jede, druhý běží a třetí pije … !!!
netroufáte si samostatně ? zkuste to v týmu !… družstvo může být i smíšené…
soutěž v hodu pivním sudem – hit akce …
přijďte pobejt …

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 …!
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Regionální jízdní řády nejen pro turisty
Letní turistická sezóna je v plném proudu a tak jsme pro Vás připravili přehled regionálních jízdních řádů jak
autobusových, tak vlakových. Výběr je zaměřen na turisticky zajímavé lokality Policka a okolí.

Z Police nad Metují na Hvězdu a Slavný
Na hřeben Broumovských stěn Vás doveze v sobotu a ve státem uznaný svátek autobus. Nastoupit můžete už na železniční
stanici Police nad Metují. Cílem Vašeho výletu může být nejnavštěvovanější výletní místo v Broumovských stěnách - Hvězda
nebo nejvýše položená obec na Policku – Slavný.
Hvězda: křižovatka turistických cest na hřebeni Broumovských stěn. Z ochozu kaple Panny Marie Sněžné je daleký
rozhled do broumovské kotliny. Občerstvit se můžete v nedalekém hostinci ve švýcarském stylu.
Slavný: nejvýše položená obec na Policku s klasickou venkovskou architekturou. V blízkosti červené tzn. ze Slavného na
Hvězdu se nacházejí skalní útvary tzv. skalní neboli „slavenské“ hřiby. Po zelené tzn. se dostanete na Pánův kříž a odtud po
žluté tzn. na nejvyšší vrchol Broumovských stěn na Božanovský špičák.

Z Police nad Metují na Machovsko
Do malebné krajiny bod stolovou horou Bor Vás doveze linkový autobus. Machov je výchozím místem pro výlety do
sousedního Polska, na Bor a Hejšovinu. Využít můžete turistické přechody pro pěší a cyklisty v Machovské Lhotě a na
Machovském kříži.
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Z Police nad Metují do Adršpašsko-teplických skal
Do Adršpašsko-teplických skal se nejlépe dostanete vlakem (zastávka Police nad Metují nebo Žďár nad Metují)
s přestupem v Teplicích nad Metují. Chcete-li do skalního města v Teplicích nad Metují, pak musíte vystoupit na zastávce
„Teplice nad Metují - skály“, do Adršpašského skalního města na zastávce „Adršpach“. O víkendu můžete využít cyklobus.
Vlak jede z Police nad Metují každé dvě hodiny:
příj.
Police n./M.
Žďár n./M.
Teplice n./M.
Adršpach

9:05
9:17
9:33

odj.
9:01
9:06
9:21

příj.

odj.
11:18
ve Žďáře nestaví
11:32 11:34
11:46

příj.
13:05
13:17
13:33

odj.
13:01
13:06
13:21

příj.
15:05
15:17
15:33

odj.
15:01
15:06
15:21

Cyklobusy
Pro výlety s kolem můžete využít cyklobusů, které Vás popovezou k cíli. Přes Adršpach se dostanete až na Pomezní Boudy
v Krkonoších.

Jana Jenkova - IC

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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Oprava obuvi Štancl nabízí
Výroba klíčů a autoklíčů
Oprava obuvi
Najde nás v Bukovici 131 Mobil: 604570865
Bližší info na www.opravaobuvi.unas.cz
********************** **************

Nabízíme do pronájmu
PENZION 65 Police nad Metují
Ubytování, restaurace, gril-bar
termín: říjen 2007
Kontakt: 737 261 680 nebo 602 646 380
********************** **************

Finanční půjčky již od 6000,- Kč pro každého
********************** **************

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

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

Vyměním byt v Praze – Podolí
(výhled lesopark) 1 + 1 s příslušenstvím a garážovým
stáním (nájemní smlouva), část. zařízený za byt
v Polici nad Metují 1 – 2 + kk v osobním podílovém
nebo družstevním vlastnictví.
Doplatek za koupi, případně nechám v nájmu
Kontakt: 607 678 086 večer (hlas. schránka)
********************** **************

VÝMĚNA BYTU

POLICE NAD METUJÍ – PRAHA

Vyměním státní byt v Praze – Vršovicích 2 + 1 za
garsonku event. 1 + 1 v soukromém vlastnictví
v Polici nad Metují
Informace na telefonu: 732 502 969
********************** **************

Chcete dýchat ve svém bytě nebo kanceláři čistý
vzduch bez prachu a roztočů způsobujících
alergie? Vyčistím vaše koberce, čalouněný
nábytek a čalounění aut německými a
americkými
profi
stroji.
Čistím
mokrou
(minimální doba schnutí) i suchou cestou.
Ceník:
sedačky
50 – 70,- Kč za křeslo
na sucho
5 – 6,- Kč/m2
na mokro
9 – 14,- Kč/m2
autočalounění
250 – 500,- Kč
Ostatní ceny dle velikosti plochy znečištění.
Po dohodě i kompletní úklid bytů a kanceláří.

Kontakt: Jiří ŠTICHA, Žďárská 308, 549 54
Police nad Metují, mob.: 603 779 553

rychle
bez ručitele
zcela bez poplatku
Kontakt na tel.: 723 064 229
********************** **************

Půjčka pro každého!!!!

- bankovní, nebankovní, zaměstnancům, maminkám
na MD, důchodcům i školákům (vždy doklad o
výdělku, přídavky či důchodový výměr) Nenahlíží se
do registru. !!! BEZ POPLATKŮ !!!
774 954 401, email: pujcky1@centrum.cz
********************** **************

Jiří Werner

- úvěrový poradce stavební spořitelny Modrá
pyramida. Hypoúvěry,stavebka, penzijní připojištení,
poradenství zdarma.
- 774 954 401, email: jiri.werner@mpss.cz, kancelář
Náchod
********************** **************
Nedostává se Vám peněz ke splnění Vašich snů?
– přijďte a my Vám pomůžeme sny splnit

PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE ,
DŮCHODCE i ženy na MD,
PODNIKATELE I ŽIVNOSTNÍKY
info. tel.724 224 960 nebo uvery@lspro.cz
www.profireal.cz
Hledáme nové spolupracovníky možno na VPP
nebo i na HPP. Práce v dobrém kolektivu za pěkné
peníze !!

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

NOVINKY

Generála Svobody 10
550 01 Broumov
Tel.: 602 228 522
Modrá linka: 844 125 124
www.zpma.cz
ingo@zpma.cz

Akce klient přivede klienta
- stávající pojištěnec získá za každého nového klienta poukázku do lékárny
v hodnotě 300,- Kč a zároveň tuto poukázku obdrží i nový pojištěnec.
Příspěvek na masáže
- příspěvek na masáže dle délky trvání pojistného vztahu 300 - 600,- Kč
Očkování proti papilomaviru
Od 1. 5. 2007 příspěvek 2000,- Kč
(děložní čípek) pro dívky 12 – 15 let
Další novinky od září 2007
Příspěvek pro děti na kurzy plavání
Příspěvek na rehabilitační cvičení
(dle délky pojistného vztahu 300 – 600,- Kč)
Až 500,- Kč nad rámec příspěvku dle pojistného vztahu
na mimořádné preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě

* Poukázky do lékáren
(možno i na antikoncepci)
* Příspěvky na očkování
* Ozdravné pobyty pořádané
MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
* Stomatologická prevence – pro děti
balíček produktů Walmark
* Kurzy plavání v programech
zdravá školka, zdravá škola
* Program pro gravidní ženy – DVD +
příspěvek na vit. Přípravek
* Slevy ve vybraných zařízeních
* Plavání zdarma

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

Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výroba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

BROUŠENÍ ŘETĚZOVÝCH PIL
VÝROBA CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
DLE KLÍČE
VÝROBA KLÍČE DLE VLOŽKY
VYTAHOVÁNÍ ZALOMENÝCH KLÍČŮ
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTŮ

výroba jmenovek a psích známek
PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ TOYOTA
5 LET ZÁRUKA
již od 3.450,-Kč
obnitkovací stroje od 8,990,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov
( směrem k olivětínské Vebě )
tel.491 522 307 ,603 446 466

www.servissokol.kvalitne.cz

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

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

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87
Datum:
28. srpna 2007
v 15.00 hod.

Kostelní 7
Datum:
30. srpna 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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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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… pokračování textu k obrázku na titulní straně
Připomeňme, že pojem „Nanebevzetí Panny Marie“ je užívaný
k označení toho, že Panna Maria byla vzata do nebe s duší i tělem tři dny po
své smrti. Přízvisko „Assumpta“ pochází z latinského „assumere“ (brát) a
naznačuje, že byla do nebe donesena – to jest anděly – na rozdíl od Krista,
jenž vystoupil, tj. prostě se vznesl. Nanebevzetí, po mnohá staletí slavené
jako církevní svátek, bylo v roce 1950 prohlášeno papežem Piem XII.
článkem víry. Tato víra nemá biblický základ a opírá se o apokryfní
literaturu 3. a 4. století a tradici katolické církve. Navazuje na vyprávění o
smrti P. Marie. Ve 13. století, v období kdy byla P. Maria horlivě uctívána,
se objevuje Zlatá legenda, oblíbený pramen pro umělce, v níž bylo
převyprávěno apokryfní líčení. Když apoštolové třetího dne seděli u hrobu P.
Marie, zjevil se jim Kristus se svatým Michaelem, jenž sebou přinesl duši
P. Marie: „A ihned duše opět vstoupila do těla Mariina a Maria vyšla slavně
z hrobu a takto byla přijata v nebeské síni a s ní množství andělů.“
Nanebevzetí bylo poprvé hodně znázorňováno v gotickém sochařství 13.
století a zůstalo význačným devocionálním tématem náboženského umění i
v době baroka.
Umístění fotografie sochy Nanebevzetí P. Marie na srpnové obálce PM
není náhodné. Připomíná, že právě nynější polický farní kostel (před
zrušením konventu kláštera kostel klášterní) je zasvěcen Nanebevzetí
P. Marie a že tento svátek – Assumptio beate Mariae Virginis – svátek
Nanebevzetí Panny Marie, se světí právě 15. srpna (před koncilem
mohučským r. 813 vždy 18. ledna), který se kdysi v Polici okázale světil.
Reliktem těchto kdysi vyloženě církevních oslav (i když rovněž částečně
spojených se „světskými“ radovánkami) je dnes již zcela profánní polická
pouť, kterou jako „staročeskou“ poprvé zavedli ve velkém měřítku roku
1925 poličtí ochotníci, proto aby získali finanční prostředky na stavbu své
vlastní divadelní budovy.
Miroslav Pichl

koncert barokní hudby
vstupné: 30,- Kč

2. července – 29. září 2007

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
ZUŠ POLICE NAD METUJÍ
Pouťová vernisáž výstavy 17. srpna v 17 hodin

Pohádka „O SNĚHURCE“

výstava věnovaná válkám mezi obdobím roků 1866 - 1945
sobota a neděle od 8 do 17 hodin

sobota a neděle po celý den

KVÍČEROVSKÁ KAVÁRNA

Průjezd vedle Večerky na náměstí

Spolek vojenské historie T-S 20 Pláň

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

sobota 18.8.2007

PÁTEČNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA
vystoupí: NANOVOR Červený Kostelec
vstupné: 50,- Kč

občerstvení zajištěno

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ dorost 1. třída
TJ Spartak Police nad Metují - TJ Babí
Hřiště TJ Spartak v 17 hodin
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 1. A třída
TJ Spartak Police nad Metují „A“ – SK Libčany

Hřiště TJ Spartak ve 14:45 hodin

Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících je určena
pro nejmenší diváky.Text je doplněn písničkami a živým doprovodem
houslí, kytary, zobcové flétny a rytmických nástrojů.

Vražedné pobřeží (hřiště TJ Spartak) ve 20 hodin

Pellyho park ve 20 hodin

KONCERT skupiny PEVNÁ VŮLE

LOUTKOVÉ VARIETÉ

Pellyho park v 10 a 11 hodin

neděle od 8 do 17 hodin

VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL

poutní mše svatá
Bezděkovy sady – autobusové nádraží

8.00 hod. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

neděle 19.8.2007

OHŇOSTROJ - pořádá pan Janeček

Masarykovo náměstí ve 22 hodin

Mladá Boleslav, vstupné: 59,- Kč

SOBOTNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA
vystoupí: PROČ NE?

Vražedné pobřeží (hřiště TJ Spartak) ve 20 hodin

v 18 hodin

SPANILÁ JÍZDA MĚSTEM

Automotoklub Velké Petrovice

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
TJ Spartak Police nad Metují „B“ – TJ Velké Poříčí

Hřiště TJ Spartak v 17 hodin – okresní přebor

Pouťové posezení za chaloupkou
sobota od 14 hodin
neděle od 10 hodin – sele na rožni
občerstvení, program pro děti

MYSLIVECKÁ CHALOUPKA

Radimovská ulice - Myslivecké sdružení KORUNA

sobota od 10 do 18 hodin

DRAŠNAROVA KOVÁRNA

sobota, neděle od 9 do 18 hodin
střelba z kuše, hospůdka
Den otevřených dveří

STŘELNICE OGP

Tržnice u autobusového nádraží

Dva krátké výstupy historických loutek (marionet) na reprodukovanou
hudbu, bez mluveného slova. Baletka, klauni, ježibaba a pštros
zaujmou malé i velké diváky.
Pellyho park v 15 hodin

V 17 hodin

Pouťová vernisáž
Výstavy výtvarného oboru s překvapením

Stará škola „Dřevěnka“

vystoupení břišních tanečnic

Orientální taneční skupina ZÁHIR

Pellyho park v 16 hodin

Orientální taneční skupina ZÁHIR
Ostrostřelecká garda polická, vysazení javoru
Vystoupení Machovských zpívánek, občerstvení

Slavnostní pojmenování pečovatelského domu

Pečovatelský dům ve 14 hodin

Pátek od 8 do 16 hodin

Správa CHKO BROUMOVSKO

Den otevřených dveří

pátek 17.8.2007

Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého
manžela, prospívající a dospívající dceru, nenáročnou práci
překladatelky, která překládá ne pro peníze, ale buď pro radost, a
nebo prostě jen pro pocit, že pracuje, a nyní dokonce i nový, vysněný
dům… Ale také má v sobě tajemství, které se v tomto jejím idylickém
životě pomalu mění v časovanou bombu.film ČR, (97 min.)
mládeži přístupné od 12 let, vstupné: 40,- Kč

KINO – film TAJNOSTI

v 19.30 hodin

čtvrtek 16. 8. 2007

Vystavují Věra Pfeiferová a Jaroslav Šolc
sobota a neděle od 9 do 18 hodin
budova bývalého Zemědělského učiliště

OBRAZY V PLENÉRU

Radimovská ulice čp. 403

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

sobota a neděle od 8 do 17 hodin

VÝSTAVA A PRODEJ CITRUSŮ
A EXOTICKÝCH ROSTLIN

Hasičárna Police nad Metují

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

sobota od 8 do 18 hodin, neděle od 8 do 17 hodin
vstupné: dospělí 20,- Kč, děti 5,- Kč

VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A EXOTŮ
34. ORKESNÍ VÝSTAVA HOLUBŮ

Chovatelský areál v ulici Ke Koupališti

………………………………….

Klub kaktusářů pořádá 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

VÝSTAVA KAKTUSŮ

Odborový dům Hvězda

18. – 19. srpna 2007

Otevřeno denně mimo pondělí
od 9 do 12 hodin a od 13 do 16:30 hodin

VÝSTAVA
Jiří Kollert a Milan Krynek – obrazy
Petr Kysela – dřevořezby
Tereza Rueckrová – paličkovaná krajka
Luboš Gregor – kresby, obrazy z Policka

Výstavní síň Muzea města Police nad Metují

27. července – 19. srpna 2007

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 Police nad Metují
(v přízemí budovy radnice na náměstí)

Barocco sempre giovane

Chrám Nanebevzetí Panny Marie v 18 hodin

Stará škola „Dřevěnka“

neděle 12. 8. 2007

VÝSTAVY
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