Vytrvale ubíhající čas nastolil
období podzimu a s ním se přiblížil i svátek Památky zesnulých.
Společně s říjnovým Polickým
měsíčníkem nás zavedl na polické Svaté pole, kde se uprostřed
hřbitova tyčí velký železný kříž
s ukřižovaným Kristem. Nedá se
snad ani pokládat za zvlášť hodnotnou uměleckou památku jako
byly již zmíněné předchozí sochařské plastiky, je spíše vhodným příkladem uměleckého
slévárenství z přelomu 19. a 20.
století. Těch připomínek je na
Policku všude dostatek – ať již
připomeneme např. prostý plot
před továrnou Veba (postavený
nákladem Viléma Pellyho roku
1907) či křížovou cestu v „Šolcově lese“ z roku 1893, řadu dalších
drobných náboženských plastik
roztroušených po celém okolí,
nebo dnes již neexistující sochu
„Julinky“ na výtoku artéského
pramene na polickém náměstí.
Jak však tento kříž vznikl?
Pozorný návštěvník hřbitova si
jistě povšiml, že je kříž dedikován Václavu Švorčíkovi, koželuhu (a hostinském) v čp. 102 a
jeho ženě Alžbětě (dceři kupce
Kristiána Lamky z čp. 18 a také
purkmistra města v letech 18361840). Na památku svých rodičů

jej zde dal zřídit jejich svobodný syn, major Emanuel Švorčík,
žijící ve výslužbě v Praze. Ko-
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želuh Václav Švorčík byl majiteFoto: Oldřich Jenka lem domu v Kostelní ulici od
roku 1802.
Byl prý také výborným hudebníkem, který prý býval často zván na výpomoc k figurálním mším do broumovského klášterního kostela. Václav Švorčík si v domě při své koželužské živnosti otevřel také hostinec. Dům
roku 1842 společně s celou ulicí vyhořel, ale byl ještě tentýž rok znovu obnoven i s hostincem, který při té
příležitosti dostal nový, honosný název „U Zlaté koruny“. Václav Švorčík zemřel 12. října roku 1864. Jeho syn
Emanuel, který, jak píše kronikář Josef Brandejs, „studoval, měl býti knězem, však z kláštera františkánského
vystoupil a vstoupil do stavu vojenského.“ Rovněž „přicházel každoročně na několik týdnů na pobyt do Police...
a zůstal dobromyslný po celý čas jeho života a všem jeho bratrům Václavovi, Františkovi, Josefovi i sestře
Františce byl jim nemalou podporou nápomocný a i též dosti starostlivý i o vdovu a sirotci po bratru Václavovi
se starající, takže jim každému věno dal“... Samo odlití kříže a jeho instalace přišlo majora Švorčíka nemalou
sumu 1.400 zlatých. Dne 13. srpna 1899, právě na polickou pouť, byl kříž, stojící uprostřed hřbitova, vysvěcen
polickým farářem P. Gotthardem Schupplem OSB spolu s kaplanem P. Sigismundem Bouškou OSB. Připomeňme ještě, že kříž, na kterém se již podepsal zub času, byl roku 2000 odborně restaurován místním kovářem
Josefem Drašnarem a jeho synem a byl vyzlacen Charitou Červený Kostelec. Náklady uhradilo město.
..... pokračování na straně 39
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Změna intervalu svozu odpadu
Oznamujeme občanům, že od 43. kalendářního týdne,
tj. od konce měsíce října, se mění interval svozu
zbytkového
komunálního
odpadu
z
domovních
odpadových nádob z týdenního na čtrnáctidenní. Svozné
týdny po této změně (do konce tohoto roku) budou 43., 45.,
47., 49. a 51. Svozové týdny v novém roce budou včas
zveřejněny. Čtrnáctidenní svozový interval bude trvat do
poloviny března, kdy ho opět vystřídá interval týdenní.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Kam ptáčku, kam se schováš
Stali se z nás bezdomovci, my obyvatelé městské části
„stava“ u Polického hřiště, rod sýkorka, vrabci obecní.
Červinka: “Já jsem měla hnízdo v šípkovém keři“. Kos
černý: „Zničili moji spižírnu, kde v keřích pod listím jsem
měl jablka na zimu“. „Já, hýl obecný se rád vracel na jaře
pod keř a v listí našel něco do zobáčku“. Těžko můžeme
pochopit, že obec může takového vandala zaměstnávat a
ještě platit. Aby své dílo dokonal, měl by vylézt na
„masňácký komín“ a vyhodit z obydlí poštolku obecnou,
před kterou my drobní zpěváčci se teď nemáme ani kam
schovat. Nevím, kterým občanům našeho města ty keře
mohli vadit. Snad panu Steinerovi, to opadané listí, které
každoročně za obec uklízel. Odměnou mu byl
vyprodukovaný kyslík, v květnu vůně šeříků a protihlukový
val rámusu z areálu hřiště, co povoluje městský úřad
provozovat. Doufám, že se nenajde další vandal a pokácí i ty
javory, které částečně byly těmi keři chráněné. Co na ten
vandalismus říká CHKO, těm je osud zpěváčků lhostejný?
To si potom už v našem městě můžou zpívat jenom radní.
„Ještě, že na nás, kavky na kostelní věži, nemáte, ale co se
děje kolem to my z věže dobře vidíme“.
Ján Tóth

Údržba zeleně na hrázi u
fotbalového hřiště
Minulý týden byla na hrázi u fotbalového stadionu
provedena údržba tamní zeleně. Na vnitřní straně hráze byla
posečena přerostlá tráva a plevel a vyřezány dřeviny,
nevhodné a neperspektivní, vzhledem k blízkému stadionu.
Na vnější straně hráze byla vysečena stará tráva a vyřezány
staré keře, které se už rozrůstaly až do vozovky a náletové
stromy, které vyrůstaly z hustého keřového porostu. Staré
keře byly vyřezány jednak z důvodu zmlazení, což je běžný
způsob ozdravení keřů, které mají v horních částech již
zdřevnatělé výhony a odspodu začínají ztrácet výhony s listy
(vyholují) a jednak z důvodu uvolnění stromořadí dubů
červených, které bylo v keřích již značně utlačováno (velkou
kořenovou konkurencí). Všechny tamní keře (svída, ptačí
zob, růže, šeřík …) snášejí řez a na jaře znovu vymladí a
vytvoří nové, lépe kvetoucí a plodící výhony. Podzim je pro
tento řez vhodným termínem a to i proto, že případná ptačí
hnízda, která se zde nacházejí, jsou již opuštěna a do jara si
ptáci, kteří takovéto lokality pro hnízdění vyhledávají,
najdou lokality nové, kterých je v okolí dostatek (při
vyřezávání keřů byla objevena tři hnízda). Rovněž i ptactvo,
které využívá keře pro úkryt, si v okolí najde náhradu.

Někomu se může zdát tento zásah příliš tvrdý, ale není to
žádná tragédie nebo bezduchý vandalismus a patří to ke
standardním postupům údržby zeleně. Keřový porost se do
dvou let znovu v obdobném rozsahu obnoví. Předmětné keře
byly naposled seřezány před 12-ti lety, když bylo vykáceno
stromořadí přestárlých javorů.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Upozornění
Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za rok 2007
Ačkoliv je termín k úplnému doplacení tohoto poplatku
stanoven obecně závaznou vyhláškou nejpozději do
31.8.2007, namátkovým nahlédnutím do přehledu
neuhrazených plateb za rok 2007 jsem jako každoročně
zjistila, že někteří z vás mají stále ještě kolonku „zaplaceno“
poloprázdnou, či zcela prázdnou. Věřím, že jste v návalu
jiných povinností pouze pozapomněli, a proto
PŘIPOMÍNÁM !!!!
Zapátrejte ve svým domácích účetnictvích, a pokud
nenajdete doklad o zaplacení, či doplacení poplatku za rok
2007, okamžitě přijďte tento restík napravit – zatím ještě bez
sankcí. Kdo si není úplně jistý, volejte na tel.č. 491 509 991.
Můžete přijít každý den, v pondělí a ve středu od 8,00 do
17,00 hodin a v ostatních dnech od 7,00 do 14,00 hod. Pro
toho, kdo upřednostňuje bezhotovostní platbu - č.ú.60150004522551/0100 u KB, VS – vaše r.č.
Daniela Adamová, FSO-poplatky

Neodhazujte plasty do Vašich
popelnic !
Je potřebné, abychom třídili všechny plasty, nejenom
PETky - vytříděné plasty mají smysluplné využití recyklace plastů ve firmě Transform a.s., Lázně Bohdaneč
Minulý týden jsem s kolegy z okolních městských úřadů
navštívil provozovnu společnosti Transform, a.s., Lázně
Bohdaneč, která se zabývá zpracováním - recyklací
plastových odpadů z komunálních i průmyslových zdrojů.
Jednalo se o akci pro novináře a města, uspořádanou
společností Transform, a.s. a Ekokom, a.s., jejíž cílem bylo
ukázat, že odpadní plasty nekončí na skládkách, ale jsou
znovu využity a zpracovány. Dále ukázat smysluplné využití
odpadních plastů, a zvláště to, že třídění plastů není jenom o
třídění PET lahví a ostatní plasty končí v popelnicích, jak
tomu je doposud v mnohých domácnostech, ale že je
potřebné třídit veškeré odpadní plasty. Společnost
Transform a.s., Lázně Bohdaneč, je česká firma založená
v roce 1992, je největší firmu tohoto druhu
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji (především na
tyto kraje jsou její zpracovatelské kapacity zaměřeny - do
této firmy jsou sváženy i odpadní plasty z našeho města),
zaměstnávající ve třísměnném celotýdenním provozu cca
100 lidí. Zpracování - recyklace odpadních plastů (s
výjimkou PET lahví) v této firmě spočívá v jejich přeměně
na nové plastové výrobky. Svážejí se sem směsné i
vytříděné odpadní plasty. Směsné plasty jsou nejprve na
třídící lince přetříděny na nápojové kartony (tetrapaky), PET
láhve, folie, ostatní plasty a neplastová příměs. Nápojové
kartony a PET láhve firma nezpracovává, ty posílá jiným
zpracovatelům, jejich surovinou jsou veškeré ostatní měkké
a tvrdé plasty a folie. Po tomto vytřídění následuje drcení a
u folií aglomerace, což je zpečení do malých granulí. Oba
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tyto komponenty (drť a granule) se v určitém poměru
smíchají, homogenizují, roztaví na 200oC a vtlačí do
kovových forem, kde dostanou tvar nového výrobku. Při
tomto zpracování odpadních plastů nevznikají žádné pevné
odpady, odpadní vody ani exhalace. Společnost takto vyrábí
cca 80 druhů výrobků - zatravňovací dlažbu, záhonové
chodníky a obrubníky, nášlapné dílce, plotové základy,
plotové profily, palubkové profily, desky a protihlukové
zábrany, kabelové žlaby, palety, drenážní systémy, rošty
dešťových vpustí a další, a to v pěti barevných provedeních.
Jsou to výrobky určené pro venkovní použití v komunální
sféře, v zemědělství i průmyslu i jinde. Jejich výhodou je
mimořádné odolnost proti povětrnostním vlivům, dobré
mechanické vlastnosti, nenasákavost, malá hmotnost a
opětná plná recyklovatelnost. O tyto výrobky je v současné
době velký zájem, společnost jich vyrábí cca 5.500,- t ročně.
K tomu potřebuje cca dvojnásobné množství dovezeného
plastového odpadu, tedy cca 11.000,- t, protože cca 50%
dovezených plastů tvoří PET lahve, vícevrstvé obaly
(Tetrapaky) a neplastová příměs, které nepotřebují a
nezpracovávají. Vzhledem k tomu, že jsou ještě stále velké
rezervy v třídění všech plastů v komunální sféře, mají
plastového odpadu nedostatek, a aby pokryli výrobu, musí
část plastového odpadu dovážet. Záměrem společnosti je
postupně rozšiřovat sortiment výrobků a zvyšovat jejich
kvalitu a užitné vlastnosti a zvyšovat podíl zpracovaných
českých odpadních plastů (nutné zvýšit třídění plastů
v domácnostech) a ukončit dovoz ze zahraničí. Činnost
společnosti je ekologicky zaměřena, protože zpracovává
plastové odpady, které by jinak skončily na skládkách nebo
ve spalovnách. Když už plasty musí být, tak je potřebné je
znovu využít, protože se vyrábějí z neobnovitelných
přírodních zdrojů. Na tomto konkrétním příkladu je vidět, že
třídění odpadu je potřebné, a že má smysl.

paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů
spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého
tepelného výkonu 11 kW. Dodržování této povinnosti
kontroluje podle výše uvedeného zákona Městský úřad
Police nad Metují. Městský úřad také na požádání sdělí
oprávněné osoby, které mohou provádět daná měření,
zjišťování a kontroly.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Rozpis lékařů stomatologické
služby na září - říjen 2007
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
13.10. – 14.10.
20.10. - 21.10.
27.10. – 28.10.

Lékař

Tel. č.

MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí

491 582 381

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

491 543 543

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

3.11. – 4.11.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov 491 502 525
10.11. – 11.11. MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov
491 521 839

DSO „Lesy Policka“
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Povinnosti provozovatelů malých
stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, na povinnost danou zákonem
č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, §12 odst.1 písm.f, a to
zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření
účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a
kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů
provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a
to nejméně 1x za dva roky, a odstraňovat zjištěné závady;
tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá

V uplynulém měsíci 25.9. uspořádal DSO Lesy Policka
ve spolupráci se společností Silvaco prezentaci se
zaměřením na chemickou ochranu lesa a další sortiment
používaný v lesním hospodářství.
Akce byla určena pro vlastníky lesů, jejich zástupce,
nebo subjekty pracující v lesním hospodářství. Pozvání
přijalo 30 účastníků od drobných vlastníků až po zástupce
větších majetků a významných firem z Broumovska a
Náchodska.
Sraz účastníků začal v deset hodin na náměstí v Polici
n.Met. odkud se zájemci přemístili na lesní plochu u
Radešova, kde byla prezentace připravena.
Vlastní prezentace měla několik okruhů, v první části
byla předvedena plocha ošetřená herbicidy proti buřeni
v různém stadiu účinku podle druhu používaného přípravku.
V další části byl předveden půdní vrták Pflanzfuchs
s využitím při stavbě oplocenek nebo k výsadbě, podle
druhu použitého vrtáku.
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Při této příležitosti proběhla i předváděcí akce
lesnických oděvů se slevou 25%.
Nedílnou součástí akce bylo občerstvení, při kterém se
rozběhla diskuse na téma (jak také jinak než) lesní
hospodaření. Zpestřením bylo i losování o čepici značky
Banner, kterou si odnesl pan Hrnčíř Petr, zástupce Lesní
společnosti Broumov, a.s.
Jednou s dalších akcí, kterou DSO Lesy Policka
připravuje, bude seminář pro vlastníky lesů o čerpání podpor
z EU pro lesní hospodářství z programu EAFRD, Osa I a
Osa II.
Binar Luboš

nejvíc. Na druhé straně je provoz daleko živější než
v kláštěře, potkávají se zde děti s dospělými, čtenáři z
čítárny se čtenáři knih. To vede k tomu, že budeme muset
všichni být navzájem ohleduplní a dodržovat daná pravidla,
která jsou uvedena ve Výpůjčním řádu knihovny. Pro
začátek bude stačit, když si uvědomíme, že knihovna není
herna a všichni budeme dodržovat u počítačů výzvu: Vážení
uživatelé internetu, hlaste se, prosím, vždy službě
v knihovně (to platí především pro dětské čtenáře).

Půjčovní doba:
Oddělení
pro dospělé
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9 – 17,30
Zavřeno
9 – 17,30

Oddělení
pro děti
12 - 17
Zavřeno
12 - 17

Čítárna
a studovna
12 - 17
9 – 17,30
Zavřeno
9 – 17,30
12 - 17

Knihovna chystá:
ŘÍJEN

Výstava

"Čachtická paní",
aneb po stopách
Alžběty Báthoryové

KNIHOVNA
Knihovna v novém
Konečně. Stěhování skončilo a knihovna je z velké části
přestěhovaná v nových prostorách v Pellyho domech.
V klášteře ještě uklízíme a stěhujeme drobnosti, bez kterých
se provoz obejde a my nikoliv.
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem, kteří
nám při stěhování pomohli . Byla to pro nás pomoc
faktická i psychická podpora. Děkujeme.
Knihovna po náročném Dnu otevřených dveří, kdy nás i
celý dům navštívilo velké množství občanů Policka, otevřela
své dveře čtenářům v pondělí 17. září ve 12 hodin. Všechny
knihy i časopisy byly na svých místech a čekaly na své
čtenáře. Těší nás, že město vybudovalo tak pěkné prostředí
pro knihovnu – instituci, která přispívá ke zvyšování
vzdělanosti obyvatel. Při příležitosti otevření knihovny jsme
pro návštěvníky připravili příležitostný tisk – záložku
s informacemi o všem, co v knihovně můžete najít.
Dovolte, abychom poděkovali tiskárně Grafické závody
Hronov a jejímu vedoucímu, panu Daliboru Hartmanovi za
to, že celý náklad těchto záložek zhotovili zdarma.
Děkujeme.
Provoz v nové knihovně se v lecčems liší od provozu
knihovny v klášteře. Všechna oddělení jsou zde jakoby „na
jednom place“ a návštěvník se musí při první návštěvě
zorientovat, že po vstupu do knihovny na něho hned ve
vstupním prostoru čeká pět počítačů s veřejně přístupným
internetem. Vlevo se nachází dětské oddělení a přímo před
ním je pult oddělení pro dospělé. Z něho se po pravé straně
vstupuje do čítárny a dále do studovny. Tím na jedné straně
má každý návštěvník všechny služby přístupné z centrálního
vstupu. Knihovna se stává poskytovatelkou služeb pro celou
rodinu a my doufáme, že takovýchto čtenářů uvítáme co

Příběh krásné, leč kruté hraběnky, koupající se v krvi
panen, si získal srdce mnoha čtenářů. Ale jak to bylo
doopravdy? Existovala železná panna? Dopřávala si
hraběnka krvavé koupele? Bylo podzemí Čachtic
propleteno podzemními chodbami? Proč nebyla Alžběta
Báthoryová za své zločiny postavena před řádný soud?
Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se na výstavě
dozvíte. K vidění budou fotografie nejen z Čachtic, ale i
dalších hradů na území Slovenska, Maďarska a Rakouska,
na kterých za svého života hraběnka pobývala.
Výstavu připravila Jitka Janečková.
Otevřeno od 1. do 30. 10. 2007
během půjčovní doby knihovny.
Prostory knihovny v Pellyho domech,
Masarykovo nám. 75, Polici nad Metují.

Listopad

Svátek slova
setkání s knihovnou a knihou
12. –14. 11. 2007
12. 11. – setkání dětí – autorů s dospělými autory poezie,
autorské čtení, tvůrčí dílna
13. 11. – setkání autorů poezie z našeho okolí – tvůrčí dílna
- Černá hodinka – večer poezie místních autorů
spojený s autorským čtením
14. 11. – Velká burza knih – ve velkém sále Pellyho
domů uspořádáme burzu knih, kdy si každý bude
moci přinést knihy a sám si je prodat případným
zájemcům. K dispozici budou stoly, na které
knihy bude možno vystavit. Za stůl budeme
vybírat
10,- Kč, vstupné pro každého
návštěvníka bude 5,- Kč. Prodejní ceny knih si
budou určovat lidé sami.
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Prosinec
Na začátku byla otázka Co dělají naši čtenáři, když
zrovna nečtou? A pak se v únorovém čísle Polického
měsíčníku objevila výzva k zapůjčení vašich rukodělných
prací pro výstavku, která se uskutečnila od 26. do 30. března
v knihovně. Ohlas byl velký, výstava se líbila a my mohli
obdivovat opravdu nádherné práce vašich šikovných rukou.
Rozcházeli jsme se s vámi s příslibem, že uspořádáme
výstavku větší v nových prostorách. A ten čas je tu. Rádi
bychom v prvním týdnu měsíce prosince, tedy v čase
adventního rozjímání, uspořádali Výstavu rukodělných prací
v sále Pellyho domů. Ale takováto výstava se nedá
uskutečnit bez vás – tvůrců vší té krásy, u které při pohledu
na ní jihne srdce. Prosíme všechny, kterým pod rukama
vzniká tato krása, aby se o ni podělili s ostatními a vystavili
ji. Během října a listopadu postačí, když se knihovně ozvete.
Předem všem děkujeme a už dopředu se těšíme.
Vaše knihovnice

KINO
Čtvrtek 11.10.2007 v 19.30 hodin

OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
Kdesi v zapadlém koutě blízko hranic přebývá
v opuštěné hájovně muž bohaté minulosti,
který tu pracuje jako cestář.
Tak se před námi ve vzpomínkách odvíjí
příběh pikolíka, který zažil podivuhodný
rozmach a sebevědomí české společnosti,
okouzlení bohatstvím i karnevalem života
v třicátých letech minulého století, stejně jako
pád svého charakteru v období okupace za
druhé světové války i pokoření v době nástupu komunismu. Jeho
rozpomínání na svět žen a na svět bohatství a senzací, na svět
zmatení a ponížení je plné fantazie a neuvěřitelných situací –
aby na konec, po tom co vše viděl, slyšel a poznal, našel jistotu
ve svém srdci a samotě. Hrabalovo dílo a filmový přepis režiséra
Jiřího Menzela je velkou metaforou o českém osudu dvacátého
století.
Hrají: Oldřich Kaiser, Ivan Barnev, Julia Jentsch, Martin Huba,
Marian Labuda, Milan Lasica, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Jaromír
Dulava, Pavel Nový a další...
Režie: Jiří Menzel

Hořká komedie. České znění (120 min, film ČR)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 50,- Kč *
*************
Čtvrtek 18.10.2007 v 19.30 hodin

WARHOLKA

Slíbil jí, že z ní udělá hvězdu, jakou
vždy chtěla být. Svůj slib splnil beze
zbytku. Zaujala ho okamžitě, jakmile
poprvé přišla do jeho ateliéru v bývalé
továrně na klobouky. Díky své
neobyčejné
kráse
a
nepřehlédnutelnému charismatu, se
mladá Edie Sedgwick stala takřka přes
noc ikonou pro tisíce lidí. V polovině
šedesátých let plnila titulní stránky
prestižních módních časopisů, plátna kin a byla samozřejmě
také ozdobou snad všech večírků. Konec její kariéry i života
přišel ale stejně rychle a brzy, jako její závratný vstup do

světel reflektorů. Ocitla se ve společnosti nejhorší spodiny.
Věčně opilá, věčně zfetovaná, věčně bez peněz. Nedokázala
se o sebe postarat a všichni se k ní obrátili zády. Přestože
zemřela v pouhých 28ti letech, svět na ni nezapomněl.
Nejméně dvě písně Boba Dylana jsou prý právě o ní, skupina
The Cult pro ni také složila píseň a ve videoklipu dokonce
použili originální Ediiny fotografie...
Hrají: Sienna Miller, Guy Pearce, Hayden Christensen
Režie: George Hickenlooper

Drama. České titulky.(90 min, film USA)

Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné: 50,- Kč
*************
Čtvrtek 25.10.2007 v 17.30 hodin

SIMPSONOVI VE FILMU
Jeden z nejúspěšnějších televizních
seriálů se konečně dočkal prvního
celovečerního filmového zpracování.
Populární rodinka Simpsonových ze
Springfieldu
bude
tentokrát
čelit
globálním výzvám a Homer provede
nejhorší věc svého života.
Na filmu pracují stejní tvůrci jako na
televizním seriálu a tak se fanoušci
dočkají většiny svých oblíbených postav.
Zápletku však tají do poslední chvíle. Seriál, který již několik
let úspěšně uvádí i Česká televize, si u diváků vydobyl
výlučnou pozici především díky kombinaci černého a
situačního humoru. Ten samozřejmě ve filmu nebude chybět
a už první zveřejněné záběry vyvolaly lehkou kontroverzi.
Zejména ten, kde je Bart poprvé za svou kariéru nahý.
V českém znění: Homer (Vlastimil Zavřel, Marge (Jiří
Lábus), Bart (Martin Dejdar), Líza (Helena Štáchová)
Režie: David Silverman

Animovaná komedie. Český dabing.(85 min, film USA)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 40,- Kč

*************
Čtvrtek 1.11.2007 v 19.30 hodin

GOYOVY PŘÍZRAKY
Příběh se odehrává v roce 1792, kdy Goya
nastoupil na španělský královský dvůr jako
dvorní malíř. Je založen na vztahu Goyi a
jeho múzy Ines. Třetí zásadní postavou
velkého dramatu je Goyův přítel, katolický
mnich Lorenzo. V časech, kdy se Evropou
jako morová nákaza šířila francouzská
revoluce, posílila katolická církev ve
Španělsku svou moc znovuobnovením inkvizice, což mělo
zastrašit obyvatelstvo toužící po revoluci a absolutní
nezávislosti na jakékoliv despotické autoritě.
Velký zlom v Goyově životě nastane, když je Ines obviněna
z kacířství a po vykonstruovaném procesu na mnoho let
uvězněna. Za vším stojí lstivý Goyův přítel Lorenzo, jehož
city vůči Ines nebyly opětovány.
Po mnoha letech se Goya seznamuje s dalším potenciálním
objektem pro realizaci svého talentu, mladičkou prostitutkou
Alicií. Až později zjistí, že je to dcera Ines. Goya se dozvídá o
znásilnění a pravdu o otci Alicii.... Lorenzovi.
Hrají: Javier Bardem, Natalie Portmon, Stellan Skarsgard
Režie: Miloš Forman

Drama. České titulky.(114 min, film USA)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné: 50,- Kč *
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Čtvrtek 15.11.2007 v 19:30 hodin

MEDVÍDEK

Příběh zasazený do současné Prahy vypráví
osudy tří kamarádů, kteří se znají už od
školních let. Mají k sobě velmi blízko,
vzájemně se se svými rodinami navštěvují a
jejich vztahy se zdají být idylické. Málokdo
z jejich okolí, včetně jejich žen, však tuší,
že všichni z nich mají tajemství, která
zásadně ovlivní jejich další smiřování. Co se
stane, když přetvářky tajnosti a lži vyjdou na povrch? Vydrží
jejich přátelství a manželství? A existuje takové kamarádství i
mezi ženami?
Medvídek vypráví skutečné příběhy skutečných lidí. S lehkostí
komedie nám ukazuje různé způsoby řešení manželských
kotrmelců, vzpour a rozletů.
Hraji: Aňa Geislerová, Roman Luknár, Jiří Macháček, Táňa
Vilhelmová, Ivan Trojan, Nataša Burger, Zuzana Fialová,
Klára Issová
Režie: Jan Hřebejk

Černá komedie. České znění.(98 min, film ČR)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 50,- Kč *
PŘIPRAVUJEME:

vždy v úterý

20.11.2007 v 17.30 hodin
27.11.2007 v 17.30 hodin
4.12.2007 v 19.30 hodin
11.12.2007 v 19.30 hodin

RATATOUILLE
MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU
ŠÍLENÍ
GYMPL

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

DIVADLO

60. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
od 28.9. do 27.10.20O7, foyer Kolárova divadla
Milan Schirlo:

BENÁTSKÉ ZASTAVENÍ

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: 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: 70,- / 60,- / 50,- Kč *
Předprodej od 1.9. do 18.10.2007.
******************************************
Sobota 27.10.2007 v 19.30 hodin

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 se v příběhu neobjevily nové okolnosti,
situace, se kterými Shakespeare nepočítal; a nakonec i
překvapivé rozuzlení.
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 *
Předprodej od 1.9. do 25.10.2007.
******************************************
Pátek 7.12.2007 v 19.30 hodin
(repríza v sobotu 29.12.2007 v 19.30 hodin)

výstava fotografií z karnevalu v Benátkách

Divadelní spolek Kolár Police nad Metují uvede hru Michala
Viewegha

******************************************
Neděle 14.10.2007 v 16.00 hodin

BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA

Malé divadélko Praha uvede pohádku na motivy J. Trnky

ZAHRADA
(Branka zamčená na knoflík)
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.
Loutky - řezané marionety.
Vhodné pro děti od 4 - 10 let.

Vstupné: dospělí 50,- Kč / děti 25,- Kč
Předprodej od 1.9. do 11.10.2007.

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

Báječná léta pod psa jsou nejznámější, nejprodávanější a
zdaleka nejlepší (dle tvrzení kritiků, kteří jsou jinak vůči
jejímu autorovi velmi předpojatí až agresivně nepřátelští)
kniha nejznámějšího, nejprodávanějšího a zdaleka ne
nejlepšího (dle tvrzení kritiků viz výše, se kterým já osobně
nesouhlasím) soudobého českého spisovatele Michala
Viewegha.
Poprvé byla vydána v roce 1992 a pokud to nevíte (což
se mi zdá málo pravděpodobné) je o více méně průměrné
české rodině a jejích osudech, které prožívala v letech
sedmdesátých až devadesátých.
Je to kniha více méně humorná, vtipná a zcela bez
mindráků a zapšklosti. (A mimochodem: v roce 1997
nádherně zfilmována P.Nikolaevem pod stejným názvem.)
To ale neznamená, že není smutná, tragická a
nostalgická. To ale neznamená, že její hrdinové nejsou
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směšní, ukňučení, zbabělí. Občas. Občas taková je, občas
takoví jsou. Zrovna tak jako byla léta sedmdesátá,
osmdesátá,
devadesátá
prožitá
v Československé
socialistické republice. Prosím ještě jednou za povšimnutí:
socialistické.

Moc dobře si to pamatuji, narodil jsem se totiž jen o tři
roky později než M.V. a zrovna tak jako on jsem žil celý svůj
dosavadní život v české kotlině. Zatraceně dobře si to
pamatuji a vím o čem je řeč.
A pak jsem objevil divadelní adaptaci Báječných let od
I.Krobota a P.Oslzlého z divadla Husa na Provázku a řekl si,
když to „funguje“ v knížce, tak proč ne na divadle?
Trochu jsem si pohrál s jejím textem a kladl důraz na
větší realističnost scén a naopak omezil specifickou poetiku
„Provázku“.
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…

Jaroslav Souček

Hrají: Jiří Škop, Lenka Voborníková, Jiří Trnovský, Květa
Vídeňová, Filip Kovařík, Jan Antl, Hana Klapkovská,
Ivana Richterová, Petr Scholz
Režie: Jaroslav Souček

Vstupné: 70,- / 60,- / 50,- Kč *
Předprodej od 1.9. do 29.11.2007

Více informací o uvedených divadelních hrách se dočtete
v programu, který vyjde během září a bude k dostání na
Informačním centru v Polici nad Metují.

Změna programu vyhrazena.

Sleva 50% na * označené programy
po předložení průkazu ZTP a ZTP/P.
Průkazy předložte při koupi i kontrole vstupenek.
Na jednotlivé akce je předprodej vstupenek zajišťován
v Infocentru na radnici (od 1.10. v Infocentru v Pellyho
domech)
na Masarykově náměstí v Polici nad Metuji.
tel.: 491 421 501, 728 267 377
e-mail: vlachova@policko.cz, kultura@policko.cz
www.meu-police.cz, www.policko.cz
Vstupenky je možné rezervovat předem na všechny
inzerované akce (tzn. ode dne jejich uveřejnění ve
zpravodaji, na plakátech, webových stránkách, v kulturním
přehledu apod).

Polické divadelní hry se uskuteční s finanční
podporou Královéhradeckého kraje.

Letní turistická sezona 2007
v polickém infocentru
A letní turistická sezona je opět za námi. Za dobu od
května do září navštívilo turistické informační centrum přes
dva tisíce turistů a lidí, kteří potřebovali poradit. Největší
návštěvnost jsme zaznamenaly v prázdninových měsících
(červenec a srpen). K letošním novinkám v oblasti
propagačních
materiálů
patří
brožurka
s názvem
„Broumovské stěny nás nedělí“, která vyšla v pěti
jazykových mutacích (česky, polsky, německy, anglicky a
holandsky). Dále je to propagační materiál „Broumovsko:
tipy na výlet I.“., kde turisté naleznou mapku s podrobnými
popisy 15 tipů na výlet za méně známými a navštěvovanými
oblastmi Broumovského výběžku. Poslední staro-novou
novinkou jsou ručníky s motivem radnice v pěti barvách,
které se prodávaly při příležitosti otevření Pellyho domů
16.září 2007. Ručníky je stále možno v infocentru zakoupit
za cenu 50,- Kč.
Od 8. října 2007 se turistické infocentrum přestěhuje do
nových prostor v Pellyho domech (přízemí, 1. dveře vlevo).
Ve stejných prostorách naleznete i kancelář kulturní
referentky Radky Vlachové, kde bude možno si zamlouvat a
kupovat lístky do divadla a na další kulturní akce.
V nejnutnějších případech (z důvodu nemoci atd.) bude
provoz kanceláře přesunut do 3. nadzemního podlaží
v Pellyho domech, do kanceláře Centra kultury a
vzdělávání. O této skutečnosti Vás bude informovat cedule u
vstupu do budovy.
Otvírací doba (Kultura a Infocentrum Police nad Metují):
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 17:00 (polední přestávka 11:30 – 12:00)
8:00 – 15:00 (polední přestávka 11:30 – 12:00)
8:00 – 17:00 (polední přestávka 11:30 – 12:00)
8:00 – 15:00 (polední přestávka 11:30 – 12:00)
8:00 – 15:00 (polední přestávka 11:30 – 12:00)

Kontakt:
Kultura a infocentrum Police nad Metují
CKV Pellyho domy
Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují
www.policko.cz
e-mail: infocentrum@policko.cz, kultura@policko.cz
tel.: 491 421 501
Jana Jenková a Radka Vlachová

Poděkování
Rády bychom poděkovaly Ivaně Richterové a Janě
Jenkové za jejich dobře odvedenou práci, kterou věnovaly
našemu Informačnímu centru v uběhlé letní sezoně.
Radka Vlachová a Jana Rutarová
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OSTATNÍ AKCE V KOLÁROVĚ DIVADLE
DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Pondělí 15.10.2007 v 9.00 a 10.45 hodin

Hodina zpívání ve zvěřinci

Dětský pořad skladatele Jaroslava Uhlíře
Hodinový komponovaný program určený pro malé i velké uši,
ve kterém si děti i dospělí mohou se samotným autorem za
jeho klavírního doprovodu zazpívat známé písně s texty
Zdeňka Svěráka jako jsou „Není nutno“,“Každý den“ atd.,
které jsou známé především z populárního televizního
programu „Hodina zpěvu“.
Vstupné: 35,- Kč
********************

TAJEMSTVÍ POUŠTĚ
strhující diashow plná barev, tvarů, světla a
slunce - Kateřina a Miloš Motani

Kolárovo divadlo Police nad Metují
Neděle 21. 10. 2007 v 18.00 hod

Vydat se ale do takového kaňonu může být dost nebezpečné.
Stačí, aby se strhla prudká průtrž mračen, třeba i na míle
daleko. Voda pak nečekaně rychle naplní veškerá koryta a
strhne sebou všechno, co jí stojí v cestě. Některé kaňony
jsou tak úzké nebo těžko průchodné, že z nich pak není
úniku. V jedné z těchto soutěsek došlo dokonce před
několika lety k velkému neštěstí, kdy při náhlé přívalové
vodě zahynulo jedenáct lidí.
Kráse těchto kaňonů přesto nelze odolat. Světlo
pronikající štěrbinou do jejich nitra dává skalním stěnám
magický nádech. Přímo před očima se odehrává
neuvěřitelná hra světla, tvaru a červené barvy pískovce.
Barevné světelné obrazy, ke kterým mezi červenými
pískovcovými stěnami dochází, se neustále mění. Přestože
některé soutěsky nejsou nijak zvlášť dlouhé, je možné tady
objevit nepřeberné množství fotografických motivů.
Osvětlení skalních stěn se mění nejen během dne, ale i
během celého roku. Zatímco na podzim světlo do některých
soutěsek sotva pronikne, v období, kdy je slunce hodně
vysoko, se skalní stěny rozehrají těmi nejsytějšími barvami přes modrou, nachovou, fialovou, rezavou, oranžovou,
žlutou až po ohňově červenou. Někde vznikají dokonce i
magické světelné sloupce. Pak se hluboko v nitru skály děje
cosi nadpozemského. Potom se něco těžkého a hmotného
setkává s něčím lehounkým a jemným jako jsou sluneční
paprsky – pak říkáme, že se „Nebe dotýká se Zemí“.
Některé soutěsky jako například Antelope Canyon, který se
nachází na rozhraní Utahu a Arizony, jsou známé a o jiných
se zase moc neví, nemají někdy dokonce ani jména a tak si
je často pojmenováváme sami – jako například „Kaňon
těsně na tělo“, „Kaňon na plavky“, ... . Pojmenováváme si
také světelné obrazy ... .

Do těchto soutěsek se můžete spolu s autorskou dvojicí vydat
prostřednictvím ojedinělé diashow „Tajemství pouště“,
promítané nejmodernější digitální technikou.

Předprodej vstupenek

Informační centrum, Pellyho domy, Masarykovo náměstí 75,
Police n. M., tel. 491 421 501
Vstupné: Kč 100,Diashow Tajemství pouště byla jako nejlepší přednáška
oceněna cenou cestovatelů HANZELKY A ZIKMUNDA
na prosiměřickém festivalu CESTY 2006.

Skalním soutěskám na jihu Koloradské plošiny se anglicky
říká slot canyons. Bývají až několik desítek metrů hluboké a
široké jen několik málo metrů. Někde stačí rozpažit jen své
ruce a člověk se může dotknout obou protilehlých stěn.

Manželé Kateřina a Miloš MOTANI žijící v Rakousku se již
řadu let věnují fotografování. Jejich tvorba je zaměřená na
detailní vystižení různých podob, forem, tvarů a barev
přírody. Jejich fotografie překvapují nejen vysokou
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technickou kvalitou, ale hlavně svojí atmosférou zachycující
pomíjivé okamžiky hry světla a stínů, které příroda nabízí.
Tématicky se dvojice Motani zaměřuje zejména na oblasti
pouští a polopouští. Ojedinělou diashow prezentují s
úspěchem jak v České republice tak i v zahraničí. Díky
nejmodernější digitální technice se vydáte na cestu společně
s nimi.
Diashow vás zavede na jihozápad USA. Úchvatné
fotografie ze známých i odlehlých částí Kalifornie, Nového
Mexika, Arizony a Utahu jsou doprovázeny HUDBOU
inspirovanou indiánským etnikem doposud žijícím na tomto
území a českým komentářem Kateřiny Motanové. Po
shlédnutí jedinečného fotografického pásma možná i vy
odhalíte TAJEMSTVÍ pouště a poznáte, jak rychle dovede
poušť vyvolat závislost, které se mnozí nezbaví po celý
život...
Více informací:
www.motani.eu, www.hedvabnastezka.cz/archiv/kdyz-senebe-dotyka-zeme

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
Středa 24.10. 2007 ve 14.30 hodin

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
VII. ročník

PELLYHO DOMY
Přednáška

NÁVRAT KE ZDRAVÍ
přírodní cestou – moudře za zdravím a vitalitou
účinky tibetských receptů starých 5000 let

Pellyho domy, učebna č. 306
(3. nadzemní podlaží)
Čtvrtek 18. 10. 2007 v 18.00 hod
O svých zkušenostech a výsledcích v oboru celostní
informativní a čínské medicíny přednáší František Kouba
z Hradce Králové
Vstupné Kč 30,-

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ

Posezení s lidovou vypravěčkou z Podkrkonoší.
******************* *******

přehlídka dobrodružných,
extrémních,
adrenalinových
a
cestopisných filmů

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
VII. ročník

8. – 11. 11. 2007,
Pellyho domy

Slávka Hubáčková

Středa 14.11. 2007 ve 14.30 hodin

Jiří Malík

Sokol stěhovavý. Čištění povrchových vod
(vegetační čistírny). Dataprojekce.

CO SE CHYSTÁ…
2. prosince 2007 ve 14 hodin
Pellyho domy - sál

Maškarní rej pro děti
*******************************

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

29. prosince 2007 v 19:30 hodin
Kolárovo divadlo

Báječná léta pod psa (repríza)
Divadelní spolek Kolár Police nad Metují
*************************************

Druhý listopadový víkend bude sál Pellyho domů patřit
všem příznivcům adrenalinových sportů, dobrodružství,
pobytu v přírodě a cestování. Čtyři dny plné jedinečných
filmových snímků a besed nabídne již pátý ročník
Mezinárodního festivalu outdoorových filmů (MFOF), který
ale do Police nad Metují zavítá letos poprvé.
Festival, jehož hlavním pořadatelem je ostravská CK
Turistika a Hory, je putovní a od října do prosince proběhne
celkem v devatenácti městech České republiky v Královéhradeckém kraji to jsou Police nad Metují a Hradec
Králové.
Celkem proběhne šest filmových bloků, ve kterých se
objeví filmy soutěžní i nesoutěžní, rozdělené do čtyř kategorií
(dobrodružný a extrémní sportovní film, horolezecký a

horský film, dobrodružné vodní sportovní filmy, cestopisné
filmy)

Doprovodný program tvoří tři besedy – v pátek 9. 11.
(od 17,30 hod) Jiří Mára prostřednictvím svého objektivu a
vyprávění představí Nový Zéland. Cestu absolvoval společně
se svým synem Jirkou, který je trvale upoután na invalidní
vozík. Touto cestou chtějí dát motivaci všem, kteří o naplnění
svého životního snu musí těžce bojovat.
V sobotu (od 17,30 hod) zavítá do Police n. M. Juraj
Kaman – cestovatel, fotograf, autor mnoha reportáží a
článků.
Bude vyprávět o největší zemi světa – Rusku. O Moskvě,
Petrohradu, Soloveckých ostrovech a mnoha dalších
zajímavých místech.
Poslední beseda bude o plavbě okolo světa, kterou
absolvovala česká posádka na napodobenině korábu ze
šestnáctého století. Plavba trvala více než pět let a během
vyprávění Ivan Orel přiblíží nejen cestu, ale i stavbu lodi a
osudy posádky.
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Celý festival bude doplňovat výstava s názvem „Pouště
světa“. Prostřednictvím barevných fotografií představí
cestovatel Juraj Kaman pouště Afriky, Asie a Ameriky.
Podrobný program jednotlivých dnů je k dispozici na
www.policko.cz. Dále bude možné zakoupit si katalogy - v
letošním roce navázal MFOF spolupráci s benefičním
projektem EMIL, určený handicapovaným dětem. MFOF
podpoří Emila v rámci propagace a také finančním darem z
prodeje katalogů, které letos budou za symbolickou cenu
10,- Kč. Katalog si budete moci zakoupit v místě promítání.

www.policko.cz
I nadále nabízíme touto cestou spolupráci a
propagaci na www.policko.cz:
Pořadatelům akcí – uveřejnění akce v kulturním kalendáři:

Termín – název – druh akce (kulturní, společenská, sportovní
atd.) – Bližší informace – vstupné – Kontakt na pořadatele
atd.

Ubytovatelům a stravovacím zařízením – uvedení základních
informací: Název – Adresa – Kontakty Kapacita zařízení -

Služby apod.

Firmám z Police n. M. a okolí – uvedení základních informací:

Název firmy - Předmět činnosti (podnikání) - Kontaktní údaje
(telefon, fax, e-mail, www stránky)

Od Pellyho domů bylo možné dojet kočárem k Vebě,
kde se také konal Den otevřených dveří.
Krátce po 17. hodině, po salvě Ostrostřelecké gardy
polické, byla přestřižena páska a zahájen provoz Pellyho
domů. Nad náměstí se vznesl papírový ohňostroj a na sále
proběhl společenský večer s ukázkou společenských tanců,
bublinovou show Václava Strassera a vystoupením týnišťské
kapely Zakoplaho Band.

Zasílejte na ckv@policko.cz
Zájemci o pravidelné zasílání novinek o kulturních a
společenských akcích, o dění na Policku apod. (e-mail bude
rozesílán cca 1 x týdně) mohou zasílat své kontaktní údaje –
jméno, příjmení a e-mailovou adresu - na
novinky@policko.cz.

Jana Rutarová a Radka Vlachová

Den otevřených dveří
Pellyho domů

V neděli 16. září, za krásného počasí, byly pro veřejnost
poprvé otevřeny Pellyho domy. O jejich prohlídku byl po
celé odpoledne značný zájem, místy o sebe lidé téměř
klopýtali.
Bylo možné prohlédnout si celý objekt - nové
informační centrum, studovny, knihovnu, společenský sál,
bistro, terasu s výhledem na náměstí a provizorní kavárnou
a další prostory.
Den otevřených dveří doprovázel také bohatý program,
který se setkal se značným ohlasem veřejnosti: na
společenském se představil Velký dechový orchestr z místní
základní umělecké školy a Big Band z Hronova. Pobyt na
venkovní terase zpříjemňovala skupina Kamarádi osady 5.

Foto: Oldřich Jenka
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Podzimní výstava
Ve dnech 21. a 22. 9. probíhala na sále Pellyho domů
Podzimní výstava.

Přestože se jednalo o „zkušební“ akci, podařilo se zaplnit
celý sál – k vidění byly myslivecké trofeje, houby, práce
dětí ze škol a mateřských školek, kaktusy, výpěstky
zahrádkářů atd. Výstava byla hojně navštívena a s největší
pravděpodobností ji v příštím roce zopakujeme.
Děkujeme touto cestou všem vystavovatelům a také
všem členům Senior klubu Ostaš, kteří se během pátku a
soboty podíleli na hlídání výstavy.

Radka Vlachová

Z polické mateřinky…
Prázdniny jsou za námi a naše školička nás přivítala
odpočinuté, opálené, veselé a plné nových zážitků, v čele
s novou paní ředitelkou Danou Balákovou, kterou tímto u
nás vítáme a věříme, že se jí u nás a s námi bude líbit.
V letošním školním roce máme v provozu všechny čtyři
třídy naší školky:
1) třída Sluníček (děti ve věku 3 – 4 roky)
- pí uč. Rajsová, Baláková
2) třída Zvonečků (děti ve věku 3 – 4 roky)
- pí uč. Hornychová
3) třída Berušek (předškolní děti ve věku 6 – 7 let)
- pí uč. Šimková, Kleinerová
4) třída Kopretin (děti ve věku 5 – 7 let)
- pí uč. Suchomelová

Pro některé děti byl přechod do jiné třídy změnou, ale po
několika dnech si zvykly a našly si v nové třídě také nové
kamarády.
Třídy Sluníček a Zvonečků, kde jsou nejmladší děti, se
v průběhu září seznamovaly se školkou – se svými
značkami, s tím, jak to ve školce chodí během dne, kdy
chodíme na procházky, kdy svačíme a obědváme, kdy
spinkáme, kam uklízíme hračky… I když se jedná o spoustu
nových věcí a návyků, děti vše zvládají na jedničku. Jen
chůze venku nám dělá ještě trochu problémy, ale věříme, že
i to se časem naučíme. V září jsme také pracovali podle
těchto tématických celků:
1) Plyšová hračka vypráví – čas ve školce s námi
prožívala i naše plyšová zvířátka
2) Barevné podzimní povídání - povídali jsme si o
všem, co je kolem nás v podzimní přírodě: šišky,
houby, šípky, kaštánky, listy... Vyráběli jsme
papírové šípky, tancovali a zpívali houbičkový
taneček…
3) Ježeček Bodlinka a podzimní sluníčko – ekologické
téma zaměřené na změny v přírodě, na sbírání plodů
podzimu a povídání si o zvířátkách v přírodě, co
dělají na podzim a čím a jak jim mohou i děti
pomáhat.
Třída Berušek – třída předškoláků zahájila v září svůj
třídní vzdělávací program celkem „Víš, kdo je můj
kamarád?“ Děti se vzájemně seznamovaly s kamarády,
s učitelkami, s novým prostředím a hračkami. 15. září
přivítaly děti v Obřadní síni v Polici nad Metují nové
občánky zarecitováním nových básniček.
Hned od začátku školního roku vedeme děti k
ochraně životního prostředí tzv. ekologickou výchovou.
Pomáhá nám skřítek Javorníček, který bydlí v javoru na
školní zahradě, ale občas zavítá i do školky mezi děti.
Všímá si jejich chování v přírodě, v zimě jejich péče o
zvířátka a vede je ke sběru přírodnin, ze kterých následně
děti tvoří různé výtvory. Zručnosti dětí jsme využili při
vytváření výrobků na podzimní výstavu v Pellyho domech
dnů 21.9 – 22.9.2007. Pěkné podzimní počasí využíváme
k činnostem na školní zahradě, nebo k vycházkám po okolí
mateřské školy. Skřítek Javorníček dohlíží na dodržování
těchto pravidel, kterými se řídíme jak v přírodě, tak při
pobytu v mateřské škole:
-

po celý rok jíme vitamíny, abychom byli zdraví
šetříme vodou při mytí rukou a čištění zubů
šetříme papírem: využíváme odstřižků a starý papír
dáváme do sběru
vytváříme herbář
třídíme odpad, čehož využíváme při různých činnostech
neodhazujeme odpadky
nelámeme větve stromů a keřů, zbytečně netrháme
květiny
v přírodě nekřičíme a neplašíme zvířátka

Konec září jsme věnovali rodině, hlavně babičkám a
dědečkům, kteří slaví 1. října svátek – Den stáří. Děti
donesly fotografie z rodinného alba, o nichž jsme si
následně povídali. Navštívili jsme také Domov důchodců
v Polici nad Metují. Pro seniory jsme měli připravený
program plný básniček a písniček a také jsme jim předali
malé dárečky pro potěšení. Děti si za odměnu odnesly „něco
dobrého“. Tímto děkujeme zaměstnancům za vstřícné přijetí
a příjemný průběh návštěvy.
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Také děti ve třídě Kopretin se seznamovaly s novými
kamarády, učitelkami, personálem a prostředím třídy.
Kreslily, stříhaly a lepily výrobky na výstavu do Pellyho
domu. Na vycházkách pozorovaly měnící se přírodu koncem
babího léta. Při hře používaly různé přírodniny, ze kterých
skládaly obrázky a vytvářely různé stavby. V přírodě si
zasportovaly a zajímaly se také o práci na poli před
nadcházejícím podzimem a zimou.
Poslední týden v září se rodiče sešli s pí učitelkami a
paní ředitelkou na schůzkách rodičů, kde se mohli seznámit
s akcemi, které v letošním školním roce chystáme.
Věříme, že se při vzájemné spolupráci určitě povedou!
„Padá listí z oblohy
šnečkům přímo pod nohy.
Oni potom potají
pod listy si spinkají.“
Dana Baláková, ředitelka MŠ

Základní umělecká škola informuje

ZŠ a MŠ Police nad Metují
Další školní rok začal i v Bezděkově
V pondělí 3. září začal další školní rok.
Nejmenší prvňáčky v tento významný den doprovodili
do školy rodiče, starší děti již cestu velmi dobře znají.
I letos děti přišel přivítal pan starosta Maroul. Do nového
školního roku jim popřál hodně úspěchů a jen samé
jedničky.
Přivítala je také paní vychovatelka Mohelníková, která
se o děti bude starat po vyučování.

Hned první školní den jsme také měli vzácnou návštěvu
z Police nad Metují – přijela za námi paní starostka
Seidlmanová, místostarosta pan Kadidlo a pan ředitel školy
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Nývlt. I oni všechny děti ve škole přivítali a popřáli jim
hodně úspěchů.
V letošním roce máme v naší škole 4 nové děti v první
třídě, 6 žáků v druhé třídě a 7 dětí ve třídě třetí.
Všem přejeme, ať se jim daří a aby jim školní rok co
nejrychleji utekl.

Na jednotlivých stanovištích děti získávaly razítka do
celkové soutěže. Její losování mělo proběhnout až večer.
Případní výherci budou telefonicky kontaktováni.
Škoda, že program byl časově hodně náročný a my
museli hned po obědě odjet domů. Vzhledem k pěknému
počasí by nebyl problém zde strávit den až do večera.

Opět jezdíme plavat

Beseda s pracovnicí PPP

Letos již od prvního týdne školy opět absolvujeme
výuku plavání v náchodském plaveckém bazénu pod
vedením plavecké školy DENA.
Školáci opět jezdí všichni. Někteří z nich už třetím
rokem. Pro ně je výuka letos bohužel dražší, neboť již
nedostávají dotace na autobusovou dopravu. Přesto jsme
rádi, že tuto možnost mají. Stále je totiž co zlepšovat.
I letos s námi jezdí díky pochopení rodičů deset dětí
z MŠ. Přes velký zájem rodičů však máme počet dětí z MŠ
omezen, mohou se zúčastnit pouze nejstarší.

Drakiáda
Podzim je v plném proudu a draci v komorách i kůlnách
zbytečně dlouho zahálely. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli
uspořádat pro nás již tradiční DRAKIÁDU.
Vzhledem k různým aktivitám, zaneprázdněnosti i
vrtkavosti počasí, jsme jako nejlepší vhodný termín vybrali
úterý 2.října.
Počasí se sice, dá se říci, vydařilo (zpočátku bylo pod
mrakem a nepršelo), jedna chybička, hodně podstatná, se
však přece jen vloudila – nefoukal vítr. Přesto se nás sešlo
opět poměrně hodně, ve startovní listině bylo přihlášeno 26
draků.
Všichni účastníci se velmi snažili, aby jejich svěřenci
vzlétli. Snahy mnohých však byly marné. Přesto se podařilo
několik draků do vzduchu dostat. Ptáte se: Jak? Jednoduše.
Důležitá byla dobrá kondice a rychlé nohy. Ten, kdo měl
tyto dispozice a odvahu, svým rychlým během donutil draka
alespoň na chvíli ve vzduchu pobýt. Běda, když došel dech
nebo síly. Draci hned okamžitě klesli zase k zemi. Tato
obětavost soutěžících nás přivedla na zavedení nové
kategorie – BĚŽEC.
Naše pokusy přerušil o půl páté drobný déšť. Společně
jsme se tedy vydali popít trochu čaje, zamlsat si na
sušenkách a vyhodnotit naše snahy. A protože jsme se
všichni na pořádné pouštění hodně těšili, rozhodli jsme se,
že dáme drakům ještě jednu možnost a uspořádáme
DRAKIÁDU č. 2, která v případě pěkného počasí proběhne
ve středu 10.října. Pevně doufáme, že napodruhé to vyjde.

Den zemědělství
V pátek 14.9.2007 vyjela škola z bezděkovského
pracoviště na „Dožínky“ do Hradce Králové.
Děti zde měly možnost se seznámit například s chovem
koz a ovcí, jejich různými druhy. Viděly, jak se ovce stříhají
strojkem i ručně (ty odvážnější si mohly zkusit trochu i
zastříhat), dále pak viděly, jak se vlna zpracovává. Prohlédly
si koně, dravé ptáky, psy se štěňaty, seznámily se se
zajímavostmi královéhradeckého kraje. Na vlastní oči
viděly, jak to vypadá uvnitř úlu a skoro všichni našly i
královnu. Prohlédly si spoustu druhů jablek. Zasoutěžily si
při praktickém třídění odpadů (zde je soutěže zaujaly ze
všeho nejvíce). Pohladily si prasnici s malými selátky a
viděly všechny druhy domácích zvířat, různé druhy holubů.

Ve středu 3.října jsme uspořádali besedu s pracovnicí
PPP v Náchodě, paní PhDr. Rejtarovou. Beseda byla určena
rodičům dětí před nástupem do MŠ nebo již navštěvujících
MŠ. Možnost zúčastnit se jsme nabídli i rodičům z MŠ
Velké Petrovice.
Beseda byla zaměřena na tato témata:
- co mají děti umět před nástupem do MŠ
- problémy, které se mohou vyskytnout ve spojitosti
se začátkem návštěvy MŠ
- předškolák v MŠ
Prostor byl i pro případné dotazy rodičů.
Atmosféra besedy byla příjemná a pohodová, zúčastnilo
se celkem sedm maminek (počítáme-li i paní učitelku, která
má též děti v tomto věku).
Paní doktorce Rejtarové mnohokrát děkujeme za její
povídání i ochotu, a těšíme se na další spolupráci.
Marie Vaisarová

M Ě S TS K Ý Ú Ř AD a KO M ISE P R O OB Ř AD Y A SL AV N O S TI

V POL ICI NAD METUJÍ

Vás srdečně zvou na

VZPOMÍNKU NA ZESNULÉ
K TER Á SE B U D E K ONA T V U RN O VÉM H ÁJ I N A M Í ST NÍ M
HŘBITOVĚ

D NE 27. ŘÍJN A 2 007 V 10.00 HO DIN
K úč as ti na pi etní m a ktu, uc tění pa má tky zemř elýc h,
zv eme š ir o ko u ve ř e jn o s t .
KOM ISE PRO O BŘA DY A SL AVN OS TI
v Polici nad Metují

STATISTIKA
K 30.9.2007 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4284 obyvatel.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V SOBOTU 15. 9. 2007
BYLI PŘIVÍTÁNÍ TITO OBČÁNCI
Kryštof Čech
Michaela Citová
Anežka Rückerová
Matěj Semerák
František Šrámek
Jakub Kratochvíl
Anna Ticháčková

Veronika Doležalová
Tomáš Linhart
Stanislav Švarc
Pavlína Strnadová
Martin Gregar
Jáchym Binar
Adéla Pohlová
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SŇATKY
Do stavu manželského v září vstoupili:
David Hlavatý a Lucie Němečková
Karel Bartošovič a Zuzana Končická
Roman Sýkora a Ivana Nýdrlová
Jaroslav Vrabec a Andrea Drejslová

Podej ruku…daruj
krev…zachraň život!!!
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás touto cestou oslovili, zda byste se nechtěli
i Vy stát pravidelnými dobrovolnými dárci krve a pomoci tak
těm, kteří se dostali do těžké životní situace. Při té příležitosti
bychom Vás rádi pozvali na:

a jeden pár, který si nepřeje být jmenován

DEN PRO PRVODÁRCE

Gratulujeme a přejeme štěstí

na Transfuzní stanici v Náchodě
ve středu dne 10. října 2007

JUBILEA
V ZÁŘÍ 2007 oslavili životní jubilea:

70 let

80 let

85 let

pan Horst Schirlo
paní Danuše Šefcová
pan Zdeněk Kuchta
pan Václav Dubišar
paní Marie Kollertová
paní Anna Kratěnová
pan Zdeněk Řehák
paní Veronika Davidová
paní Olga Ducháčková
paní Marie Pohlová
paní Marie Doležalová
Paní Miluška Pavlů

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.

DOKLADY
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.

VÝZVA K VÝMĚNĚ
ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ !!!!
Na základě oznámení Ministerstva dopravy upozorňujeme
na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1.
července 1964 do 31. prosince 1993. Bližší informace
naleznete na úřední desce, případně přímo na odboru
dopravy Městského úřadu v Náchodě.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny
řidičských průkazů spojeny s dlouhým čekáním ve frontách.
Nezapomínejte, že řízením vozidla bez platného
řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku.
Proto s výměnou řidičských průkazů neotálejte!
Dagmar Hambálková, matrikářka

Přijďte všichni, kdo jste dosud nedarovali krev a je Vám
alespoň 18 let, rozšířit řady dobrovolných dárců krve.
V poslední době se začíná projevovat nedostatek krevních
přípravků, a proto směřuje naše prosba i k Vám. Věříme, že
Vám není lhostejný osud vážně nemocných lidí a pomůžete.
Přijďte na Transfuzní stanici v Náchodě mezi 6.00 – 9.00
hodinou. Ráno se doporučuje jen lehká snídaně.
Bližší informace Vám podají zaměstnanci transfuzní stanice
na tel.: 491 601 427.
Všem, kteří přijdou, předem děkujeme a prostřednictvím
zaměstnanců transfuzní stanice si dovolujeme předat malý
dárek.
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě
****************
Transfuzní oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s.
zásobuje krevními přípravky náchodský, broumovský,
opočenský a rychnovský region. Potřeba krve stále narůstá a již
nyní, i přes skvělou spolupráci se současnými dárci krve, se
daří dostatek krevních preparátů zabezpečit jen s velkým
úsilím. Pokud se rozhodnete pomoci, uvádíme zde základní
informace o dobrovolném dárcovství krve.
I mimo Den pro prvodárce můžete k odběru krve přijít
každé pondělí, středu a pátek v době od 6 do 9 hodin.
Drobná omezení se týkají pouze stravování v den před
odběrem. Vynechejte ze svého jídelníčku tučná jídla, mléko a
alkohol. Nedoporučuje se žádná větší fyzická zátěž jako
například cvičení ve fitnesscentru. Velice důležitý je také
dostatečný příjem tekutin.
K odběru není nutné přicházet nalačno. Kdo je zvyklý
snídat, vynechávat snídani nemusí (jinak je před odběrem pro
Vás snídaně připravena). Předejdete tím možné slabosti po
odběru.
Každý dárce má v den odběru nárok na pracovní volno
s náhradou mzdy, budou mu uhrazeny cestovní náklady (vlak,
autobus), na transfuzním oddělení obdržíte poukázku na
občerstvení a potvrzení pro odpočet ze zdanitelného základu.
Abyste krev mohli darovat, musíte splňovat následující
podmínky:
věk 18 – 60 let
vážit alespoň 50 kg
nepřítomnost vážnější alergie
neprodělat zánět jater nebo jiné onemocnění jater
neprodělat zánět ledvin, netrpět chronickým onemocněním
ledvin, močových cest či prostaty
neprodělat toxoplasmózu, tularémii, brucelózu, boreliózu
netrpět onemocněním srdce a cév (infarkt, srdeční vada,
vysoký krevní tlak), onemocněním dýchacích cest
netrpět vážným kožním onemocněním
neprodělat malárii, tyfus ani jinou tropickou nemoc
neprodělat pohlavní nemoc (kapavka, syfilis)
neprodělat TBC
netrpět vředovou chorobou žaludku ani onemocněním
žlučníku či slinivky
netrpět revmatickým onemocněním
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netrpět zvýšenou krvácivostí
nepřítomnost onemocnění nervového systému (epilepsie,
roztroušená skleróza)
v pokrevním příbuzenstvu se nevyskytuje CreutzfeldtJacobova nemoc
neprodělat žádnou transplantaci orgánů
nejste alkoholik, toxikoman
v letech 1980 – 1996 jste nebyli déle jak půl roku v Anglii,
Francii či Nizozemí
nejste HIV-pozitivní, ani nepatříte do tzv. rizikových skupin
nedostali jste krevní transfuzi či jiný krevní derivát
v posledních 12-ti měsících
nejste právě nemocen
v posledním roce jste nebyl v kontaktu s vážnou nakažlivou
chorobou (žloutenka, TBC, pohlavní nemoc, malárie)
v posledním roce jste nebyl na operaci ani na endoskopickém
vyšetření a v posledním půl roce jste nepodstoupil žádný
drobný chirurgický zákrok
v posledním měsíci jste neužíval žádná antibiotika
v posledním měsíci vám nebyl trhán zub
u žen: nemáte právě menses, od posledního porodu uplynul
alespoň jeden rok a minimálně jeden měsíc nekojíte
Všechny tyto uvedené podmínky platí v „zásadě“. Vhodnost
konkrétní osoby pro darování krve individuálně posoudí lékař
na transfuzní stanici. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete
obrátit na lékaře transfuzního oddělení na tel.: 491 601 412,
nebo v evidenci dárců 491 601 427, nebo na infocentru
nemocnice Náchod 491 601 601.
K odběru přicházejte s průkazem totožnosti.
Transfuzní oddělení je součástí Oddělení klinické
hematologie a transfuzní služby v dolním areálu nemocnice.
Vstup do budovy pro dárce krve je z Purkyňovy ulice (vedle
vchodu do lékařské pohotovostní služby – budova C).
(čerpáno z informačních materiálů Transfuzního oddělení Oblastní
nemocnice Náchod a.s.)

za zdravotně – sociální komisiBc. Monika Trnovská

Vážená paní starostko, vážená rado města
Police nad Metují, vážení zastupitelé, vážení
spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám v návaznosti na náš jarní
článek uveřejněný v PM předložili k prodiskutování
následující dokument. Snažíme se v něm konkretizovat
důležité body, ve kterých spatřujeme potřebu hledat řešení, a
to z hledisek územního plánu, rozvoje našeho města,
investičních výhledů a dalších neinvestičních činností
souvisejících se životem v našem městě. Tento dokument,
díky prázdninám, ztratil na aktuálnosti, neboť některé věci
jsou již v běhu, nicméně cílem textu je skutečně diskuse
vedená napříč městem. Nejsme urbanisté, ani architekti,
nemáme patent na rozum, jen jsme se pokusili definovat
některé problémy, které je třeba řešit, případně o kterých se
mluví v ulicích našeho města. Doufáme, že tento dokument
bude takto chápán, že k němu bude přistupovánu jako k tezi,
a ne jako k dogmatu a že diskuse se rozvine například na
www.odspolice.cz

Jako hlavní priority v nejbližší budoucnosti
vidíme:
1.

z hlediska územního plánu města:

• projednat další změny územního plánu města tak, aby
bylo možné zajistit rozvoj bytové zástavby (změna

územního plánu v lokalitě „ nad školkou“ je zadána,
nicméně zatím neprojednána a neschválena).
• zadat změnu územního plánu - rezervu bytové výstavby
za Smetanovou ulicí je třeba změnit na plochu určenou
pro výstavbu rodinných domů, případně najít jinou
lokalitu (např. za polygonální stodolou).
• změnit účel využití pozemku vedle Kolárova divadla
(kulturní stánek města bude v Pellyho domech a
pozemek již není potřeba blokovat pro občanskou
vybavenost ).
• zadat zpracování revize územního plánu, neboť tento je
poplatný době svého vzniku (r. 1999) a jeho dílčí
změny nepokrývají rozvojové tendence města (lze spojit
s předchozími kroky).

2.

z hlediska rozvoje města

3.

investiční výhledy

• připravit lokality „nad školkou“ pro výstavbu rodinných
a bytových domů z hledisek územních rozhodnutí a
stavebních povolení pro dopravní a technickou
infrastrukturu (2008), včetně její následné realizace.
• přistoupit zodpovědněji k podnikatelské zóně „Bělská“,
stále nejsou dořešeny otázky kvalitního příjezdu a
přístupu do lokality i přesto, že se pozemky prodávají
(pozn. aut.: - ve věci je přislíbeno řešení po dokončení
stavby obchvatu města). Technická infrastruktura je do
lokality přivedena, ale není řešeno (ani navrženo!!) její
sekundární rozvedení v ploše k jednotlivým pozemkům.
• zahájit diskuzi o řešení prostoru náměstí a Kostelní
ulice v návaznosti na odklonění dopravy z centra města.
V tomto směru se názory různí, a proto se jeví jako
velmi vhodný nápad zahájení veřejné diskuse občanů
města (prostřednictvím měsíčníku či internetových
stránek města), spojené s případným zadáním
zpracování návrhové studie řešení studentům některé
z fakult architektury v ČR.
• navrhnout dopravní řešení města po zprovoznění
přeložky, včetně oprav místních komunikací, neboť
řada z nich je dožitá. Je třeba připravit podklady,
projekty a veškeré potřebné věci tak, aby na tento
palčivý problém bylo možno zajistit finanční
prostředky. (pozn. aut.: - tímto problémem se zabývá
člen stavební komise pan Hauk, který na toto téma
vypracoval dokument, s jehož obsahem již byla
stavební komise seznámena).
• zadat projekční a inženýrské práce, tak aby mohla být v
budoucnu zahájena realizace výstavby sportoviště za
benzínovou pumpou, tj. fotbalového hřiště s umělým
trávníkem, sportovní haly a případně dalších sportovišť
dle ideového návrhu, který byl projednán na stavební
komisi.
• rekonstrukce ZUŠ, kterou navštěvuje 600 žáků
v jednotlivých oborech. Škola se potýká s nedostatkem
učebních prostor a se špatným stavem budovy. Ovšem
jasnou podmínkou je zde získání financí z dotačních
titulů (pozn. aut.: - na jejich získání se pracuje již
druhým rokem). Bez nich je rekonstrukce utopií.
Dlužno dodat, že tato investiční akce je v současné
chvíli ve fázi příprav podkladů pro územní řízení.
• oprava ZŠ. V minulosti byla vypracovaná studie na
opravu oken, střechy, parapetů, a dalších již dožitých
stavebně technický detailů stavby. O přidělení
finančních prostředků formou dotací bylo již
v minulosti žádáno, leč bez úspěchu. V souvislosti
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s touto akcí je třeba prověřit možnost podání nové
žádosti o přidělení dotace a o zajištění veškerých
potřebných podkladů (projektová dokumentace stavby,
přivolení stavebního úřadu, apod.).
• přístavba domova důchodců je velice aktuální a
potřebná, i když to není investiční akce města, ale kraje.
Jako důležitou skutečnost vidíme, že
ze strany
účastníků územního řízení o umístění stavby byla
podána žaloba u správního soudu proti tomuto
vydanému územnímu rozhodnutí. Další úkon
stavebníka, kterým je podání žádosti o stavební
povolení, je tak prozatím zablokován a vyčkává se na
rozhodnutí soudu.

4.

různé

• pokračovat
v práci
na
vypracování
nového
strategického plánu města
• promyslet vytipování několika pozemků na území
města pro činnost některých zájmových spolků.
• využívat grantových programů pro rozvoj venkova a
uplatnit je v Pěkově, Hlavňově i Radešově.
• realizovat komunitní plánování sociálních služeb. Zde
platí to samé jako u strategie města, tzn. pokračovat
v započaté práci. Řešit úkoly a problémy, které se týkají
mnoha lidí a které mají přímý dopad na jejich životy.
Plánováním sociálních služeb bychom měli řešit
poptávku a nabídku tam, kde jsou limitované zdroje, ale
nejsou limitované požadavky.
• informovat podnikatele, případně zájmové spolky, např.
na internetových stránkách města formou odkazů,
případně při kvartálních schůzkách s představiteli
města, o dotační politice státu nebo kraje, o získání
možností grantů a jiných dalších informací, které by ze
strany těchto subjektů mohly být uplatněny při výkonu
předmětu jejich činnosti.
• zahájit diskuzi nad případnou přístavbou domu
s pečovatelskou službou.
• vytipovat na území města pozemek vhodný pro
výstavbu hotelu, ve kterém by bylo možno ubytovat
celý autobus, a následně připravit jeho prodej za
pomoci realitních kanceláři.
• vést diskuzi (v tomto případně opět veřejnou) o
budoucnosti „brownfields“ na území města. Jedná se
například o areály a budovy společností MILPO a
CDS.
• řešit konkrétněji problematiku krytého bazénu. Plocha
pro jeho výstavbu je zanesena v územním plánu města.
Podle několika odborníků (architektů a urbanistů) by
bylo vhodné využít pozemky, na kterých je bazén
plánován, částečně pro nízkopodlažní nesouvislou
výstavbu několika bytových domů a klidovou zónu
města - park. Tím dojde k eliminaci pohledového
poškození města, které bylo zapříčiněno vybudováním
sídliště na pohledově exponovaném místě. I v tomto
bodě by bylo dobré mít co nejdříve jasno. Počítat
výhledově dál s bazénem nebo nepočítat?

Věříme, že naše návrhy budou podnětem pro řešení
některých aktuálních problémů města, případně podnětem
pro širokou diskuzi, nebo že budou doplněny o další. Jsme
přesvědčeni, že v této době, kdy rozpočet města
neumožňuje, a umožňovat nebude, realizaci velkých
investičních akcí, nastal ten správný čas k postavení
základních kamenů pro další rozvoj našeho města. A
v tomto vidíme hlavní úkol současného zastupitelstva.

Za MS ODS Police nad Metují Bc. Monika
Trnovská, Marek Lacina, Petr Scholz, Jiří Škop

Mezinárodní den boje proti
popáleninám – 8.10.
Popáleniny a opařeniny patří mezi nejčastější formy
úrazů u dětí. Ročně jich čeští lékaři ošetří v průměru 40
tisíc. Uhlídat dítě je téměř nadlidský výkon. Vědět, na jakou
odbornou péči má následně nárok, by ale mělo patřit
k povinnostem všech rodičů.
Lidské tělo bez problémů snese teplotu 43,3 °C. Nad 60
°C už ale dochází ke smrti buněk a stačí dvě vteřiny opaření
75 °C teplé vody a může to vést ke vzniku popálenin třetího
stupně, které jsou životu nebezpečné.
U malých dětí dochází nejčastěji k opařeninám politím
vařící vodou, polévkou nebo kávou, a kontaktním
popáleninám např. chycením se žehličky, trouby apod.
Lékaři se shodují v tom, že z 95 % lze popáleninám
předcházet a doporučili maminkám malých dětí odstranit
z bytu veškeré ubrusy, dečky, z nichž dítě může na sebe
strhnout horký nápoj a stejně tak do vyšších míst zabezpečit
šňůru od varné konvice…
Starší děti si hrají na pyrotechniky a zraní se doma
vyrobenými třaskavinami.
Co dělat, když se dítě popálí
Základy první pomoci
V první řadě je nutné odstranit příčinu popálení
Následovat by mělo ochlazení popáleného místa
v ideálním případě proudem vody, eventuálně čistou
látkou namočenou ve studené vodě.
Prioritu při ochlazování má hlava, krk, ruce a
genitálie.
V žádném případě není naopak vhodné chladit oblast
hrudníku a břicha.
Velmi nevhodné je aplikovat na poraněnou plochu
jakékoliv krémy nebo jiné látky, které pouze ztíží
posouzení závažnosti popáleniny v nemocnici.
Ke správnému hojení rány je nejdůležitější chlazení
v prvních 20 minutách po úrazu.
Následovat by měl rychlý transport dítěte do
nemocnice, kde se ho ujme odborný lékař.
Existují dva druhy léčby popálenin
V současné době se na českých specializovaných
pracovištích používají především dva způsoby léčení
popálenin.
Sulfonamidové krémy se aplikují na ránu denně.
Převazům, které jsou pro dítě velmi bolestivé a traumatické,
předchází koupel v hypermanganovém roztoku. Závažné
popáleniny se proto převazují v narkóze a často denně, což
je pro dětský organizmus velmi zatěžující. Celková léčba
tohoto typu může trvat až 14 - 21 dní.
Druhou možností je přípravek AQUACEL Ag
s technologií vláken Hydrofiber, která využívá k hojení
ionty stříbra. Protože má vysokou absorpční schopnost, není
nutné ránu často převazovat, dítě je zabaleno jednorázově a
může jít brzy do domácího ošetřování. Průběžně pak
dochází do nemocnice pouze na kontroly.
AQUACEL Ag uzamkne škodlivé bakterie
AQUACEL Ag jsou sterilní netkané krycí polštářky,
které se při kontaktu obvazu s výpotkem v ráně změní
v chladivý gel. Ten vytváří vlhké prostředí v ráně a
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zároveň minimalizuje maceraci okolní kůže. Popálenina
překrytá tímto gelem má optimální podmínky pro rychlé
hojení a regeneraci. Stříbro úspěšně ničí velké množství
nejrůznějších mikroorganismů v ráně, a tak chrání
popálený povrch těla před možnou infekcí, která by
jinak mohla výrazně komplikovat a prodlužovat hojení
popáleniny.
Vlhký gel, který se tvoří po přiložení na očištěné
popálenině, příjemně chladí a tím výrazně zmírňuje
bolest. To vytváří psychickou pohodu malého pacienta
způsobenou téměř nulovou potřebou převazovat ránu a
snižuje potřebu léků tišících bolest, které jsou pro dítě
velkou zátěží.
Velkým problémem je ovšem nedostatečná
informovanost lékařů v menších a nespecializovaných
nemocnicích, kde s AQUACEL Ag zatím často nezačali
pracovat. Jednou z možností tedy zůstává zakoupení
ve
zdravotnického
prostředku
AQUACEL
Ag
specializované lékárně, po dohodě s ošetřujícím lékařem.
Pozn.: Příště na téma: diabetes mellitus /cukrovka/ a
onemocnění zraku.
Za zdrav.-soc. komisi Bc. Monika Trnovská

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc říjen
Říjen dává svojí proměnlivostí počasí
každému najevo, že je již opravdový podzim. Pokračuje se
ve sklizni zimních odrůd jablek a hrušek.
Správný termín sklizně má velký význam pro jejich
uchovatelnost a chuťové kvality. Čím pozdější sklizeň, tím
lepší jsou chuťové vlastnosti ovoce, ale zároveň se zkracuje
jeho uchovatelnost. V každém případě by se pro posouzení
stupně zrání mělo brát více kritérií – znaků, jako je zbarvení
slupky, vlastnosti dané odrůdy, povětrnostní podmínky a
hnědnutí semen.
Ovoce na zahrádkách obvykle nedozrává na jednom
stromě téže odrůdy v jediný den, ale postupně. Jsou odrůdy,
které se češou 3 – 5 x a vyplatí se to. Zjistilo se, že ostatní
jablka postupně na stromě nejen vybarví – tím jsou
chutnější, ale i zároveň dorůstají do optimální velikosti.
Sklízíme je proto několikrát v rozmezí 4 až 7 dnů. Sklízejte
nejlépe za sucha citlivým oddělením plodu od plodonoše se
stopkou. Pro uskladnění vyberte jen kvalitní plody.
V druhé polovině měsíce začínají ovocné školky
s prodejem stromků a keřů.
Doporučuje se před vlastní výsadbou stromky na jeden
den ponořit do vody. Potom upravit kořeny, nadzemní část
se upravuje většinou zjara. Vykopejte dostatečně prostornou
jámu. Při výsadbě dbejte na to, aby místo štěpování zůstalo
volně nad zemí a počítejte as tím, že se zem později slehne.
Pokud nemáte řádně oplocenou zahrádku obalte kmínek
pletivem proti okusu zvěří. Vysázené stromky a keře pak
několikrát důkladně zalijte.
Pro naši nadmořskou výšku jsou rajonizovány tyto
odrůdy jabloní:
Letní – Delicia, Discovery, Hana, James Grive Double
Red, Průsvotné letní, Primula, doporučil bych i Mio.
Podzimní – Dolores, Vanda, Vitan, Wealthy Double
Red, Zlatava a snad i Prima
Odrůdy letní a podzimní se nedají dlouho skladovat.
Zimní – Angold, Aneta, Auralia, Blaník, Bláhovo
oranžové, Bohemie, Boskoopské, Dantos, Delor, Denár,
Dione, Domino, Dublet, Gold Bohemie, Jonalord, Lipno,

Lord Lambourne Red, Lotos, Melodie, Ontario, Rajka,
osana, Rubimeg, Rubín, Rubinola, Selena, Sparjon,
Šampion a Zvonkové.
Sázejte raději odrůdy rezistentní vůči strupovitosti –
omezíte tím potřebu chemických prostředků. U odrůd
zvláště citlivých na tuto houbovou chorobu je chemická
ochrana (není-li prováděna včas a v dostatečné míře)
neučínná, zvláště v letech jako byl loňský.
U hrušní lze doporučit:
Letní – Alice, Isolda, Milada
Podzimní – Konference
Zimní – Decora, Jana, Jizera, Lucasova, Milka, Nela
Můžete sázet keřové a stromkové růže – keřové sázejte
tak hluboko, aby místo očkování bylo dostatečně zakryto
zeminou.
Závěrem bychom chtěli poděkovat těm zahrádkářům,
kteří se podíleli na přípravě nebo svými zdařilými výpěstky
přispěli k naší úspěšnosti na výstavách v Teplicích nad
Metují a na Podzimní výstavě v Polici nad Metují.
Poděkování patří i městu Police n. M., které bezplatně
zapůjčilo sál k uskutečnění výstavy a pomohlo s její
organizací, a Senior klubu Ostaš, jehož členky nám pomohly
s dozorem při výstavě.
ZO ČZS Police n. M. - M.V.

Zprávy z domova důchodců
Během léta jsme co nejvíce využívali stinných míst
s lavičkami v naší zahradě, kde jsme povídali, pozorovali
andulky jak vyvádějí své mladé a beránky skotačící po
zahradě, ale také trochu pracovali na zahradě, starali se o
bylinky, zalévali ozdobné cukety, sbírali rybíz.
Pomalým krokem jsme přešli do září a těšili na velkou
událost. Tou byla oslava 70. let založení našeho domova.
Uskutečnila se jedenáctého září v prostorách zahrady.
Pozváni byli všichni bývalí i současní zaměstnanci, zástupci
MÚ a KÚ, sponzoři, stálí příznivci DD a v první řadě jeho
obyvatelé. Myšlenka setkání byla naplněna příjemnou
atmosférou.
Na příjemně prožitém odpoledni se podíleli: sdružení
Bonifác ze Rtyně v Podkrkonoší s vedoucí paní Nývltovou,
která po domluvě s paní ředitelkou program připravila a
ujala se i průvodního slova. Chybět nemohla ani polická
Ostrostřelecká garda s oslavnou salvou a příznivkyně DD se
svou humornou scénkou. K tanci i poslechu krásně zahráli
Kamarádi osady 5. Velký úspěch mělo vystoupení břišních
tanečnic z Police pod vedením paní Noskové. Občerstvení
tradičně zajistil ke vší spokojenosti opět pan Vladimír
Mazanec. Velice nám pomohli pan Josef Martinec a Jan
Hotárek vytvořením zázemí proti nepříznivému počasí.
Díky obrovskému nasazení zaměstnanců se akce vydařila.
K datu 1. října patří svátek „Den stáří“. Ten jsme
společně oslavili ve středu 26. září. S krásnou gratulací
přišla i nejmladší generace - děti z MŠ Police, jejich
vystoupení bylo pohlazením po duši. Děkujeme.
Houbařská vášeň se nevyhnula ani našemu Domovu,
proto se obyvatelé společně s některými zaměstnanci vydali
do okolních lesů nasbírat něco málo z úrody, kterou tak
bohatě příroda letos nabízí. Lesní výpravy byly velmi
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úspěšné, vraceli jsme nejen s dobrou náladou, ale i s plnými
koši hub.
Dny plynou jako voda a už je tu říjen. A co máme
v plánu na tento měsíc? V pondělí prvního října vyrážíme na
posvícení do Suchého Dolu. Další týden jsme pozváni do
České Skalice na Den otevřených dveří v místním Domově
důchodců. V úterý 23. října se chystáme na tradiční ples
obyvatel Domova důchodců v Náchodě.
Za DD Věra Kašíková – ředitelka

Babí léto
Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá
rychleji než jinde plují …. Tak začíná jedna z knih Jaroslava
Foglara, vynikajícího autora skvělých knih pro kluky a
děvčata. A příběhy těchto knih jsme se nechali inspirovat při
přípravě programu Babího léta, na kterém se již tradičně
setkávají skauti z okolních středisek aby se společně
rozloučili s létem. Tentokrát to bylo v Hlavňově a přijel
rekordní počet účastníků. Sobotního programu se účastnilo
na 75 účastníků, polovina z nich přespávala ve stanech až
do neděle.
Hned na začátku se děti rozdělily do malých skupin –
Klubů Babího léta a ty pak mezi sebou soutěžily v různých
soutěžích a hrách. Třeba v cestě po kouzelných hůlkách,
lovu barevných papoušků, bojovaly o míč nebo o studnu.
Velký zájem byl i o výrobu papírových draků. Vyrobeno
jich bylo dost a některé dokonce i létaly. Nejpopulárnější ale
byla stezka Třinácti Bobříků, na jejíchž třinácti zastaveních
se mohly děti seznámit s podmínkami těchto známých
zkoušek a také si alespoň trochu zkusit, zda by je dokázaly
ulovit. Domů si odnesly nejen podmínky těchto zkoušek ale
také kožený odznak ozdobený šňůrkami v barvě
„ulovených“ bobříků. Pochopitelně nesměl chybět ani ježek
v kleci. Nejen že byl s námi, ale byl i hlavní rekvizitou ve
velké společné hře Honba za ježkem.
Celé Foglarovo dílo bylo psáno jako návod na to, jak
zajímavě a užitečně trávit volný čas. A psáno bylo
zajímavou a pro kluky přitažlivou formou. Zvalo
k následování. A s tímto záměrem byl také program Babího
léta připravován. Připomenutí Foglaroa díla a jeho
zajímavých nápadů bylo obsaženo i v TAM-TAMu Babího
léty, časopisu, který se snažil tímto způsobem připomenout
slavné Rychlé Šípy a jejich TAM TAM.
Počasí bylo skvělé, účast vynikající, celé dva dny bylo
co dělat. Máme na co vzpomínat a můžeme se těšit zase na
akce další. Například na skautskou pouť v Náchodě která
bude v sobotu 13.10., na pátek 19.10, kdy budeme v šest
hodin slavnostně odhalovat nádherný vývěsní štít na
klubovně. A na podzimní prázdniny už chystáme výlet na
chatu na Janovičkách.

Josef Hejnyš - Vůdce střediska

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

S MaMiNou na horách II
Tak už to máme zase za sebou. Před několika dny jsme
se vrátili z dalšího rodinného výletu s mateřským centrem.
Stejné jako na jaře bylo pouze místo pobytu a čas odjezdu,
ale jinak nezůstal kámen na kameni.
Zkušená vedoucí předchozích zájezdů Jitka zůstala
tentokrát doma, takže jsem se této role poprvé ujala já.
Nejsem si jistá, zdali tato volba byla vhodná, ale to ať
posoudí sami účastníci. Já jsem k udělení této funkce byla
značně sebekritická již před odjezdem. A to jsem ještě
netušila, co mne čeká.
O tom, jak si užívám balení zavazadel, jsem se
zmiňovala již posledně, takže vás toho ušetřím, stačí
podotknout, že to vypadalo podobně.
Tentokrát nás jelo 10 maminek a 11 dětí a ještě 1+1 se k
nám připojily o dva dny později. Na místo jsme se dopravili
po vlastní ose, tedy vlastními povozy, což mělo oproti
jarnímu autobusu své plusy i mínusy.
Hned po příjezdu a ubytování jsme se, ke zděšení
majitelů objektu, vrhly na dva obrovské stromy vlašských
ořechů, tedy vrhly jsme se pod ně, a začaly sklízet a
konzumovat, zatímco děti drandily okolo na odstrkávadlech.
Úroda byla bohatá, ale museli jsme na večeři, takže jsme
tam místním a veverkám něco málo nechali – moc ne.
Na nadcházející tři dny jsme měli pro děti i matky
připraven velkolepý program. Když počasí přálo, hráli jsme
venku šipkovanou, kreslily křídami nebo zkoušely (někdo
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marně) pouštět draky. A když nepřálo, užily si děti stejný
dopolední program jako mají v MaMiNě, soutěžily na
odrážedlech nebo hopsaly na diskotéce, nechyběl ani
oblíbený večerníček.
Maminky měly spíše pracovní dovolenou. Nabídla jsem
jim, zdali by nechtěly pomoci centru a nešily zvířátka, která
plánujeme prodávat na Martinských trzích v Polici nad
Metují. Nejdříve jsem si myslela, že mě za to pošlou někam
hodně daleko a hluboko, ale k mému překvapení jsme celý
pobyt neslyšely nic jiného než: „Mám oko na druhé straně;
udělal se mi uzel; nejde mi jehla do nitě; kdo sedí na
nůžkách; to si nikdo nekoupí“, atd. To, jak se jim to
podařilo, můžete zkontrolovat 10. listopadu na polickém
náměstí.
Co se týče mé organizace obyvatel přespolních (tedy
nás) a místních (tedy domorodců), pokoušela jsem se spíše o
organizaci „skrytou“, tj. abych nikoho nikam moc netlačila,
ale aby všichni dělali to, co jsem si na ně vymyslela. Sice
jsem k tomu (v případě domorodců) musela použít 3 světové
jazyky, včetně češtiny, ale zase další zkušenost. Podotýkám,
že anglicky jsem nemluvila 9 let a německy se učím 1 rok.
Občas jsem v jedné větě využila veškeré své jazykové
znalosti, snad kromě francouzštiny, možná příště.
Kromě toho musím moc a moc poděkovat Martině, své
hlavní asistentce a hlídačce dětí v jednom. Bez jejího
stoprocentního obětavého nasazení bych to nezvládla. Díky,
díky, díky.
Samozřejmě děti byly úžasné a maminky – šicí stroje –
taktéž. Dle mého to byl velmi podařený a uvolněný zájezd,
všichni účastníci se dobře bavili a až na nějaké ty mráčky
nejen na obloze, to bylo prostě super. To je ta skrytá
organizace!
Vaše Káťa Hlávková

Za neméně důležité cítíme poděkovat Vašim rodinám,
které Vás trpělivě podporovaly nejen morálně, ale také
materiálně. Veškeré této pomoci si velmi ceníme a doufáme,
že spolupráce s mateřským centrem tímto nekončí, ale bude
se i nadále rozvíjet.
Budeme se snažit kráčet ve Vašich šlépějích a naplňovat
poslání Mateřského centra tak, jak jste ho citlivě naplňovaly
Vy.
Děkujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti ve
Vašem profesním i osobním životě.
Rada MC MaMiNa, o.s.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Kurz španělštiny
Od listopadu plánujeme rozšíření našich stávajících
kurzů cizích jazyků o ŠPANĚLŠTINU pro začátečníky.
Kurz by měl probíhat 2 hodiny týdně, nejlépe v pondělí od
14.30 hodin, cena je 75 Kč za vyučovací hodinu a bude
spojen s hlídáním dětí v mateřském centru. Pro otevření
kurzu je potřeba alespoň 5 zájemců. Přihlásit se můžete na
tel.: 736 249 600, K. Hlávková.

Sběr papíru
Rády bychom poděkovaly všem, kteří přinesli starý papír
a podpořili tak Mateřské centrum MaMiNa. Druhý termín
svozu je plánován na 5. listopadu, přesný čas svozu bude
oznámen na plakátech. Všem, kdo přispěli nebo ještě
přispějí, moc děkujeme.

Nové logo
Rádi bychom Vám představily nové logo MC MaMiNa,
které bylo vybráno členkami našeho sdružení na valné
hromadě. Tímto také děkujeme jeho autorce paní Lence
Grimové z Hronova.

Program na říjen v Mateřském centru MaMiNa
-

Poděkování
Tímto bychom rády vyjádřily obrovské díky paní Zdeňce
Schirlové, která odchází z Rady mateřského centra
MaMiNa, a také Jitce Klímové, která opouští pozici
předsedkyně rady Mateřského centra, avšak nadále bude
dohlížet na chod centra a přispívat svými kreativními
nápady.

Děvčata!
Děkujeme Vám za vaši neúnavnou a obětavou práci a
čas věnovaný při zakládání a vedení MaMiNy, za Vaše
báječné nápady, ze kterých vzniklo tolik smysluplných a
potřebných kroužků, kurzů a akcí, za vynikající a trpělivé
vedení středečních a čtvrtečních programů.

-

Každé úterý – Miminkování – program pro těhotné a
pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Každou středu – Kapříci – program pro rodiče s dětmi
od 1,5 do 4 let.
Každý čtvrtek – Cvrčci – program pro rodiče s dětmi
od 1,5 do 4 let.
Všechny tyto programy jsou od 9.30 do 11.30.
Každé úterý - od 16.00 – Angličtina pro nejmenší – pro
rodiče s dětmi, od 17.00 – Malá flétnička - pro rodiče s
dětmi.
Každou středu od 18.30 do 19.30 – Kalanetika – pro
dospělé.
Každou středu od 17. října - od 16.30 cvičení na míčích
pro rodiče s dětmi, od 17.30 cvičení na míčích pro
těhotné.
Každý dva týdny ve čtvrtek od 27. září – Canisterapie.
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Každé dva týdny ve čtvrtek od 4. října od 16.00 –
Babinec.
Každý pátek od 16.00 – Keramika - pro rodiče s dětmi.

Doplňkový program
Dětský second hand
V pondělí 8. října od 9.00 do 15.00 hodin pořádáme v
Mateřském centru MaMiNa další dětský bazárek, kde si
můžete zakoupit dětské oblečení na podzim a zimu nejen z
dovozu z Anglie. K dostání bude oblečení pro miminka, ale
i starší děti – overaly, kombinézy, oteplováky aj.
Babinec
V tomto měsíci jsme si pro vás připravili tato zajímavá
tvořivá odpoledne:
- 4. října – klasická batika,
- 18. října – zvířátka z květináčků,
- 1. listopadu – tvořeníčko z barev listů – podzimní
výrobky.
- Canisterapie s muzikoterapií - sobota 6. října.
- Canisterapie s arteterapií - sobota 20. října.
Na obě speciální sobotní canisterapie je nutné se
přihlásit na tel.:777 161 943, pí. Macháčková.

čase na pracech nejen kolem Pellyho domů. Zajímavé bylo
promítání tohoto objektu z dávné minulosti, jeho proměny
až do finální podoby, kdy byl předán do užívání občanům
města k datu 16. 9. 2007. Vyslechli jsme mnoho zajímavého
a potěšilo, že všichni ti, kdo se na tak monumentální
přestavbě podíleli, byli lidé vstřícní a slušní. To je vzácná,
ale krásná, potěšitelná zpráva. „Zuška“. Všichni už léta
víme, že je to pojem. Smyčcový žákovský orchestr nám
představil její p. ředitel L. Bořek a svěřence dirigovala, ta,
která je dovedla až na vrchol pí Michalová tou vážnou,
krásnou hudbou, kterou si budeme moci v klidu poslechnout
17. listopadu na Žofíně, ale i doma u televize v ČR.

Proměny v MaMiNě
V sobotu 27. října pořádáme další proměnlivé setkání
maminek nejen na mateřské dovolené. Pro krásuchtivé ženy
bude připraven pravidelný zkrášlovací tým ve složení :
vlasová stylistka Irena Rutarová, nehtová vizážistka Pavlína
Sulzbacherová a kosmetické úpravy se ujme Jana Krejčová.
Po skončení proměn vyrážíme za zábavou!

Pořádání oslav v prostorách MC
Maminkám navštěvujícím Mateřské centrum MaMiNa
nabízíme pořádání oslav narozenin dětí v prostorách MC. O
podmínkách a případném termínu se můžete informovat v
MC nebo na tel.: 736 249 600, K. Hlávková.

Martinské trhy
Maminky z mateřského centra MaMiNa si připravily pro
návštěvníky Martinských trhů v sobotu 10. listopadu stánek
s prodejem výrobků vlastní výroby. Výtěžek z prodeje
použijeme na dovybavení nových prostor mateřského centra.
Vaše MaMiNa

Seniorské aktuality
Prázdniny
v nenávratnu,
hasičárna
už
jenom
nostalgickou vzpomínkou a 19. 9. 07 ve 14.30 hodin, ve
svou náruč vonící novotou, se tulí 83 členů, včetně 5
nových. Ano, Pellyho dům – Centrum celoživotního
vzdělávání, to bude místo, kde se budeme každou třetí
středu v měsíci scházet. 17. 10; 21. 11; a 12. 12 „Vánoční
s tombolou“. Vyzýváme všechny členy, aby úhledně zabalili
dárečky, určitě máte doma „zbytečnosti“ udělejte radost
přátelům… Paní předsedkyně přivítala přítomné, pí
hospodářka zaregistrovala nové členy a protože, 25. 9.
jedeme do Nových Hradů a Litomyšle, hned jsme byli o
150,- Kč lehčí. Pohoštění připravil p. vedoucí Exner, hradilo
se z našeho fondu. Dost o penězích, už nám prý „zase“ bude
navýšeno k důchodu, tak není co řešit! Vzácná návštěva, pí
starostka města Ida Seidlmanová představila dvě nové,
mladé posily a nešetřila slovy chvály. Jsou to sl. J. Rutarová
a R. Vlachová, velikým dílem se zasloužily v hektickém

Sledujte program. V krátké době jedou za hranice naší
země, do Jižní Ameriky a tak krom šťastné cesty přejeme i
hodně hezkých zážitků.
Poděkování za dozor při Výstavce v „Dřevěnce“ patřilo
dobrovolníkům, kterých nebylo zrovna dost a tak Ivana
Richterová zaskakovala až příliš často. Naopak na Výstavu
v Pellyho domě se našli bleskově a to nás potěšilo.
Nabídka rekondičního pobytu v Sezimově Ústí, kurzy
jógy a mnoho kulturních aktivit, to vše pí H. Tremčinská
oznámila a perličkou byl výrok seniorky na její adresu: „Už
vím, jak se jmenujete“ Jako ta hořčice – Kremžská! I to se
může stát, ono to její jméno bývá v tisku komoleno často,
Hana je veselá kopa, zasměje se tomu, ale já trpím, je to ve
mně jako v koze!
Paní předsedkyně H. Pivoňková zadala domácí úkol.
Kouzelník určitě nepřijde, ale my se budeme snažit někoho
vyčarovat. Vždyť mezi námi v Polici n. M. je tolik
schopných i zajímavých lidí a věřím, že pokud je oslovíme,
neodmítnou. Přejeme si hezké počasí na výlet a pokud
chtete vědět jaký, co jsme poznali to shlédnete i na několika
momentkách v další stati doplněné komentářem.
H. Krejčová

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
A je to tady. Prázdniny skončily a posluchači Polické
univerzity volného času opět měli zasednout do školních
škamen, aby zahájili podzimní semestr již sedmého ročníku.
Tentokrát však oproti minulým ročníkům došlo k podstatné
změně. Místo do tradiční „hasičárny“ zamířily jejich kroky
ve středu 26. září do nově zrekonstruovaných prostor
Pellyho domů – Centra celoživotního vzdělávání a zde ve
společenském sále pak slavnostní zahájení proběhlo. Celá
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akce se nesla ve znamení jména Pelly, místem konání
počínaje a tématem úvodní přednášky konče.
Úvodní slovo patřilo starostce města paní Idě
Seidlmanové, která poté uvítala i mladé hudebníky z polické
ZUŠ, vedené paní učitelkou Němcovou. Nejprve se
představilo Brass duo Tomáše a Jana Pavlových a po nich
dechové trio v sestavě Monika Němcová – lesní roh, Lukáš
Kubeček – tuba a Jaroslav Kollert – trubka. Jejich
vystoupení navodilo příjemnou úvodní atmosféru a
účinkující za svůj výkon sklidili zasloužený potlesk.
Po tomto hudebním úvodu následovala prezentace
Pellyho domů promítnutím několika historických snímků a
snímků z průběhu rekonstrukce. Součástí prezentace byla i
stručná historie přípravy a realizace akce a seznámení s
financováním, které bylo zajišťováno i z prostředků EU. Pak
už paní starostka představila lektorku první přednášky paní
Mgr. Lydii Bašteckou, ředitelku Okresního archivu
v Náchodě a pravidelnou – a dá se říci - stálou členku
lektorského sboru PUVČ. Téma přednášky, jak napovídá její
název, pochopitelně nevybočilo z rázu celé akce - Pelly:
historie jednoho rodu.
Úvodem přednášky se paní lektorka omluvila, že pro
krátkost termínu nestačila připravit všechny potřebné
podklady, ovšem jak z následujícího vyprávění vyplynulo,
byla tato omluva zcela zbytečná a i z těch několika
historických dokumentů, které se jí podařilo zajistit se
posluchači dozvěděli mnoho zajímavého o významném
polickém podnikateli, jeho předcích a jeho rodině.
Kdo to tedy byl Vilém Pelly a jak se jeho rod objevili na
Policku? Říká se „cherchez la femme“, tedy za vším „hledej
ženu“. A tou ženou byla jistá Veronika Šedková, dcera
polního zahradníka Jana Šedka z Bukovice. Ale dejme slovo
člověku povolanému. Kronikář Dr. Stanislav Brandejs ve
své Knize o Polici nad Metují a Policku to líčí následovně:
„Rodinná tradice vypravuje, že zakladatelem tohoto rodu na
Policku byl voják rakouského pluku italské národnosti, který
za sedmileté války ležel někde na Policku (snad u Pěkova)
posádkou a že se původně jmenoval Belli. Ten se tam
zamiloval do jakési Šedkové, která se pak po skončení války
stala i jeho manželkou; nejprve se prý spolu usadili
v severní Itálii nebo na Tridentsku, kde se však mladé paní
Bellové asi stýskalo po domově a tak se ona i její muž vrátili
pak zase na Policko a zařídili si v Polici malý krámek“. Tak
se na Policko dostal rod Pellyů a jako jeden z přímých
potomků se zde 20. prosince 1849 narodil Vilém Pelly. Ten
vyrůstal v Polici, učil se nejprve v Náchodě a později u
kupce a výrobce lihovin v Novém Městě nad Metují. Po
návratu do Police využil získaných zkušeností a v roce 1867
zde založil malou výrobnu lihovin a současně obchod
s lihovinami (do rejstříku je však výrobna lihovin zapsána až
v roce 1892). Jeho výrobky jsou známy svou dobrou
kvalitou a proto firma prosperuje. V roce 1893 kupuje ve
Velké Ledhuji kruhovou cihelnu, jejíž produkce využívá při
stavbě přádelny (1895). Stroje pro přádelnu kupuje v Anglii
a montáž je zajišťována odborníky z Anglie. V roce 1901
začíná stavět novou cihelnu, v zápětí pak tkalcovnu a
barevnu. Stavba je provázena značným spěchem a snad i
v důsledku toho dochází tu k neštěstí, když se ve výšce 30
metrů zřítil komín, což mělo za následek ztrátu tří lidských
životů. Případ se dostává před soud a rodiny pozůstalých
jsou pak Pellym dlouho podporovány. O přístupu Pellyho
k dělníkům a o tom, že měl jejich značnou důvěru, svědčí
mimo jiné i to, že se v jeho podnicích poměrně málo
stávkovalo (na příklad stávka v roce 1910 trvala jen 9 dnů),

ale třeba i to, že mezi stávkovými požadavky se objevuje i
výzva, aby sám majitel prováděl přímé kontroly svých
vedoucích pracovníků. Dobré vztahy mezi továrníkem a
jeho zaměstnanci potvrzuje i průběh oslav jeho 80.
narozenin. Posluchači PUVČ měli možnost prohlédnout si
např. album s fotografiemi a blahopřáním, které při této
příležitosti věnovali jubilantovi jeho zaměstnanci. Na
fotografiích je zachycen Vilém Pelly a příslušníci jeho
rodiny i snímky jeho továrny. Ve dvacátých letech minulého
století se dostává Pellyho firma do určitých problémů se
splácením úvěrů a část podniků je nutno zastavit, ale po
jejich vyřešení se výroba opět rozbíhá. Velmi úspěšná
činnost podnikatelská přivádí Viléma Pellyho i k činnosti
veřejné a tak se v letech 1899 –1902 a 1902 – 1906 se stává
polickým starostou. Za jeho starostování dochází mimo jiné
i navrtání artézské studny na náměstí, známé dnes pod
jménem Julinka. V roce 1935 předává textilní výrobu svému
synovi, rovněž Vilémovi a 26. března 1939 v Mělníku
umírá.
Na závěr úvodní přednášky vystoupil další člen rodiny
Pellyů, Jan Pelly, který byl spolu se svou sestrou Věrou
Pellyovou – Pospíšilovou na tuto slavnostní zahajovací akci
pozván paní starostkou. Ten přítomné seznámil s rodinnou
historkou starou asi 250 let, kdy jeho prapředek, již
zmiňovaný voják Belli a Veronika Šedková, když se
nemohli vzít pro odpor jejích rodičů, se rozhodli, že spolu
uprchnou. Tento útěk byl značně dobrodružný a riskantní,
vždyť v jeho případě se vlastně jednalo o zběhnutí z vojska.
Poté žili asi 5 let ve Francii, následovalo stěhování do Itálie
a celá anabáze končila šťastně tam, kde začala – v Polici nad
Metují.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Výlet
Sluníčko na obloze, ve tvářích i v duši, tak by se dal
charakterizovat výlet Senior klubu Ostaš 25. 9. Volant
bravurně ovládal p. řidič Ctibor Vrbičan, slovem provázela
naše organizační referentka p. Hana Tremčinská o seniory
pečovala předsedkyně pí Helena Pivoňková za asistence
jejího manžela, finanční starosti zůstaly hospodářce pí J.
Němečkové. První zastavení byl zámek Nové Hrady, kde
nás přivítal sympatický průvodce a to nejen přitažlivým
vzezřením, ale ohromil znalostí historie této perly, tohoto
znovuzrozeného téměř odepsaného zámku s přilehlými
objekty i stylově upravenou zahradou Zámek prošel tolika
peripetiemi neb sloužil, co by válečný lazaret SS, ubytovna
Sovětských vojáků, vepřín, poslední štací byla škola.
Překotný zvrat nastal, kdy je v restituci navrácen majitelům
žijícím v cizině a ti jej odprodali manželům z Prahy. Tito
nadšenci nejen za finanční podpory, ale i ze svých
prostředků započali co se zdálo neuskutečnitelné a dnes
zpřístupněno těm, kdo obdivovali vše, co jsme zde viděli. A
to se stále zvelebuje. Kdo chcete spatřit netuctovou krásu,
zajeďte sem a nezapomeňte si prohlédnout v přízemním
traktu stálou výstavu ručních prací šikovných žen
z Litomyšle, které s úžasnou trpělivostí a pílí vytvářejí
malebné, z kousků zbytků textilií, stylově poskládaných a
prošívaných přehozy, polštáře, bytové doplňky. Pastva pro
oči. V zahradní restauraci si dopřejte něco dobrého. Velmi
neradi jsme odtud odcházeli a loučili se, pí předsedkyně pak
řekla vše za nás. Ano, vzkaz té obětavé rodině majitelům, že
my, kteří nezávidíme jen vděčíme za tu krásu, kterou jsme
mohli shlédnout. Litomyšl, bohatá historie. Majálesy, město
studentů, bylo dalším místem, ale, nezastavit se na Růžovém
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paloučku, poklonit se učiteli národů J. A. Komenskému by
bylo neodpustitelné a když nám H. Tremčinská zarecitovala
báseň z této smutné pochmurné etapy, přijali senioři tuto
procítěnou chvilku s dojetím a pí Marie Erberová nás mile
překvapila svým vyprávěním z historie, což bylo velmi
zajímavé.
Po obědě a procházce Litomyšlí jsme došli až do
zámeckého muzea, místa, kde se zastavil čas. Genius
Bedřich Smetana, jeho nelehký životní úděl, předměty,
nábytek, klavír a rodinné fotografie, nepopsatelný, mrazivý
pocit po těle, snad zde byl i s námi, velikán, ten, kdo pro náš
národ do notové osnovy vložil nejen symfonickou báseň
„Má vlast“! A že ta naše vlast je krásná nejen z podání a
geniality tohoto mimořádného hudebního skladatele to jsme
si
opět
uvědomovali
právě
z toho
dnešního,
neopakovatelného zážitku.
Až u Rychnova nad Kněžnou se rozplakaly mraky. Byla
to živá voda. Nezkazila nám náladu, ba naopak, zpívalo se,
vtipkovala a pokud se někomu leskly oči, tak to bylo od
smíchu.
Všem píšu jedničku!
Jestli měl opět někdo ústa do podkovy, rozhodně to
neříkejte známým, ale nám. Přejeme si, abyste vždycky
v Senior klubu Ostaš byli spokojeni a hlavně veselí. Tak ať
se daří všem a buďme vděčni za každý den.
H. Krejčová

Náš výlet
Fond pro pozůstalé v Polici nad Metují si naplánoval na
sobotu 22. září 2007 celodenní výlet do Polska, do zlatých
dolů Zloty Stok, do Zabkowic a do Zabkowice-Kameniec.
V sobotu ráno v 7:00 hodin jsme vyrazili na cestu do
Otovic na hraniční přechod. Počasí nám mimořádně přálo.
Snad ani lepší nemohlo už být. Ještě naposledy jsem se
všech zeptala, jestli mají s sebou pas nebo občanku a
ujištěna, že ano jsme vyrazili na „cestu do zahraničí“. Přijeli
jsem na hranice, celník vzal první pas do ruky a už byl
problém na světě. Nakonec vše dobře dopadlo, ale zážitek
byl, myslím, pro všechny poučný. Doklady je třeba mít také
platné !!!
Na chvíli jsme zastavili v Klodsku a na desátou hodinu
jsme byli objednáni ve Zlotym Stoku.
Doly Zloty Stok jsou nejstarší doly v Evropě. První zápis
o jejich činnosti pochází z roku 1273 a je uložený v klášteře
Cisterciánů v Kamenici – Zabkowice. V době největší slávy
v 16. století byly hluboké až 267 metrů a těžilo se až 150 kg
čistého zlata ročně. Práce v dolech byla těžká a nebezpečná.
Tvrdá skála se rozpálila ohněm a pak se polévala studenou
vodou, aby popraskala. Přitom se ale uvolňovaly páry
arzenu. Horníci byli přesvědčeni, že je to dým a pára z ohně.
Byly to ale smrtonosné páry. Úmrtnost horníků byla veliká.
Že se ten arzen nechá těžit a hlavně zpeněžit, na to přišli
až při chemickém způsobu těžby zlata. Už v roce 1709
dosáhli toho, že celých dalších 100 let se staly doly hlavním
zdrojem arzeniku pro celý svět.
Doly existovaly 700 let a v roce 1962 byly uzavřeny.
Dnes je to turistická atrakce. Z celkem 300 km chodeb je
dnes zpřístupněno asi 5 km v šachtě Gertruda a podzemní
barevný vodopád vysoký 33 metrů.
K šachtě Gertruda se váže pověst, která se v různých
obměnách objevuje v kronikách v okolí: „Již dávno tomu…,
v dolech zával pohřbil 4 horníky. O tom, jestli se bude
zachraňovat nebo ne, rozhodoval majitel dolu. A ten
rozhodl, že mu ta štola už nestojí za to, aby ji vyčistil a tak

tam ty horníky nechali. Tehdy se Gertruda, žena jednoho
z těch horníků, rozhodla sama dojít do místa katastrofy a
vyhrabat svého milovaného muže. Vzala trochu jídla,
pochodeň a vešla do důlního labyrintu. Sousedé z osady
s nadějí vyhlíželi návrat obětavé manželky. Pravděpodobně
zabloudila v chodbách staré štoly a už tam zůstala navždy.
Později, jak horníci vypovídali, že když některý z nich
zabloudil v dolech, slyšet bylo divné hlasy a zvuk kroků.
Zbloudilý horník šel za zvukem kroků, ale nikdy nikoho
nenašel. Avšak tyto korky ho vždycky vyvedly ven na zem,
na světlo Boží. A tak se mluvilo a věřilo, že je to dobrý duch
Gertrudy, který přišel na pomoc zbloudilému a zachránil
život horníka.“

Celá prohlídka štoly a podzemí byla dost náročná, ale
velice zajímavá. Trvala přes dvě hodiny. A tak jsme si dali
poslední siestu. Pěkně na sluníčku před šachtou a probírali
práci v dolech a vůbec život našich předků…
Posilnění a odpočatí jsme se vydali na nedaleký zámek
Zabkowice – Kameniec. Je to komlex budov jemuž vévodí
již z daleka viditelný zámek. Jakoby v podhradí jsme
vstoupili do krásného kostela s dřevěným vyřezávaným
oltářem, nejvyšším v celé Evropě. Prošli jsme okolo
kláštera, bývalého pivovaru, bývalé mincovny až nahoru na
kopec do zámku. Byli jsme rozděleni do dvou skupin
v vydali jsem se vstříc iluzím a představám o životě
bohatých pánů, majitelů právě těch dolů, zlatých dolů, které
jsme navštívili předtím. Paní průvodkyně mě upozornila, že
název hrad nebo zámek není správný. Že je to palác, který
byl postaven jako svatební dar. K zámku patří ještě veliký
park o rozloze 120 ha s alejemi, fontánami, sochami,
vodním divadlem a podobně. Tam jsme se zatím nedostali.
Ale byli jsme až nahoře na nejvyšší terase – celkem jich je
šest – a rozhled byl úchvatný. Dá se říci, že jsem viděli až
domů.
Celý palác je v rekonstrukci. Hotové je jedno křídlo, kde
mají hotel pro zatím 60 hostů a asi tři společenské různě
velké sály pro různé večírky, rauty a svatby. V každé
místnosti bylo tablo, kde měli fotky z doby ze třicátých let,
kdy to sloužilo i jako lázně s arzénovou vodou.
Celý palác v roce 1946 vyhořel a tak jim zůstalo
v podstatě jen to, co nehoří. Jistým štěstím bylo, že palác byl
postaven z mramoru, glazovaných cihel a kvalitního
kamene.
Po prohlídce jsme se ještě prošli městem Zabkowice. Na
náměstí je velice zajímavá radnice a u kostela sv. Barbory je
k vidění „Křivá věž“, která se opravuje. Ale křivá je pořádně
a křivá zůstane i po opravě.
Bylo moc hezky a tak jsme se ještě prošli městem a
spokojení, unavení a plni dojmů jsme se vydali k domovu.
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Tentokrát odbavení na hranici proběhlo v pohodě. Ještě jsme
se potěšili pohledem na krásně zbarvenou přírodu a výlet byl
u konce.
Tentokrát se všichni dost našlapali a unavili, ale byli
výborní. Ukáznění, dochvilní a vůbec fajn. Celou zimu bude
na co vzpomínat …

Okolo poledne přivítaly davy účastníků prezidenta
Václava Klause, který vystoupal Obřím dolem a na místě
bývalé Obří boudy se setkal s královéhradeckým biskupem
Dominikem Dudou a na nejvyšší českou horu došli
společně.
Po spontánním přivítaní se pan prezident nechal
vyfotografovat mimo jiné i s naší mladou Poličačkou
Romanou Jakoubkovou, studentkou gymnázia.

Zapsala jednatelka Marie Chaloupková

Pellyho domy
Takže jsme se po měsících oprav konečně dočkali.
Pellyho domy jsou otevřeny, náměstí získalo další
dominantu a radnice honosný protějšek. Ono taky, kdo by se
chtěl z okna kanceláře díval na ošklivý, šedivý barák, když
to může změnit. Z dalších stran už to tak laskavě jemné
není. Od autobusového nádraží na mě řvou veliký vrata - ne
nepodobný těm od pověstného chlíva, jen tyhle nejsou tak
olízaný - který ruší jasnou a čistou linii oken v patře. A od
Pellyho parku na mě zase mrkají zamřížovaná okna
mřížemi, které jsou asi půjčené ze "Špilasu". Ale je fakt, že
účel asi splní. A lidi si zvyknou.
Je mi trochu líto vzkazu Vladimíru Iljiči, že Brežněv se
zbláznil a všechny ideje nám zazdil.
Při slavnostním otevření tam bylo lidí jak o pouti. Cestou
do patra, do knihovny, jsem potkal 5, 6 známých, které jsem
několik let neviděl. A dalších asi 40 lidí jsem zdravil. A to
mě jich na schodech míjelo pouze 30. Je asi škoda, že
prostory knihovny jsou menší, ale na druhou stranu si
myslím, že všechny knihy nejsou tak frekventované a ty,
které se půjčují, své místo už našly. A pro ten zbytek paní
knihovnice jistě dojde.
Takže jó, zdá se mi, že Pellyho domy jsou dobrým
vkladem do budoucna. A přeju sobě, i ostatním lidem z
Police a okolí, aby se staly místem setkávání nejen přátel,
kteří se už dlouho neviděli, ale i těch, kteří se potkávají
častěji než 1x za 5 let.
Pavel Frydrych

Svatovavřinecká pouť na
nejvyšší hoře ČR
Za krásného slunečného počasí se dne 10.8.2007 konala
na naší nejvyšší hoře Sněžce Svatovavřinecká pouť, která
byla spojena se slavnostním otevřením nejvýše položené
„Poštovny“, stojící na místě bývalé České boudy, která byla
po jejím zrušení z vrcholu rozebrána a snesena.
Na tuto pěknou tradici se vydaly stovky lidí z Česka a
Polska. Nechyběli mezi nimi ani Poličáci a parta ze Sokola
Suchý Důl.

RJ

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
VÝROČÍ
Začátkem měsíce října jsme vzpomněli 45. výročí
prvního veřejného pozorování hvězdné oblohy v našem
městě. Tento den (2. 10. 1962) byl astronomický kroužek
založen a 11. října oficielně ustaven jako zájmová složka
závodního klubu ROH n. p. KOVOPOL. V únoru 1963
došlo k organizačnímu přesunutí kroužku pod nově vzniklý
Jednotný klub pracujících.
Připomeňme si důležité události a data z 45 leté historie
AK v Polici n. M.

O lidech
Hlavními iniciátory založení a prvními členy AK byli
pánové (dle abecedy):
Jiří Drbohlav, Jaroslav Feig, Josef Forman, Milan
Hornych, Bedřich Siegel, Josef Škop, Jiří Vacek. Později
přibyli Vladimír Geisler, Arnošt Kubeček, Milan Siegel,
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Zdeněk Vancl. Vedoucím kroužku se stal pan Bedřich
Siegel.
Nynější astronomický klub je volným sdružením
zájemců o astronomii a má 4 členy.

O pozorovatelně a pozorovacích stanovištích
Vzpomínané první veřejné pozorování oblohy proběhlo
poblíž kolonie zahrádek u Žděřiny. Příležitostná pozorovací
stanoviště byla i přímo ve městě: v ulici Pod jasany,
v sadech Jana Bezděka a na Záměstí v prostoru nad
pekárnou.
Pro další činnost bylo nejdůležitější zakoupení pozemku
na Havlatce (1964), jeho oplocení (1965) a výstavba 2
dřevěných domků vlastní pozorovatelny (1965). První
domek byl rozšířen a vybaven odsuvnou střechou (19831988), druhý slouží jako pojízdný kryt dalekohledu.

O dalekohledu
„Spolkový“ dalekohled je reflektor Newtonova typu.
Objektivem je paraboloidické zrcadlo o průměru 195 mm a
ohnisku 1515 mm. Byl vyroben podle vlastní dokumentace
v podniku Kovopol.

O pozorovacích programech
Od svého založení se AK zaměřil na popularizaci
astronomie. Pozorování Slunce, Měsíce, planet a dalších
objektů bylo vždy doplněno příslušným výkladem.
Další činností bylo od roku 1963 pozorování zákrytů
hvězd Měsícem. Měsíc, který se pohybuje na své dráze
kolem Země, zakrývá v určitém okamžiku mnohem
vzdálenější hvězdu. Protože jsou hvězdy bodovým zdrojem
světla, dochází k takovému zákrytu okamžitě. Úkolem
pozorovatele je změřit okamžik zákrytu časoměrným
zařízením.
Dva členové AK se zabývají fotografováním hvězdné
oblohy a astronomických úkazů.
Na soukromé úrovni (a velmi úspěšně) probíhalo v 90
letech pozorování proměnných hvězd.

O mimořádných událostech
16. září 1969 dopadl na střechu domku paní F.
Klimešové v Suchém Dole podivný kámen. K nálezu byl
pozván pan Jiří Vacek, který usoudil, že jde o meteorit. Byl
zavolán ředitel hvězdárny v Úpici pan Vladimír Mlejnek.
Ten původní úsudek potvrdil, meteorit odvezl a informoval
RNDr. Z. Ceplechu, předního odborníka na meziplanetární
hmotu. Meteorit byl zkoumán v laboratořích v Německu a
v USA.
6. listopadu 1985 první pozorování Halleyovy komety
na Havlatce. Celkem bylo uspořádáno 12. veřejných
pozorování této „první dámy“ mezi kometami s celkovou
účastí 73 osob. Poslední pozorování Halleyovy komety
z Havlatky bylo 6. 5. 1986.
11. srpen 1999 expedice za úplným zatměním Slunce.
Pozorování a fotografování tohoto úkazu v SzantodKoroshegy v Madˇarsku. Úplné zatmění nastalo ve 12 hodin
49 minut a trvalo 142 sekundy.
14. leden 2007 12 hodin 8 minut pozorování extrémně
jasné komety, viditelné na denní obloze. Kometa
s označením C / 2006 P1 McNAUGHT se nacházela
pouhých 6° východně od Slunce. Později byla amatéry
nazvána kometou století.
27. srpen 1987 černý den polického AK. Neznámý
vandal se vloupal do pozorovatelny. Mimo jiné byl zničen
pozorovací a návštěvní deník vedený plných 25 let! Veřejná
pozorování na Havlatce skončila.

O spolupráci
Vznikajícímu AK posloužil dobrými radami polický
astronom-amatér MUDr. O. Mazač, který se zabýval
pozorováním a studiem povrchu Měsíce. (Jeho dalekohled je
nyní pravděpodobně v depozitáři hvězdárny v Úpici).
Zdrojem inspirace pro práci AK v 60. letech byla
hvězdárna v Úpici, která vznikla v roce 1959 z tamního
astronomického kroužku.
V roce 1963 vznikl astronomický kroužek dětí při
základní devítileté škole v Polici n. M. Pracoval 2 roky.
V roce 1963 začala spolupráce s dnes již zaniklým AK
v Broumově.
V roce 1983 po společném pozorování únorové polární
záře jsme navázali kontakt s panem Janem Podzimkem,
vedoucím AK v Týništi nad Orlicí. Vzájemná výměna
korespondence trvala až do roku 1995.

Vzpomínka
Nezapomeneme na pana Bedřicha Siegela, vedoucího
AK,
ochotného nám mladším a začínajícím kdykoliv
poradit i pomáhat. Byl velmi zkušeným astronomemamatérem a jeho přednášky pod hvězdnou oblohou u
dalekohledu bývaly pro nás zážitkem. Nynějšího výročí se
bohužel nedočkal. Jeho odchod v roce 1989 znamenal pro
AK nenahraditelnou ztrátu a úpadek ve „spolkové“ činnosti.

Závěrem
Je třeba poděkovat zakládajícím členům za obětavou
práci, která vedla ke vzniku AK a k výstavbě pozorovatelny
na Havlatce. Poděkování patří i bývalým členům a ostatním
příznivcům, kteří v uplynulých 45 letech provozování
amatérské astronomie v našem městě podporovali.přistát
v květnu 2008. Podrobnosti viz PM 12/06.

Pohledy do vesmíru
LETNÍ ČAS (SELČ) KONČÍ V NEDĚLI 28. ŘÍJNA,
KDY SE O TŘETÍ HODINĚ SELČ POSUNOU
HODINY ZPĚT NA DRUHOU HODINU SEČ .
SLUNCE 23. října ve 21 hodin 15 minut SELČ vstupuje
do znamení Štíra,
v říjnu se den zkrátí o 1 hodinu a 48 minut
MĚSÍC
3. v poslední čtvrti, 11. v novu, 19. v první
čtvrti, 26. v úplňku,
MERKUR nepozorovatelný,
VENUŠE ráno vysoko nad východním obzorem,
MARS
v souhvězdí Blíženců,
JUPITER nízko na večerní obloze v souhv. Hadonoše,
Na fotografii
je
vedoucí AK
pan
Bedřich
Siegel
u
dalekohledu
(rok 1982)

Karel
VACEK,
Astronomický
klub Police
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150 let textilní průmyslové tradice
na Broumovsku 1857 – 2007

Formanské vozy s olivětínským plátnem míjely broumovský klášter
(obraz z 1. poloviny 19. století)

Od manufaktur k počátkům tovární výroby na
Broumovsku
V roce 1682 vyhlásil broumovský opat Tomáš pro
všechny soukenické cechy na klášterním panství celého kraje
nový tkalcovský řád, který pravomoc výkupu plátna
soustředil výhradně do rukou vrchnosti, tedy benediktýnů,
a podomní obchodníky zcela vyloučil. Jednou do roka se
všichni poddaní tkalci museli podle jeho ediktu zúčastnit
bohoslužby v Broumově. Takto centralizovaný systém
kontroly výroby vedl benediktýny již v 80. letech 17. století
k organizování rozptýlené manufaktury na výrobu plátna. Ta
na celém Broumovsku přinesla nebývalý rozvoj tohoto
řemesla a počet tkalců tehdy dosáhl přibližně sedmi stovek.
I když útrapy sedmileté války, která kraj pustošila,
znamenaly konec broumovské klášterní manufaktury, přesto
v polovině 18. století už počet tkalců na vesnicích
broumovského panství přesáhl tisícovku.
V roce 1752 založil Adolf Wagner v Trutnově společnost
za účelem exportu plátna z celého Broumovska a
Trutnovska, a tak již tehdy zdejší zboží směřovalo do Řecka,
Ruska i Turecka.
S rostoucí produkcí se začal rozmáhat ilegální výkup
plátna a jeho pašování do Slezska, které bylo vyhlášeno
svými barvířskými dílnami. Z plátna se tu šily hlavně
punčochy a ty se vozily k prodeji zpět do Čech. Černý
obchod se rozšířil natolik, že hranici musely střežit dva
jezdecké pluky husarů.
Do pašování byl zapleten i ředitel broumovských
klášterních lesů Jan Winter, který pašovaná plátna razítkoval
ochrannou značkou. Když byl dopaden, vyšlo nařízení, že se
plátno musí ještě před barvením orazítkovat, a pro ten účel
byl zřízen nový přísežný úřad tzv. štemplířů, kteří kontrolovali
domácí tkalce, zda nemají doma hotové výroby nebo netkají
z pašovaného materiálu. Razítkování plátna zrušil až Josef II.
I v 18. století bývala broumovská plátna, zejména haras a
cajk, na rakouských trzích jako doma. Přestože nad jejich
výrobou ještě v 70. letech 18. století držel stále monopol
broumovský velkostatek,
jeho přímý vliv na řízení výroby pomalu slábnul a štafetu
začali přebírat rodící se textilní podnikatelé. Jedním z nich byl
kromě zmíněného Wagnera i Jiří Walzer z Vižňova, který si v

roce 1826 zřídil svůj zahraniční obchod s plátnem, nebo
Josef Schubert, zakládající ve 30. letech v Broumově vlastní
faktorství
vlny.
Vlna
zůstávala
tradiční
surovinou
broumovských soukeníků, ale v 80. letech zásluhou České
vlastenecko-hospodářské společnosti začal na Broumovsku
nebývalý rozmach pěstování lnu. S rozvojem plátenictví na
konci 18. a počátku 19. století se začínají na Broumovsku
podél vodních toků zřizovat mandly, bělidla a barvírny. Lnu
jako tradiční surovině broumovského plátenictví záhy začala
konkurovat bavlna. Za napoleonských válek, kdy byl dovoz
bavlny přerušen, došlo k dočasnému oživení lnářství, ale
vítězný postup bavlny to nezastavilo. Po krvavé řeži u
Slavkova začalo velké přezbrojování rakouské armády a
broumovský cech soukeníků se podílel na dodávce její
výstroje. Z Broumova podle statistik přišlo 1300 vojenských
plášťů, 1300 kalhot a 700 kamaší. Bavlna začala po
napoleonských válkách s postupem průmyslové revoluce a
industrializace textilní výroby ovládat zdejší tkalcovskou
výrobu, což vedlo v první polovině 19. století k postupnému
úpadku broumovského lnářství.
Organizováním výroby a obchodem s plátnem se na
Broumovsku již ve 30. letech 19. století zabývalo několik
firem, z nichž největší byly podniky Josefa Walzela (založen v
roce 1834), Františka Heinzela ve Vižňově a v neposlední
řadě také expandující podnik Benedikta Schrolla.

Podloubí polické radnice –
místo začátků Schrollovy
obchodní činnosti.

Pečeť broumovského
cechu soukeníků z 18. století
Pokračování příště
VEBA, textilní závody a. s., Broumov

Vlastivědné okénko
Školství na Machovsku
/Pokračování z minulého čísla/
Ve školním roce 1942/1943 za ředitele Jaroslava Exnera
byla na obecné škole třídní učitelka Milada Škopová.
Odbornými učiteli na škole hlavní byli: Josef Machula,
František Ruider a František Kopřiva. Němčinu vyučoval Karel
Šimon, narozený 29.6.1921 ve Žďárkách. Vystudoval učitelský
ústav v Litomyšli, kde maturoval v roce 1941 a do Machova
přišel z Havlovic. Ruční práce vyučovala Marie Vítová.
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Dne 1.1.1943 byl František Ruider ustanoven ředitelem
školy ve Velkém Poříčí a byl přeložen do Hronova. Nahradil ho
Josef Brandejs, narozený 5.3.1915 v Omišlaji v Jugoslávii.
Vystudoval učitelský ústav v Chrudimi, kde maturoval v roce
1934.
Od 1.3.1943 byl ustanoven na hlavní škole Antonín
Řezníček, který zde již vyučoval před třemi léty.
V dubnu 1943 byl učitel Karel Šimon povolán pracovním
úřadem k pracím pro válku důležitých (tzv. Totaleinsatz) a tak
15.5.1943 nastupuje na obecnou školu Jan Erben, narozený
24.1.1923 v Jičíně, který vystudoval učitelský ústav v Jičíně.
V srpnu 1943 se v Náchodě konal přeškolovací kurs
dějepisu! Opět bylo nutno upravit výuku dějin požadavkům
představitelů nové ideologie. Nikdo však netušil, kolikrát ještě
se budou v budoucnu dějiny přepisovat.
Na začátku školního roku 1943/1944 zůstává učitelský sbor
nezměněn, ale 14.9.1943 je pracovně nasazen Jan Erben a tak
od 1.11.1943 nastupuje Karla Jindrová, narozená 19.9.1921
v Praze. Maturovala na učitelském ústavu v Praze v roce 1940 a
do Machova přišla z obecné školy v Praze XIV. Dne 13.4.1944
byla ustanovena na obecnou školu v Bělém, protože zdejší
učitelka Anna Kopřivová nastoupila mateřskou dovolenou.
Od 1.12.1943 byla ustanovena odbornou učitelkou
v Machově Božena Kořínková, rozená Jelenová, narozená
3.11.1914 v Německém Brodě. Maturovala na gymnasiu
v Německém Brodě v roce 1933 a zkoušku učitelské
způsobilosti získala v roce 1939. Naposledy vyučovala na
chlapecké škole v Německém Brodě a do Machova přišla za
svým manželem Josefem Kořínkem, který zde byl farářem
církve československé už od roku 1934.
Od začátku roku 1944 byla okupačními úřady zastavena
činnost místní školní rady.
Ve školním roce 1944/1945 byl papírově učitelský sbor
nezměněn, ale protože začaly být totálně nasazovány na práce
pro Říši i ženy, docházelo k neustálým přesunům na
učitelských postech. Když byl na podzim totálně nasazen učitel
František Kopřiva, zůstali na hlavní škole v Machově jen 2
učitelé: Josef Machula a Božena Kořínková.
Velkoněmecká Říše už je v takovém rozkladu, že v lednu,
únoru a březnu 1945 bylo zastaveno vyučování, děti si chodí 2x
týdně pro úkoly a protože je velký nedostatek paliva, nesmí se
ve škole topit. Vyučování bylo obnoveno až 4.4.1945.
Letadla shazovala letáky s protinacistickým obsahem a tak
je školní děti chodily sbírat po polích. Jeden balík letáků
dokonce poškodil střechu školy. Děti chodily také sázet
stromky pro velkostatek v Polici nad Metují.
Pak už měly události rychlý spád. Dne 5.5.1945 byly
odstraněny německé nápisy, ve třídách byly sejmuty obrazy
Adolfa Hitlera a Emila Háchy a okna byla vyzdobena
vlaječkami. Dne 8.5.1945 v 10 hod. přivítal machovský lékař
MUDr. Alexej Ordačenko ruské vojáky na machovském
náměstí slavnostním proslovem v jejich rodném jazyku a tak
byla ukončena jedna smutná kapitola v našich dějinách.
Ještě 15.6.1945 byl učitelský sbor rozšířen o dvě nové
učitelky, abiturientky gymnasia v Náchodě, Sylvu Mánkovou a
Miladu Valterovou.
Ve školním roce 1945/1946 byli třídními učiteli na obecné
škole: Milada Škopová a Ladislav Bárta, který působil v Nízké
Srbské. Na měšťanské škole: Josef Machula, František Kopřiva
a Antonín Řezníček, který však byl ustanoven do Jičína a
odchází. Dne 19.9.1945 nastupuje Jiří Kotlář, narozený
29.8.1924 v Praze, maturoval v roce 1945 na gymnasiu
v Náchodě.
Dne 5.12.1945 nastoupila do Machova Vlasta Lindrová,
narozená 9.7.1920 ve Velkém Poříčí, která maturovala na
gymnasiu v Náchodě v roce 1939.
V lednu 1946 už nebylo ve škole čím topit a tak bylo
přivezeno dřevo z obecního lesa, ale bohužel syrové.

Na počátku dubna 1946 začíná odsun Čechů z Kladska (tzv.
Kladských Čechů), kteří se usadili ve vesnicích a městečkách
v příhraničí. Většina neuměla moc česky a tak byl zřízen kurs
českého jazyka pro reemigranty z Kladska. V Machově
v příštím školním roce přibylo 23 školních dětí z tohoto
odsunu. Protože tyto děti chodily předtím do německých škol,
začínaly v Čechách výuku znovu od 1. třídy bez ohledu na věk,
aby zvládly češtinu. Tím byly odsouzeny k tomu, že nebudou
mít úplné základní vzdělání, protože po dosažení věku 14-ti let
vycházely školu i když byly teprve třeba v 5. třídě.
Dne 6.6.1946 promítal v tělocvičně školy p.Lyer z Hronova
16-ti milimetrový film. Myslím, že to byla první filmová
produkce v Machově.
Ve školním roce 1946/1947 je stále ředitelem školy Jaroslav
Exner a na obecné škole třídní Milada Valterová. Na měšťanské
škole Josef Machula, Ladislav Bárta, Vlasta Lindrová a Jiří
Kotlář. Učitelka domácích nauk Marie Bártová má mateřskou
dovolenou a teprve od 1.11.1946 za ní nastupuje Johanka
Térová, narozená 14.6.1923 v Machově, absolventka tříleté
odborné školy pro ženská povolání v Hronově. Náboženství
římskokatolické vyučuje P. Klemens Němčík OSB,
československé Antonín Spůra z Police nad Metují a
evangelické slečna Anna Kubečková z Hronova. Tato drobná
žena, vynikajících morálních vlastností, obětovala celý svůj
život službě pro evangelickou církev. Pocházela z proslulého
„beranovského“ rodu z Machova o kterém se zmiňuje ve svých
dílech Alois Jirásek. V jejím rodokmenu, jehož sestavováním
se také intenzivně zabývala, se objevuje i Maxmilián Dostál,
což nebyl nikdo menší než dědeček „selského generála“ Karla
Dostála z Bělého, původem ze Lhoty Náchodské. Rod
továrníků Bartoňů z Nového Města nad Metují je s tímto rodem
spojen také. To je však kapitola, která by vydala na samostatný
článek a proto se vraťme k tématu.
Byla znovu ustavena školní rada, která od zákazu nacisty
v roce 1944 nefungovala.
Dne 25.2.1947 se konalo komisionelní šetření ve věci
žádosti MNV Bezděkov o přeškolení k újezdu měšťanské školy
v Polici nad Metují. Bezděkov odůvodňuje žádost nižším
poplatkem, který by musel platit a kratší vzdáleností do školy.
Jednání zatím nedospělo k žádnému závěru.
Dne 1.4.1947 nastoupila v rámci reaktivace jako odborná
učitelka do měšťanské školy v Machově ředitelka měšťanské
školy v.v. Marie Vraná, narozená 21.11.1884. Před
penzionováním působila v letech 1937 – 1939 jako definitivní
ředitelka dívčí měšťanské školy v Polici nad Metují.
Dne 29.4.1947 byl odborný učitel Jiří Kotlář po dvouletém
působení v Machově přeložen na obecnou školu ve
Verneřovicích.
U příležitosti 950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha
putovaly ostatky (lebka) tohoto českého patrona po českých a
moravských městech a 30.4.1947 byly vystaveny k uctění
v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad
Metují. Této slavnosti v režii polického administrátora
P.Norberta Lokvence OSB se zúčastnilo i žactvo ze školy
v Machově.
O prázdninách byla vybetonována nová odpadní jímka a
spojena se stávající. Zakoupen i nějaký instalační materiál pro
splachovací WC, ale zatím nepoužit. Byla to příprava na
rekonstrukci záchodů na splachovací, která byla realizována až
v letech 1954-55.
Ve školním roce 1947/1948 učitelský sbor jako loni. Na
měšťanskou školu nově ustavena učitelka čekatelka Olga
Šedivá, narozená v roce 1925 v Bražci. Maturovala na
gymnasiu v Náchodě v roce 1944. Zkoušku učitelské
způsobilosti skládala v Hradci Králové v roce 1945. Do
Machova přišla z České Čermné.
Johanka Térová byla přeložena do okresu Liberec a po
jednoleté přestávce nastupuje znovu Marie Bártová.
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Dne 26.10.1947 byla na budovu obecné školy v Nízké
Srbské umístěna pamětní deska zasloužilého učitele Jaroslava
Petra (1862 –1922), který tam působil v letech 1896 –1922.
Stalo se tak u příležitosti 25.výročí jeho úmrtí. V Machově učil
1882 –1896 a machovský ředitel Jaroslav Exner přednesl
slavnostní projev. Zároveň bylo oslaveno 50 let trvání této
školy.
Za onemocnělou Vlastu Lindrovou byl ustanoven
výpomocný učitel Jaroslav Hrnčíř, narozený 13.8.1925
v Hronově. Absolvoval gymnasium v Náchodě a 4 semestry
lékařské fakulty v Hradci Králové, ale z finančních důvodů
musel studium zanechat.
V lednu 1948 byl postaven dřevěný skok „Na Hůrce“ a tím
začíná slavná éra lyžařských skokanských závodů v Machově.
V roce 1950 byl postaven můstek ocelový a pak ještě několikrát
upravován. V první sezóně však byl nedostatek sněhu a tak ho
školní mládež nemohla dostatečně využít.
Po Vítězném Únoru nabraly události zase rychlý spád.
Řídící učitel v Nízké Srbské Josef Křelina byl suspendován pro
provinění podle §20 vládního nařízení 162/28 Sb. Zároveň byl
zbaven členství v ONV, kde zastupoval stranu národně
socialistickou. Více o něm bylo v minulém článku. Správu
školy v Nízké Srbské převzala 1.3.1948 Milada Škopová
z Machova.
Odborný učitel Josef Machula byl z rozhodnutí akčního
výboru přeložen na měšťanskou školu v Meziměstí.
Místní akční výbor v Nízké Srbské zamítl návrh okresního
akčního výboru při Okresním školském výboru na spojení tříd
obecné školy v Nízké Srbské s Machovem, kde by se obecná
škola stala trojtřídní a nízkosrbská škola by zanikla. K tomu
však prozatím nedošlo.
V neděli 21.3.1948 se školní děti v čele s ředitelem školy
zúčastnili národní směny vítězství prací na úpravě pomníku
padlých a na úpravě hřiště. Začíná neslavná éra brigád a
výpomocí v oborech, které dovedla k úpadku neschopnost a
neodbornost stranických kádrů dosazených na rozhodovací
posty.
Od 1.4.1948 byla ustavena na měšťanské škole učitelka
Věra Kejdanová, narozená 25.6.1926 v Rychnově nad
Kněžnou, absolventka gymnasia v Kostelci nad Orlicí.
Učitelský diplom získala v Hradci Králové 23.5.1946. Předtím
učila v Meziměstí.
Začíná protiamerická propaganda a tak, když se na
některých polích v republice vyskytla mandelinka bramborová,
byli z jejího výskytu obviněni američtí imperialisté a tento
nepříliš škodlivý živočich, který se u nás vyskytoval už dávno,
byl přejmenován na amerického brouka a nebo šestinohého
vyslance Wall Streetu. Autor Ferdy mravence Ondřej Sekora
namaloval plakáty, které byly vylepovány po celé republice a
začal hon na tohoto brouka. Učitelé s dětmi místo vyučování
prováděli prohlídky brambořišť a protože v našem kraji se
mandelinka téměř nevyskytovala, děti napáchaly v bramborách
daleko více škody, než mohl způsobit tento nevinný brouček.
V Machově a ve Lhotě dělaly děti tuto prohlídku 10.6.1948
s negativním výsledkem!
V roce 1950 napsal Ondřej Sekora knihu O zlém brouku
bramborouku. O mandelince americké, která chce loupit
z našich talířů. Dnes se zdá tento název jako špatný vtip, ale jen
do té doby než zjistíte, že jenom první vydání vyšlo ve
stodvacetitisícovém nákladu. A to nebyla zdaleka jediná perla,
kterou tento spisovatel v padesátých létech zplodil.
V následujícím školním roce 1948/1949 byla škola
přejmenována. Obecná škola se změnila na národní školu a
měšťanská na střední. Ředitelem střední školy byl Jaroslav
Exner a ředitelkou národní školy se stala Milada Škopová.
Pamětní knihy těchto škol byly také odděleny a vedeny pro
každou školu zvlášť.

Na začátku školního roku nastoupila učitelka Jarmila
Smejkalová, narozená 14.5.1925 v Opočně. Po studiu na
reálném gymnasiu v Náchodě absolvovala pedagogický kurs
v Praze. Pak vyučovala na měšťance v Hronově, obecné škole
ve Zbečníku, Žďáru nad Metují a naposledy v Bezděkově.
Dne 13.12.1948 se konala veřejná schůze všech obcí
machovského újezdu. Byli pozváni i zástupci Bezděkova, ale
odmítli se zúčastnit, protože trvají na odškolení. Byla vyslána
deputace do Prahy na Ústřední školský úřad. Zde bylo jednáno
s B. Pluhařem a Oldřichem Hnatowiczem, kteří jsou seznámeni
s místními poměry. Bylo v plánu přestavět školu v Nízké
Srbské na střední, aby odpadl důvod Bezděkovských, že je to
do Police nad Metují blíž. Odškolením Bezděkova by totiž
vznikly zbývajícím obcím veliké problémy. Polický stavitel
Škop vypracoval stavební plány, ale k jejich realizaci už
nedošlo.
Již koncem minulého školního roku bylo rozhodnuto, že
škola v Nízké Srbské bude pro nedostatek žáků uzavřena.
V důsledku podpisové akce obyvatel byla škola opět otevřena i
když v novém školním roce nastoupilo pouze 19 žáků. Místní
akční výbor v Nízké Srbské však odhlasoval, že bude uzavřena
a MNV pak rozhodl, že se tak stane k 1.1.1949.
Nastoupil také Václav Seidl, narozený v Borohrádku. Po
studiu na reálném gymnasiu v Hradci Králové vyučoval na
měšťance v Borohrádku, na obecné škole ve Žďáru nad Orlicí a
okolních vesnicích a naposledy v Nízké Srbské.
Místní tkalcovna n.p. Tepna oznámila v únoru 1949, že
přejímá patronát nad Střední školou v Machově a věnuje ji
výtěžek jedné odpracované hodiny každého pracovníka
měsíčně.
Ve školním roce 1949/1950 byla přeložena Vlasta Lindrová
do Vižňova a za ni ustanoven odborný učitel Vlastimil Šponer,
narozený 19.2.1915 v Josefově. Pochází z učitelské rodiny,
jeho otec učil v Josefově a starší bratr Bohumír byl ředitelem
národní školy v Dolanech u Jaroměře. Po roce studia na
obchodní škole ve Dvoře Králové složil zkoušky na učitelský
ústav v Hradci Králové, kde ho pro nedostatek volných míst
nevzali a tak odchází na učitelský ústav do Mukačeva, kde
získal učitelskou dospělost v roce 1936. Zkoušky učitelské
způsobilosti pro národní školy skládá v roce 1938 v Hradci
Králové a pro střední školy v roce 1948 opět v Hradci Králové.
Postupně učil na školách v Jaroměři, Chvalkovicích a
naposledy v Chotěborkách odkud přišel do Machova.
Zde se seznámil s Miladou, dcerou Hynka Kříže, majitele
pily, se kterou se oženil 4.8.1951 v Machově. Založil zde
žákovský pěvecký soubor se kterým veřejně vystupoval a který
se po jeho odchodu v roce 1953 do Police nad Metují rozpadl.
V Polici nad Metují vyučoval do roku 1958, kdy byl
okresním školním výborem na podnět ředitele soudruha Josefa
Vojtíška propuštěn ze školní služby. Jako důvody byly
uvedeny: kandidatura ve volbách v roce 1946 za stranu národně
socialistickou, buržoazní původ manželky a kulak Šrůtek
v příbuzenstvu. Nastoupil do TOSu Hronov jako řidič trafokáry
a později dělal jeřábníka. Po několika letech přešel na stříkání
filmových pláten do Textilního podniku v Polici nad Metují.
Nakonec pracoval v hlavním závodě v České Skalici na
zaučování nových pracovníků. V roce 1968 byl rehabilitován a
mohl zase vyučovat v Polici nad Metují. Po pěti letech, když
jeho synové dospěli do studijního věku se s rodinou přestěhoval
do Prahy. Na filosofické fakultě Karlovy university složil státní
zkoušky z českého jazyka a literatury a byl promován Mgr.
ped. V Praze učil na gymnasiu a později přednášel v Ústavu pro
vzdělávání učitelů. Důchodový věk tráví v Praze obklopen péčí
své rodiny.
Od 16.10.1949 byl ustanoven do Machova odborný učitel
František Špičák, narozený 13.6.1914 v Radotíně. Učitelskou
dospělost získal v Hradci Králové v roce 1932, zkoušku
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učitelské odborné způsobilosti složil v roce 1945. Naposledy
působil na střední škole v Chlumci nad Cidlinou.
Dne 1.11.1949 byl učitel Václav Seidl ustanoven ředitelem
školy v Bělém. Místo něj na zdejší národní školu byla
ustanovena učitelka domácích nauk Ludmila Nástrahová,
narozená 27.12.1927 v Horním Černilově. Vystudovala
učitelský ústav v Hradci Králové, dva roky vyučovala
v Broumově odkud přešla do Machova.
Při Lidové akademii byl zřízen kurs ruštiny, kterého se
účastnilo 20 posluchačů. Lektorkou byla manželka místního
obvodního lékaře Kazimíra Ordačenková.
Dne 11.2.1950 se v Machově konal první občanský sňatek
v budově bývalé školy v Nízké Srbské.
Ve školním roce 1950/1951 byla ředitelkou národní školy
Milada Škopová, učitelkami byly: Ludmila Nástrahová a
Jarmila Smejkalová. Na střední škole Jaroslav Exner – ředitel a
učitelé byli: Josef Machula, Ladislav Bárta, Vlastimil Šponer a
Marie Bártová.
František Špičák byl přeložen do Broumova a místo něj
ustanoven Jáchym Kaminský, dosud učitel v Martínkovicích,
narozený roku 1895 v Tavyžně na Ukrajině. V letech 1923–
1927 absolvoval přírodovědnou fakultu Karlovy university
v Praze, zkoušku učitelské způsobilosti pro měšťanské školy
získal v roce 1932.
Ve školním roce 1951/1952 vzniká jedna škola, devítiletá,
která byla za dva roky změněna na osmiletou střední školu.
Dosavadní ředitelé Milada Škopová a Jaroslav Exner byli
zproštěni funkcí a vedením devítiletky byl pověřen Josef
Machula. Učitelé na bývalé národní škole byli: Milada
Škopová, Jarmila Smejkalová a Zdeněk Kohl, narozený roku
1931, syn učitele Josefa Kohla, který již v Machově krátce
působil v roce 1909.
Na střední škole učili Ladislav Bárta, Vlastimil Šponer,
Zdeněk Tichý, Karel Zídek a Miroslav Ptáček, který však
1.10.1951 přešel do Broumova. Jaroslav Exner byl přidělen do
Police nad Metují.
O prázdninách měli všichni učitelé povinnost odpracovat
minimálně 14 dnů v místním menšinovém JZD, které zde
živořilo od roku 1949 a nebo ve státním statku Adršpach.
K místnímu JZD bych dodal, že bylo založeno 16.9.1949 jako
úplně první na území Policka a Machovska, hospodařilo však
pouze na výměře 45 ha. V roce 1955 mělo jenom 9 členů,
předsedou JZD byl Josef Ducháč ze Lhoty čp.2. Vystavělo
kravín a vepřín u čp.55 ve Lhotě, kde mělo ustájeno 30 ks
dobytka a 30 vepřů. Bohužel nikdo družstevníky neupozornil
na skutečnost, že se tento objekt nachází v I. ochranném pásmu
pramenů pitné vody a tak ho nebude možno provozovat. To
byla hlavní příčina, že od 1.1.1957 bylo toto JZD dáno „do
klidu“ a za rok pak bylo založeno znovu, ale už jako většinové
se všemi zemědělci v Machově, Lhotě a Nízké Srbské. Tedy už
úplně jiné a s podstatně lepší historií.
/Pokračování příště/
Jiří Kohl

Jak na Slavném ve škole strašilo
Terezie Mervartová
Z časopisu „Od kladského pomezí“, roč. 1936 –
1937, číslo 6 vybral František Janeček
Je tomu více než sto let, kdy se tato příhoda stala. Tehdy
k staré a chudičké dřevěné slavenské škole byla bytem pro
učitele malá výměničná světnička, přilepená jako klícka ke zdi
chalupy. Na severní straně bylo okénko, zahražené v zimě vždy
okenicí, k východu dvě okna s vyhlídkou k myslivně. Kdo se
však chtěl těmi okénkami podívat k horám a lesům, tak
blízkým, musel si sednout na bobek, protože okénka byla
nizoučko a cesta k horám tak vysoko. Kdo šel do bytu, musel

těsně kolem do dveří úzké síňky a pak, vpravo toč, do dveří
světnice.
Dveře u síňky neměly zámku, jen kliku, která se při
odchodu uvnitř vytáhla a schovala do okénka u chléva. V noci
se vytažená klika položila na prkénko v síňce, kde bylo nádobí,
aby byla hned po ruce. Zloděj by se býval dovnitř vůbec
nedostal. A konečně, co by si tam také vzal, leda peřiny a v těch
se přece spalo. Byla to jen chudičká domácnost pro zloděje tak
málo lákavá.
Děti byly doma čtyři. Ty spávaly v létě na půdě a v zimě a o
prázdninách ve třídě. Postýlka se ráno odnesla do síně,
slamníky a peřiny na půdu a večer se to zase všecko sneslo
dolů. Když se schylovalo k bouřce anebo, když se v noci
rozběsnila bouřka (a na Slavném byly bouřky věru hrozivé),
přinesly se děti s půdy, peřiny se svázaly do ubrusu a čekalo se
venku třeba v dešti, jak bouře skončí. (Při jedné velké bouři
jsme viděli šest ohňů, vzniklých od blesku: na Bukovině,
v Chlívcích, ve Vlásence, v Metuji, v Bočanově a konečně
v Annabergu v Prusku. Bouře šla vždy kolem dokola.)
Před ohněm býval velký strach, protože nebylo vody
k hašení. Zajímavé však je, že nebylo na Slavném pamětníka,
který by potvrdil, že v obci hořelo od blesku. Snad chránil ves
blízký velký les. Kdo měl někdy příležitost přečkat bouřku ve
slavenských skalách, ten mohl mluvit o skutečné kráse bouřlivé
přírody, když se mu stále opakovala sedmeronásobná ozvěna
hromových úderů. Jistě o tom vyprávěl celý život.
Ale to stěhování noclehů z půdy se pravidelně stávalo i
tenkráte, když nebyli tatínek či maminka doma. U tatínka ta
nepřítomnost bývala častější, protože chodíval jako obecní
písař do schůzí do Bělého u Machova. Obec Slavné byla tehdy
jen osadou a měla trochu složitou příslušnost. Školou patřila do
Suchodola, obecní správou do Bělého, farností a okresním
soudem do Police, hejtmanstvím do Broumova, pouť slavili
s Geosbergem na Broumovsku, jen posvícení měli svoje.
Vody zde bylo málo, třebaže na obvodu obce prýštily tři
prameny. Od r. 1930 má obec vlastní samospádný vodovod,
prvou etapu metujského.
Když tedy nebyl tatínek doma, vyprosily si děti ležení u
maminky, která jim vždy před spaním vyprávěla pohádky nebo
nějaké příhody. Na to se vždy velmi těšily a ptávaly se proto
také tatínka, kdy zase někam půjde.
Když byl deštivý rok, stačila na Slavném voda pro potřeby
hospodářství, avšak na jídlo se musela přivážet ze Suchodola.
Tři rybníčky i studna u školy měly vodu většinou nečistou a
nezdravou. Často ani k máchání se nehodila. Proto se chodilo
s větším prádlem v létě i v zimě máchat do Suchodola asi
dvacet minut cesty k hájovně. Tam byla voda jako křišťál a při
velké zimě bylo možno se v hájovně ohřát. Na zpáteční cestě
vždy výprava vykřehla, že šlo o zdraví.
Učitelka si však usmyslila, že bude chodit prát do Police
k rodičům a přibere jejich prádlo. Obyčejně ve středu některé
z dětí nebo sám učitel doprovázel svou manželku do Police, kde
zůstala přes noc a druhý den šla zase zpět. Jednou v zimě se
zase tak brzo vypravila a že bylo obojího prádla více, zjednal jí
tatínek pradlenu. Byl krásný zimní čas. K večeru hodně
přituhlo. Učitelová se vydala sama domů na Slavný. Měsíc jí
pěkně svítil na cestu, šlo se jí tedy dobře.Co došla nahoru po
silnici přes celý Suchodol, spali již všude, i ve škole. Zaťuká na
okno . . . ticho. Zaklepá znova a dívá se do světnice, měsíčním
světlem trochu osvětlené a vidí u protějšího okna na posteli
tatínka s jedním chlapcem. Dovtípila se, že asi všecky děti spí u
tatínka a ne ve třídě. Aninka spala na úzké posteli při silniční
stěně. Po delším volání se přece probudila a přišla celá
rozespalá otevřít. Učitel spal tak tvrdě, že se vůbec neprobudil,
byl totiž s panem lesním na čekání, kde hodně vymrzl a proto
nyní ten tvrdý spánek.
„Jé, mami, my tu spíme všecky a nevěděli jsme, že přijdete.
To nic nedělá, jen spěte, já si půjdu lehnout na postýlku do
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třídy a ráno tam zrovna zatopím.“ Vzala klíč a šla do třídy.
Aninka za ní zavřela, vytáhla totiž kliku.
Teplo ve třídě nijak nebylo. Když tam nespali, tak na noc
nepřitápěli. Co dělat. Zůstala na postýlce poloustrojena, vzala
ještě bílý barchetový kabátek z nedostatku jiného, od umyvadla
ručník na hlavu a lehla si do dětské postýlky. Slamníky a větší
peřiny měli doma kluci. Hodně se skrčila, přesto jí však bylo
zima. Postel krátká, peřina krátká a proto na spaní ani
pomyšlení. Ani se nezahřála.
„Co já se mám až do rána zde mořit, půjdu do světnice a
přikrčím se k Andě,“ povídá sama pro sebe a „do rána se přece
trochu prospím, abych byla zase k práci.“
Rychle vstala a šla. Zavřela třídu, klíč vytáhla, aby
snad do třídy časně ráno někdo nepovolaný nevlezl. Jde přes tři
schůdky po školské záspi, když náhle nějak uklouzla a klíč ji
zapadl někam do sněhu. Hmatá kolem sebe, ale marně. Zatím ji
zima dokonale roztřásla. Přistoupila k oknu a zaťukala . . . nic.
Ticho jako v hrobě. Zaťuká podruhé a silněji . . . zase nic. Tedy
zabouří už potřetí. V té chvíli se právě měsíček vychýlil
z mraku, aby se také podíval, co se to na Slavném u školy děje.
A viděl s paní učitelovou, jak učitel sedá na posteli, hledí
strnule k oknu a nehýbe se. Když se nemohla dočkat, volá:“Tak
pojď přece, sice tu zmrznu!“ Snad, že se jí hlas nějak třásl
zimou a zněl nepřirozeně, cize, snad neslyšel a viděl jen
postavu v okně celou bílou, s plachetkou na hlavě, podobnou
jeho ženě. Pojala ho hrůza a z n í vykřikl: „ Jéžíš, Marja, Josef.
Co se to děje? Je to sen nebo skutečnost? Žena je přece v Polici
. . .“
Ale postava za oknem znova volá: „Pojď honem otevřít,
sice tu zmrznu.“
Učitele vyskočil z postele a šlápl na něco měkkého, myslí
ve své rozespalosti, že to jsou nějaké mrtvoly. Ale to něco
začne sténat a tak hrůzou celý strnulý nemůže se hnout, bojí se
vykročit . . . a tam za oknem . . . snad je duch jeho ženy a je-li
živa, tak ji snad někdo přepadl a o šaty okradl. „Jéžíši Kriste.“
Ještě jednou zmateně zakopne o nějakou mrtvolu a dveře nalézt
ne a ne a . . . venku ten duch stále volá: „Tak se už, prosím tě,
vzpamatuj, tati, a pojď už otevřít, vždyť jsem už docela ztuhlá!“
Konečně učitel našel dveře světnice, je v síni, ale zase
v rozčilení nemůže a nemůže nalézt kliku. Najednou srazil při
tom hrnec se sádlem. Dírku pro kliku by jistě nenašel, kdyby
ten duch na něj nezavolal: „Tak si, tati, rozsviť. Svíčka a sirky
jsou na plotně . . . !“ Konečně světlo . . .
Když otevřel, přesvědčil se, že to není žádný duch ani
strašidlo, jen jeho dobrá a starostlivá žena, teď drkotající zuby a
chvějící se zimou na celém těle, která honem vklouzla do
světnice. Pak se teprve trochu vzpamatoval, šel zpět do světnice
a posvítil si na ty živoucí mrtvoly. Ještě příliš dlouho ale to
trvalo, než se vzmohl úlekem na jediné slovo. A ten maminčin
„duch“ zatím uložil Aninku na zem k hochům, kteří se vůbec
neprobudili a sám si vlezl do vyhřáté postele. Usnuli však
teprve ke třetí hodině ranní. A ráno přirozeně zaspali, avšak
ještě moc dobře to dopadlo. Klíč se ve sněhu hned našel.
Ale ten smích, když tu hroznou noční příhodu
vyprávěli pak druhý den v myslivně. Pan učitel sám na tu
příhodu nezapomněl, co živ byl.

Je čas poděkovat
Nevím jestli je čas bilancovat. Čas vyměřený dobou
pouti uplynul, obrazy zmizely, vrátily se do ateliéru a sklepa
a zůstaly jen bílé stěny. Ale fakt nevím, jestli je čas
bilancovat. Ovšem určitě vím, že je čas poděkovat lidem,
bez kterých by naše výstava neproběhla. Takže: díky patří
Městu Police nad Metují za prostory a propagaci,
maminkám: paní Blance Frydrychové a Haně Váňové za
pomoc při přípravě a průběhu, babičce paní Mileně

Teimerové, Tomáši Váňovi, Kačce a Honzíkovi, panu
Michalu Muchovi za nápad, Lukáši Kollertovi za lavici,
Jardovi Mazačovi za pyramidy a všem, kteří si našli cestu a
které snad naše obrazy oslovily. A Julince, že nám půjčila
svou kresbu.
Martina Váňová a Pavel Frydrych

Česká přísloví
Z knihy „Společenský rádce pro všechny životní okolnosti
(Moravská Ostrava-Přívoz, 1932) vybral František Janeček
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Bůh štěstím vládne
Bůh nedává všechno dobré jednomu člověku.
Ctnosti ztrácejí se v samolibosti, jako řeky v moři.
Cvičení dělá umění.
Rychlost nejsou žádné čáry.
Čas platí, čas tratí.
Čas hrady staví, čas je zase boří.
Čas jsou peníze, čas platí.
Čas raní, čas hojí.
Potmě je každá kráva černá.
Komu čest, tomu čest a pastýřovi trouba.
Dvakrát dává, kdo rychle dává.
Dluh z mísy jídá.
Chval cizí, ale zůstávej doma.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až se ucho
utrhne.
Jeden nespravedlivý groš sto jich z kapsy vyhání.
Proti gustu žádný dišputát.
Hlad je nejlepší kuchař.
Čím hloupější sedlák, tím větší brambory.
Lidská hloupost nevymizí.
Hloupost je také dar boží, ale nesmí se ho zneužívat.
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Když nepřišla hora k Mohamedovi, musel Mohamed
k hoře.
Kaše se nejí tak horká, jak se uvaří.
Roste mu hřebínek.
Starý hřích činí novou hanbu.
Kdo chce psa bít, vždycky hůl najde.
Čí chleba jíš, toho píseň zpívej.
Řekni mi, s kým chodíš a já ti řeknu, jaký jsi.
Jablko nepadne daleko od stromu.
Čím tvrdší slupka, tím sladší jádro.
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Strom nepadne jedinou ranou.
Bližší košile než kabát.
Krysy opouštějí tonoucí loď.
Nese vlastní kůži na trh.
Lékař léčí, Bůh uzdravuje.
Každý lhář lže na svou hlavu.
Mladý lhář, starý zloděj.
Lže jako když tiskne.
Všeho s měrou.
Co se v mládí naučíš, v stáří jako bys našel.
Moudřejší ustoupí.
Jak nabyl, tak pozbyl.
Nehas, co tě nepálí.
Nechvalte dne před večerem.
Utíkajícímu nepříteli se staví zlaté mosty.
Nic nezbavuje tak rozumu jako nedostatek.
Žádná odpověď je také odpověď.
Odvážnému patří svět.
Z deště pod okap.
Opatrnost je matka moudrosti.
Koně za ovsem běží a osli ho dostávají.
Po svátku přijde zase pátek.
Pokračování v příštím čísle

Matematické rekreace
Vybral F.Janeček
Řešte následující úlohu:
Přirozených čísel (celých kladných) začínajících 1 je
velice mnoho, ale mezi nimi jsou taková, která jsou
dvojnásobně větší, jestliže jejich poslední číslici
přemístíme na začátek. Najděte jedno takové číslo.
Řešení úlohy (ne pouze výsledek) zašlete nejpozději do
20.listopadu 2007 na adresu:
Mgr. František Janeček, Tyršova 744, 534 01 Holice
Nejlepší řešitelé budou odměněni!

Lidové pranostiky a pravidla
na měsíc září podle stoletého kalendáře z roku 1815
Ze Zemědělského kalendáře 2007 vybral F. Janeček
Sedláci, jenž více než městští obyvatelé čistého povětří
užívají, též více hvězdného nebe vidí a všelijaké
mnohonásobnosti povětří cítitti mohou, jsou též proto
v stavu lehčeji předpovídati: jaká proměna v povětří
následovati má, když skrze více rokům okolo stojičnosti
pobáli. I zajisté učinili někteří pilní hospodáři taková
pozorování, a dětem svým, též i domácím přátelům je
vyjevili, a tím způsobem obecné jsou známá učiněná. Tato
učiněná pozorování, poněvadž jen od polních lidí pocházejí,
jmenujeme: Selská pravidla. Ona nejsou dokonalá a jistotná,
ale je předce často přitrefují, na nejméně dílem, protož se
také zde dokládají.

Tento měsíc jest smíšený s bouřlivými větry, zimau,
deštěm a sněhem, větším dílem v poslední čtvrti, když
totižto podzimní povětří zimní způsob na sebe pomalu bére.
Častěji ztušeno jest, že v následující zimě tolikráte
odmrzá, tolik dní se počítá od prvního sněhu až po
nejpředněji nastávajícího nového měsíce.
Když se ovce večer násilně s pastvy hnáti musejí, tedy to
má znamenati déšť, aneb sníh.
Když měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy
jest k doufání pěkné vinobraní.
Když listy v tomto měsíci nerádi s stromův padají, tedy
jest v následujícím jaru mnoho hausenek a hmyzu
rozličného k očekávání.

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas podzimní
Opět je tu podzimní čas, čas sklizně úrody, pouštění
draků, přípravy na zimu.V přírodě bude končit vegetační
období a již nyní se nám začíná proměňovat před očima.
Rozehrává v nás podzimní nálady, nabízí nám krásné
estetické prožitky a také příležitost žasnout nad krásou a
dokonalostí Božího stvoření.V rámci církevního roku trvá
období liturgického mezidobí.
V měsíci říjnu prožijeme
Svátek
sv.
Lukáše,
Svátek
Výročí
posvěcení
královéhradecké katedrály Svatého Ducha a jeden
významný stání svátek - Den vzniku samostatného
československého státu. Na počátku listopadu pak prožijeme
Slavnost Všech Svatých a budeme mít příležitost společně
vzpomenout na naše blízké a ostatní zemřelé, kteří nás
předešli na cestě do Božího království. Ze soboty 27. na
neděli 28. října bude také navrácen čas z letního na zimní,
tedy o 1 hodinu zpět.
LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
4. října Památka sv. Františka z Assisi
7. října 27. neděle v mezidobí, Památka Panny
Marie Růžencové
14. října 28. neděle v mezidobí
15. října Památka sv. Terezie od Ježíše
16. října Svátek sv. Hedviky, řeholnice, hlavní
patronky Slezska
18. října Svátek sv. Lukáše, evangelisty
21. října 29. neděle v mezidobí
28. října 30. neděle v mezidobí, Svátek sv. Šimona a
Judy, apoštolů
Den vzniku samostatného československého
státu, státní svátek
1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ
ZEMŘELÉ
4. listopadu - 31. neděle v mezidobí, Památka sv. Karla
Boromejského
11. listopadu - Památka sv. Martina, biskupa
Pořad bohoslužeb v tomto období bude jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.30 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
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Úřední hodiny jsou v úterý, ve středu a v pátek.
Se změnou času z letního na zimní, pak dojde
k tradiční úpravě času bohoslužeb a úředních hodin. Po celé
zimní období, budou večerní mše svaté od 17.00 hod. a
úřední hodiny děkanského úřadu v úterý od 15.30 do16.30
hod., ve středu 9.30 - 10.30 hod. a v pátek od 15.30 od
16.30 hod.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Zpráva náboženské obce Církve
československé husitské v Polici nad
Metují
Náboženská obec CČSH uskuteční ve sboru Apoštola
Pavla vzpomínku na zesnulé v předvečer Památky
zesnulých, a to:

ve středu 31. 10. 2007 v 17.00 hodin
Obětinky lze předávat v libovolné výši při nedělních
bohoslužbách, nebo osobně sestře Věře Pejskarové a Evě
Řehákové během měsíce října.
Vzpomeňme společně našich drahých zesnulých za
účasti bratra faráře Stanislava Švarce.
Za Radu starších CČSH Jaromír Novák – předseda

Městská policie informuje
Hned na
upozornění…

začátek

si

dovolíme

jedno

důležité

V Penny Marketu došlo v poslední
době k několika krádežím. A to jak
zboží, tak zde byli o své věci okradeni
někteří
zákazníci…zejména
o
peněženky.. Proto prosíme všechny Vás,
kteří do marketu chodíte o velkou
obezřetnost. Peníze a cennosti
mějte stále na
očích..nenechte se vyvést z míry dotazy od skupinek či
jednotlivců, sledujte zevlující zákazníky, kteří v podstatě nic
nekupují a jen čekají na vhodnou příležitost. Pokud se
stanete svědky nějaké krádeže, nebojte se přivolat personál,
či v rámci svých možností zasáhněte. Uvědomte nás, či
státní policii, pamatujte si zevrubný popis osob. Není dobré
být okraden a není dobré o krádeži vědět a nechat vše
plavat. Terčem se stávají především starší občané. Na
lhostejnost a nezájem zloději sázejí také. Lépe je z obchodu
odcházet s něčím co jsem chtěl, než bez toho, co jsem měl.
V několika po sobě jdoucích, nepravidelných nočních
službách se společně se státní policií zaměříme na noční
život v našem městě. Zaznamenali jsem několik stížností
s různým obsahem..
Jako každý podzim s jedním upozorněním zamíříme
ještě k cyklistům. Svícení není jen proto, aby cyklista
viděl, ale aby také byl viděn..Víme je to otřepaná fráze, ze
které si někteří milovníci cyklistiky nemíní nic dělat a
nadále se chtějí ve světlech vozidel objevovat v posledních
zlomcích vteřin a zkoušet tak pohotovost všech řidičů.
Pokud se na hlavu takového cyklisty sesype bloková pokuta,
doufáme, že nebude neslušný a sprostý a svůj úděl přijme
statečně.
MP

Vážení sportovní přátelé, v sobotu 4.8.2006 proběhl na
hřišti v Suchém Dole 3. ročník turnaje v malé kopané, který
pořádal tým 1 K.K. Sépie Bukovice. Začátek turnaje byl
ráno v 8,30 hodin, a v krásném počasí se hrálo až do 18-ti
hodin. Ve čtyřech skupinách se odehrálo celkem 40 zápasů a
do vyřazovací části postoupilo 12 týmů z 20-ti přihlášených.
Přímo do čtvrtfinále postoupili vítězové skupin Fru-Fru
Team, Sokol Bukovice, Sokol Vel. Dřevíč a Orel Zbečník.
V osmifinále Eternit porazil Skrblíky 1:0p., Sépie –
Batty 99 Stars 3:0, Hyeny – Žďárky 2:0 a Wydle – Bratři
v lihu 1:0p. (p. - pokutové kopy)
Ve čtvrtfinále vyhráli favorité Fru-Fru – Hyeny 3:0, V.
Dřevíč – Wydle 2:0, Sokol Otovice – Eternit 1:0 po
pokutových kopech a překvapivě Sépie – Zbečník 2:1 po
velmi vyrovnaném boji.
V semifinále přehrál obhájce titulu Sokol Otovice –
Sépie 4:0 a stanul ve finále. Ve druhém semifinále Fru-Fru
Team nestačil na největší favority turnaje a podlehl Sokolu
Velký Dřevíč 0:4.
V malém finále Sépie Bukovice vyhrály nad Fru-Fru
Teamem Hronov 2:1.
Finále po vyrovnaném boji skončilo 1:1, a proto musely
rozhodnout penalty. Vítězem turnaje se zaslouženě stali
hráči TJ Sokol Velký Dřevíč.
3. ročník Sépie Cupu 2007 proběhl bez vážnějších
problémů, všem týmům bych chtěl poděkovat za účast,
spoluhráčům za pomoc při přípravě a organizaci turnaje,
sponzorům za jejich věcné i finanční dary. Věřím, že se
všichni za rok sejdeme na 4. ročníku Sépie Cupu.
S pozdravem Pavel Vítek 1. K.K. Sépie

SAUNA OPĚT OTVÍRÁ
Oznamujeme všem příznivcům sauny, že od 4. 10. 2007
opět otevíráme. Všichni, kteří si chtějí upevnit zdraví, ale i
ti, kteří se v chladných měsících mohou prohřát v infra
sauně srdečně zveme. Po saunování je možno se občerstvit a
nebo si dát masáž.
Sauna otevřena:
čtvrtek ženy
17.00 – 22.00 hodin
pátek muži
17.00 – 22.00 hodin
Skupina 12 – 15 osob možno i mimo tyto dny
Na všechny známé i nové návštěvníky se těší
Magda Macounová

Pivní triatlon 2007
Když jsme půl hodiny před začátkem akce byli u zápisu
téměř sami, nevypadalo to na rekordní účast . Přesto si
v poměrně chladném / i když nakonec slunečném / dni našla
stovka účastníků cestu na Hlavňov. A to chyběla značná část
polických účastníků. Také na postech rozhodčích a
pomocníků jsem musel vyhlásit stav nouze. Nakonec
pomohla náhoda…po 15 letech přijela návštěva ze
Šumperka a čtyři obětavci na měření byli v pravý čas na
pravém místě … díky moc!
Více jak stohlavý cyklistický had se vydal na cestu a asi
budeme muset pro příští rok zvolit nějaké doprovodné
vozidlo. Běh po nové trase sice byl o něco kratší, než
plánované 4 kilometry, ale určitě potěšil všechny
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obdivovatele krásné přírody. Jako vždy se stejně
rozhodovalo až ve třetí disciplíně. Pouze vyrovnanost
výkonů vede k metám nejvyšším a tak se z vítězství opět
radoval Jirka Fulka, který se společně s Marií Hornychovou
stává letošním vítězem. Vítězi se ale nakonec stávají
všichni, bez rozdílu dosažených časů – pohodový průběh,
radost z lidí kolem a bezproblémový návrat domů, to je oč
tu běží …
Poděkování všem pomocníkům – Maturovým ze
Šumperka, Ireně za tradičně vzorné zpracování výsledků,
výčepním u piva a vína .. prostě všem – díky moc.
Poděkování patří také náchodskému Pivovaru Primátor i
dalším sponzorům.
V hodu pivním sudem se z vítězství radovala v ženách
Míla Frýbová a Míra Vojtěch v mužích. Novinkou byla
soutěž v hodu na cíl, ve které byl každý zásah odměněn
lahví piva.
Kromě spousty zážitků si všichni účastníci odnesli
originální cenu – likérku se znakem SSK Pedro. Věřím, že
je tato cena nejen potěšila, ale bude jim i vzorně sloužit.
Akce přilákala nejen hodně účastníků, ale i poměrně
značnou diváckou kulisu a tak nemohu toto krátké ohlédnutí
uzavřít jinak, než vyjádřením spokojenosti.
A pak už večerní oheň, povídání, kytara, zpěv ….
P.S.
Výsledkovou listinu nejen letošního ročníku najdete na
rodících se stránkách. Chtěl bych touto cestou poděkovat
Štěpánu Horákovi nejen za tvorbu stránek, ale také za
trpělivost s mojí liknavostí s posíláním podkladů. Sice
opakovaně slibuji, ale já se vážně polepším …
Postupně zde najdete historii všech dalších akcí a také
informace o těch chystaných.
www.sskpedro.policenadmetuji.cz
Hezký den Vám všem ….P.J.

Třetí ročník míčového víceboje
V pátek a v sobotu 7. – 8.9. 2007 jsme uspořádali již 3.
ročník víceboje trojčlenných družstev. V pátek v polické
tělocvičně proběhly 3 dovednostní disciplíny – basket,
florbal a kopaná. V sobotu od osmé hodiny ranní až téměř
do 21 hodin jsme soupeřili v bukovickém areálu v těchto
sportíkách: volejbal, tenis, nohejbal, stolní tenis, kuličky a
baseball. Počasí v sobotu sice nebylo tak slunečné jak se
předpovídalo, ale i častý déšť a mrholení nás neotrávilo od
krásných zápasů, pohody na sportovišti a „vo… tom to
je!“.Velkým zpestřením je neustále se zvyšující počet
účastnic něžného pohlaví, které v mnoha případech zastiňují
mužskou část nejen vzhledem, ale především sportovním
výkonem. Zájem jako již tradičně mnohonásobně předčil 16
družstev, které mohou soupeřit.
Takže jak to dopadlo? :
16. místo: PIPI STRASSE – Máma, Alún, Máchal měli od
začátku jasno – „na pohodu“. Již jejich ranní
příjezd byl famózní a to nemluvím, že
v bukovickém pramenu vyhráli na celé čáře!
15. místo: TERRANOVA – družstvo z Hradce Králové
v závěru doplatilo na zranění jednoho z členů,
proto se o pár míst propadlo.
14. místo: PEPO VYDRŽ – Helča, Rubas, Gerhard
bojovali, ale opět zapůsobila vyšší moc
(Gerhardova plotýnka), takže museli Helča se
Standou zvládnout všechno sami.
13. místo: „DOBŘE – MY“ – sourozenci Heřmanovi a
Prdelka ze Rtýně. Asi jediné družstvo, které „v
prameni“ díky Martičce a Heřmanovi mohou
konkurovat „Pipinám“.
12. místo: DOLTON´S FAMILY – p. Nývlt se syny
v některých disciplínách zářili (basket, volejbal),
ovšem v některých se zcela nezadařilo (florbal,
kuličky, stolní tenis). To je stále lepší umístění.
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11. místo: KRÁSNEJ – CHYTREJ – BOHATEJ – borci
ze Super cupu si akci jako každej rok velmi užili,
což bylo vidět na Klapounovi, kterému se ale
vůbec nechtělo zpátky do Náchoda.
10. místo: ŽUMPATEAM – „Žumpáci“ Teuber a Hejzlar
posíleni o Míru Vojtěcha zazářili v kuličkách.
Vašek si na tuto disciplínu věří celý rok a
nezklamal.
9. místo: VELKEJ – MALEJ – TLUSTEJ – Jansik,
Vlčák a Sláveček doplatili na katastrofální 1.
den, po kterém byli na posledním místě.
V sobotu již jenom stoupali pozvolna vzhůru, až
po výborný baseball, ve kterém byli druzí.
8. místo: GUMOKOV – Šrůtek, Axmánek a Průša junior
se prakticky ve všech disciplínách umisťovali
kolem středu, tak jim i střed pole velmi sluší.
7. místo: SUCHOŠI – otec se synem Suchánkovi a
Pavlova Mirka vyhráli jejich nejsilnější
disciplínu – pinec. V družstvu jako již tradičně
předváděl fantastické výkony „63-letý děda“,
který nám vzkázal, že zraje jak výborné vínko.
6. místo: DOMADO – Domáň senior, junior a Matoulek.
Velmi ambiciózní náchodské družstvo. „Supr“
výsledky (vítěz basketu a kuliček) a bohužel
„propady“ (poslední v kopané a basebollu). Když
na tom zapracují, půjdou nahoru.
5. místo: JOKERIT – Chocholka, Johny a Skauda. Asi
největší sportovní zklamání – hlavně pro
družstvo samotné. Loňským vítězům se
nepovedla už „tělka“ a v matných výkonech
pokračovali i v sobotu. Družstvo, které
suverénně všechny disciplíny nejvíc trénovalo.
4. místo: MACHOF – borci Krtíčka, Rýgl a Mazurek ze
sousedního Machova. Toť zase největší
překvapení turnaje! Před začátkem družstvo
pasované na umístění daleko za desítkou – supr
zabojovalo a skončilo těsně pod bednou !!!
3. místo: HRADEČTÍ – druhé hradecké družstvo se
účastnilo této akce poprvé – velcí sympaťáci a
moc rádi je uvidíme příští rok znovu. Vzhledem
k tomu, že u družstva byla jedna žena – je to
poprvé, co se na bednu dostala žena! Velmi nás
potěšilo prohlášení: „Projeli jsme už mnoho
míčových vícebojů, ale něco, co pořádáte tady
jsme ještě nezažili.“ Taková pochvala moc potěší
a zahřeje.
2. místo: SK LACHTANI – Tomáš Řehoř, Petr Hauk a
Michal „Hugo“ Entler. Opět odvedli parádní
práci (5x na bedně) a s velkým náskokem před
třetím. Družstvo, které neustále pokukuje po
prvním místě a pravidelně končí na bedně.
Myslím, že i návrat domů byl rychlejší než loni.
1. místo: LEHKEJ VELTR – Pavel Šubíř, Zdenda
Teichman a Libor Průša. Vítězové prvního
ročníku a vloni třetí družstvo muselo udělat
velkou změnu. Účastník prvních dvou ročníků,
Láďa Seidl, totiž musel celý víkend makat „na
panském“ – vybírat brambory. Ale zdatně ho
nahradil Zdenda. Tak si myslím, že toto družstvo
vyhrálo po zásluze. Náskok před „Lachtany“ byl
8 bodů.

Bodové výsledky míčového víceboje 2007
7. - 8. září 2007
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Samozřejmě bych chtěl všem účastníkům poděkovat za
bezproblémový průběh turnaje. Šárce a Janě za výborně
zvládnutou kantýnu. „Jarykovi“ za perfektní maso na lorně.
Zdeňkovi Lecnarovi za ostříží oko jako rozhodčímu při
férovém rozhodování. Petrovi a Pavlovi za všechnu tu práci
– vono se to nezdá, ale děláme to proto, že nás to baví a
vovovo… tom to je!
Ještě perlička na závěr. Na víceboji proběhla sázka mezi
dvěma účastníky. Když jeden z nich schodí do konce jara 35
kg, ten druhý poběží z polického náměstí na náchodské
v rouše Adamově !!! Ve Žďáře si špačci cvrlikají, že
dotyčný za 14 dní už 8 kilo schodil…
Při dalším ročníku míčového víceboje nebo při jiných
sportovních akcích se na Vás těším!!!
Libor Průša
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TIKY TEAM
pořádá v sobotu
27. října 2007
pátý ročník florbalového
turnaje pro starší a pokročilé.

URNA CUP 2007,
kterého se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči:
* mužské týmy s věkovým průměrem 32 let a více
* ženské týmy bez věkového limitu
* týmy s hmotnostním průměrem 100 Kg a více
Nepřihlásí-li se dostatečný počet mužstev, které
splňují podmínky pro účast v turnaji, bude umožněno
hrát i mladším týmům a to v pořadí od nejstarších k
nejmladším.
V ceně startovného, které činí 555,55 Kč na jeden
tým, jsou zahrnuty nealkoholické nápoje, hodnotná
cena a diplom. Vítěz získá putovní cenu. Při zaplacení
startovného v hotovosti bude poskytnuta sleva na
startovném ve výši 1%.
Začátek turnaje je stanoven na 8.00 hodin v
tělocvičně u Základní školy v Polici nad Metují.
Přihlášky můžete zasílat na datlicek@atlas.cz nebo
volejte na telefon: č. 608 908 006 nejpozději
do 17. října 2007.
Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 18. října
2007. Ke startovnému přiložte seznam hráčů s datem
narození.
Nebude-li
startovné
zaplaceno
do
požadovaného termínu, nebude týmu umožněno na
turnaji startovat.
Losování do jednotlivých skupin proběhne 21. října
2007 v 19.00 v Divadelním klubu v Polici nad Metují.
Další informace k turnaji, pravidla, rozpis jednotlivých
zápasů s časy zahájení najdete na:
http://tikohratky.wz.cz/urna_cup_main.htm
Bufet s jídlem a pitím širokého sortimentu zajištěn.
Těšíme se na hojnou účast startujících ale i fanoušků,
kteří vytvoří perfektní sportovní atmosféru.
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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

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

VÁCLAV PUMR
provozovna Jetřichov čp.125
/ bývalý areál Státních statků /

Vykupujeme:

papír, železo, barevné kovy, akumulátory
Provádíme:

EKOLOGICKOU LIKVIDACI
AUTOVRAKŮ
dle zákona 185/2001 Sb.

Cena likvidace dle kategorie vozidla
Potvrzení o převzetí autovraku nutné k vyřazení vozu z evidence .

Ostatní info. 491 582 477, 491 583 184
606 606 610
e-mail: Pumr.Vaclav @ seznam.cz
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Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výroba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

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

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

www.servissokol.kvalitne.cz

Pronajmu garáž
v Polici nad Metují v Ostašské ulici
Kontakt: 736 633424
Finanční půjčky pro každého
Již od 6.000,- Kč bez ručitele a bez poplatku.
Splatnost 12 až 48 měsíců
Kontakt: 723 064 229
Vyměním byt v Praze - Podolí

(výhled lesopark) 1 + 1 s příslušenstvím
a garážovým stáním v domě, část zařízený
(nájemní smlouva) za byt v Polici nad Metují 1 – 2 +
kk s přísl. v osobním podílovém nebo družstevním
vlastnictví. Doplatek za koupi, případně nechám
v nájmu. Kontakt: 723 741 310

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
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 !!

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

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

Broumov
Šalounova 87
Datum:
23. říjen 2007
v 15.00 hod.

Police n. Metují
Kostelní 7
Datum:
25. říjen 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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Inzerce v Polickém měsíčníku
Polický měsíčník vychází každou druhou středu v měsíci, uzávěrka příspěvků je vždy předcházející čtvrtek. Inzeráty je
nejvhodnější podávat elektronicky ve formě obrázků (.jpg, tif nebo .pdf), popřípadě jako text (.doc) na adresu
pohner@meu-police.cz . Platba je možná fakturou nebo osobně v podatelně MěÚ, pro fakturaci uvádějte příslušné kontaktní
údaje a IČO.

Cena inzerce (stránka bez 1,5 cm okrajů)
velikost ½ A4 - A4 ……….
velikost 1/8 A4 – ¼ A4 ……

800,- Kč
velikost ¼ A4 - 1/2A4 …… 400,- Kč
200,- Kč
velikost do 1/8 A4 ………… 100,- Kč
Za redakci Pavel Pohner
množstevní slevy se neposkytují
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KONTAKTNÍ MÍSTO BROUMOV, ul. Generála Svobody 10
Tel.: 602 228 522

Modrá linka: 844 125 124 www.zpma.cz

NABÍDKA PRO KLIENTY

NOVINKY

* 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.
pro dívky 12 – 17 let.

Akce klient přivede klienta
* Stávající pojištěnec získá za
každého nového pojištěnce
poukázku do lékárny
v hodnotě 300 Kč a zároveň
nový pojištěnec získá
poukázku v hodnotě 400 Kč.
Příspěvek na masáže
* Příspěvek na masáže dle
délky trvání pojistného
vztahu 300 - 600,- Kč.
Očkování proti papilomaviru
* Od 1. 5. 2007 příspěvek
2000 Kč na očkování proti
Papilomaviru (děložní čípek)

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.
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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
Také Historie kříže na polickém hřbitově nás zároveň nás přivedla i k pojednání o základním symbolu křesťanské víry v
umění. Kristova smrt na kříži je ústředním námětem křesťanského umění a vizuálním ohniskem křesťanského rozjímání.
Charakter zpodobení procházel v různých dobách proměnami a odrážel příslušné ovzduší náboženského myšlení a cítění;
vyjadřoval nauku prostřednictvím symbolů a alegorie, jak tomu bylo ve středověkém umění; nebo – jako
v protireformačním malířství – sloužil coby jednoduchá pomůcka pro pobožnost tím, že zobrazoval pouze osamocenou
postavu na kříži; nebo zase vyprávěl evangelijní příběh na obraze přeplněném lidmi, jak tomu bylo v dílech italských
renesančních umělců. Prvotní církev se tomuto tématu vyhýbala. V době, kdy křesťanství bylo Římany pronásledovaným
náboženstvím, bylo ukřižování znázorňováno symbolicky. Zprvu pouze tajnými značkami (cruces dissimulate
v katakombách), jako dvě olivové nebo palmové ratolesti položené napříč. Později byl kříž zdoben symbolickými
předměty, nejčastěji beránkem Kristem umístěným vedle kříže. Dokonce i po době císaře Konstantina Velikého, kdy
křesťané směli praktikovat své náboženství bez překážek, byl kříž sám ještě znázorňován bez postavy Krista. Cařihradský
koncil v roce 680 konečně nařídil, že na kříži místo beranka má být malován obraz Ukřižovaného (imago Crucifixi). Od té
doby po mnohá staletí západ, pod byzantským vlivem, zobrazoval Krista živého a s otevřenýma očima, vítězného Spasitele
s královskou korunou na hlavě. V 11. století se objevil nový typ, ochablá postava s hlavou pokleslou na rameno, a později
s trnovou korunou. Tato varianta potom v západním umění převládla.
Některé rysy Ukřižování navazují těsně na určité stránky křesťanské nauky. Svou obětí na kříži Kristus otevřel člověku
možnost spásy, tj. vykoupení z prvotního hříchu Adamova, který podědilo celé lidstvo. Středověcí autoři proto usilovali
prokázat „historické“ spojení mezi prvotním hříchem a ukřižováním a tvrdili například, že dřevo kříže pochází právě ze
stromu poznání v zahradě Eden (nebo ze stromu, jež vyrostl z jeho semene) a že Adam byl pohřben na místě ukřižování.
Lebka, kterou lze obvykle vidět u paty kříže, poukazuje tedy nepřímo nejen na Golgotu, „místo Lebky“, ale představuje
Adamovu vlastní lebku. Kromě toho krvi prolité na kříži byly brzy přisuzovány spásné účinky – pojetí, jež nalezlo své
vyjádření v přijímání svátosti oltářní. Takovými i dalšími způsoby sloužilo zobrazení ukřižování jako připomínka
křesťanského učení.
V dobách římské říše bylo ukřižování široce užívaným způsobem potupné popravy, vyhrazeným pro sprosté zločince a
otroky. Bylo prováděno patrně způsobem dost odlišným od toho, na nějž nás výtvarné umění přivyklo. Na místě popravy
byl již vsazen do země sloup (stipes), jenž se mohl použít víckrát. Odsouzenec donesl na popraviště pouze vodorovné
břevno (patibulum), k němuž měl přivázány ruce (nebo zápěstí), aby nemohl klást odpor. Po příchodu mu byly ruce (nebo
zápěstí) ke koncům příčného břevna přibity a břevno potom bylo vytaženo na sloup, kde se buď zapřelo o vrchol a
vytvořilo tak „T“, nazývané tau-křížem (od řeckého písmene „t“ neboli „crux commisa“ (spojený), nebo bylo upevněno o
trochu níže a vytvořilo důvěrně známý „crux immisa“ (protínající se). V obou případech byly obě části k sobě připevněny
nějakým způsobem na čep a dlab. Nakonec byly přibity na sloup nohy. Opěra pro nohy neboli „suppedaneum“ spadá na
vrub vynalézavosti středověkých umělců. V umění do 13. století byl obvyklý počet hřebů čtyři, potom s několika málo
výjimkami byly tři (jedna noha přibitá přes druhou). Jedinou narážku na Kristovy hřeby v evangeliích činí pochybující
Tomáš. Počet hřebů jako posvátných relikvií činí více než dvacet. V antice byl nápis (neboli „titulus“) oznamující povahu
odsouzencova zločinu pověšen kolem krku, když byl veden na popravu, a poté byl upevněn nahoru na kříž. Jan vypráví, jak
Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: „Ježíš Nazaretský, král židovský“…; byl napsán hebrejsky, latinsky
a řecky. V renesančním umění je dáván pouze latinský nápis „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“, zkrácený na „INRI“. Jak
již bylo zmíněno, renesanční a pozdější umělci zobrazovali Krista na kříži mrtvého. Hlavu má skloněnou k rameni, obvykle
k pravému (Jan uvádí, že „nakloniv hlavu, skonal“). Trnová koruna začala být hodně zobrazována od poloviny 13. století,
kdy ji Ludvík IX., francouzský král, přinesl jako posvátnou relikvii z křížové výpravy na blízký Východ. Středověká církev
diskutovala o tom, zda byl Kristus na kříži nahý, ačkoliv odsouzenci v římské říši většinou nazí byli. V nejranějších dílech
je oblečen, na východě v dlouhý oděv bez rukávů; jinde má na sobě tenký pruh látky přetažený kolem pasu a přes rozkrok,
„subligaculum“. Ani jedno neodpovídalo historické skutečnosti. Rovněž není žádné opory pro důvěrně známou bederní
zástěrku neboli „perizonium“, výmysl umělců raného středověku.
Nakonec si ještě povězme o různých tvarech kříže. Vedle dvou typech křížů o kterých jsme si již pověděli, tj. o kříži
vklíněném (crux commisa), zvaný též křížem Antonínským a protínajécím se kříži umučení (crux immisa) rozeznáváme
ještě další druhy křížů. Má-li vklíněný kříž nahoře přidaný kruh, jedná se o kříž egyptský (crux ansata), je-li k němu
připojen znak loďky, znázorňuje kříž naděje (tj. kotvu). Má-li kříž umučení stejné délky trámců, jedná se o kříž řecký,
pokud je stojaté břevno rozděleno příčným na dvě nestejné poloviny, jedná se o nejznámější kříž latinský. Pokud je otočen
o 1800, je to kříž Petrův. Je-li příčné břevno delší než kolmé, je to kříž Filipův; šikmý kříž v podobě X (crux decussata) je
kříž Ondřejův. Z latinského kříže přidáním druhého příčného břevna vznikl kříž lotrinský, také arcibiskupský, pokud má
kříž tři příčnice, jedná se o kříž papežský.
Znamení kříže se však objevuje již u některých starověkých národů. Např. u Indů, jejichž zalomený kříž – svastika
(crux gammata) se užíval jako esoterický symbol (tj. tajný, známý jen úzkému okruhu zasvěcených) s kultovním
významem, zobrazující většinou slunce nebo oheň. Tento hákový kříž byl nakonec za nacismu převzat jako nechvalně
známý emblém nacistického hnutí. Kříž se objevuje rovněž u Egypťanů, kde se kříž v kruhu (egyptské slunce) objevuje
jako znak budoucího života. Pro svoji dekorativní a geometrickou způsobilost našel kříž uplatnění již ve starověkém
stavitelství a plastice. Kříže se rovněž užívá jako čestného znamení: nejprve nosili znamení kříže rytířské řády v křižáckých
výpravách proti Saracénům a Turkům, podle nich jej později převzaly i církevní řády bojovné a špitálské. I dnes se kříže
různých forem v podobě řádů udělují jako znamení zásluh.

Miroslav Pichl

