Číslo 9

2006
Cena 5 Kč

N a Hv ě zd u p o n ov é m p ov r ch u
Opravená silnice na Hvězdu byla slavnostně otevřena v sobotu 19. srpna 2006. Pásku přestřihl jeden
z iniciátorů a budovatelů silnice na Hvězdu v letech 1958 – 1959 pan Karel Vacek, který se s námi
v tomto čísle a číslech následujících podělí o své prožitky současné a minulé, které se váží k této stavbě.

Foto Oldřich Jenka
Registrační číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54.
Tisk: TISKÁRNA František MATĚNA Police nad Metují.
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Společnost Penny Market započne 6. září se stavbou
prodejny v Polici nad Metují. Stavba bude zahájena pilotáží
základů, na které se postaví prodejna. Celá stavba, včetně
parkoviště a dalších zpevněných ploch, doprovodných
objektů a sadových úprav je rozložena na pozemcích města
a firmy Pejskar a spol. s.r.o.
Stavba přeložky II/303, která se realizuje v Polici n.M.
měla dne 29. srpna 2006 již 19. kontrolní den. Bylo
projednáno celkem 21 bodů. Na žádost VaKu Náchod se
konzultovala výše ceny za zrušení 17 ks vodovodních
přípojek umístěných v trase přeložky. Projednávala se
rekonstrukce křižovatky u Drašnarovy kovárny s nájezdem
do ul. Na Sibiři. Projektant předložil návrh kruhové
křižovatky s výjezdy a nájezdy do města od obce V.
Petrovice. Město dalo souhlas s odvozem přebytečné
zeminy za benzinovou čerpací stanicí. Byla zde provedena
těžba vrchní zeminy a ve vytyčeném prostoru se připravuje
podklad pro stavbu dalšího sportoviště v této lokalitě.
Rekonstrukce stavby „Pellyho domy - centrum
celoživotního vzdělávání“ se realizuje dle harmonogramu
prací. Je hotova hrubá stavba sálu, včetně zastřešení. Na
střeše se dokončuje plechování, včetně krytiny. Byl
vybudován výtah z přízemí až do 3. podlaží. Třetí podlaží je
již stavebně dokončeno a interiér je připraven k vymalování.
Ve druhém podlaží, kde se bude nacházet knihovna města
Police n.M. se do podlahy umisťuje tepelná izolace a
provádějí podkladové betony. Firma se bude přesouvat do
druhého domu směrem k Damiánce, kde provede demolic i
ploché střechy, včetně komínů, vyzdí vyšší obvodové zdivo
a postaví novou valbovou střechu. V tomto objektu bude
vybudováno 10 nových b.j., které budou dokončeny dle
smlouvy o dílo do 30.srpna 2007. Finanční prostavěnost
stavby k 31.7.2006 činí 12,143 mil. Kč. Na 14. října 2006
připravilo město pro veřejnost Den otevřených dveří.
Stavební úpravy domu čp.341 (bývalá SOUz), kde se
realizuje stavba 9 b.j. se pomalu blíží k závěru. Předání
stavby je plánováno na 31.10.2006. Dokončuje se
kompletace bytů, je hotovo opláštění budovy včetně střechy
a zateplení fasády. Na této stavbě město provádí pravidelné
kontrolní dny. Prostavěnost k 31.7.2006 činí 5,093 mil. Kč.
Úprava parkoviště a komunikace na Hvězdě je
dokončena a byla slavnostně otevřena. 19. srpna 2006.
Smlouva o dílo byla podepsána s celkovou cenou 6,277 mil.
Kč. Cenu díla se podařilo snížit o částku 286 292,- Kč, o
kterou nebyla dočerpána povinná rezerva. Tuto úsporu
město využije k vyrovnání kurzu EURA.
Sběrný dvůr je nově přemístěn do areálu TS s.r.o. na
adrese V Domkách 80 a je již plně funkční. Poslední
požadované úpravy na přístupové komunikaci se dokončují.
Celkové náklady na vybudování, včetně projektové
dokumentace, jsou ve výši 275 500 ,- Kč. Město na tuto akci
obdrželo dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši
192 000,- Kč.
Organizace Junák realizuje v letošním roce dokončovací
práce na klubovně vedle školní jídelny. Cena těchto prací je
223 775,- Kč na zateplení budovy, rekonstrukci chodníků a
oplocení. KHK na tuto rekonstrukci poskytl dotaci ve výši
136 tis. Kč. Město přispělo ze svého rozpočtu částkou 56 tis.
Kč. Stavba bude dokončena do října 2006.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR
na základě smlouvy o bezúplatném převodu převedl k
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1. září polický klášter čp.1 na Benediktinské opatství. Jedná
se o celý komplex čp.1, parcelu č. 47/1, zastavěnou plochu a
nádvoří včetně zahrady.
V neděli 20. srpna byl v obnoveném kostele Panny
Marie Nanebevzetí v Neratově - místní části Bartošovic v
Orlických horách na samých hranicích s Polskem - zahájen
17. ročník česko-polských křesťanských dnů s mottem
„Buďme rodinou“. Celá slavnost probíhala v rámci
Neratovských poutních slavností v zaplněném kostele za
přítomnosti samotného biskupa Královéhradeckého kraje
Dominika Duky, generálního konzula ČR v Polsku p. Josefa
Byrtuse, poslanců Parlamentu ČR p. Josefa Ježka, Jiřího
Hanuše a předsedy organizačního výboru p. Juliana Golaka.
Na území našeho státu budou Křesťanské dny do 29. října.
Jejich zakončení se uskuteční v polské Nové Rudě.
Město Police nad Metují obdrželo nabídku na výstavbu
bytů pro občany do osobního vlastnictví formou hypotéky
na klíč. Tato zástavba by se realizovala v lokalitě nad MŠ u
sídliště. Každý zájemce si sám určí velikost bytu dle své
potřeby a na základě těchto požadavků se nechá zpracovat
projekt. Rodinný stav zde nehraje žádnou roli. Nabídku této
společnosti s
termínem
přihlášek
(nezávazných)
uveřejňujeme pod tímto článkem.
Zdeněk Kadidlo, starosta

Chcete bydlet ve svém neboli,
vyberte si svého souseda?
Jedním z trendů české ekonomiky je zákon o deregulaci
nájemného. Nyní se náklady na nájemné pohybují cca na
20% příjmu domácnosti. Do roku 2010 by tato částka měla
činit až 50%. Proto je v současné době nejlepší možností,
pořídit si byt do osobního vlastnictví.
Teď možná někoho napadá, že na pořízení bytu do
osobního vlastnictví nemá příjmy. I to se dá mnohdy vyřešit.
Městský úřad spolupracuje s týmem nezávislých finančních
odborníků, kteří všem dosavadním i novým zájemcům o byt
nabízí provést bezplatně finanční analýzy, které žadatele
k ničemu nezavazují. Cílem těchto analýz je vyhodnotit
všechny možnosti na finančním trhu a najít řešení i pro
občany s nižšími příjmy.
Pan starosta, jako zástupce Městského úřadu v Polici nad
Metují, by rád všem občanům tuto možnost zajistil.
V průběhu let došlo k postupnému odprodeji bytů či
uzavření nových nájemných smluv z pořadníku žádostí o
byt. Jelikož i toto není mnoho, tak na základě finančních
analýz občanů, kteří podají své žádosti obci, posléze týmu
nezávislých finančních konzultantů se rozhodne o započetí
plánované výstavby.
V současné době probíhá sestavování aktuálních
seznamů žadatelů o byty.
Prosíme všechny nové žadatele a zájemce o bydlení
v Polici nad Metují a přilehlých obcích, aby žádost
osobně, nebo poštou doručili na sekretariát Městského
úřadu v Polici nad Metují, do 13.10.2006. V žádosti
uveďte kromě svého jména a adresy též telefonický
kontakt pro účely informačních schůzek a konzultací.
OVB Allfinanz, a.s.
Koupím do sbírky staré pohlednice
Police a okolí.
Nabídněte.
František Janeček, Tyršova 744, 534 01 Holice
Tel.:466 923 460, e-mail:janecekf@cbox.cz
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Sběr a odvoz nebezpečných a
objemných složek kom. odpadu
Město Police nad Metují a společnost Marius Pedersen
a.s. oznamují, že ve 40. kalendářním týdnu proběhne
druhý letošní pouliční sběr a odvoz nebezpečných a
objemných složek komunálního odpadu na území města
Police nad Metují, a to:
1. svozová trasa - v úterý 3. října a 2. svozová trasa - ve
středu 4. října 2006.
Sbírat se budou následující odpady: oleje a tuky,
barvy a ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla,
detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky,
pesticidy (zahradní chemie), obaly od výše uvedených
odpadů, baterie (suché články), akumulátory, zářivky a
ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory, ledničky, starý
nábytek, podlahové krytiny, pneumatiky
z osobních
automobilů, odpadní oděvy, rozměrné nepotřebné předměty
a podobný objemný odpad. Odebrán nebude stavební
odpad a odpad ze zeleně.
Sběr bude probíhat zastávkovým způsobem - ve
stanovený čas na stanovených zastávkách bude odpad
odebrán přímo od občanů svozovou osádkou a uložen ve
svozovém vozidle. Není přípustné, aby na těchto
zastávkách byl odpad volně odkládán na zem a zde
ponechán !
Svozový harmonogram (svozové zastávky a čas) je
uveden v Průvodci pro nakládání s komunálním
odpadem.
Objemný odpad, odpad ze zeleně a stavební odpad je
možné také odkládat po celý rok, ve sběrném dvoře v
prostoru za hasičskou zbrojnicí, a to ve středu od 14.00 do
17.00 hod a v sobotu od 8.00 do 11.00 hod. Informace jsou
uvedeny v Průvodci.
Potřebné informace Vám poskytne také MěÚ Police
n.M. nebo společnost Marius Pedersen a.s., tel.494629050,
724093989.

měsíčního nájemného bude v roce 2010 zhruba 30 Kč/m2 a u
bytů se sníženou kvalitou asi o 3 Kč méně. Například za byt
o rozloze 70 m2 zaplatí nájemník v roce 2010 asi o 1000 Kč
měsíčně více nežli dnes. Čtyřleté „přechodné období“ má za
cíl sblížení hladiny dosaženého a smluvního nájemného.
M. Mucha, Technické služby s.r.o.

Telegraficky...
o V pátek 4. srpna jsme se sešli s panem Janem
Školníkem
z Agentury
Broumovsko,
abychom
prodiskutovali současnost a naplánovali možnosti
budoucí spolupráce.
o Ve středu 9. srpna
proběhl na našem domě
s pečovatelskou službou konzultační den standardizace
sociálních služeb. Dva pracovníci JOBu s námi
diskutovali a pomáhali při tvorbě standardů DPS a
pečovatelské služby ve městě podle nového zákona o
sociálních službách.
o Polická pouť proběhla za střídavého počasí. Něčemu
přálo, něčemu nikoli. Ohňostroj jsme na poslední chvíli
právě díky nepřízni počasí odvolali. Rada města
s vědomím a podporou polického římsko-katolického
děkanáta odsouhlasila termín příští pouti na 19. srpna
2007. Naše velké poděkování patří všem, kteří se
jakýmkoli způsobem na přípravě a průběhu tradiční
Polické pouti podíleli.
o V pondělí 14. srpna se do penzionu Majka na Slavném
začali sjíždět účastníci XV.ročníku Mezinárodního
uměleckého plenéru uskutečněného v rámci Dnů
česko-polské křesťanské kultury.

Týdenní interval svozu odpadu

Oznamujeme občanům, že od 39. kalendářního týdne,
tj. od konce měsíce září, se vyváží zbytkový a směsný
komunální odpad z domovních odpadových nádob každý
týden. Týdenní svozový interval bude trvat až do poloviny
května, kdy ho měl opět vystřídat interval čtrnáctidenní,
pokud nedojde ke změně na celoročně týdenní interval, o
kterém se uvažuje. O případných změnách budeme včas
informovat.
Ing. Jan Troutnar, ekolog města

Největší obdiv zaslouží hlavní, neúnavný organizátora pan
Henryk Hnatiuk.

Zvyšování regulovaného
nájemného v městských bytech
Nájemníkům městských bytů v Polici nad Metují, kteří
platí regulované nájemné, se zvýší v souladu se zákonem
č.107/2006 Sb.,o jednostranném zvyšování nájemného,
měsíční platby za bydlení od 1.1.2007 zhruba o 20 %.
V současné době jsou sazby za byty I.kat. 15,81 Kč/m2,
II.kat. 11,74 Kč/m2, III.kat. 9,04 Kč/m2 a IV.kat. 6,53
Kč/m2 . Zákon č.107/2006 Sb. členění bytů do čtyř kategorií
z předchozí právní úpravy nepřejal. Byty se budou členit na
„byt“ a „byt se sníženou kvalitou“(to budou především byty
III. a IV. kat.).
Jednostranné zvyšování nájemného z bytu je možné
uplatnit jednou ročně do konce roku 2010. Cílová hodnota
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Po dobu čtrnácti dní dvacet převážně amatérských umělců
z Čech a Polska tvořili v prostředí Policka, Broumovska a
Adršpašsko-teplicka. Na ukončení plenéru byla v sobotu
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26. srpna připravena
výstavka děl, která vznikla
v průběhu uplynulých dní. Návštěvníci i účastníci prožili
příjemné odpoledne i díky koncertování Slaveňáků. Téma
plenéru – Chléb – bude mít pokračování od 9.září t.r.
v Boguszových Gorcích, kde budou probíhat Oslavy
chleba. Za naši oblast se plenéru zúčastnili pan Jan
Kousal, pan Jiří Kollert, paní Věra Pfeifferová.
Sympatizanty byli Olda Jenka, Mirek Šolc, Jarda Šolc,
Petr Kysela.

s ředitelem ZŠ a MŠ Karlem Nývltem. Kromě debaty o
údržbě a opravě školských zařízení se dostalo i na
organizaci právě začínajícího školního roku.
o Ve středu 30. srpna dopoledne jsme se s Ritou
Pohlovou na odboru výstavby sešly s manželi
Hejnyšovými, panem Milerem a Josefem Markem
z broumovské Sténavy nad problematikou „obchvatu“
Bukovice a Pěkova.
o Páteční dopoledne dne 1. září patřilo v Teplicích
přípravnému jednání předsedy polického AMK Miloše
Puschmanna a hlavního organizátora Sudet Tomáše
Čady.
Ida Seidlmanová
Město Police nad Metují

nabízí k pronájmu

zahrádku o výměře cca 500 m2
v zahrádkářské kolonii pod Havlatkou.

o V úterý 15. srpna odpoledne se uskutečnilo jednání
bytové komise. Opětovně se řešila
problematika
neplatičů. Komise si prohlédla dokončovaných 9 bytů
v areálu bývalého SOUz a následně jednala o návrhu
jejich obsazení žadateli.
o Téhož dne jsme se s panem starostou ještě zúčastnili
slavnostního zahájení již zmíněného uměleckého
plenéru na Slavném.
o Ve středu 16. srpna jsme s Petrou Jansovou přijaly
pozvání do královéhradeckého CinemaStaru od
distribuční filmové společnosti Falcon Kromě diskuse
o problematice výpůjček filmů byla na programu
předpremiéra Hřebejkova filmu Kráska v nesnázích.
o Ve čtvrtek
17. srpna dopoledne jsme se s Ing.
Helenkou Ištokovou sešly s Milošem Puschmannem a
Mirkem Pichlem. Projednávali jsme obsah a umístění
turistických a cyklistických map v Polici nad Metují a
jejím okolí.
o V sobotu 19. srpna dopoledne proběhlo slavnostní
otevření cesty na Hvězdu. V podvečer jsme se setkali
s plenéristy u Petra Kysely v Machovské Lhotě.
o V neděli 20. srpna se jela Velká cena Police.
Poděkování patří bratrům Schulzbacherovým,
hlavním pořadatelům. Příští „Cena“ by se měla konat
v neděli 12. srpna 2007.
o Od 21. do 25. srpna probíhal Prázdninový týden
v knihovně. Naše knihovnice připravily kvalitní program,
za který jim náleží upřímné díky. Více na str. 4-5.
o Ve čtvrtek 24. srpna dopoledne jsme s Oldou Jenkou
jednali o další spolupráci v tvorbě propagačních
materiálů města. Následná moje služební cesta na
Trutnovsko měla za cíl zajistit další možnosti
spolupráce
v přednáškové činnosti
PUVČ a
v propagaci města v Podkrkonoší.
o V pátek 25. srpna jsme jednali s velitelem hasičů o
současném stavu v našich pěti dobrovolných
hasičských sborech i o ocenění dlouholetého hasiče
Zdeňka Procházky u příležitosti jeho sedmdesátin, ke
kterým jsme mu blahopřáli 1. září.
o Pondělí 28. srpna patřilo školství. Nejprve jednání
s ředitelkou MŠ paní Alenou Švorčíkovou, následně

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Nájemné : 3,-Kč/m2 ročně.
Zájemci mohou své žádosti podávat na Městském úřadu
v Polici nad Metují, Masarykovo náměstí č.p.98, 549 54
Police nad Metují nebo elektronickou cestou na
e-mail : meu@meu-police cz.
Bližší informace lze získat na odboru investic, majetku a
životního prostředí - pí Rutarová,
tel.: 491 509 997, E-mail: rutarova@meu-police.cz.

Dobrovolný svazek obcí
Policka informuje
Srpnová pracovní schůzka k projektu „Krajina Stolových
hor“ se konala 25. 8. 2006 v Radkově v turistických
domcích nad Zalewem (radkovská přehrada). Jednalo se o
přípravě podzimních uměleckých dílen žáků škol, které
proběhnou v termínu 24. 9. až 1. 10. 2006. Uskuteční se 4
tématické plenéry (malířský, fotografický, filmový a
sochařský). Každého plenéru se mohou účastnit 4 žáci
z oblasti Radkova a 4 žáci z regionu Policka + jeden polský
a jeden český dospělý jako dohled pro dobu osobního volna
(může být i rodič). Děti obdrží zdarma potřebný pracovní
materiál pro svoji tvorbu (např. barvy, plátno, paměťové
karty, kazety miniDV, CD a DVD nos iče apod.). Kamery,
fotoaparáty apod. jim budou zapůjčeny. Pro zúčastněné děti
i dospělé (dozor) zajišťuje Úřad města a obce Radkov jako
organizátor bezplatné stravování a ubytování v krásném
prostředí Radovské přehrady (Zalewu).
Obdrželi jsme pozvánku na akci – zakončení léta, která
proběhne 24. 9. na náměstí v Radkově. Součástí budou
soutěže pro děti i vystoupení umělců (zájem je o country
kapelu z Policka).
Další část jednání se týkala sportovních aktivit. Byla
domluvena polská propagace Běhu na Hejšovinu, který
pořádají sportovci z Machovské Lhoty společně s obcí
Machov a městem Radkov dne 1. 10. 2006 jako jubilejní 10.
ročník (závod Českého poháru v běhu do vrchu). Dále byla
projednávána příprava polského běžeckého lyžařského
závodu, který proběhne 21. 1. 2007 v oblasti Karlova. Byl
představen hlavní organizátor závodu, bude ustaven tým,
který se bude zabývat přípravou a provedením vlastního
závodu. Za českou stranu byl do pracovní skupiny navržen
předseda Borského klubu lyžařů Machov – pan Stanislav
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Jirásek. Dosud není rozhodnuto o oficiálním názvu tohoto
závodu. Bylo představeno několik návrhů, o kterých může
hlasovat široká veřejnost prostřednictvím webových stránek
www.zeroborder.pl.
Výbor našeho svazku jednal 29. 8. 2006 v Polici nad
Metují. Stále probíhají práce na přípravě infopanelů pro
jednotlivé obce. O pomoc s tvorbou textové části byl
požádán pan Miroslav Pichl.
za DSO Jiří Ducháč a Ing. Helena Ištoková

Rozpis lékařů stomatologické
služby na září 2006
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
16.9. – 17.9.
23.9. – 24.9.
28.9.
30.9 . – 1.10.
7.10. – 8.10.

Lékař
MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 291, Police n. M.
Bc. J. N. Ogriščenko – dentista
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov
MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M.

Tel. č.
491 543 543
491 502 425
491 502 525
491 521 839
491 543 844

¨ ¨¨

KNIHO VNA ¨ ¨ ¨

Prázdninový týden v knihovně –
za po znáním histo rie partnerských měst
Po lice nad Metují a Swidnice
Knihovna navázala na úspěšný loňský Prázdninový
týden v knihovně. Ve dnech od 21. do 25. srpna se děti
scházely v knihovně, kde byl pro ně připraven program.
Letos jsme se vydali s podporou naší radnice za poznáním
historie partnerských měst Police nad Metují a Swidnice.
V pondělní jsme se sešli v knihovně a společně jsme si
povídali o tom, co je společného v historii našich
partnerských měst (je to např. třetí manželka našeho Karla
IV. Anna Svídnická). Také jsme zabrousili do českopolského slovníku. Víte, že polská jagoda je naše borůvka?
Úterý patřilo návštěvě Státního okresního archivu
v Náchodě. Přivítala nás paní ředitelka, Mgr. Baštecká a pak
už se nám věnovala paní Mgr. Ptáčková. Dozvěděli jsme se,
co vlastně v archivu dělají a také jsme si prohledli listiny,
vztahující se k nejstarší historii našeho města, kroniky,
školní knihy cti či černou knihu těch neposlušných, opisy
matrik atd. Rozhodně návštěva stála zato.

Pravost nejstarších listin potvrzovala pečeť

Ve středu jsme uvítali naše přátele z Miejske biblioteky
publiczne ve Swidnici. Snažili jsme polským dětem i jejich
dospělým průvodcům představit naše město. Prohlédli s i
knihovnu, Muzeum Merkuru, Výstavu fotografií Krajina
v barvě ve staré dřevěné škole. Také jsme se vydali na
Hvězdu, ale tam nás počasí zradilo a my jsme se deštěm
promočení vrátili do knihovny. Při společných hrách a
zpěvu jsme strávili příjemné odpoledne.
Ve čtvrtek jsme si zopakovali, co už známe a chystali
jsme se na výlet do Polska. Při zábavném testu jsme se i
zasmáli. A znovu jsme se potrápili s polskými slovíčky,
vždyť naše koloběžka je polská hulajnoga, auto je
samochod, knížka je ksiažka a čtenář knihovny je czytelnik.
V pátek nastal den D a my vyjeli do polské Swidnice.
Aby nám nebylo smutno (a využili jsme volná místa
v autobusu), přidalo se k nám i několik členů Senior klubu
Ostaš. Naši polští přátelé nás vřele přivítali všechny.
Uskutečnilo se velmi zajímavé setkání dvou generací.
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Prohlídka Miejske biblioteky publiczne stála zato. Knihovna
sídlí v nově rekonstruovaných prostorách bývalého
cisterciáckého kláštera. Následovala prohlídka Muzea
kupectva, katedrály sv. Václava a sv. Stanislava. Naši
senioři navštívili i Dům denního pobytu (asi srovnatelné
s našimi stacionáři pro denní pobyt seniorů). Odpoledne
jsme navštívili štoly zbudované za 2. světové války
v nedaleké Walimi. V knihovně nám ještě děti společně
předvedly, že jazyková bariéra pro ně žádnou bariérou není
a ony se dokáží společně bavit.

Knihovna města a Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu v Polici nad Metují

vyhlašují
2. ročník soutěže
v aranžování suchých rostlin

Kouzlení s květinami
Soutěž je určena dětem základních škol Policka. Během září
a října budeme v knihovně shromažďovat soutěžní práce.
Všechny práce budou vystaveny na výstavě v prostorách
knihovny v průběhu listopadu (datum výstavy bude
upřesněn). Během výstavy porota odborná (zahrádkáři) a
laická (návštěvníci výstavy) vyhodnotí 10 nejlepších aranží.
Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i celé třídy,
družiny apod.
Těšíme se na Vás a Vaše květiny.

V letošním roce se chystá už jubilejní
10. ročník akce Týden knihoven.
Uvítání ve swidnické knihovně bylo srdečné. Právě jsme
v nejvyšším patře ve výstavním sále

Jazyková bariéra žádnou bariérou není, slovník pomůže

Chceme věřit, že tento „Týden“ splnil svůj účel. Děti se
dozvěděly spoustu nových informací o obou městech,
v praxi si je hned ověřily a my věříme, že i zdroj informací –
kniha nebyla zapomenuta. A rodiče – ti měli zajištěno
aktivní využití volného času svých dětí.

Výroba novinových modelů pro módní přehlídku začala.
Zapojili se všichni, nakonec i dospělí.
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Proběhne ve dnech od 2. do 8. října 2006. Každý rok je
zvoleno jiné motto. To letošní zní Cesta do knihovny.Také
naše knihovna se každý rok připojuje se svou troškou do
mlýna. Pro děti vyhlásíme výtvarnou a literární soutěž
Moje cesta do knihovny. Uvítáme, pokud by se s námi
o zážitky ze své cesty do knihovny podělil i někdo
z dospělých. Podmínky soutěže budou k dispozici
v knihovně.
Cesta bude i tématem další Černé hodinky. Každý z nás
má svou cestu. My vás zveme na Setkání s krajinou kolem
nás. Pan Oldřich Jenka si pro nás připravil diapozitivy
s obrázky z našeho okolí, ve kterém se potkáváme, míjíme a
někdy se ani nevnímáme. Pojďme se projít Policí a jejím
okolím. Policko je turisticky přitažlivá oblast a je jen dobře,
že to víme i my, kteří zde žijeme. Večer doplní hudba
v podání žáků ZUŠ.V úterý 3. října 2006 se sejdeme
v čítárně knihovny v obvyklém čase v 19 hodin.

Nabídka knih:
Eben, Marek: Na plovárně 2.
Dalších 25 televizních rozhovorů Marka Ebena se
zajímavými osobnostmi, které vybral a pro knižní vydání
zpracoval Jiří Janoušek.
Podhorský, Marek: Toulavá kamera.
Cestovatelský magazín ČT v knižní podobě.
Schoolerová, Jayne: Adopce – vztah založený na slibu.
Užitečné rady a postřehy pro adoptivní rodiče a pěstouny.
Urban, Miloš: Santiniho jazyk – román světla.
Napínavý psychologický román ze současnosti.
Jonas, George: Odveta – Mnichov 1972.
Skutečný příběh operace Mosadu po útoku teroristů na
izraelský olympijský tým v roce 1972 v Mnichově.
Golobová, Milada: Děvče na zabití.
Autobiografický příběh týraného děvčete.
Michorová, Eva: Všechno v pořádku, paní Karpíšková?
Vtipný společenský román ze současnosti.
Lewycká, Marina: Vilný stařec a hamižné ženy.
Humoristický román z anglického prostředí.
Lustig, Arnošt: Deštivé poledne.
Soubor 18 novel a povídek věnovaných převážně
holocaustu.
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Murari, Timeri N.:Tádžmahal.
Příběh z mughalské Indie.
Historický román nejen o stavbě Tádžmahalu.
Dousková, Irena: Oněgin byl Rusák.
Volné pokračování románu „Hrdý Budžes“.

Úterý 10.10.2006

v 19.30 hodin

ODVAHA MI LO VAT

Vaše knihovnice

Nejnovější film světoznámého režiséra Claudia Lelouche
je.komediálním příběhem o nevěře, vraždě, sebevraždě, ale je
především o lásce a touze.
Film v původním znění s titulky. (103 min., Francie)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné: 40,- Kč
PŘIPRAVUJ EME :
Úterý 17.10.2006 v 19.30 hodin
DŮM U J EZERA
Čtvrtek 24.10.2006 v 19.30 hodin TRISTAN A ISOLDA
!!!PŘEDPRO DEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ J E
PO UZE V PO KLADNĚ KINA 1 HO DINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

Milan Vítek

¸ ¸¸

KINO

¸¸

¸

® ®®

DIV ADL O

Úterý 26. září 2006

®®

®

v 19.00 hodin

Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují

Čtvrtek 7.9.2006

v 19.30 hodin

ÚČ ASTN ÍCI ZÁJE ZD U
Podle bestselleru Michala Viewegha natočil debutující Jiří
Vejdělek letní komedii o autobuse plném výletníků a jejich
dovolené v Itálii. (113 min.,ČR)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 40,- Kč

Úterý 12.9.2006

v 17.30 hodin

10. ORLICKO – KLADSKÝ
VARHANNÍ FESTIVAL
Účinkují: pan Marco Lomuscio (varhany).
Vstupné: 30,- Kč

59. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Čtvrtek 5. října 2006

v 19.30 hodin

FIMF ÁR UM 2

Herci Pražských divadel uvedou v Kolárově divadle hru
Joe Ortona

Pohádek není nikdy dost. A navíc, tohle nejsou jen tak ledajaké…,
ty jsou z oblíbené knihy Jana Wericha – Moře, strýčku, proč je
slané?, Tři sestry a prsten, Hrbáči z Damašku, Paleček.
(90 min.,ČR)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 30,- Kč

Anglická detektivní komedie o jedné z variant, jak rychle
zbohatnout. Hrají: L. Mrkvička, F. Sychra, H. Sršňová,
V. Udatný, V. Postránecký, J. Kotěšovský, S. Kovací.
Vstupné: 130,- 120,- 110,- Kč.

Čtvrtek 14.9.2006

v 19.00 hodin

ŠIFRA MISTR A LEON ARD A
Vražedné tajemství zakódované do nejznámějšího obrazu Leonarda
da Vinci sahá až do dnešních dnů a může otřást samotnými základy
lidského bytí. Pravdu hledají Tom Hanks a Audrey Tautou. Film v
původním znění s titulky. (149 min.,USA)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 50,- Kč

Úterý 19.9.2006

v 19.30 hodin

POSEIDON
Remake úspěšného katastrofického filmu. Opět se přižene velká
vlna a převrhne luxusní námořní loď. Malá skupinka přeživších
musí chtě nechtě začít spolupracovat, aby přežili všechny nástrahy
osudu. Film v původním znění s titulky. (USA)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 40,- Kč

Úterý 3.10.2006

v 19.30 hodin

ŽEN A MÉ HO M UŽE
Fanny Ardant, Gérard Depardieu a Emmanuelle Béart v hlavních
rolích francouzského filmu o nevšedním milostném trojúhelníku,
kde všechny vzniklé problémy řeší až krásná prostitutka.
Film v původním znění s titulky. (105 min.,Francie)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné: 40,- Kč
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ČISTÁ KOŘIST

Sobota 14. října 2006

v 19.30 hodin

Divadelní soubor MěKS Jilemnice uvede v Kolárově
divadle hru N. V. Gogola

REVIZOR
Klasická ruská komedie.
Vstupné: 70,- 60,- 50,- Kč.

Neděle 22. října 2006

v 17.00 hodin

DS Jirásek - Sokol Choceň uvede v Kolárově divadle
pohádku nejen pro děti

LOUPEŽNICKÁ H ISTORIE
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 25,- Kč.

Středa 25. října 2006

v 19.30 hodin

DS Jiráskova divadla Hronov uvede v Kolárově divadle
hru A. Jiráska

LUCERNA
Klasický pohádkový příběh pro celou rodinu. Divadelní
představení v provedení amatérských souborů z Hronova,
Červeného Kostelce, Broumova, Náchoda a Police nad Metují.
Vstupné: 70,- 60,- 50,- Kč.
Vstupenky na výše uvedená představení jsou již v předprodeji
v kanceláři kulturního referenta na městském úřadu (přízemí)
nebo na telefonu 491 509 996, 728 267 377 nebo
e-mailem kultura@meu-police.cz
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!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Vzhledem k velmi vážnému onemocnění jednoho ze členů
divadelního souboru z Jilemnice se představení „Revizor“ ruší!!!
V současné době čekáme na potvrzení DS Vrchlický Jaroměř.

® ® KULTURA V OKOL Í

®

®

Neděle 10. září 2006
v 18.30 hodin
Hospic Anežky České pořádá v Jiráskově divadle
v Hronově benefiční koncert skupiny

SPIRITUÁL KVI NTET
Výtěžek z koncertu bude věnován na zakoupení klimatizačních
jednotek do pokojů těžce nemocných v Hospici Anežky České.
Vstupné: 150,- a 100,- Kč. Předprodej vstupenek v IC Hronov.

Sobota 16. září 2006
v 18.00 hodin
Hostinec Šonov u Broumova Vás srdečně do
kostela Sv. Markéty v Šonově na

MARIA N VARGA – Sol o i n concer t
Marian nám zahraje na nebeské varhany.
Odvoz z Broumova a zpět zajištěn z grantu Města Broumova.
Vstupné: předprodej 170,- Kč přímo v Šonově nebo pro
náchodské a z okolí 603 868 604,
na místě v den konání 200,- Kč.

T ento projekt se uskuteční s finanční podporou Královéhradeckého kraje.
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Zá kl ad ní uměl ec ká ško la
in for muj e.. .
ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ

Ani o prázdninách jsme nezaháleli:
• Vybraní žáci žesťového oddělení se zúčastnili
mistrovských interpretačních kurzů ve Šternberku
• Během
prázdnin
účinkovali při tématických
prohlídkách na náchodském zámku
• Houslisté absolvovali mistrovské kurzy ve slovenských
Bojnicích pod vedením profesorů pražské a brněnské
konzervatoře a AMU a Vysoké školy múzických umění
v Bratislavě
• Matouš Michal se vrátil z náročného pobytu na letní
houslové škole v Meadowmount USA pro špičkové
hráče z celého světa – návrat letadlem v období těsně po
událostech na londýnském letišti nebyl jednoduchý …
(Podrobnou reportáž otiskneme v příštím čísle)
• Hned v druhém týdnu školního roku odjíždí Velký
dechový orchestr ZUŠ na několikadenní pracovní
soustředění do Olešnice v Orlických horách
• Na začátku října nás navštíví smyčcové kvarteto
mladých muzikantů ze Santa Fe (stát New Mexico,
USA), kteří stráví týden v Polici nad Metují, aby zde
předvedli své umění, poznali umělecké vzdělávání
v naší zemi – a možná i pozvali naše mladé muzikanty
na oplátku do USA…

!! NOVĚ !!
VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA
V POLICI NAD METUJÍ

Soukromá jazyková škola Magic English začíná výuku
AJ v Polici nad Metují
vhodné pro děti od 4 let, ZŠ, SŠ, dospělé, firmy.
Doučování, konverzace, klasické kurzy, příprava na
české i zahraniční jazykové zkoušky, maturity.
Info: 777 984 019, e-mail: ajmonik a@ceznam.cz
Začátek výuky dne 12.9.2006 v ZŠ v Polici nad
Metují nebo dle dohody.

Monika Němcová a David Kašpar v péči Doc. Jindřicha
Petráše z brněnské JAMU

Nabízíme do pronájmu
PENSION 65 Police nad Metují
Ubytování, restaurace, gril-bar
Kontakt: 737 261 680
nebo 602 646 380

Koupím byt 2 + 1 nebo 3 + 1 v osobním
vlastnictví v Polici nad Metují
Tel.: 728 201 688
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Trumpetista Jára Kollert sleduje práci svého lektora,
profesora bratislavské VŠMU
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Co nového v Grafickém studiu v
novém školním roce?

Naše nejmladší žesťové trio pózuje na náchodském zámku

Díky podpoře zřizovatele, realizaci
rozvojových
projektů
SIPVZ (státní
informační politika ve vzdělávání) i
sponzorům, se grafické studio výtvarného
oboru stále vyvíjí. Co tedy jeho žáky čeká
v novém školním roce. Každý „počítačový grafik“ zasedne
opět ke dvoumonitorovému počítači s profesionálními
grafickými programy (Adobe CreativeSuite CS2,
Macromedia Studio8, Cinema 4D R9 a stará známá Scala
InfoChannel Designer). Pro výuku fotografie máme již také
digitální fotoaparát pro každého žáka ve skupině, celkem
čtyři digitální videokamery (z toho jednu profesionální) a tři
specializovaná
pracoviště
–
videostřižnu,
„nabušenou“stanici pro 3D grafiku a dokončujeme jednu
specializovanou stanici pro zpracování barevného obrazu.
Hlavní novinkou bude zavedení systému „barevné
kalibrace“.
Ten
nám
zajistí
barevnou
věrnost
zpracovávaného obrazu od nasnímání, přes zobrazení na
profesionálním monitoru Eizo CG 19 (který bude součástí
nové „barvové“ stanice), až po barevný výstup na
profesionální DTP tiskárně Canon CLC 1180.
Tuto poslední, poměrně značně nákladnou modernizace
umožnil nový projekt „Živá animace“,který připravujeme ve
spolupráci s panem Milanem Vítkem a je zaměřujeme jej na
počítačovou
animaci.
Výuka
bude
kombinovat
technologické zázemí grafického studia s mnohaletým
KnowHow pana Vítka z oblasti kresleného filmu. Pro
potřeby snímání nakreslených předloh a jejich převodu do
digitálního formátu bude do konce roku 2006 v grafickém
studiu také vybudováno profesionální fotostudio.
Další podrobnosti o všech novinkách budeme postupně
zveřejňovat na pomalu, těžce, ale přece jen se rozjíždějících
nových internetových stránkách školy www.zuspolice.cz
– a samozřejmě i v Polickém měsíčníku.
Vladimír Beran

Malujeme v počítači
První dílna rodinného malování, focení a filmování
s počítačem proběhla v grafickém studiu výtvarného oboru
ve druhém pololetí loňského školního roku na téma
„Tvoříme kreslený film“. Setkala se s velkým zájmem
rodičů,
a
tak
jsme
si
tuto
startovní
„počítačověgrafickou“dílnu pro rodiče žáků grafického
studia výtvarného oboru o jednu lekci protáhli. Do konce
června jsme chtěli stihnout ještě další plánované téma
„Malujeme v počítači“. Situaci nám trochu zamíchal úspěch
v dalším výběrovém kole projektů ministerstva školství.
Jak může úspěch zkomplikovat situaci? Za prvé za ním
stojí nějaká práce navíc a tedy i čas. A za druhé jsme
v tomto projektu naplánovali tak výraznou modernizac i
grafického studia v oblasti zpracování fotografie a
barevného obrazu, že by bylo škoda se o tuto radost
nepodělit s rodiči našich žáků. Proto jsme dílnu „Malujeme
v počítači“, která bude zaměřena kromě zmíněného
malování také na digitální fotografii, přesunuli na začátek
nového školního roku. No a ten už je tady. Takže rodiče
mladých počítačových grafiků, těšte se! Do konce roku bude
každý měsíc následovat jedno téma. V říjnu to bude již
avizované „Malujeme v počítači“, v listopadu „Navrhujeme
si tričko“ a v prosinci „Natáčíme rodinný film“.
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O každé dílně budete včas informováni letákem
prostřednictví svých ratolestí (a zároveň i kvalifikovaných
učitelů) i na internetových stránkách naší školy.
Vladimír Beran

„Kdo dřív přijde, ten dřív mele“
Chcete studovat multimédia v Základní umělecké škole?
Pokud ano, tak je to velice ušlechtilý zájem. Kdo se totiž do
multimédií pustí s opravdovým zápalem, tak zjistí, že je to
daleko větší zábava, než nějaká „pařba na netu“. Někteří z
našich absolventů, které multimediální tvorba skutečně
„chytila“, již svůj zájem rozvíjejí na středních odborných
školách.
A pro všechny ostatní, kteří se těší do našeho grafického
studia na nový školní rok, máme několik informací:
Pro stávající žáky - neodkládejte domluvu rozvrhu – a
pokud jste do vydání tohoto čísla zpravodaje ještě nepřišli,
tak to okamžitě udělejte. Počet žáků ve skupině je omezen
počtem grafických stanic – a těch je osm. Takže kdo přijde
dříve, ten má větší výběr v možnosti zařazení do vyučovací
skupiny. Ty budou stejně jako v loňském školním roce
v pondělí, úterý, středu a pátek – časy vyučování budou
upřesněny podle rozvrhů ZŠ a možností dojíždějících žáků.
Tato informace platí i pro nově přijaté žáky na základě
přijímacích zkoušek v červnu.
Pro nové zájemce – vy máte ještě méně času! Šanci mají
jenom ti nejrychlejší z vás, protože vzhledem k omezenému
počtu žáků ve skupině můžeme přijmout žáka pouze při
uvolnění místa. Zájemce si tedy zapíšeme, lehce si
prověříme jeho výtvarné schopnosti v malé přijímací
zkoušce a v případě volného místa ho během první poloviny
září vyzveme k nástupu do školy. Žádný speciální termín
„přijímaček“ již nevypisujeme, platí zásada „kdo dřív přijde,
ten dřív mele“, jak je uvedeno v titulku článku.
Vladimír Beran

S TA TI S TI KA

œœ œ œ œ œ œ œ œ

K 31. 8. 2006 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4 312 obyvatel.

S Ň A TKY

Z Z Z Z ZZ Z ZZ Z Z

Své „ANO“ si v červenci řekli
pan Miroslav Ježek a slečna Jana Hubková
pan Michal Steiner a slečna Dita Soumarová
pan František Macháček a paní Jindřiška Hlaviznová
pan Pavel Stiller a slečna Monika Fridrichová
pan Martin Ingriš a slečna Zuzana Térová
a 1 pár, který si nepřeje být jmenován.

J U B I LE A

ZZZZZZZZZZ

V měsíci červenci 2006 oslavili životní jubilea:
75 let
3 občané
80 let
2 občané
85 let
4 občané
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní pohody
do dalších let.
Dagmar Hambálková
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Uplynulé prázdninové měsíce v našem domově proběhly
v klidu a pohodě. Přečkali jsme společně jak veliká vedra
v červenci, tak deštivý srpen.
Vosy, které nás trápily na zahradě ochotně odstranili pan
Hubka od polických hasičů a pan Mucha z technických
služeb. Oběma moc děkujeme.
A co budeme dělat v příštím období?
Na začátku října nás čeká oslava ke Dni stáří, která bude
spojena s kulturním programem a s opékáním prasete.
Až začne zlátnout listí, vypravíme se na výlet do
polských Vambeřic, kde navštívíme katedrálu a skanzen.
Na prosinec máme naplánovanou „Mikulášskou
zábavu“, vánoční výstavu a společný „Štědrý den“.
Za DD Věra Kašíková

In-karta Českých drah přechází kompletně
na technologii plastových čipových karet;
nabízí i slevu mezinárodních jízdenek Rail
plus a další bonusy zdarma

Vlakový personál Českých drah je vybaven přenosnými
osobními pokladnami umožňující načítat údaje z těchto
čipových karet.
Výraznou technologickou změnou projde od 1. září 2006
odbavování cestujících, kteří si požádají o vydání tzv. Inkarty. Ta umožňuje cestování spoji ČD za zvýhodněné
jízdné a jako bonus nabízí slevu 25 % z mezinárodních
jízdenek zakoupených ve 25 zemích Evropy. Karty se všemi
aplikacemi – In-zákazník (karta pro využití zákaznického
jízdného), In-junior a In-senior; stejně jako In-karty se
síťovou aplikací pro neomezené cestování 1. a 2. třídou
všech vlaků ČD – In-gold, budou od tohoto data již
vydávány pouze jako bezkontaktní čipové karty. Kromě
aplikace moderních technologií a výhodnějšího cestování
přinášejí čipové In-karty nově další bonusy zdarma – mimo
jiné slevy na nákupy a služby v členských obchodech a
provozovnách sítě Sphere. Vlakový personál ČD je vybaven
elektronickými
přenosnými
osobními
pokladnami
umožňujícími načtení dat z karty; stejně jako například
okamžité vyhledání spoje nebo prodej cestovních dokladů.
Čipová technologie přichází masově na In-karty po
tříměsíčním úspěšném zkušebním provozu této technologie
na In-kartách se síťovou aplikací In-gold (jejich vydávání
začalo 1. června 2006). Dříve vydané zákaznické karty Z;
stejně jako další slevové průkazy zůstávají v platnosti až do
data jejího ukončení uvedeného na příslušné kartě.
Nové In-karty jsou vydávány od 1. června. Ty nahradily
dosavadní slevové průkazy; s výjimkou síťové aplikace Ingold však byly zatím vydávány v rámci testovacího provozu
v papírové podobě, které zůstávají nadále v platnosti. To se
nyní mění a na čipovou technologii přecházejí všechny
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slevové aplikace. Aplikace In-zákazník, In-junior a In-senior
plynule nahradily papírové průkazy karta Z, junior pas
a senior pas. Cena za vydání čipové karty In-junior je 600
Kč za rok, což je o 100 Kč méně než cena dřívějšího junior
pasu, In-senior přijde na 600 Kč za rok a In-zákazník stojí
600 Kč na tři roky.
Vedle zvýhodněného cestování spoji ČD a bonusové
mezinárodní slevy Rail plus nabízí čipové In-karty jako
bonus zdarma také slevy při nakupování a čerpání služeb
v cca 7000 obchodech a provozovnách v ČR a SR, které
jsou členy sítě Sphere. Každý, kdo je držitelem čipové Inkarty může při nákupu v takovémto obchodě získat
zajímavou slevu na zakoupené
zboží, přičemž členy sítě Sphere
jsou například obchody s oděvy,
sportovními potřebami, obuví a
dalšími typy zboží. Logo Sphere
card je na In-kartě uvedeno.
Jak si požádat o vydání čipové In-karty
•

•
•
•
•

Od 1. září 2006 lze žádost podat ve všech železničních
stanicích vybavených zařízením UNIPOK (naprostá
většina železničních stanic) s tím, že cestující si mohou
určit jako stanici výdeje kteroukoliv železniční stanici
v síti ČD vybavenou zařízením UNIPOK (u požadavku
na aplikaci In-gold pouze z vybraných železničních
stanic). K vyřízení žádosti je zapotřebí fotografie a
osobní identifikační doklad, případně jiné doklady pro
přiznání slevy (průkaz ZTP, důchodový výměr atd.).
Po zanesení údajů o držiteli karty do systému je mu na
tiskopis jízdenky vytištěna tzv. "Předběžná In-karta"
nebo "Potvrzení žádosti".
Pokladník požádá cestujícího o kontrolu jeho osobních
údajů vytištěných na „Potvrzení žádosti“ a požádá ho o
podpis (potvrzení, že údaje souhlasí).
Pokladník cestujícímu předá „Předběžnou In-kartu“,
která mu v době její platnosti slouží k prokazování
nároku na zvolenou vnitrostátní slevu
Hotová In-karta je pak přibližně po 30 dnech připravena
k vyzvednutí v zákazníkem zvolené železniční stanici,
datum a stanice vyzvednutí jsou uvedeny na „Předběžné
In-kartě“. Pokladník vydá cestujícímu hotovou In-kartu
na základě předložení „Předběžné In-karty“ včetně 1 ks
plastového obalu na kartu, leták Sphere Card, příp. další
informační materiály.
Aleš Ondrůj
Tiskové oddělní Českých drah, a. s.

Polický zahrádkářský receptář
na měsíc září
Prázdniny mají děti za sebou, léto neúprosně končí a
zahrádkáři pokračují ve své práci. Ta se již nějaký čas
skládá i ze sklizně, která završuje vykonanou práci
z průběhu celého roku. Protože na rytí záhonů je ještě čas, je
prospěšné záhony z části využít tak, že na ně opět vysejeme
ředkvičky. Na ostatní již sklizené záhony vyséváme zelené
hnojení, které je k dostání ve více druzích. Pokud chceme
mít v zimě čerstvou nať petrželky, vyryjeme si trs, který
necháme zavadnout a oschnout, abychom jej později
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vysadili a umístili na okenní parapet. Totéž provedeme i
s pažitkou.
Po ukončené sklizni zryjeme skleníkové záhony a
vysejeme salát k rychlení, čínské zelí a jiné rychle rostoucí
plodiny. Nezapomeneme umýt skla kvůli světlu a různým
infekcím.
Co nejdříve bychom měli ukončit výsadbu jahodníku
(lépe v srpnu). Sklizené produkty bychom měli před
uložením do sklepa roztřídit, poškozené zpracovat dříve,
příp. vyhodit. Cibule a česnek nesmí být ve vlhkém sklepě,
rovněž tak rajčata a cukety. Jablkům to však vyhovuje.
Pokud se projeví vlivem deštivého počasí na švestkách
moniliosa, je vhodné je ošetřit poměrně novým přípravkem
HORIZON, který má ochrannou lhůtu jen 7 dní.
Začínáme zvažovat, co umístit na který záhon v příštím
roce a podle toho pak v říjnu zarývat hnůj. Koncem září si
připravíme koly a vykopeme díry pro novou výsadbu,
sázíme většinou až po 15. říjnu.
ZO ČZS Police n.M. PG

MAMINA
( M a m i n k y , M i m i n ka a N á p a d y )
Mateřské centrum MaMiNa se znovu otevře všem
rodičům a jejich dětem v týdnu od 5. září. Zveme Vás na
pravidelné programy i některé novinky. Přijďte se podívat
do herny, kterou jsme přes prázdniny zase trošku vylepšily.

Beseda s laktační poradkyní

S laktační poradkyní Radkou Kaufmanovou budeme
besedovat 20. září v 16 hodin na téma „Kojení - ideální
výživa pro duši i tělo děťátka“.
Tím nejlepším pro správný vývoj duše i těla děťátka je
kojení. Je to dar, který moudrá matka příroda dala matkám,
všem zdravým ženám, aby jím obdarovaly své děti. Po dobu
výlučného kojení dostává každý nový človíček tu
nejideálnější výživu pro své tělo i duši. A protože toto
úžasné období je omezeno pouze na věk kojenecký, s tím
větší úctou bychom jej měli přijímat. V připravované
přednášce budou pro maminky připraveny praktické rady,
instruktážní film věnovaný správnému kojení a teoretické
znalosti laktační poradkyně. Zveme i budoucí maminky, ale
také ty, které už mají období kojení za sebou a chtějí být
oporou svým dcerám a snachám v průběhu kojení.

Canisterapie aneb pejskování v MaMiNě

Od září 2006 budeme pokračovat nadále v lekcích
canisterapie. Moc děkujeme firmě Skrblíkův ráj, díky jejíž
finanční podpoře jsme mohli canisterapii provádět
individuálně a přesně podle potřeb klientů a díky které
v tom můžeme i nadále pokračovat.
A co to canisterapie je? Je to způsob podpůrné
rehabilitace, který využívá pozitivního působení psa na
zdraví člověka. Pojem zdraví je zde myšlen přesně podle
definice WHO (Světové zdravotnické organizace) jako stav
psychické, fyzické a sociální pohody.
Plánujeme i víkendové setkávání s canisterapií spojené s
dalšími odborníky z oblasti logopedie, rehabilitace,
arteterapie, nebo víkend ve spolupráci se zooterapeutickou
farmou. Zájemci o pravidelné navštěvování canisterapie se
mohou přihlás it na tel. 777 844 097, přihlášky najdou i na
našich webových stránkách.
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Strom Života pro….

Prosíme touto cestou rodiče, kteří si zasadili strom pro
své dítko u rybníčků pod cihelnou, aby nezapomínali v
parném létě na stromy, zalévali je, vyžínali trávu a pečovali
o ně nadále s nadšením a láskou. Děkujeme.

Pozvánky
Kurzy anglického a německého jazyka (s hlídáním dětí)
Zveme všechny dospěláky, kteří se chtějí zdokonalit v
anglickém a německém jazyce.
S angličtinou začínáme v pondělí 4. září. Lekce pro
začátečníky začínají v 15 hodin, lekce angličtiny pro
pokročilé začínají vždy v 16 hodin.
Rozšiřujeme nabídku i o lekce německého jazyka, které
budou každý pátek dopoledne. Zatím nabízíme lekce pro
začátečníky, jež začínají v pátek 8. září v 10 hodin.
Kurzovné za 10 lekcí činí 500 korun, pro maminky a
tatínky na mateřské dovolené cena za 10 lekcí činí 450
korun. Lekce probíhají v aule Základní školy v Polici nad
Metují. Během výuky je možné hlídání dětí v mateřském
centru. Poplatek za pohlídání dítěte je 20 Kč/hod. Zájemci o
kurz anglického jazyka se mohou přihlásit na tel. 732 401
637. Zájemci o kurz německého jazyka se mohou přihlás it
na tel. 777 844 097. Přihlášky jsou k dispozic i i na našich
webových stránkách. Výtěžek z pořádání kurzů bude použit
na vybavení herny v mateřském centru.

Podzimní dovolená s MaMiNou

Po vydařeném pobytu na horách zveme všechny
maminky a jejich děti na další akci: podzimní dovolenou v
Krkonoších.
Ubytování je zajištěno v penzionu Kobr ve Velké Úpě ve
dvoulůžkových pokojích. Strava je formou polopenze. Pobyt
je spojený s kurzem pletení košíků z pedigu.
Termín pobytu: od neděle 24. září do čtvrtka 28. září.
Pro děti je připraven malý program na každý den. Maminky
se naučí plést ošatky. Během pobytu plánujeme jeden tajný
výlet.
Podrobnější informace a přihlášky získáte na tel. 777
844 097 nebo přímo v mateřském centru. Přihlášky najdete
také na našich webových stránkách. Termín pro podání
přihlášek je do 7. září 2006.

Pohlídáme vám vaše děti

Ptáte se nás, zda budeme nabízet hlídání dětí - a tak to
tedy vyzkoušíme. Od 8. září 2006 nabízíme hlídání dětí
všem maminkám a tatínkům, kteří jsou na rodičovské
dovolené a potřebují si něco zařídit.
Služba bude k dispozici každé pondělí od 15 do 17
hodin a každý pátek od 9 do 11.30 hodin v našem
mateřském centru.
Pro děti je připravena herna se skluzavkou, spousty
hraček nebo výtvarný koutek.
Pokud bude zájem o tuto službu, můžeme čas prodloužit
nebo upravit podle zájmu.
Cena za pohlídání dítěte je 30 Kč za hodinu. Členky
občanského sdružení MaMiNa mají pohlídání dítěte za 20
Kč za hodinu. Výtěžek bude použit na vybavení herního
koutku pro děti.

Program na září v mateřském centru MaMiNa

Ø Každé pondělí probíhají KURZY ANGLICKÉ HO
JAZYKA
Ø Kurz anglického jazyka pro začátečníky začíná v 15 hod.
Ø Kurz anglického jazyka pro pokročilé začíná v 16 hod.
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(během kurzů je možné pohlídat děti)
Ø Každé úterý
od 9.30 do 11.30 hod. MIMINKOVÁNÍ začínáme
5.září(program pro budoucí maminky a pro maminky s
dětmi do 1 roku)
od 18.30 do 19.30 hod. KALANETIKA začínáme 5. září
(cvičení pro všechny věkové kategorie. Info: 731 217 841)
Ø Každou středu od 9.30 do 11.30 hod. KAPŘÍCI začínáme
6. září (program pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let)
Ø Každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 hod. CVRČCI začínáme
7. září (program pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let)
Ø Každý pátek probíhá KURZ NĚMECKÉ HO JAZYKA
Ø Kurz německého jazyka pro začátečníky začíná v 10 hod.
Ø Nabízíme HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Každé pondělí od 15 do 17 hod.
Každý pátek od 9 do 11.30 hod.

Doplňkový program na září:

Od pondělí 4. září VÝSTAVA látkových hraček,
kapsářů a vařečkových loutek Kláry Šikové.
Čtvrtek 7. a 21. června CANISTERAPIE, pro stálé
návštěvníky platí stejný čas. Pro nové zájemce čas
upřesníme na tel: 777 844 097.
Pátek 15. září od 10 do 14 hod. SECOND HAND
PODZIMNÍHO OBLEČENÍ pro kluky i pro holčičky.
Neděle 24. až čtvrtek 28. září PODZIMNÍ DOVOLENÁ
s MaMiNou.

Upozornění

Upozorňujeme všechny příznivce MaMiNy, že klub o
prázdninách nebude v provozu. Sejdeme se znovu 5. září.
Fotografie z našich akcí, užitečné odkazy i přihlášky na
výše zmíněné kurzy či dovolenou najdou zájemci na
webových stránkách www.mamina.ic.cz.
Vaše MaMiNa

Přijela pouť…
V letošním roce přijela pouť i do pečovatelského domu.
Nebyly to sice houpačky a kolotoče, ale střelnice byla! Střílelo se do plechovek, na
šaška, hrálo se s barevnými
míčky. Občas nám se shazováním pomohl i vítr, ale i tak
se zapojilo hodně lidí. Každý
si odnesl papírovou růži,
zapichovátko s obrázkem a
diplom.
Druhým velmi pěkným
programem pouťového posezení bylo asi dvouhodinové
vystoupení Lhotských zpívánek. Během malé chvilky
rozezpívaly celou společenskou místnost a zvedli tanečníky k tanci. Některé zpěvačky navštívily své známé přímo
v bytech, to obyvatele vždycky potěší.
Během vystoupení se podávala káva a pouťové koláčky.
Obsluha u soutěží i u občerstvení byla jak jinak než ve
stylových oblečcích.
Dalším velmi zdařilým bodem byl guláš paní Květy
Johnové. Gulášek připravila od nakrájení cibule až po
nabrání na talíř. Byl vynikající.
Kolem čtvrté hodiny se přišel podívat pan starosta a to
také všechny velmi potěšilo.
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Pouť se prostě vydařila! Pro pořadatele bylo velmi
příjemné zjištění, že se do této akce zapojili téměř všichni
obyvatelé pečovatelského domu.
Poděkování patří mnoha lidem. Zaměstnancům, kteří
akci připravili. Kvíčerovské pekárně, která nám darovala
pouťové
koláče.
Lhotským
zpívánkám.
Hance
Teichmanové, která vyrobila ceny k soutěžím.
Děkujeme Ilona Kejdanová
Ohlasy některých obyvatel pečovatelského domu.
„Bude pouť, kdo z nás
dříve
narozených
si
nevzpomene rád na svoje
mládí. Proto nás potěší,
když nám naše milé
pečovatelky
připravují
pouť
v pečovatelském
domě. Jelikož byla zima,
tak nám servírovaly ve
společenské
místnosti
kávu, čaj, koláčky a
výborný
guláš,
který
připravila paní Johnová.
Hezky nám zazpívali a
zahráli muzikanti ze Lhoty.
Děkujeme všem, kteří se
snažili
připravit nám
hezkou pouť„ .
„Přiblížila se polovina srpna a s ním i slavná polická
pouť. Také naše pečovatelky nám připravily pouťové
posezení. Vše se vydařilo, jen počasí nám nepřálo. Máme
v pečovatelském domě pěknou společenskou místnost, kde
se nám při zpěvu a hudbě dobře sedělo. Pečovatelky pro nás
připravily pohoštění. Při čaji a dobrých koláčcích jsme si
také zavzpomínali na poutě našeho mládí. Zlatým hřebem
byl výborný guláš, který pro nás připravila naše obyvatelka
paní Johnová. Čas rychle utíkal a bylo třeba se rozloučit
s našimi muzikanty a zpěváky ze Lhoty. Bylo to pěkné, dík
patří všem.“

Ob čansk á po rad na i nfo rmuje
Nákupy na zájezdech
Stalo se již pravidlem, že do občanské poradny chodí
lidé stěžovat si na postupy firem, které prezentují a
prodávají svoje výrobky na zájezdech. Rozhodla jsem se
tedy na takovýto zájezd jet. Žádné porušení zákona jsem
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nezjistila. Způsob, jakým je zboží nabízeno, je však velmi
promyšlený psychologicky manipulativní marketing. Mladí
muži, kteří firmu prezentují, mají naučené fráze a způsoby,
jak lidi získat, jak být familiérní, i když mezi řádky těmito
lidmi pohrdají.
V každém případě mějte na paměti, že vám žádná firma
nic zadarmo nedá a že zboží, které je na těchto akcích
nabízeno, většinou nemá takovou hodnotu, jaká je
prezentována.
Vaše právo je:
- před podpisem si dokument přečíst. To, co je
nejmenším písmem bývá nejdůležitější
- odstoupit od smlouvy do 14 dnů od podpisu a
převzetí zboží. Toto odstoupení musí být písemné a
ve lhůtě 14 dnů doručeno firmě
- nemusíte dávat k dispozici žádné údaje jako např.
datum narození, r. č. nebo úplnou adresu
- nedávejte z ruky občanský průkaz
- pokud jste si již zboží zakoupili a chcete ho vrátit,
protože od smlouvy odstupujete, musíte ho vrátit
sami na svoje náklady
- v případě odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě,
vám firma musí vrátit poskytnutou zálohu. Pokud se
nemůžete tohoto vrácení domoci, můžete se obrátit na
soud.

Výzva
Občanská poradna v Náchodě se zapojila do projektu,
jehož cílem je zjistit porušování zákoníku práce ze
strany zaměstnavatelů, zejména pak velkých prodejních
řetězců.
Proto vyzýváme všechny, kteří mají osobní zkušenosti
s porušováním
zákoníku
práce,
zejména
pak
s nedodržováním pracovní doby, neproplácením práce o
svátcích, přesčasů, nedodržování přestávek v práci apod.,
aby se anonymně ozvali nebo napsali do Občanské poradny
v Náchodě. Údaje pak budou shrnuty a společně se zprávou
zaslány na MPSV a další organizace, zúčastněné v tomto
projektu.
Kontaktní údaje: Lada Novotná, poradkyně
Občanská poradna Náchod, Hálkova 432, 547 01 Náchod
tel. 491 421 723, e-mail: opnachod@ops.cz

A S T RO NO M I CKÝ KL UB
POL IC E NAD M ET UJÍ
ZAMYŠLENÍ …

Listoval jsem nedávno starými písemnostmi, které jsou
v archivu AK. „Objevil“ jsem tzv. Polický zpravodaj
z října 1987. Pouhý jeden list formátu A4, přehnutý na 3
stejné díly. Skromný předchůdce dnešního Polického
měsíčníku! Možná si někdo vzpomene na „Astronomické
informace“, které pro Polický zpravodaj (a ještě dříve
Kulturní kalendář ) připravovali členové polického AK .
Ve zmiňovaném Polickém zpravodaji jsou otištěny 2
příspěvky, týkající se AK SKP Police nad Metují .
V prvním příspěvku vzpomínal pan Milan Hornych na
okolnosti vzniku a následnou činnost astronomického
kroužku u příležitosti 25 let jeho trvání .
Druhý příspěvek informoval čtenáře o „dárku“ polickým
astronomům. Neznámý vandal nám tehdy v srpnu roku 1987
zničil pozorovací deník vedený od roku 1962 tedy plných 25
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let ! Znechucení touto událostí bylo takové že skončila
nejen pozorování hvězdné oblohy pro veřejnost ale také
příprava astronomických informací pro Polický zpravodaj.
Další příspěvek, zpracovaný členem AK již pro nový
Polický měsíčník vyšel až po dlouhých 18. letech v září roku
2005.
Pro úplnost je třeba připomenout, že Astronomické
informace pro Polický měsíčník připravoval určitou dobu
také profesionální pracovník hvězdárny v Úpici pan Jiří
Kordulák .
VYZÝVÁME – PROSÍME čtenáře jsou – li nějací,
zašlete nám na níže uvedenou adresu svůj názor na obsah i
formu astronomické části Polického měsíčníku! Rádi
vypracujeme a zveřejníme odpovědi na Vaše zajímavé
dotazy
související
s astronomickou
tematikou
a
nepřesahující rámec rubriky .
Elektronická pošta : ascpolice@seznam.cz

Pohledy do vesmíru
PODZIMNÍ ROVNODENNOST 23. ZÁŘÍ 2006 :
• v době podzimní rovnodennosti dopadají sluneční
paprsky kolmo na rovník ,
• astronomický podzim začíná dnem stejně dlouhým jako
noc ,
• po podzimní rovnodennosti je na severní polokouli stále
méně povrchu osvětleno Sluncem , dny se zkracují ,
• po podzimní rovnodennosti je na jižní polokouli stále
více povrchu osvětleno Sluncem , dny se prodlužují
ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE 7. ZÁŘÍ 2006 :
Začátek částečného zatmění :
20 hod. 05 min SELČ
Střed ( největší fáze ) :
20 hod. 51 min SELČ
Konec částečného zatmění :
21 hod. 37 min SELČ
V době největší fáze zatmění bude plný stín Země zakrývat
pouze necelé 2 desetiny měsíčního průměru . ( A tedy žádné
velké divadlo ) .
SLUNCE 23. září v 6 hodin 3min SELČ vstupuje do
znamení Vah , začíná astronomický podzim ,
podzimní rovnodennost ,
v září se den zkrátí o 1 hodinu a 47 minut
MĚSÍC
7. v úplňku , 14. v poslední čtvrti , 22. v novu ,
30. v první čtvrti ,
MERKUR nepozorovatelný ,
VENUŠE ráno nízko nad východním obzorem ,
MARS
nepozorovatelný ,
JUPI TER nízko na večerní obloze ,
SATURN na ranní obloze
URAN
v souhvězdí Vodnáře ,
NEPTUN v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

110 LET
ORGANIZOVANÉHO
VČELAŘSTVÍ NA POLICKU
Historie včelařství
Už v sedmém tisíciletí před Kristem si Evropané vážili včel
nejvíce ze všech živočichů. Nejstarší písemné doklady o
včelařství v Čechách jsou staré už tisíc let a datují se z 10.
století n.l. V 11. století konaly se v Praze t rhy s medem, na
kterých se med směňoval za dováženou sůl. Artiku le včelařské
zděděné ze starších tradic a obyčejů uvádějí, jak se tenkrát
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včelařilo, popisují jaká měli včelaři práva, vztahy mezi včelaři i
starodávné zvyklosti a řády.
První český samostatný spis o včelařství v češtině byl vydán
v.r. 1771 v Uherské Skalici. Výhodná doba pro včelařství
nastala za vlády císařovny Marie Terezie. V letech 1775 a 1776
vydala na hradě Pražském patenty na ochranu včelařství, které
ani dosud nepozbyly platnost a jsou základem současného
včelařského práva. V té době byla také zalo žena první včelařská
škola a Novém Kníně.
Po roce 1867 bylo v českých zemích, součásti Rakousko
Uherského mocnářství, možné se sdružovat do spolků,
společenství a dalších organizací. V to mto období vznikla velká
část včelařských spolků, hlavně v posledních desetiletích 19.
století a potom v období do první světové války.
Jedna z prvních včelařských organizací byla v r. 1864
v Chrudimi, r. 1868 v Jaro měři a v r. 1894 v Novém Městě nad
Metují a to jako patnáctá v Království Českém.
Jak se dočteme v prvních zápisech o jednáních včelařů na
Policku, byla i zde snaha se organizovat a vzdělávat.
V roce 1896 bylo v Ústředním spolku včelařském
v Čechách sdruženo 49 spolků, v roce 1906 ji 143 spolky.
Spolková činnost byla velmi čilá, včelaři se scházeli, radili se,
pořádali přednášky s ukázkami na svou dobu pokrokového
včelaření.
Mnohé spolky měly i spolkové úly a včelíny, z nichž
některé části přetrvaly až do druhé poloviny 20. století. Bohužel
na území Po licka nám nejsou známé žádné dochované památky
z tohoto oboru.

Počátky včelaření na Policku
V dochovaných zápisech je jako první, dnes již historický
zápis, který zasluhuje celé otištění.
Jednání o prvé ustavující valné hromadě „Spolku
včelařského pro Polici a o kolí“
Zachované záznamy dávají nám mo žnost nahlédnout do
činnosti spolku od jeho založení po další léta jeho trvání.
Dokonalé a opravdu obsažné zápisy jsou právě z nejstarších let
a zaslouží si, aby určité statě byly citované doslova:
Z 9. srpna 1896 – spolek má již 17
členů, mimo jiné obsahuje jednání o
zakoupení spolkového razítka: Nabídka
lístkem korespondenčním ze dne 15.
července 1896 od rytce pana Pištory
nabízí spolkové razítko kovové s celým
příslušenstvím za cenu 2 Zl. 60 kr. a za
řádné provedení se zaručuje. Po debatě,
aby uprostřed byla včela vyryta i za
podmínky navýšení ceny, bylo jednohlasně přijato.
V tomtéž roce se za členy přihlásili p. Fr. Hedvičák ze
Žabokrk, p. Fr. Genert z Pěkova, p. Fr. Krtička z Machova a
pan Vendelín Vítek z Bezděkova, kteří s potěšením byli
jednomyslně přijati.
Mnozí z těch členů, kteří stáli u kolébky spolku se
mimořádně zasloužili o jeho úspěšné pokračování. Dnes po 110
letech s uznáním a obdivem v zpomínáme na iniciátora –
zakladatele našeho spolku p. řídícího učitele Josefa Veselého,
který byl jeho předsedou až do r. 1909, tj. 13 let.
Po dobu 28 roků – od r. 1910 do r. 1938 (kdy vážně
onemocněl a zemřel) byl svědomitým jednatelem pan řídící
učitel Jan Vaníček. Nejdéle byl funkcionářem spolku pan
Lambert Mrnka, truhlář v Polici a to od zalo žení spolku až do r.
1936, tedy 40 roků vedl hospodaření spolku.
Z donedávna činných členů naší organizace je třeba také
připomenout dlouholetou činnost p. Miroslava Drejsla z Police.
V rů zných funkcích, od člena revizní ko mise, jednatele,
výkupce medu, soudního znalce pro obor včelařství až po
předsedu ZO téměř 60 let akt ivní činnosti. Pan Drejsl zemřel
31.1.1999.
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Dalšími dlouholetými funkcionáři byli př. Drobník Karel, +
23.1.2003, př. M ichel Josef z České Metuje † 17.9.1999, př.
Prouza z Radešova.
Po svém založen í (zápis z 9. srpna 1896) měl spolek 17
členů. V r. 1898 má již 32 členů a r. 1899 dokonce 44 členů
z obcí Po lice, Pěkov, Hlavňov, Maršov, Bezděkov, Suchý Důl,
Radešov, Machov (vlastní spolek založen r.1906), Vysoká
Srbská, Žabokrky, Ledhuj, Bukovice a Stárkov.
Poslední zápis před I. světovou válkou je 22. 3. 1914. Po
dobu první světové války nejsou žádné záznamy. První
poválečný zápis je z 8. 12. 1919. Ze zápisu je zřejmé, že všichni
hlavní funkcionáři tu hrůzu I. světové války přežili. Po
válečných letech byli znovu zvoleni předváleční funkcionáři:
předseda Celestýn Vacek, jednatel Jan Vaníček, pokladník
Lambert Mrnka. V zápise nebylo vzpomenuto žádných úmrtí
ani padlých z války.
V roce 1936 bylo poprvé hovořeno o nebezpečné nákaze
roztočové, která se nejprve objevila na Moravě a nyní i
v Čechách. Vyskytnuté nemoci nutno hlásit obecnímu úřadu a
Okresnímu hejt manství!
V nepříznivých předválečných poměrech byla činnost
spolku malá.
Vládním nařízením ze dne 7.11.1939 provedl spolek
likvidaci. Současně na výborové schůzi 12.11.1939 bylo
usneseno požádat o ustavení nového spolku dle starých stanov.
V dalších zápisech se nedovíme, za jakých podmínek mohl
spolek existovat, ale činnost spolku pokračovala přes celou 2.
světovou válku.
První poválečný zápis je z valné hromady 10.2.1946. Na té
bylo vzpomenuto 50té výročí založen í spolku. Pokladní zpráva
uvádí, že veškeré jmění spolku jest na vázaném vkladu u
Okresní zálo žny hospodářské.
V prvních poválečných volbách v r. 1946 byli zvoleni
předsedou Robert Ťok, jednatelem Miroslav Drejsl,
pokladníkem Edvard Holinka, místopředsedou Jaroslav Dobeš.
Padesátileté výročí zalo žení spolku není v zápisech
vzpomenuto.
V roce 1953 začíná období „velkochovů“ v JZD a Státních
lesích. Na zavčelení byla včelařský m organizacím předepsána
dodávka rojů. Polická organizace musela dodat celkem 14 rojů
pro JZD Bystré.
V tomtéž roce, jak je v záp ise uvedeno, nemohla být
svolána počátkem června členská schůze, protože spolek neměl
peníze na poštovné – důvodem byla měnová reforma. Schůze
se konala až 28.6.1953. Na ní proběhla dobročinná sbírka
s výnosem 35,- Kč do společné pokladny.
V roce 1956 - 60 let trvání spolku: „Náš spolek jest složen
z 10t i obcí, s počtem členů 52, zazimováno celkem 244
včelstev“.
V roce 1957 byly vydány nové stanovy a včelařské spolky
byly přejmenovány na „Základní včelařská organizace“. Bylo
zvoleno nové předsednictvo a nový výbor.
V tomtéž roce uspořádala naše ZO ve dnech 25.5. – 2.6.
včelařskou výstavu v bývalé budově soudu (bývalá zemědělská
škola). Výstavu navštívilo 1200 lid í.
Vý ročí 70 let trvání spolku bylo vzpo menuto na slavnostní
členské schůzi 22.5.1966 Ve „Hvězdě“. Příto mno bylo 36
členů. Hosty byli zástupci lidosprávy a včelařští funkcionáři
z oko lních organizací.
V roce 1969 se v naší ZO vyskytl mor včelího plodu. Po
zaslání plástu do Výzku mného ústavu v Dole byla nemoc
ústavem potvrzena. Včelstva byla vysířena a úly spáleny.
S ohledem na vzniklé nebezpečí rozšíření nemoci byly
likvidovány staré neobsazované úly i opuštěná oplozovací
stanice v Klůčance pod Ostašem.
K 80. výročí zalo žení spolku se konala slavnostní schůze
dne 9.ledna 1977 v hotelu „Ostaš“ za účasti 19ti členů a 2
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hostů. Spolek měl 47 členů a obhospodařoval 291 včelstev
z toho 15 JZD Žďár n.M.
V roce 1980 se vyskytují první zmínky o varroáze včel.
Následně byla vydána metodika prevence a léčení – v té době
prostředkem BEF. V to mto roce bylo i léčeno. Vzhledem
k pozdní podzimní aplikaci podložek a léčiva setkalo se léčení
s velkým odporem členů. Přesto bylo léčivo rozvezeno všem i
nečlenům ZO dne 28.10., (29.10. byl mráz -15°C). Léčení a
odběr vzorků proběhl dle předepsané metodiky.
V roce 1983 z důvodu napadení varroázou bylo v naší ZO
utraceno 12 včelstev v Radešově. Přednáška MUDr. Kučery,
úspěšného včelaře a autora několika včelařských knih, se
konala 10.4.1983 „U Berků“ za poměrně slušné účasti
nadšených posluchačů.
K 90. výročí trvání organizace byla slavnostní členská
schůze dne 8. června 1986 v hotelu „Ostaš“. V to mto roce byla
hlášena varroáza v Machově. V naší ZO byly zakoupeny ruční
postřikovače na léčení Taktikem a vydány nové metodické
pokyny – zásady pro tlumení varroázy. Při menším výskytu
roztočů se již včelstva nelikvidují.
Vzh ledem k tomu, že mezi našimi členy i spoluobčany je
dosti „pamětníků“, dovolujeme si jen krátce připomenout
významné události posledních dvaceti let.
V roce 1987 byl hlášen mor včelího plodu na Hronovsku. U
nás se zatím šíří „jen“ varroáza. Na tlu mení postřikem byl
zakoupen vyvíječ aerosolu. Napadení se vyskytlo na osmi
stanovištích.
V roce 1988 byl na schůzích výboru projednáván nákup
mobilní jednotky – benzinový motor + kompresor pro léčení
aerosolem. Agregát byl zakoupen a zásluhou p. Michla
zprovozněn. Varroáza byla zjištěna na 19ti stanovištích.
V roce 1989 byla naše ZO vyhodnocena OV Náchod na 3.
místě v dodávce medu, odměna 150,- Kč. Na nákup bylo
dodáno 1470 kg medu. V tomto roce došlo ke změně v léčení
včelstev. Léčilo se Taktikem na papírových páskách – funigací.
V důsledku politických změn ve státě bylo v roce 1990
jednáno o další existenci Českého svazu včelařů. ZO byly
vyzvány, aby sdělily své stanovisko. ZO Police vyjádřila
souhlas s existencí Českého svazu včelařů i v dalších letech.
V tomto roce bylo provedeno léčení Gabonem – od 24.8.1990,
které bylo velmi účinné.
V roce 1993 započal prodej akcií firmy Včela Předboj pro
ZO a včelaře. Naše ZO zakoupila 3 ks ā 1000,- Kč. Bohužel
v současné době se jeví jako bezcenné.
Na členské schůzi 29. ledna 1995 bylo schváleno sloučení
naší ZO se ZO Bezděkov. Všech 6 členů bylo přijato do naší
organizace. Funkci včelařského důvěrníka pro obec Bezděkov,
Petrovice a Petrovičky původně organizovaných v ZO
Bezděkov zastával velmi zodpovědně p. Stanislav Šmíd.
Sté výročí trvání našeho spolku bylo vzpomenuto na
slavnostní členské schůzi konané dne 9. června 1996. Přítomni
byli zástupci Okresního výboru ČSV a hosté z okolních
organizací. Při této příležitosti byl udělen čtyřem našim
funkcionářům za dosažené výsledky v chovu včel a za práci pro
včelařskou organizaci čestný odznak „v zorný včelař“.
Doplňujícím bodem programu byla přednáška ing. Ducháče o
chovu včel s ukázkou chovu matek za použití Jenterova rámku.
V dalších letech bylo na většině schůzí hovořeno o
snižujícím se počtu včelstev v naší organizaci i v celostátním
měřítku. Přednášková a jiná osvětová činnost byla velmi slabá.
A to nejen proto, že veškeré náklady, které výrazně stouply,
musely být hrazeny pořádající organizací, ale i pro malý zájem
členů.

Současnost
V letošním
jubilejním roce život v naší organizaci
nevybočuje ze stereotypu života v posledním desetiletí. Všichni
včelaři na území Po licka jsou až na jednu včelařku s jedním
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včelstvem, organizováni v ZO Po lice. Spolek má 27 členů a to
z Po lice, Suchého Dolu, Bukovice, Hlavňova, Bezděkova,
Petrovic, Maršova, Radešova, České Metuje a Vlásenky, kteří
obhospodařují celkem 259 včelstev. V obcích Slavný, Pěkov,
Žďár a Hony není žádný organizovaný včelař. Počty včelstev
mírně ko lísají v rozmezí několika desítek. Výjimkou byl rok
2002, kdy následkem podzimní snůšky melecitozn í medovice
(cementový med) došlo k velkému zimnímu úhynu včelstev.
Počet poklesl na 189, což byl úbytek téměř 25 % oproti roku
2001. I když díky úsilí funkcionářů OV a ÚVČSV byla obnova
včelstev částečně dotována ze státního rozpočtu, nepodařilo se
nám v následujícím roce uhynulá včelstva plně nahradit.
Přestože v posledních letech začalo včelařit a přistoupilo
k nám několik mladších včelařů, je prů měrný věk našich členů
něco málo před 56 let. Získat mládež pro tento obor je téměř
nemožné. Potvrzením je i to, že se nedaří ke včelařství přimět
ani vlastní potomky včelařů.
Profesní složení členstva se během let značně změnilo.
V počátcích existenci spolku byli jejími členy a funkcionáři
hlavně učitelé, živnostníci, úředníci, ro lníci. V posledních
desetiletích ubylo hlavně učitelů. Právě těch, kteří mají
nezaměn itelnou schopnost a možnost vést žactvo k lásce
k přírodě a ke včelám. Posledními učiteli i obětavými
funkcionáři v naší ZO byli př. František Kopřiva, Karel Vik a
Ladislav Kubec. Několik jejich „žáků“ včelaří dodnes.
Zdá se, že současné včelařství v naší republice žije
v poklesu zájmu. Zhoršily se ekonomické podmínky, hlavně
rentabilita provozu zdražováním energií i cukru, někdy i
devastace přírody a zhoršující se podmínky pro život včel.
Přesto většina včelařů je optimistická, věří ve zlepšení a
pokračuje v činnosti. V letošním roce, mo žná i pod vlivem
vstupu naší republiky do EU, je patrná snaha ústředních
včelařských orgánů o zlepšení podmínek pro včelaření. Jsou tu
různé formy dotací na zařízení, léčiva, výzkum, osvětovou a
přednáškovou činnost, v neposlední řadě i na propagaci medu a
včelích produktů.
Věříme, že i tento způsob podpory včelařství a úsilí všech
včelařů dopomůže naší organizaci nejen k přežití do dalších let,
ale k celkovému ro zvoji včelařství i na Policku.
Výbor včelařského spolku Police nad Met.

Já jsem si to odklečel
V polovině srpna letošního roku zemřel náš přední
dokumentarista, režisér a kameraman Jan Špáta. Byl to
člověk, který si, tak jako většina vynikajících osobností,
dovedl dělat legraci i ze svých osobně prožitých historek.. O
jednu takovou příhodu se s vámi chceme podělit.
Před dvěma lety (2004) měl Jan Špáta, hronovský rodák,
besedu spojenou s promítáním svých filmů v Kolárově
divadle v Polici nad Metují. Ještě předtím, než odjel do
Police, se u nás stavil na oběd. Manželka mu připravila jeho
oblíbené jídlo z mládí – kyselo a chlupaté knedlíky
s houbami. Po obědě nám ještě zbývalo dost času a tak jsme
mu navrhli, že se cestou do Police zastavíme u jeho
bývalého spolužáka z měšťanské školy, se kterým seděl
v jedné lavici. Jenda se zamyslel a pak řekl: Já jsem s ním
neseděl, já jsem si to odklečel. Již od mládí jsem byl velký
snílek a tak jsem často při vyučování snil, nevnímal okolí a
byl, jak se říká, duchem nepřítomný. Toho využil můj
soused, rychle něčím zašťáral, nebo něco zabručel“. Vtom
se ozval kantor: „Kdo to tam vyrušuje?“ „Prosím, Špáta“ na
to soused. Pan učitel zavelel: „Špáta, kleknout“, a tak se
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stalo, že řadu vyučovacích hodin, jsem díky svému
sousedovi, vedle lavice proklečel.
Vzpomínali manželé Klapalovi

Drazí, vážení a milí ….
Vřele a naléhavě pozván vedením města Police nad
Metují, byl jsem v sobotu dne 19. srpna 2006 v doprovodu
mých nejbližších, dcery Marie a zetě Kazimíra
Svobodových účasten slavnostního otevření stavby „Úprava
parkovišť a místní komunikace na Hvězdu“, a jako bývalý
iniciátor a budovatel silnice na Hvězdu v létech 1958 – 1959
i poctěn významným úkonem přestřižením pásky.
Cítím se být povinným za tuto vzácnou poctu a za milý,
slavnostní a nezapomenutelný okamžik, který vnesl
potěšení, pohlazení a radost do mého už velice pokročilého
věku, srdečně a upřímně poděkovat vedení města Police nad
Metují.
Potěšen perfektním provedením, celkovou úpravou a
krásou díla, chci též smeknout klobouk a s úklonou a
obdivem poděkovat i pracovníkům firmy Strabag, kteří se
provedení stavby tak skvěle zhostili.
Se srdečným pozdravem mé vřelé poděkování patří všem
váženým a milým občanům rodného Policka, přátelům a
kamarádům z Klubu přátel turistiky, z Krčmasenátu, ze
Společnosti kamarádů a z Ostrostřelecké gardy, jakož i
turistům, motoristům a hostům ze všech končin naší vlasti,
kteří se v tak hojném počtu slavnosti zúčastnili. Při
jednotlivých setkáních s nimi jsem neušel četným chvilkám
srdečného, pevného i dojemného objetí a nesčetným
rukystiskům, což vše prokázalo, že naše vztahy nebyly
psány pomíjivě do písku, ale že byly vytesány do kamene a
že jsou trvalé.
A tak s duší naplněnou až po samý okraj
nezapomenutelnými zážitky ze zdařilé oslavy přeji nádherně
opravené silnici, vybudované s finanční pomocí Evropské
unie na původním, již téměř padesátiletém, pevném,
klasicky štěrkovaném podkladě a vysvěcené panem farářem
Mariánem Lewickim, aby jako vzácný zdroj radosti a krásy
v příštích padesáti letech svého bezporuchového trvání
sloužila nejen rozvoji cestovního ruchu, provozu turistické
chaty na Hvězdě a zpřístupňování přírodních krás, ale i ke
zviditelnění našeho milovaného Policka a k radostnému
uspokojování všech jejích uživatelů.
S pozdravem a s úctou Vám ruce tiskne patriot
Pardubice 26. srpna 2006
K a re l V ac ek

V last ivědn é okén ko
Kostel sv. Václava v Machově
První písemná zmínka o machovském kostelu je
v registru papežských desátků z roku 1369, kde se uvádí, že
farář neplatil desátky, protože farnost byla chudá. Kostel
patřil do děkanství dobrušského a s ním i území Machova,
Lhoty Náchodské a Vysoké Srbské. Lhota Polická, Nízká
Srbská a Bělý však patřily k panství polickému a tím k
děkanství broumovskému. Toto poněkud složité rozdělení
bylo v budoucnu zdrojem různých potíží. Z konce XIV.
století známe i jména některých farářů, které dosazovala
tehdejší machovská vrchnost, adršpašská linie pánů z Dubé rytíři Ebersbachové seděním na Zbečníku. Po vymření této
linie v XV.století připadl Machov a tím i podací právo fary,
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náchodskému panství kde vládli páni z Kunštátu a Poděbrad.
První z nich Boček z Kunštátu a Poděbrad byl horlivým
kališníkem, který dosazoval všude nekatolické kněze a tak
zde je možná počátek toho, že se Machovsko po stránce
náboženské vždy odlišovalo od svého okolí.
Naskýtá se zde další otázka, z čeho byli vydržováni
první kněží v Machově. Písemné prameny se nezachovaly a
tak můžeme pouze spekulovat. Vzhledem k velikosti
zádušních pozemků, které byly v Machově určeny na
vydržování školy, se lze domnívat, že v začátcích historie
Machova, byly určeny pro vydržování kostela a faráře.
Škola v té době zcela jistě ještě v Machově nebyla.
Kališničtí kněží v začátcích husitství se řídili třetím článkem
artikulů pražských, který jim zakazuje vlastnění jakéhokoli
majetku (Aby panování světské nad bohatstvím, zbožím
časným, které kněžstvo drží ... bylo odjímáno .... a to
kněžstvo, aby podle řehole čtení svatého k životu
apoštolskému bylo přivedeno....) a je dost možné, že tady je
počátek toho, že zádušní pozemky v době z které už existují
písemné prameny, už nesloužily vydržování fary a kněze a
vydržovala se z nich pouze škola. Je to však pouhá
spekulace, mohlo to být i jinak.
Panství pánů z Kunštátu a Poděbrad končí v roce 1497,
kdy nastupují Špetlové z Prudic, Žlebů, Janovic a Náchoda.
Roku 1533 koupili náchodské panství Pernštýnové, ale roku
1544 ho prodali Zikmundovi Smiřickému ze Smiřic. Jeho
syn Albrecht se ujímá vlády v roce 1548 a po jeho smrti
roku 1566 vdova Hedvika Smiřická z Hazmburka. Za jejího
panování byla v Machově postavena samostatná zvonice,
jak dokládá 1,5 lokte dlouhý kámen, který byl nalezen nad
vnějším vchodem při opravě omítky v roce 1835 a který
nese nápis: „1586, Letha Panie MDLXXXVI: toto dilo gest
dillano przi swatem Ganie: za rych. To ovšem nevylučuje,
že zde byla již předtím jiná zvonice, která musela být pro
špatný stav zbořena. Tento kámen je nyní zazděn ve věži
kostela při kruchtě za varhanami. Tato zvonice stála vedle
kostela na jeho jižní straně a byla zbořena při přestavbě
v roce 1885.
Éra rodu Smiřických končí rokem 1618, kdy bylo
náchodské panství zkonfiskováno a prodáno rodu Trčků
z Lípy. Ti zde vládli do osudného dne 25.2.1634, kdy byl
Adam Erdman Trčka z Lípy zavražděn v Chebu spolu
s Albrechtem z Valdštejna a jejich majetky byly potom
rozprodány a rozdány. Náchodské panství připadlo rodu
Piccolomini z Aragony, vévodům z Amalfi. První z nich
Octavio Piccolomini vyhnal ze svého panství všechny
nekatolické kněze a působil na obyvatelstvo, aby vstoupilo
do církve římskokatolické. Do Machova byli dosazeni kněží
z polického kláštera, kteří už dávno před tím ovlivňovali
náboženský život na Machovsku. Svědčí o tom žádost
machovských literátů z roku 1618 o přepis pravidel
Literátského bratrstva v Polici, které jim udělil opat Martin
II. z Pravdovic řečený „Korýtko“ a kterými se chtějí také
řídit.
Dlužno ještě podotknouti, že po 30-tileté válce byl
řeholní život v našich zemích ve značném úpadku, mnoho
klášterů bylo vydrancováno, hlavně však jejich dominikály
byly rozchváceny, takže kláštery neskýtaly možnost obnovy.
Řeholníci byli rozehnáni a počet kněží ve farní službě byl
nedostatečný i když počet obyvatel klesl na 1/3
předválečného stavu. Do Machova docházel kněz
z polického kláštera pouze jednou za 3 týdny, až později po
řádném obnovení konventu zde byly slouženy mše sv.
každou neděli. V roce 1651 bylo v Machově ještě ¾
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obyvatelstva nekatolického vyznání i když rekatolizační tlak
byl velký už od roku 1630. Přes to všechno jsou záznamy v
polické matrice o oddavkách v kostele v Machově v roce
1670 dvě svatby a 17.1.1672 také dvě. To bylo za polického
faráře P.Jiřího Vlacha zvaného Itali. Ještě dvě mám
poznamenány v roce 1756. Jistě jich bylo více, ale tyto jsem
si náhodně poznamenal před časem, aniž bych věděl, že
budu psát tento článek. Z toho vyplývá, že kněží z Police
obstarávali duchovní službu v Machově už minimálně
v roce 1670.
Kostel a zvonice, stavby které byly zcela jistě dřevěné,
byly ve velmi zchátralém stavu a tak byl nejprve zbourán
kostel a roku 1675 položil kníže Lorenzo (Vavřinec)
Piccolomini základní kámen ke stavbě nového kostelíku.
Stavba však, zřejmě pro nedostatek finančních prostředků,
pokračovala velmi pomalu a teprve za 40 let byl kostel plně
funkční. V roce 1685 byla zvýšena původní zvonice z roku
1586 a roku 1821 do ní zavěšeny 2 zvony. Do dneška se
zachoval kámen s vytesaným nápisem:“Letha Panie 1685
wiez ta ke cti a chwale St. Waczlawa v Mies. Machowa
Matiege Kulhánka. Dne 3.zarzi wystawena“. Tento kámen
byl nalezen ve spodní části zvonice při jejím bourání v roce
1885 a dnes je umístěn vedle předešlého kamene z roku
1586. O těchto stavbách se však písemné zmínky
nezachovaly a machovský farář P.Vilém Žoček, který
zapisoval první zápisy do pamětní knihy machovské fary
před rokem 1835, poznamenává, že ani nejstarší farníci nic
neslyšeli o těchto událostech vypravovat.
Roku 1720 opat Otmar Daniel Zinke nechal zřídit do
kostela 3 nové oltáře, které také osobně posvětil. V té době
se opati pravidelně zúčastňovali s lužeb Božích ve svých
farních kostelech, tedy ani Machov nebyl výjimkou.
Machovští se naopak zúčastňovali procesí konaných
z Police do Varty (Bardo v Polsku), z Police na Ostaš a
dalších procesí konaných v režii polických benediktinů.
Poličtí jim vycházeli vždy naproti a zase po skončení obřadů
je vyprovázeli zpět. Vztah mezi těmito dvěma farnostmi byl
tedy velmi přátelský a lidé při barokní nádheře obřadů,
kterých se účastnili, měli možnost alespoň na chvíli
zapomenout na těžkosti a svízele, které jim přinášel život
v poddanství.
Když byl dostavěn kostel sv. Prokopa a bl. Vintíře
v Bezděkově byl slavnostně vysvěcen 14. srpna 1729
opatem Otmarem a krátké kázání při svěcení měl převor
polického kláštera P.Aemilian Vogt OSB, který se dostavil
ke svěcení po mši sv., kterou sloužil předtím v Machově.
Další důkaz, že polická fara poskytovala duchovní servis i
v Machově dávno před tím, než jí to nařídil biskup v Hradci
Králové.
Dne 5.ledna 1753 přivítalo u Kozinka machovské
banderium v zelených stejnokrojích slavnostně opata
Fridricha Grundtmanna, který jel do Broumova ujmout se
opatského úřadu. Doprovodili ho až do Police, kde se zdržel
do příštího dne.
Jak jsem již naznačil na začátku, bylo na Machovsku
zaděláno na problém, který se po zřízení hradeckého
biskupství v roce 1664, ještě prohloubil. Podací právo k faře
v Machově (t.j. právo dosazovat faráře, ale také ho platit)
měla náchodská vrchnost, která z různých důvodů, ne vždy
svého práva využívala. Poddanstvím však spadaly pod
Náchod pouze obce Machov, Lhota Náchodská t.j. část
Lhoty na levém břehu potoka Trnkavy a Vysoká Srbská a to
ještě ne celá. Část před potokem se nazývala Malá Srbská a
ta patřila panstvím k polickému klášteru. Stejně tak Velká
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Srbská t.j. dnešní Nízká Srbská, Lhota Polická –Mölten, jak
se nazývala část Lhoty na pravém břehu Trnkavy a Bělý
s Řeřišným spadaly poddanstvím pod vrchnostenskou
kancelář v Polici. Poddaní z těchto vesnic však měli
podstatně blíže do kostela v Machově než do Police a
navštěvovali bohoslužby v Machově, takže se zde setkávali
poddaní ze dvou panství.
Křty, oddavky a úmrtí se zapisovaly do matrik na faře
v Polici i pro Machov a Lhotu Náchodskou od založení
matrik t.j. od roku 1641. K oddělení matriky městyse
Machova a Lhoty Náchodské od polických, došlo až v roce
1770. Po roce 1785 pak byly založeny jednotlivé matriky i
pro všechny výše jmenované obce a uloženy a vedeny na
nově vzniklé faře v Machově. S tím však souvisely i
poplatky, které se za provedení jednotlivých náboženských
úkonů vybíraly a které tedy v tomto případě náležely
benediktinům a to i z území, které spadalo vrchností pod
Náchod. Náchodská vrchnost sice mohla zřídit v Machově
faru a ustanovit faráře, ale nebylo ho z čeho vydržovat.
Z výtěžku zádušního pole a lesa byla vydržována škola a na
více to nestačilo. Machovské území leželo v horách, na
samém okraji náchodského panství a tedy bylo méně
zajímavé pro zámeckou pokladnu. Proto se tohoto území
ujal polický klášter pro který nebylo nijak obtížné zajistit
zde duchovní službu.
Problém však nastal, když hradecký biskup začal
uplatňovat svoje právo na vizitace far na území spadající
pod správu břevnovského kláštera. Od starodávna totiž byl
břevnovský opat výlučným pánem na svém území, dokonce
býval vizitátorem nad všemi benediktinskými kláštery
v Českém království a podléhal jen pražskému biskupovi,
později arcibiskupovi a teď by měl spadat pod jurisdikci
nějakého biskupa v Hradci Králové. Tomu se vzepřel
především opat Štěpán Rautenstrauch, který byl osobním
přítelem císařovny Marie Terezie, velice vlivný a vzdělaný
pán a pokračoval ve sporu o rozsah exempcí, který trval
mnoho let a skončil tak, jak ani jinak skončit nemohl,
prohrou břevnovského opata. Ten ji však vnitřně nepřijal a
do své smrti se s ní nikdy neztotožnil.
Na konci roku 1775 musel z příkazu náchodské
vrchnosti P.Jiří Vacek OSB opustit machovský kostel a do
Machova byl hradeckým biskupstvím přidělen misionář
Antonín Heyn. Na protest proti tomuto opatření zakázal opat
svým poddaným z vesnic Nízká Srbská, Lhoty Polické a
Bělého navštěvovat machovský kostel a přijímat od
dosazeného misionáře svátosti. Křesťanská cvičení zde
vykonával dále kněz z Police, přestože misionář Antonín
Heyn zde dělal totéž. Tento nepřirozený stav trval až do
roku 1778, kdy zemřel unesený náchodský děkan
v kladském vězení a na jeho místo byl dosazen P. Antonín
Heyn. Na uprázdněné místo v Machově byl biskupskou
konzistoří povolán P.Jiří Vacek z Police, ale ten se
vymlouval na zákaz opata a nechtěl do Machova nastoupit.
Konzistoř však ostře pohrozila, že v případě neuposlechnutí,
odejme opatovi podací právo i k faře v Polici a tak opat
příkaz hradeckého biskupa uposlechl. Hradecký biskup ještě
ponížil opata Štěpána Rautenstraucha tím, že od roku 1776
posílal na vizitace benediktinských far jenom vikáře
náchodského a ne jako dosud svého vikáře generálního.
Problém financování machovské fary se řešil už na
zemském sněmu v roce 1762. Opat Fridrich Grundtmann
chtěl na vydržování machovského faráře použít peníze ze
solní pokladnice, ale zde nebylo prostředků nazbyt, válka
sedmiletá ještě nebyla skončena a tak věc byla odložena.
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Příznivější situace nastala po známých josefinských
reformách, kdy bylo zrušeno 74 českých a 49 moravských
klášterů a z jejich majetku zřízen Náboženský fond. Z jeho
peněz bylo financováno doplnění farností. Každá osada nad
700 obyvatel, ze které bylo do nejbližšího kostela více než
hodinu cesty pěšky, měla právo na vlastní kostel. Tak
vzniklo 250 nových farností v Čechách a 300 na Moravě a
tak se konečně dočkal i Machov.
Na základě nařízení císaře Josefa II. z 24.9.1785 byla
v Machově zřízena samostatná sídelní fara, její obsazování
svěřeno břevnovským benediktinům a vizitační dohled
hradecké biskupské konzistoři.
Prvním farářem v Machově se stal P.Romuald Valenta
polický benediktin. Narodil se 3.6.1737 v Náměšti na
Moravě, do benediktinského řádu vstoupil 21.11.1756 a
primiční mši sv. sloužil 3.10.1762. Byl profesorem rétoriky
a kuchyňským prefektem v Broumově pak superiorem
v Polici, převorem ve Wahlstattu (Legnickie Pole v Polsku),
farářem v Orlové a 13.5.1786 po zkoušce na biskupské
konzistoři se stal 1. sídelním machovským farářem. Zde
působil do 15.3.1799 kdy skončil svoji pozemskou pouť a
byl pohřben na machovském hřbitově.
Prvním kaplanem (kooperátorem) v Machově se stal
P.Ferdinand Adametz (Adamec) polický benediktin. Narodil
se 13.11.1739 v Českých Skořenicích, do benediktinského
řádu přijat 14.12.1760 a vysvěcen na kněze 29.12.1767.
Kooperátorem v Machově se stal v dubnu 1786 po zrušení
polického kláštera. Zemřel 28.3.1790 a pohřben byl v Polici.
Po zřízení fary v Machově ještě nebyla farní budova a
tak farář bydlel u učitele Josefa Haška a kaplan, který
vykonával i funkci hrobníka bydlel přes rok ve velmi špatné
světnici „hrobárně“. To byla hrobařova chalupa jež náležela
záduší machovskému a stávala pod kostelem při cestě
k Bělému. Platilo se z ní 1 zl. 30 kr. nájmu. Kaplan byl prý
velmi šikovný a znalý české řeči.
V roce 1786 byla postavena nová farní budova za
katolickým hřbitovem, zčásti na učitelově zelišti a zčásti na
hřbitově nekatolíků. Stavbu prováděl stavbyvedoucí Johan
Pleskatsch (Jan Pleskač) z Náchoda, který jak praví kronikář
P.Viktor Muníček OSB, stavbu doslova „zpleskal“. Byla
postavena přízemní budova z opuky, což je materiál na
obytné stavení naprosto nevhodný a byl příčinou všech
dalších závad, v budoucnu plynoucích z nadměrné vlhkosti
v budově a výskytu houby a plísní v dřevěných konstrukcích
stavby. V budově byly 3 obytné místnosti, čeledník,
kuchyně a kvelb, pod kterým byl sklep. Pod vazbou krovů je
malá světnička pro kooperátora. Němci tehdy říkali: „In der
Mache sitzt des Kaplan am Dache“ (V Machově sedí kaplan
na střeše).
Hospodářské budovy sestávaly z chléva, dřevníku,
stodoly a kůlny na dvoře. Do přilehlé zahrady byl zasazen
altán. Všechny tyto budovy byly dřevěné a v budoucnu pak
byly mnohokrát opravovány a přestavovány. V roce 1870
pak byly zbořeny úplně a vystavěny znovu zděné, některé
jinde. V roce 1857 byla přeložena šindelová střecha na faře.
Co se týče kostela sv. Václava, ten se stává kostelem
farním a prakticky zde přestává vliv náchodské vrchnosti,
která se také v té době několikrát změnila. Patronát nad
kostelem a tím i rozhodovací právo a spolufinancování
přechází na břevnovský klášter zastoupený nejvyšším
představeným – opatem. Obce a škola však byly dále
podřízeny vrchnostenským úředníkům v Náchodě.
V roce 1786 byl pořízen nákladem polického kláštera
hlavní oltář do machovského kostela a v roce 1792 byl na
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náklady nejmenovaného ctitele vyzdoben (vyštafírován). Za
působení faráře P.Františka Branda (1823-1830) byla
zřízena v kostele křížová cesta a kostel nově zkrášlen.
Dne 17.6.1823 provedl královéhradecký biskup Alois
Josef Kolowrat Krakovský biskupskou vizitaci farnosti a
školy machovské.
V roce 1835 byl hlavní oltář zbořen a postaven jiný
s oltářním obrazem sv. Václava od
pražského malíře Václava Marhovského za 250 zl. a
s rámem od pražského štafíra Lokny za 90 zl. Vlastní oltář
vyrobil Václav Kubeček, truhlář z Bělého za 125 zl.
V tomto roce byl kostel nově omítnut zevnitř i zvenčí, pod
vedením zednického mistra Antonína Slováka a bylo také
omítnuto kus hřbitovní zdi kolem kostelního dvora. Kostel
byl potom nově vysvěcen.
Dne 9.6.1840 provedl královéhradecký biskup Karel
Borromejský Hanl generální biskupskou vizitaci farnosti a
školy v Machově.
V roce 1846 byla uspořádána sbírka na pohořelé ve
Velkých Petrovicích, kteří při velkém požáru přišli úplně o
všechno. V Machově se vybralo 8 zl. 20 kr. W.W.
Dne 11.6.1851 se konala generální biskupská vizitaci
farnosti a školy týmž biskupem. Zároveň přijali svátost
biřmování farníci z bezděkovské i machovské farnosti.
Před poutí v roce 1858 dne 26.září, byla vysvěcena nová
křížová cesta P.Mauritiem
Rothem,
quardiánem
františkánského kláštera v Hostinném. Zde bych si dovolil
malé vysvětlení. Pobožnost křížové cesty první zavedli
františkáni (OFM) a dostali na její provádění papežské
privilegium. Každý kdo chtěl tuto pobožnost provozovat,
musel mít od některého představeného františkánského řádu
svolení. Zde byli poblíž františkáni v Hostinném, v Opočně
a nebo v Kladsku. V tomto případě vydal povolení
provinciál františkánů v Hostinném Sigismund Hellmann a
k vysvěcení byl delegován quardián P.Mauritius Roth.
V Polici byla tato pobožnost zavedena již roku 1743.
Bohužel kdy k tomu došlo prvně v Machově nevíme, výše
uvedené vysvěcení se týkalo pouze obnovené křížové cesty.
V srpnu a září 1859 byla položena nová pískovcová
dlažba v kostele a sakristii, výměnou za starou a
poškozenou. Kamenický mistr Celestýn Šolc ze Žďáru
vyrobil 1065 ks dlaždic rozměru 18“ (asi 46 x 46 cm) za 208
zl. a 20kr. W.W.(Vídeňské měny). Tento mistr kromě
jiného, prováděl v Polici přestavbu části radnice na okresní
soud v roce 1849. Narodil se v roce 1804 ve Žďáru čp.76 a
zemřel v roce 1870. Pohřben byl na polickém hřbitově pod
vlastnoručně vytesaným náhrobkem, který můžeme spatřit
dodnes.
V roce 1860 daroval břevnovsko-broumovský opat Jan
Nepomuk Rotter oltářní obrazy sv. Benedikta přijímajícího
poslední večeři a Bolestné Matky Boží od pražského malíře
Hübnera. Byly umístěny na postranní oltáře. Tentýž opat
daroval zdejšímu kostelu v roce 1854 chorální mši sv. pro
lid od Jana Nepomuka Škroupa, kapelního mistra od sv.Víta
v Praze a chorální Te Deum laudamus od téhož autora, který
byl mladším bratrem Františka Škroupa, autora naší hymny.
Kdož ví, kde tyto noty skončily?
Dne 19.6.1863 se machovští farníci se svými
duchovními zúčastnili udílení svátosti biřmování
v Bezděkově z rukou královéhradeckého biskupa Karla
Borromejského Hanla. Celkem bylo biřmováno 800 osob a
machovští se dostavili s procesím ve vzorném pořádku.
/Pokračování příště/
Jiří Kohl
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Předkládám milým čtenářům první ze série článků o
Machovsku, v kterých se chci zaměřit nejprve na historii
kostela, fary a duchovních správců farnosti. Povšimneme si i
vývoje školství v Machově a přifařených obcích. Pokud
zbude čas a síly, pokusím se alespoň částečně rozkrýt
náboženský rozkol, ke kterému došlo na Machovsku v roce
1920 a který zde dosáhl neobvyklé intenzity. Poličtí patrioti
mi snad prominou, že městečko Police nebude tentokrát
centrem událostí, ale i v městysi Machov mají zajímavou
historii, kterou jakožto dobří sousedé, si můžeme přiblížit. Je
totiž mnoho událostí, které jsou společné oběma regionům.
Nejvíce poznatků jsem čerpal z pamětní knihy fary
v Machově, která byla založena v roce 1835 a která se
zachovala jen díky strážmistru Voglovi, který ji před okupací
fary příslušníky československé církve odnesl do bezpečí
hájovny v Řeřišném, kde pod dohledem lesního Karla
Kutzera přečkala léta okupace a pak byla vrácena zpět na
faru. Jedná se o zásadní dokument objasňující historii
Machova o váze 9 kg a počtu stran skoro 1200. Další
poznatky čerpám z školních a obecních kronik Machova a
Nízké Srbské, článků časopisu Od kladského pomezí a
pamětních knih fary Bezděkov. Pokud by někdo z čtenářů
měl nějaké další doklady k popisovaným událostem, prosím
o jejich poskytnutí, aby načrtnutý historický obraz byl co
nejúplnější. Když zjistíte nějakou nesrovnalost, nehněvejte
se na mne. Již Epiktétos říká, že není možné se mýlit
schválně.

Lidové pranostiky, moudrosti a
zvyky na měsíc září
-

V září ještě slunce dosti září.
Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří.
Září je májem podzimu.
Po hojných deštích v září, osení zimní se daří.
Zářijový déšť pro pole potrava, zářijové spršky pro víno
otrava.
- Když v září babí léto všude, pěkný podzim dlouho bude.
- Jestli budou růže v září, dlouhý podzim sluncem září.
- Divoké husy v září na odletu – značí konec i babímu létu.
- Bouřky od půl měsíce přinášejí větrů nejvíce.
- Jaké je počasí v září, takové bude i v příštím květnu.
- Jsou-li v září dny jasný a suchý, nebude po houbách ani
potuchy.
- Jestli září sluncem hýří, tak k nám tuhá zima míří.
- Kdo nezaseje na sv. Matouše, nemá-li staré žito, nové ho
nekouše.
První podzimní měsíc se již vyskytují i přízemní
mrazíky. Na Narození Panny Marie byly uzavírány vinice,
do kterých pak nesměl nikdo až do vinobraní vstupovat.
Svatý Kosma a Damián ochraňovali proti moru a svatý
Václav byl zemským patronem. Zdárné dokončení sběru
hroznů a ukončení vinařské sezony se ve vinařských
oblastech slaví jako vinobraní.
Připravil Mgr. František Janeček

Moudré myšlenky - o lásce
Vybral František Janeček
Lépe je být smutný s láskou než veselý bez ní.
Johann Wolfgang Goethe
Láska je velký mistr, učí nás být tím, čím js me nikdy nebyli.
Moliére
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Nebýt milován je smů la, ale nemilovat, to je neštěstí.
Albert Camus
Strašné je, že není mo žné žít ani s ženami, ani bez nich.
George Gordon Byron
Štěstí ženatého mu že závisí na ženách, se kterými se neoženil.
Mark Twain
Láska mů že zemřít na pravdu, přátelství na lež.
Pierre Bonnard
Člověk se rodí svobodný a rovnoprávný, později se žení.
Victorio de Sica
Slabé pohlaví je silnější díky slabosti, kterou má pro ně silné
pohlaví.
Frank Sinatra
Humor je nejvznešenější formou lidských citů.
Björnstjerne Björnson

Na okraj starých školních
pamětnic

J. Zídka

Z časopisu Od kladského pomezí, ročník V, 1927 – 1928 vybral a stylisticky upravil František Janeček
Za času nynějšího není bezmála vísky, která by neměla
vlastní školy a ta nebyla výstavností chloubou obce. I města
se předstihují stavbami školních paláců – kdepak před sto
lety! Samotná škola bývala jen asi tam, kde býval kostel a
fara, tehdy začasté budova dřevěná. Škola se od jiných
dřevěných stavení nijak neodlišovala. Chaloupka se světnicí
nízkého stropu, malých oken, v ní se tísnily v dlouhých
škamnách (lavicích) děti, ráno větší,odpoledne malé. Učitel
a jeho rodina používali třídy jako bytu. Míval-li kantor (tak
se nazýval jako kostelní zpěvák) ještě mladšího pomocníka,
učitelského mládence, musel se tento spokojovat noclehem
na peci v klase (třídě) nebo přístěnku, v létě na půdě, na
komůrce pod střechou.
Prostý, chudičký, ba bídný býval život učitelů,
odkázaných pouze na příspěvky za vyučování, placené
rodiči (tzv. sobotáles). Nevystačoval, proto museli učitelé
konat služby kostelnické, vybírat poplatky za obřady
v kostele (štóly) a dokonce i sbírky kolední, které byly
vlastně jen jakousi lepší žebrotou. Milostivá vrchnost
přidělila škole něco dříví na opravu nebo otop, ale
vyhrazovala s i za to značný vliv na školní záležitosti. Když
polínka někdy nestačila, děti si je z domů do školy donášely
samy.
Učitelování v té době byl jediný zápas s bídou, nouzí a
nevděkem. Tíha nesnází, cest a práce doléhala zvláště na
mladší učitelské mládence, kteří se pak stěhovali za lepším
bydlem ze štace na štaci a jestliže bylo možno uchytit se
lepšího řemesla, zanechávali učitelství docela. Vždyť kromě
hubené stravy a několika zlatých na vysoké boty do štrapace
viděl pomocník sotva krejcar. Nezbývalo, než hrát o
muzikách venkovské chase, skládat nevěstám „vinše“ a psát
modlitby a noty. Po celou zimu od císařského posvícení až
do sv. Jiří býval pomocník na cestách do přifařených obcí,
neboť v tuto dobu byly děti od povinnosti cest do farní školy
osvobozeny a učitel za nimi do obce docházel, učil různě po
chalupách a u sousedů býval po číslech střídavě na oběd.
Často pletli se zkoušenému učiteli do vyučování i učitelé
pokoutní, kteří se spokojovali s ještě hubenější odměnou.
Tak v Bělém drželi si místo pomocníka nedospělého
chlapce, jakéhosi Plška, a řádného učitele odmítali, aby mu
nemuseli připlácet na boty. Roku 1795 nezaplatili Srbečtí
učiteli za cesty po celou zimu, proto příští rok přestal ze
Žďárek vůbec do Vysoké Srbské docházet. Ale i ve
Žďárkách dokázali, že se bez učitele obejdou. Když žádal,
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aby mu spravili kamna, bez nichž by v chalupě zahynul
zimou, začali mu urputně dokazovat, že si kamna poboural
sám, aby nabyl snadněji lepších. Učitel tak nejen ničeho
neobdržel, pro svoji žádost si ještě tak lidi popudil, že se
z obce nadobro vystěhoval. Mnoho si nepolepšil: „R. 1796
učitel pak sám šestej (t. j. s pěti členy rodiny) se do světničky
č. 8 ve Vysoké Srbské přistěhoval a protože světnička ta
nezrychtovaná, tmavá (kamna roztlučená, trouba v kamnech
děravá), nízká, že tabule viseti nemohla, malá, do které 42
dětí jakožto do školy choditi měly a toliko čtyřloketní
(rozuměj světnička) summa, v které 8 školáků bez
pohodnosti směstnati se mohou, postaviti se mohli, tehdy
učitel právo obce žádal, by takovou nepříležitost prohlídlo a
s prostředkem stavění školy přispělo. Sousedé slíbili, však
nesplnili. Placení školní mzdy, kterou učiteli pro krupobití
(potlučení) snížili na 1 rok, odpírali i na další léta, a když
učitel o té věci zmínku učinil, představili sebe hanebnými,
urputnými a oplzlými slovy. Proto prý učitel srbecký Matěj
Kocáb přestal i tady učiti a vypověděl „ouřad školní“. R.
1810 tři neděle v zimě neučili, poněvadž školního dříví 1 1/4
sáhu škole zadrželi. V r. 1851 byla škola ve Vysoké Srbské
již tak zpustlá, na spadnutí shnilá, nedostatečná prostorem a
světlostí, že se s učením pro nebezpečí života dětí přestati
musilo.“ (Podle školní kroniky ve Vysoké Srbské.)
V ten čas (r. 1793) popisuje svoji školu učitel
petrovický. Škola dřevěná s jednou skrovnou světnicí, v níž
bydlel učitel a v ní i vyučoval. Při polední straně byla
komora, později se ještě pod tou komorou vystavěl z opuky
sklípek. Učitel zůstával v učebně, světnice se prkny
přehradila, a tím byl zřízen pro učitele byt se dvěma okny,
kamna však zahřívala učebnu i byt. V prkenném pažení
prořezaly se dveře, a tak se chodilo ze třídy do bytu učitele.
Na straně k bytu byl pak přistavěn chlév se dvěma dveřmi,
z nichž jedny byly spojeny přímo s bytem a druhé vedly na
hnojiště. Již r. 1822 bylo nutno školu podvléknout dřívím
z obecního lesa „Vlčince“ a tesařům bylo zaplaceno
z obecní pokladny. Při tom bylo pamatováno na rozšíření
školy o malou komoru a sýpku na půdě a o nový dřevník se
zvláštní střechou. Vlevo u vchodu do bytu byla přede
dveřmi do třídy postavena pec.
Učitel míval tedy malé hospodářství, několik kousků
školních pozemků, louku a v chlévě krávu. Pracoval se
ženou na poli.
Škola na Bezděkově připomíná se hned při zřízení tamní
lokality. Od r.1789 – 1863 byla dřevěná, světnice pro učitele
v chatrném stavu. Při ní stávala černá komora (tmavá
kuchyně při peci), mezi tou a světnicí byla zeď 5/4 lokte
široká. Od vymazáni peci a té černé komory, také kamen,
trouby aj. učitel musel ze svého platit a zaplatil 14 zl. 15 kr.,
pak žlab do chléva za 4 zl. opatřil, zahrádku habrovým
plotem opatřil a švestkami osázel (1 1/2 kopy á 18 kr. = 27
zl.), mimo to nechali světnici „vysušit“ (mechem vycpat
spáry trámů), vymazat a obílit a nechal položit nové
podlahy. To vše na své útraty pořídil učitel Jan Hubka.
Větší výlohu a námahu s úpravou školního pozemku měl
machovský učitel,, který na skalnatém pozemku „U dola“
dal vylámat mnoho set kusů „kamena“ (pískovcové
balvany), kam v r. 1812 nasázel 6 štěpů a 20 švestkového.
Pěkné místo a rozlehlejší zahradu pro školu opatřili
suchodolští, když v licitaci prodali starou školu v r. 1821 za
333 zl. Zápis o tom jadrně vypravuje: Pro zahradu školní
vykoupen pozemek Justova (dnes Kollertova) statku a
náhradou zaň dáno Justovi 300 sáhů obecní louky, které
dosud užíval suchodolský mlynář. Naproti témuž protivil se
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V. Kollert, výměník Justů, že do té zahrady svou výměnickou
jabloň nepustí a vypustili tedy J. M. Prelát a Veleb. Pán
Ambrož od školní zahrady z jedné strany tu výměnickou
jabloň a naproti tomu z druhé strany zase tolik od obce
gruntu k té zahradě přivtělili, takže jeden roh té zahrady
padal až do zahrady obecní Matěje Krofty, což vše vynášelo
i se školou 300 sáhů. Později z dobré vůle sousedů obdržel
Just ještě 225 sáhů palouku, začež uvolil se po smrti sedlák
Just, aby ta školní zahrada skrze postoupení koutu ke
Kroftově zahradě ujmu netrpěla, tedy že on také po smrti
svého výměníka Kollerty ten s jabloněj vyjmutý úklik zase
k rovnosti školní zahrady svobodně přihraditi svoluje. Dáno
v Suchém Dole u přítomnosti obecního práva a sousedské
společnosti roku a dne svrchu daného.
Filip Klemt, sudí
Do Hlavňova a na Slavný docházeli učitelé ze Suchého
Dolu. Prvá obec se školou oddělila již r. 1817, druhá r.
1876. Pěkov má samostatnou školu od r. 1800. R. 1823
oddělil se od Police Žďár, r. 1875 Česká. Metuje od Žďára.
Expozitura v České Metuji byla od r. 1845. Později se
oddělil od Žďára Maršov. Od Machova se oddělil r. 1873
Bělý a r. 1896 Nízká Srbská. O počátcích polické školy
bylo již tomto časopise psáno.
Prvá zmínka o škole machovské se nachází ve
farní kronice. Škola stávala poblíž kostela v místech nynější
staré školy u fary. Ta před r. 1786 ještě v Machově nebyla.
Škola ustoupila nové faře kus zeliště učitelova a zahrádku.
Na školní lomenici býval nápis: „Tento štít vyzdvižen jest ke
cti a chvále Boží, to s nákladem chudého záduší Sw. Václava
Městyse Machova“. Na protějším štítě k severu, ke kostelu,
byl nápis: „ Tento štít wyzdwižen jest ke czti a chvále Boží za
mistra Václava Štěpána.“ Škola byla i s komínem dřevěná.
Základ pro zděný komín byl postaven r. 1794, kdy musela
být celá škola demolována, protože neměla ani žádné
podezdívky. Vystavěna byla tedy školní světnice a dřevěné
patro se světničkou pro pomocníka. Již od r. 1769 stával na
škole v podstřeší takový pokojíček a byl zařízen pro
odpočinek velebnému pánu páterovi, když sem občas
přijíždíval z Police na služby boží.. Od tesařské práce tohoto
pokojíčka bylo zaplaceno 26 zl. 30 gr. Ještě r. 1750 býval v
machovské škole obraz posledního faráře světského
v Machově, svědectví to, že po válce třicetileté tu byla na
nějaký čas obnovena samostatná duchovní správa, kterou
pak ne bez bojů uhájili pro sebe broumovští benediktini.
Kostel byl však as i ve stavu velmi sešlém. V kostelních
účtech z r. 1769 nacházíme zprávu, že v kostele stojící
positiv (varhany) zaplatil svými penězi Tobiáš Petr, pozdější
učitel ve Zbečníku, a to 30 zlatými. Od jeho postavení
zaplatil 8 zl. 24 kr. za stravu a diškereci mládencoj
organistoj a jiných útrat sumu 42 zl. 24 gr. a za takový až
posavad žádný plat nezažil. Učitel machovský míval
kostelní příjmy částečně i od záduše farního. Z něho bral
plat 50 zl. též od r. 1813 učitel bezděkovský Josef Čech, a
od r. 1825 učitel suchodolský Jan Mikeš na doplnění
Gehaltu (příjmů) dle školní fassí. Vyhotovená kvitance byla
odevzdána úřadu vrchnostenskému, ale prvých 50 zl. tehdy
bylo zadrženo učiteli na učiněné výlohy manželky učitelovy,
která v cís. král. Karloferdinanduniversi v Praze na báb byla
r.1820 zkoušena.
Fassí (příjmy) učitele machovského byly: Od hraní na
varhany (positiv) ročně 4 zl., za vedení počtu (účtu)
zádušního 42 kr., od pašijí 18 kr., z fundací Kubečkových
22 kr. 3 den., summa 5 zl. 22 kr. 3 den.
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Od r. 1791 do r. 1853, kdy byla fassí zrušena, náležel mu
ještě plat za 327 dětí školou povinných z celé farnosti
machovské. Z těch 85 chudých učeno zdarma, tedy ze 232
dětí platili majetnější rodiče po 1 1/2 zl. ročního sobotálesu
195 zl. Výtěžek ze školního pole (3 3/4 korce) odhadnut na
54 zl. Výtěžek z 1 jitra školní louky odhadnut na 6 zl. 51 kr.,
8 sáhů dříví po 30kr. 4 zl. Za kostel 4 zl. 12 kr., od pašijí a
arií 60 kr., štóla pohřební roč. 26 zl. 40 kr. Od kopulací jako
kantor a kostelník 3zl. 48 kr. Od každého sedláka
z Machova, Nízké Srbské a Lhoty čtvrci žita = 0. (Nikdy
ničeho nedostal!) Od zvonění při bouřce od občanů 5 zl. 15
kr. Z požitků koled ve všech obcích (180 čísel): novoroční
koledy 9 zl., na Dorotu 3 zl., na Zelený čtvrtek 1 zl., na
posvícení 140 koláčů činí 2 zl. 20 kr., na Michala chleba 29
bochníků, na Martina 3 zl., na Mikuláše 3 zl. Součet všech
příjmů měl činit 334 zl. 24 kr.
Z toho byl povinen platit výslužné starému učiteli
v pensi celou třetinu, pomocníkovi byt a stravu a část
koledy. Sobotáles, který měl vynášet 251 zl., se však nikdy
nesešel. I když jej učitel vojenskou exekucí dobýval, přece
zaplacen nebyl.
Školní docházka byla velmi nedbalá, neboť všech 327
dětí bylo vyučováno ve dvou skupinách pouze v jedné třídě.
R. 1825 pro oznámení nedbalé docházky vrchnostenskému
úřadu nastal v obci „rozbroj, svár, plísnění, nadávání a
mnohé vyhrožování nejen od otců do školy nabíhajících,
ještě k tomu od jejich nezbedných žen, následek toho tak
sice: že i dítky učitelovy na žádném místě od těch samých
pokoje zažíti nemohly, a dokládali, že jim teprve více
nadávati budou.“
R. 1798 si přišli machovští sousedé stěžovat na faru, že
učitel na nich žádal, když by za vyučování do třídy
vstoupili, aby ve třídě s hlavy smekali, což prý oni nikdy
ještě nedělali a dělat nechtějí.
Ještě r. 1875 byla úcta ke škole velmi nepatrná a učitel
při vymáhání školní docházky podle zákona byl vydán na
pospas hrubosti nedbalých rodičů.
Horlivý učitel machovský V. Raichart učinil o tom zápis
18. VII. 1875: Neznámí pachatelé řídícímu učiteli na školní
zahrádce 63 růžových keřů zničili, 6 stromků bezových a 2
krsky zlámali, zeleninu pak všecku rozšlapali. A když řídící
učitel v donucování k docházce školní neustal, o vánocích
1877 za jeho nepřítomnosti v obci opět 88 keřů růží vytrhali,
44 přelámali a škody mu více než za 100 zl. na zahradě
udělali.
Není divu, že trpký nevděk za ušlechtilé snahy vždy
bolel a nám je líto při čtení listů školních kronik učitelů,
našich dědů, jak napsal v květnu 1900 bezděkovský stařičký
řídící B. Ježek v časopise „Metuj“ (Oživené hroby):
Památce Jos. Čecha, učitele bezděkovského
Půl století jsi ustaraný Čechu,
zde učil děti v nepatrné chatě,
při černém, tvrdém chlebě, nepatrném platě,
však vždycky pilně, zdatně bez oddechu.
Čas v před se žene ve velikém spěchu –
Zda někdo dosud vzpomíná si na Tě,
jak utýraný v dlouhém ve kabátě
spravovals školu výplňkami z mechu ?
Tys pracoval zde jako panský rob,
svých žáků učil tady četné vnuky:
Kopřivy kryjí dnes tvůj pustý hrob - Hrob Tvůj neznačí nám kámen ani kov,
ni o Dušičkách kytka z vděčné ruky - Tak odměňuje práci Nevděkov. - -
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Nejmenší, nejvýše položená na Policku, byla škola na
Slavném.Víska, skýtající překrásný rozhled po celém
Policku a daleko k západu, měla při samém hřebeni
skalnatých Stěn jen asi 150 obyvatelů. První tu zřízená škola
byla shrbená, nachýlená dřevěná chaloupka, v níž žil
s četnou rodinou milý a dobrý učitel Mervart. Ta klícka byla
dost malá pro jednu rodinu a přece mimo to hostila denně na
třicet dětí. (Viz Sig. Bouška: „Děti“. Čsl. akc. tisk., Praha
1917; Sig. Bouška: Machovské vzpomínky. „Týn 1912“.)
Když se p. učitel Mervart stěhoval na nové místo do města,
zapsala si jeho paní do památníku verše - vzpomínku na
nejchudší a nejmenší školu v okolí:

A tyto verše Bouškovy zněly mi duší, když jsme v nové
machovské škole odhalovali pamětní desku machovským
učitelům padlým ve světové válce Ditrichovi, Normanovi a
Rajmanovi …
Třem z jedné školy !
Zavírám vetché desky a odkládám pero . . . Staré kroniky
našich horských škol rozteskňují !

Stála chaloupka na Slavném,
ta byla naším domovem:
Malá jak hnízdo na dlani,
střechu - tu měla ze slámy.
Okénka byla maličká
jak holubí jen vajíčka.
V tom domku stále bujaří
žili ti naši ogaři,
a všude plno hovorů,
hned do smíchu, zas do bolu.
Dobré jsme měli sousedy,
v myslivně výše bydleli.
Tam veselí jsme bývali,
též v smutku spolu plakali . . .
A les, ten skvostný, velký les,
co ten nám všeho dobra snes! !
Každý den jsme tam spěchali,
borůvky, brusinky trhali.
A bouře když nás přepadla,
chaloupka zas nás přijala.
Tak všecko maloučké bylo v ní,
my žili tu však spokojní.
Když měli jsme ji opustit,
nic nemohlo nás potěšit.
Plakala s námi celá ves,
ba zdálo se, že i ten les.
V loučení teprv jsme poznali,
jak rádi nás tu mívali.
Chaloupku potom zbořili,
aspoň tam jiný nebydlí.
Vzpomínku, tu nám nezboří,
ta ani v ohni neshoří.
Psáno dne 9. VII. 1902
Terezie Mervartová

INFORMACE Z DĚKANST VÍ

Prosté verše šlechetné paní čtou se jako národní poezie.
Přečetl si je též polický kaplan P. S. Bouška na Slavném 16.
VII. 1902 a připsal k nim další svoji znělku:
Ta stará škola ve Slavném !
Ten „život“ a ta bolest v něm !
Já Vaše verše četl –
a třeba tísnil, třeba hnětl,
měl požehnání v srdci svém.
Buď každá bolest požehnána,
ta pouze řídí světa běh,
je svatá, drahá, každá rána
a přímo k nebi letí vzdech.
Jen z bolesti se rodí síla,
z ní myšlenka se narodila,
zní svaté slovo na ústech.
Toť kořen, z něhož kvítí pučí
a kde jej pěstiti se učí,
ten letí vzhůru na křídlech.
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Nový školní rok zahájen
A je to tady, letošní prázdniny skončily a začíná nový
školní rok. Léto už, jak se zdá, také skončilo, to letošní už
dávno, už začátkem srpna. S ostatními předměty ve škole bude
probíhat i vyučování náboženství, které zajišťuje děkanství.
Vyučovány budou všechny třídy od 1. po 9., účelně spojené
podle počtu dětí, a to v obvyklém ro zsahu - 1 hodina týdně.
První hodiny proběhnou v týdnu od 18. do 22. září 2006.
Potřebné informace budou ještě upřesněny a včas sděleny.
Přejeme všem dětem a mládeži úspěšný nový školní rok, hodně
vytrvalosti, odvahy a síly a rodičům dostatek trpělivosti a
moudrosti.
V církvi stále prožíváme období mezidobí. V září budeme
slavit několik svátků a jednu významnou slavnost, a to 28. září
Slavnost sv. Václava.

Kalendárium
8. září 10. září 14. září 16. září 17. září 21. září 24. září 28. září 29. září 1. října 4. října 8. října -

Svátek Narozen í Panny Marie
23. neděle v mezidobí
Svátek Povýšení svatého kříže
Památ ka sv. Lud mily, mučednice
24. neděle v mezidobí
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
25. neděle v mezidobí
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
hlavního patrona českého národa, Státní s vátek
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
26. neděle v mezidobí
Památ ka sv. Františka z Assisi
28. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.30 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Úřední hodiny jsou v úterý, ve středu a v pátek.
Jan Troutnar

Městská policie informuje
Je po pouti a pomalu jistě se blíží podzim. Z našeho
pohledu můžeme konstatovat, že pouť proběhla celkem
v pohodě. Pravda, pár neukázněných řidičů a jen jeden
nebývale sprostý, ale nad tím nemá cenu se snad ani
zastavovat. S pochopením bereme na vědomí, že do osad
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blízkých Teplicím spíš než Polici, institut dopravních
značek pravděpodobně ještě nedorazil.
Nikomu se nic neztratilo, nikdo nebyl ztracen a jestli
někdo něco nalez‘ tak to nikomu neřek´.
Kolotoče se točily, pivo se točilo, někomu se točila hlava
a nutně nemusel být ani na kolotoči.
Tak zase za rok….
Psí útulek hlásí skoro prázdno. Zvláštní poděkování za
pomoc a starost o naše nalezence letí od nás k paní Janě
Jirouškové.
V útulku zbývá jeden psík, pro kterého již více než rok
marně sháníme nový domov.
Víc než měsíc platí nový silniční zákon, republikové
statistiky o počtu nehod a usmrcených, myslíme hovoří
jasně. Netřeba zas hledat nějak mnoho much, jak to máme u
nás ve zvyku.
Pokud bychom měli prostřednictvím „Zpravodaje“ na
něco upozornit, tak na to, že všichni cyklisté do osmnácti let
musí mít při jízdě bez ohledu na třídu komunikace přilbu.
Prosíme rodiče zejména těch nejmladších, dohlédněte na to.
V minulém týdnu jsme se pokusili v širším kolektivu
nalézt řešení pro vhodné parkování u České pošty. Pokud
bude nové dopravní značení uvedeno v život, bude možno
v blízkosti pošty zaparkovat a vyřídit tam vše, co je třeba.
A tak snad nám počasí nachystá ještě pár hezkých dnů
a lesy vydají ještě nějakou tu houbičku. Mějte se hezky.
Dary pro Diakonii Broumov můžete odevzdávat
v naší kanceláři každou středu v době úředních hodin.
Případně si telefonicky či osobně dohodnout jiný termín.
Darovat můžete staré ošacení, lůžkoviny, papír, staré
knihy.
MP

I přes nepříznivé počasí se druhý
ročník Sépie Cup vydařil
V sobotu 5.8.2006 proběhl na hřišti v Suchém Dole
druhý ročník turnaje v malé kopané, který pořádal tým
1 K.K. Sépie Bukovice.
I přes vcelku nepříznivé počasí na turnaji startovalo 14
týmů!!! Dopoledne se odehrávaly líté boje o postup ze
skupin. Ve třech skupinách se celkem odehrálo 26 zápasů a
do vyřazovací části postoupilo celkem 12 týmů.
Čtyři nejlepší (Sokol Otovice, Hyeny, Tipsport a Orel
Zbečník ) postoupily přímo do čtvrtfinále. Zbývajících osm
týmů si to rozdalo v osmifinále. Maracaná porazila Šelmy
2:1, Hlavňov - Astra team 1:0, pořádající Sépie Eternit 2:0
a překvapivě Semtex - Teeneagers 2:1.
Ve čtvrtfinále vyhráli favorité. Hyeny - Semtex 5:0,
Tipsport – Maracaná 2:1, Orel Zbečník - Hlavňov 6:0 a
Sokol Otovice - Sépie 4:1.
V prvním semifinále Tipsport podlehl Hyenám 0:3 a
musel se tak spokojit pouze se zápasem o třetí místo. Ve
druhém semifinále Orel Zbečník nestačil na největšího
favorita turnaje a podlehl Sokolu Otovice 1:2.
V malém finále si Orel Zbečník hladce poradil s
Tipsportem a po vítězství 4:1 skončil na krásném 3 místě.
Ve finálovém zápase vcelku v pohodě porazily Sokol
Otovice - Hyeny 2 : 0 a stal se tak vítězem turnaje.
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Celková tabulak turnaje
1. Sokol Otovice
2. Hyeny ( Police nad Metují)
3. Orel Zbečník
4. Tipsport (Police nad Metují)
5.-8. Sépie (Bukovice)
5.-8. Sokol Hlavňov
5.-8. Maracaná (Náchod)
5.-8. Semtex (Police nad Metují)
9.-12. Teeneagers (Police nad Metují)
9.-12. Eternit (Broumov)
9.-12. Astra Team (Teplice nad Metují)
9.-12. Šelmy (Police nad Metují)
13. Shaolin Team (Náchod)
14. Tornádo Horní (Police nad Metují)
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jiří Stodola
(Hyeny). Brankářem byl vyhlášen Martin Havel
(Orel Zbečník). Nejlepší střeleckou pohotovost prokázal
Petr Možný ( Sokol Otovice ). Nejmladším hráčem turnaje
pak byl Petr Valášek ze Sokola Hlavňov.
Druhý ročník Sépie Cupu 2006 proběhl vyjma počasí
bez problémů. Všem týmům bych chtěl poděkovat za účast a
spoluhráčům za pomoc při přípravě a organizaci turnaje.
Věřím, že se všichni za rok sejdeme na třetím ročníku
Sépie Cup
Pořadatelé děkují všem sponzorům za jejich věcné i
finanční dary.
S pozdravem Pavel Vítek 1. K.K. Sépie

POLICKÝ SUPERPOHÁR
Sportovní klub Rebels Police nad Metují zve všechny
zájemce o sport k účasti v 1. ročníku dluhodobé soutěže
„Polický superpohár“, během které se bude soutěžit v sedmi
různých kolektivních sportech.
Co se bude hrát?
Sálová kopaná, basketbal, florbal, volejbal, stolní tenis,
freesbee, slowpitch = 5 turnajů v tělocvičně + 2 turnaje
venku.
Kdo bude hrát
§ Za družstvo může nastoupit během celé soutěže max.
12 hráčů. Družstva mohou být smíšená. Posledním
turnajem celé soutěže bude slowpitch, který se hraje v
10-ti hráčích. Zde je možné přizvat ještě 3 nové hráče =
při turnaji ve slowpitchi může nastoupit za jedno
družtvo až 15 hráčů. Během celého turnaje bude
povinností předkládat soupisky družstev.
Hrací systém a kde se bude hrát
§ Maximální počet družstev je 8. Do počtu 5 přihlášených
družstev se hraje systémem každý s každým. Při počtu
6-8 družstev se budou pro každý turnaj losovat dvě
skupiny, ve skupině každý s každým a dále se bude hrát
play-off. Hraje se v tělocvičně ZŠ Police nad Metují a
na travnatém hřišti Na nebíčku za benzínovou pumpou
v Polici nad Metují.
§ Družstvo s nejnižším součtem umístění ze všech turnajů
se stává celkovým vítězem.
Kdy se bude hrát
§ Hrací den je sobota. 7 turnajů v období od října do
dubna.
Startovné
§ Startovné bude závislé na počtu přihlášených družstev.
Při počtu maximálního počtu 8 družstev bude 1500 Kč
na celou soutěž. Startovné bude použito na pronájem a
rozhodčí.
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TAK Police nad Metují

Přihlášky
§ Přihlášky do 30.9. 2006 telefonicky, mailem, písemně.
§ Rebels Police nad Metují, Jiráskova 227, Police nad
Metují 549 54
§ Kontaktní osoba: Karel Nývlt, nyvlt@zspolice.cz,
mobil 608 036 000

Běh na Hvězdu
V sobotu
15.7.2006 se
město Police nad Metují stalo
jako
každoročně
pupkem
českého běhu do vrchu, když
přivítalo účastníky jubilejního
20.ročníku v Běhu na Hvězdu.
Prolog už tradičně obstaraly
děti, které absolvovaly trasy od
nejkratších pro malé adepty
sportu až po vytrvalecké pro
dorostence a dorostenky. Zaujal
především výkon K. Grohové,
která jasně zvítězila a v přímém
souboji
porazila
i
nejrychlejšího chlapce. Mnohá
jména malých běžců dokazovala, že jablka nepadají daleko
od stromu a že děti bývalých i současných sportovců
pokračují ve šlépějích rodičů ( Langr, Šesták, Průša,
Šimůnek, Steiner a spousta dalších).
Vyvrcholením byl start „pohárového“ závodu, kde došlo
sjednocením trasy ke zjednodušení orientace a vynechání
nebezpečného seběhu do Ameriky.
Na akci přijela spousta zvučných jmen a tou největší
byla opět Anna Pichrtová, účastnice olympiády v Aténách,
držitelka mnoha titulů z evropských i světových šampionátů.
Mezi ženami neměla konkurenci a zvítězila ne o vagón, ale
o celý vlak před dalšími českými reprezentantkami! Není
bez zajímavosti ani to, že by mezi muži skončila celkově
dvanáctá.
V těch hráli první housle opět reprezentanti. Celkově
vyhrál o prsa P. Pechek před P. Brýdlem, hned za ním se
seřadili první dva v kategorii nad 40 let S. Kynčl a
J. Poduška. Všichni tito proslavili české a československé
barvy na mnoha šampionátech. Třetí v „áčku“ a pátý celkem
doběhl neustále po dlouhodobém zranění lepšící K.Šesták.
Papírové předpoklady naplnili svým vítězství v kategoriích
L. Špacír, S. Grok, J. Merta, J. Baďura, K. Jančaříková, M.
Keprtová a L. Kvapilová.
Na závěr chci poděkovat kromě sponzorů všem
partnerům, kteří zajistili bezproblémový průběh závodu.
Jedná se o město Police nad Metují, především p Kadidlo, pí
Seidlmanová a sl. Jansová, obsluhu a instalaci ozvučení
zajišťoval M. Řehák, nad bezpečností aktérů bděla Policie
ČR, prap. P.Štengl, pprap. D. Hlavatý po domluvě s npor. B.
Máslem, dále městská policie P.Zima a J. Valchař. U
prezentace a v cíli skvěle spolupracoval tým zkušených
rozhodčích pod vedením A. Pohla, děti vedl na jejich tratích
M. Vaš. Potěšil mě vstřícný personál chaty Hvězda a
vedoucí p.Novák, za povolení závodu na tradiční trase
děkuji majitelům pozemků, především s.p. Lesy ČR a p.
Ticháčkovi. Vstříc mi ovšem vyšla taková spousta lidí, že
jen jejich výčet by zabral obrovskou spoustu místa. Takže
díky vám všem!
Jarda Mazač ml.
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Výsledková

listina

ČESKÝ POHÁR V BĚHU DO VRCHU
20.ročn
íku b
ěh
u do vrchu
délka 8,9 km
, převýšení 250 m

BĚH NA HVĚZDU
Muži A, n
ar. 1986 až 1967 - 8,9 km
po
ř.
jm
én
o
nar.
klub - m
ísto
čas
1 . Pechek
Petr
83 MARATONSTAV Úpice
35:24
2 . Brýdl
Pavel
80 X-AIR Ostrava
35:24
3 . Šesták
Karel
71 MARATONSTAV Úpice
36:41
4 . Dobšíček
Pavel
80 SK Hronov
37:10
5 . Zoubek
Zdeněk
69 ABK Liberec
37:15
6 . Vacek
Martin
69 ISCAREX Česká Třebová
37:30
7 . Štolfa
Martin
74 SPARTAK Police nad Metuj í
39:01
8 . Černý
Jaroslav
86 Loko Trutnov
39:20
9 . Žilák
Fr antišek
81 TJ Nové Město nad Metují
39:49
10 . Vágenknecht
Roman
75 MARATONSTAV Úpice
40:29
11 . Ulich
Petr
68 MT Nové Město nad Metují
40:40
12 . Česenek
Zbyšek
68 SPARTAK Police nad Metuj í
41:44
13 . Beran
Jan
83 SPARTAK Police nad Metuj í
42:14
14 . Mihulka
Jindřich
70 3 SPEED Praha
42:20
15 . Pohl
Jan
76 SPARTAK Police nad Metuj í
43:07
21 . Matouš
Jindřich
78 Police nad Metují
45:15
29 . Kubalík
Jan
78 Police nad Metují
51:46
Muži B, nar. 1966až 1957 - 8,9 km
1 . Kynčl
Stanislav
64 SKP Hvězda Pardubice
36:27
2 . Poduška
Josef
62 AC Teplo Kladno
36:36
3 . Stránský
Aleš
60 ISCAREX Česká Třebová
37:17
4 . Holub
Mi roslav
66 Bukovice
38:08
5 . Holub
Petr
66 Pete Ádr team Adršpach
38:39
6 . Orlich
Petr
61 FORT CMC
39:38
7 . Čipera
Radek
64 SKI Radvanice
41:34
8 . Kašpar
Zdeněk
63 FORT CMC
41:48
9 . Sádovský
Luboš
65 Jablonec nad Nisou
42:06
10 . Dvor ský
Jaroslav
63 A&K Trutnov
42:10
11 . Fátor
Mi loslav
64 SKP Trutnov
42:19
12 . Karlík
Mi chal
64 Loko Trutnov
43:06
13 . Zoubek
Jiř í
65 SCWS Lučany nad Nisou
43:31
14 . Pechek
Vladimír
57 Vlasenice
43:42
15 . Zelený
Luděk
61 AC Náchod
43:51
16 . Trnovský
Mi loslav
65 HOBUK Bukovice
44:17
17 . Fulka
Jiř í
60 REDPOINT Teplice nad Metují
45:05
22 . Hejnyš
Mi roslav
60 SPARTAK Police nad Metuj í
49:06
Muži C, nar. 1956až 1947 - 8,9 km
1 . Špacír
Ladislav
55 Loko Břeclav
40:13
2 . Javůrek
Jiř í
48 JISKRA Horní Maršov
44:23
3 . Winter
Pavel
50 SOKOL Zbečník
45:21
4 . Flegl
Vlasti mil
53 Brtev
45:56
5 . Šalpl achta
Jindřich
47 FENIX Jeseník
46:02
6 . Šmíd
Oldřich
48 MARATONSTAV Úpice
46:49
7 . Kadavý
Jan
47 Jablonec nad Nisou
48:12
8 . Kubíček
Pavel
53 OREL Žďár nad Sázavou
48:29
9 . Růžička
Karel
56 Česká Ves
49:09
10 . Siegel
Mi lan
54 HASIČI Radešov
50:52
11 . Les
Josef
47 KČT Třemošná
51:24
12 . Čáp
Bohuslav
51 OREL Hradec Králové
52:44
13 . Jirouš
Jaroslav
51 SPARTAK Police nad Metuj í
53:00
14 . Wiesner
Jiř í
56 SPARTAK Police nad Metuj í
54:23
15 . Tučný
Jan
47 MK Pardubice
55:15
Muži D, nar. 1946až 1937 - 8,9 km
1 . Groh
Stanislav
46 AC Vrchlabí
45:59
2 . Libra
Jiř í
37 LBC Nové Město nad Metují
47:54
3 . Marek
Fr antišek
41 TJ Červený Kostelec
50:42
4 . Pytelka
Václav
45 Plzeň
52:10
5 . Linhart
Mi loš
44 AC Náchod
54:26
Muži E, nar. 1936 a starší - 8,9 km
1 . Merta
Jaroslav
35 FENIX Jeseník
54:19
2 . Svatoš
Otakar
34 ISCAREX Česká Třebová
1:13:34
Junio
ři, nar. 1987 a m
ladší - 8,9 km
1 . Baďura
Jan
87 FENIX Jeseník
38:18
2 . Fejfar
Ondř ej
89 SEŠ AK Hradec Hrálové
38:50
3 . Exner
Jan
90 OK Jilemnice
41:21
4 . Pechek
Tomáš
91 Vlasenice
47:40
5 . Pomezný
Petr
88 Šonov
47:42
6 . Špacír
Jan
88 SK UP Olomouc
48:10
Ženy A
, nar. 1986 až 1972 - 8,9 km
1 . Pichrtová
Anna
73 X-AIR Ostrava
38:34
2 . Navr átilová
Lucie
80 Loko Trutnov
43:44
3 . Hájková
Renata
75 MARATONSTAV Úpice
45:23
4 . Kynčlová
Dagmar
72 SKP Hvězda Pardubice
46:18
5 . Pechková
Jana
85 MARATONSTAV Úpice
47:04
6 . Hanušová
Lenka
79 Ádr klub Adr špach
47:58
7 . Čermáková
Martina
80 KRKONOŠE Vrchlabí
48:47
8 . Šimůnková
Pavla
77 ISCAREX Česká Třebová
55:21
9 . Popovová
Martina
74 SNB Praha
57:30
10 . Horáková
Renata
72 SOKOL Maxičky Děčín
58:57
11 . Teuberová
Veronika
86 SPARTAK Police nad Metuj í
59:08
12 . Jakubcová
Mi chaela
88 SPARTAK Police nad Metuj í
1:09:38
Ženy B, nar. 1971 až 1957 - 8,9 km
1 . Jančaříková
Lenka
70 AAC Brno
47:22
2 . Mikásková
Mi chaela
71 KRKONOŠE Vrchlabí
47:43
3 . Wiesnerová
Lenka
69 SPARTAK Police nad Metuj í
48:56
4 . Jorová
Ludmila
62 ISCAREX Česká Třebová
49:22
5 . Tůmová
Eva
69 MARATONSTAV Úpice
51:07
6 . Jirásková
Eva
64 ISCAREX Česká Třebová
54:45
7 . Kubínová
Kateřina
67 Mokrá - Hor ákov
59:16
Ženy C, nar. 1956 a starší - 8,9 km
1 . Kiprtová
Mi loslava
48 ISCAREX Česká Třebová
58:36
2 . Vraštilová
Mi loslava
56 Jilemnice
1:00:09
Junio
rky, n
ar. 1987 a m
ladší - 8,9 km
1 . Kvapilová
Lenka
88 LIAZ Jablonec nad Nisou
54:10
2 . Stránská
Adéla
91 ISCAREX Česká Třebová
54:18
3 . Jirásková
Hana
89 ISCAREX Česká Třebová
57:07
4 . Jirásková
Bára
91 ISCAREX Česká Třebová
58:53
Děvčata, n
ar. 2000 a m
ladší - 80 m
1 . Petrová
Adéla
00 Hronov
18,0
2 . Šefcová
Katka
00 Police nad Metují
19,0
3 . Steinerová
Anna
01 Police nad Metují
36,0
4 . Chalušová
Nicolka
00 Police nad Metují
37,0
5 . Langr
Nikola
04 Toronto - Kanada
38,0
Chlap
ci, nar. 2000 a m
lad
ší - 80 m
1 . Martinec
Vojta
00 LOMA Broumov
16,0
2 . Kazlepka
Tomáš
00 Police nad Metují
20,5
3 . Čihák
Martin
00 LOMA Broumov
20,7
4 . Kollert
Jakub
00 Bělý
21,0
5 . Pavel
Tomáš
00 OREL Rtyně v Podkrkonoší
21,7
6 . Langr
Matias
01 Toronto - Kanada
22,0
7 . Šesták
Jan
03 MARATONSTAV Úpice
29,0
8 . Čermák
Radim
03 Děčín
34,0
9 . Vojtěch
Kuba
02 SPARTAK Police nad Metuj í
35,0
10 . De Panfilis
Max
02 Petti Rosi - Itálie
36,0
11 . Šimůnek
Jan
03 ISCAREX Česká Třebová
44,0
12 . Fátor
Marek
04 Trutnov
47,0
13 . Nosek
Radovan
03 Police nad Metují
48,0
14 . Petr
Mi chal
04 Hronov
1:01,0
15 . Bureš
Matěj
04 Police nad Metují
1:07,0
Děvčata, n
ar. 1996 až 1999 - 400 m
1 . Stránská
Mi chaela
97 ISCAREX Česká Třebová
1:26
2 . Čerenkova
Denisa
96 MARATONSTAV Úpice
1:27
3 . Čerenkova
Petra
99 MARATONSTAV Úpice
1:35
4 . Romančáková Jaroslava
98 MARATONSTAV Úpice
1:45
5 . Romančáková Lucie
99 MARATONSTAV Úpice
1:59
Chlap
ci, nar. 1996 až 1999 - 400 m
1 . Pancíř
Jan
96 Hradec Králové
1:25
2 . Dvor ský
Matyáš
97 OREL Rtyně v Podkrkonoší
1:26
3 . Peška
Mi roslav
98 SPARTAK Police nad Metuj í
1:39
4 . Martinec
Vojta
00 LOMA Broumov
1:41
5 . Provazník
Josef
99 Vrchlabí
1:45
6 . Peška
Jaroslav
96 SPARTAK Police nad Metuj í
1:46
7 . Steiner
Jan
98 SPARTAK Police nad Metuj í
1:55
8 . Čihák
Martin
00 LOMA Broumov
2:20
Děvčata, n
ar. 1992 až 1995 - 800 m
1 . Tůmová
Karol ína
95 Hronov
3:07
Chlap
ci, nar. 1992 až 1995 - 800 m
1 . Kratochvíl
Kryštof
93 SPARTAK Police nad Metuj í
2:27
2 . Pavel
Jan
95 OREL Rtyně v Podkrkonoší
2:32
3 . Hoffmann
Jiř í
94 SPARTAK Police nad Metuj í
2:35
4 . Průša
Libor
94 SPARTAK Police nad Metuj í
2:52
5 . Romančák
Rudolf
94 MARATONSTAV Úpice
3:07
6 . Kollert
Sláva
95 Bělý
4:11
Děvčata, n
ar. 1988 až 1991 - 1200 m
1 . Grohová
Karol ína
90 TJ Dvůr Králové nad Labem
3:44
2 . Romančáková Jitka
91 MARATONSTAV Úpice
4:06
Chlap
ci, nar. 1988 až 1991 - 1200m
1 . Šolc
Vítězslav
91 Machov
3:57
Závod se konal za jasného počasí bez protestů a hlášených úrazů.
Zúčastnilo se 162 závodníků.
V Polici nad Metují, 15. 7. 2006
Jaroslav
M a z a č - ředitel závodu
Antonín P o h l
- hlavní rozhodčí
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Nábor do oddílu karate
Chcete posílit své tělo i mysl? Pokud ano, dovolujeme si
Vás pozvat na nábor nových členů do oddílu karate při
Sokolu Bukovice. Nábor se bude konat 18.září 2006 v 16.00
v bukovické sokolovně. Cvičení je vhodné pro každého od 7
do 99 let.
Oddíl karate funguje pod vedením senseje (učitele)
Zdeňka Macka již druhou sezónu. A to velmi úspěšně, jak
jsme Vás již v Polickém měsíčníku informovali. Adept
karate se učí nejen bojovat a ovládnout soupeře, ale hlavně
ovládnout své tělo a svou mysl. A ovládnout sám sebe je
často těžší než porazit sebelepšího soupeře. Zkuste to i Vy!
Rozpis tréninků karate v bukovické sokolovně:
každé pondělí a středu
16.00 - 17.30
nábor
17.30 - 19.00
B tým
18.30 - 20.00
A tým

zahradnictví specializovaná na produkci balkonových
rostlin, zeleninové a květinové sadby

ZAHRADNICTVÍ BROUMOV A HRONOV
Vás zvou k návštěvě firemních prodejen

ZAHRADNICKÉ PRODEJNY
v Hronově
( naproti spořitelně ) tel: 491483245

ZAHRADNICKÉHO MINICENTRA
v Broumově
( u hřbitova )

PRODEJNY SLUNEČNICE
v Teplicích nad Metují
tel: 491581463

ZAHRADNICKÉHO MINICENTRA
v Náchodě

( v prostoru Tržnice pod zámkem) tel: 732 420 872

Náchod

Hronov

Karlovo náměstí
katastrální
úřad
Slovan

zahradnické
minicentrum

náměstí

spořitelna

zahradnická
prodejna

náměstí
Červený
Kostelec

Náchod

Masarykovo náměstí

Broumov

Teplice
náměstí

nemocnice
zahradnické
minicentrum

Martínkovice

domov
důchodců

hřbitov
Křinice

prodejna
Slunečnice
náměstí
náměstí

Dědov

CO NABÍZÍME ?

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?
Anténní technika
Vám nabízí:
montáže televizních a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA na klíč bytovky, penziony; opravy a montáže na
rodinné domy
SLOUČÍME, ROZBOČÍME, ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a Vašich
přání
YAGIEX ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22, 547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
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zeleninovou sadbu - salát, kedlubny, gigant, květák, zelí,
brokolici, kadeřávek, kapustu, celer, pórek, papriky, rajčata,
okurky, cukety, dýně aj.
květinovou sadbu - letniček, dvouletek, trvalek - macešky,
karafiáty, ledovky, hledíky, astry ,cynie, afrikány, slaměnky,
smilky, statice, chryzantémy, nestařec, salvie, senecia, gazanie,
šruchu, kosmatec aj.
balkonové květiny - muškáty páskaté - 6 barev, muškáty převislé
- 4 barvy, begonie převislé - 6barev, begonie vzpřímené- 6 barev,
surfinie velkokvěté - 5barev, surfinie plnokvěté, surfinie
drobnokvěté - 3 barvy, fuchsie - 5 druhů, petunie 10 druhů,
převislé lobelky, molice, verbeny, bacopu, balkongold, impatiens,
brachycome, coleus, kopretiny - 3 barvy aj.
pokojové rostliny - fikusy, draceny, juky, palmy, kapradiny,
kaktusy, sukulenty, a jiné pokojové rostliny
léčivé rostliny - bazalku, majoránku, dobromysl, libeček, mátu,
yzop, saturejku, tymián, šalvěj aj.
růže - velkokvěté - 10 druhů, polyantky - 5 druhů, pnoucí - 5
druhů
ovocné stromky - jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky,
broskvoně, rybízy, angrešty, borůvky aj.
okrasné stromky - jehličnaté konifery - thuje, cypřiše, jalovce,
tisy aj.lisnaté stromky a keře - šeříky, zlatice, trojpuk, mochny aj.
keře na živé ploty - listnaté opadavé, listnaté stálezelené a
jehličnaté
substráty, hnojiva, postřiky, keramické květináče, truhlíky a
plastové květináče, semena, cibule, hlízy
Dále nabízíme tyto služby.
Podle Vašeho přání osazujeme truhlíky, mísy, květníky.
Zhotovujeme smuteční a dárkovou vazbu.
Těšíme se na Vaši návštěvu !
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Jindřich Sokol
Prodej a opr avy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výroba autoklíč ů 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

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ
VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve,
500 Kč dám za pivní láhev
LEDHUJ, ostatní lahve
koupím za nejv yšší 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

ww w .s ervissokol.kvalitne.cz

Oprava obuvi
Štancl nabízí
výrobu klíčů
šití tuning pytlů na řadící páku
a ruční brzdu různých barev na
Vaše auto.
Najdete nás v Bukovici čp. 131
nebo na mobilu: 604 570 865
Bližší info na
www.oprav aobuvi.unas.cz
TJ Spartak Police nad Metují
oddíl kopané provádí nábor
malých fotbalistů ročník 98 a
mladší.
Zájemci se mohou hlásit každou
středu a pátek od 15.30 hodin na
hřišti kopané u p. Řezníčka

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

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87

Kostelní 7

26. září 2006
v 15.00 hod.

29. září 2006
v 15.00 hod.

Datum:

Datum:

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

Nevíte co s ovocem?
Bohouškova pálenice v Martínkovicích Vám nabízí tyto služby

*Pěstitelské pálení za výhodné ceny * Zakládání a hlídání kvasů *
* Pronájem kvasných nádob a drtičky ovoce * Poradenská činnost zdarma*
Bližší informace a objednávání termínů pálení na tel 774500537 nebo tel. 777050054
E mail. bohouskova.palenice@seznam.cz
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
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Třída Osvobození 332 u nové silnice
Broumov- Velká Ves
Tel.Fax. 491523531 mob. 739054251

Autoservis a Prodej nových vozů
ŠKODA, SEAT
Prodej referenčních a zánovních vozů se slevou až
100.000,- Kč
Prodej vozů stažených z leasingu
Zveme Vás k prohlídce a předváděcí jízdě včetně nového vozu
Škoda Roomster – jen pohled nestačí

V oblasti servisu provádíme pravidelné servisní
prohlídky, opravy, diagnostiku, pneuservis a
přípravu a zajištění STK nejen vozů Škoda, Seat,
ale všech ostatních značek, včetně užitkových vozů.
Nově rozšiřujeme oblast služeb o opravy a dodávky
náhradních dílů elektrické výbavy vozů (startéry,
alternátory, čerpadla a různé elektromotory).

Kontrola funkce klimatizací, vyčištění a desinfekce
od plísní a nepříjemných zápachů.
Dodávky náhradních dílů na všechny typy vozů.
Odtahová služba NON-STOP
mob. 605565618
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
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