K l u b p řát el t ur i st ik y p od H vě z do u
Klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují instaloval
za finanční pomoci města zábradlí
na cestě zvané Slepičák, která
končí u parkoviště na Hvězdě
(před Kovárnou se odbočí po zelené). V terénu pracovali Luboš
Andrýs, Pavel Duchatsch, Jarda
Vtípil a Véna Krb. Na realizaci
akce se podíleli i další členové
Klubu přátel turistiky TJ Spartak
Police nad Metují. Poděkování
patří také p.Teinerovi. Snímky
pořídil Oldřich Jenka.
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RM změnila pořadí hodnotící komise a schválila jako
vítěze veřejné obchodní soutěže na dodavatele stavby
„Stavební úpravy čp. 341 (býv. domov mládeže SOU
zemědělského)“ firmu DELTA Velké Poříčí s.r.o. za cenu
7.195 675,- Kč vč. DPH. Na druhém místě firmu AGS
Hradec Králové a.s. za cenu 7.966 529,- Kč vč. DPH. Jako
třetí firmu STAMP Náchod s.r.o. za cenu 8.729 562,- Kč
vč. DPH. Důvodem změny pořadí byla skutečnost, že cena
nabídnutá vítězem bodového hodnocení ekonomické
výhodnosti, firmou AGS Hradec Králové a.s. je o 770.854,Kč vyšší, než cena nabídnutá firmou na druhém místě
DELT A Velké Poříčí s.r.o. Pořadí bodového hodnocení
zásadním způsobem ovlivnila nabízená smluvní pokuta za
nedokončení stavby ve výši 100.000,- Kč za den, která je
dle názoru RM neadekvátní charakteru stavby a nemůže
vyvážit celkový ekonomický přínos daný nejnižší
nabídkovou cenou tohoto uchazeče.
RM schválila zadávací dokumentaci na kompletní
dodávku stavby Pellyho domy - centrum celoživotního
vzdělávání, včetně obchodních a technických podmínek dle
zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb. a vyhlášky č.
239/2004 Sb..
RM provedla rozbor nabídek jednotlivých bank na
poskytnutí úvěru na realizaci projektu PELLYHO DOMY.
Vyhodnotila jako rovnocenné nabídky KB a.s. a ČS a.s..
Uložila odboru FSO pokračovat v jednání s oběma subjekty
až do fáze předložení závazného příslibu v termínu do
15.8.2005 včetně návrhu smlouvy.
RM doporučila ZM ke schválení darování 50 m3 dřeva z
městských lesů Římsko-katolickému děkanství Police nad
Metují na opravu kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě.
Dřevo bylo použito na kompletní celkovou opravu střechy
kaple na Hvězdě.
********* ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** *

Z investičních akcí se v současné době realizuje veřejné
osvětlení a rozhlas v ul. U Zahrádek. Společnost
STRABAG a.s. od 4.8.2005 bude provádět nový asfaltový
potah od penzionu ADLER na Bělý. Současně se zrealizuje
i nová komunikace v provedení asfalt v ul. U Zahrádek.
Občané zde musí počítat s určitým omezením provozu jak
pro chodce, tak pro vozidla. Společnost DELTA Velké
Poříčí s.r.o. zahájila opravu chodníků v ul. Na Sibiři. Je
dokončena oprava tunelu z Kostelní ul. do Žďárské ul. k
firmě Pejskar a spol. s r.o. V prostorách tělocvičny ZŠ se
dokončuje pokládání nové palubovky. Hotová je oprava
střechy staré dřevěné školy ve Hvězdecké ul. Opravuje se
hřbitovní zeď na místním hřbitově v provedení kámen pískovec.
Vedení města řešilo dvě žádosti občanů ohledně
silničního provozu v našem městě. První se týkala lokality
v ul. 17. listopadu ve směru na Bezděkov nad Metují.
Jednalo se o omezení rychlosti na 30 km/hod. v obou
směrech, zákaz předjíždění v obou směrech, vyznačení
přechodu pro chodce, instalace zábradlí na chodníku k ul.
Na Letné. Protože vedená komunikace je v majetku státu,
město požádalo o vyjádření k těmto bodům Policii ČR,
okresní ředitelství, Dopravní inspektorát Náchod. Jejich
odpověď zveřejníme v příštím čísle. Druhá žádost byla
podána na město od obce a zastupitelstva Velké Petrovice
ohledně úpravy snížení rychlosti na komunikaci č. II/303 z

Police nad Metují - Velké Petrovice - Mýto. Jako důvod zde
byly časté dopravní nehody s vážnými následky. Pro
některé vlastníky motorek slouží zatáčky od Police n. Met.
jako závodní dráha a trať pro trénování. Město na základě
této žádosti a po projednání v RM svolalo schůzku k těmto
bodům dne 4.8.2005. Schůzky se zúčastnil starosta města
Police nad Metují pan Zd. Kadidlo, starosta Bezděkova nad
Metují pan M. Maroul s místostarostou panem J.
Gennertem, starosta Velkých Petrovic pan V. Friml, Mjr.
JUDr. M. Suchánek - vedoucí oddělení dopravního
inspektorátu Náchod a kpt. J. Tauchman z Policie ČR DI
Náchod. Bylo konstatováno, že jakékoliv větší omezení
rychlosti by převedlo zpět část dopravy na Bezděkov nad
Metují. Policie ČR prověří maximální průjezdnou rychlost
v radiusech zatáček (Police n. Met. - V. Petrovice) a podle
výsledku osadí v tomto úseku dopravní značku s povolenou
max. rychlostí. Přehled dopravních nehod v lokalitě Mýto
neukazuje na nějaký zvýšený nadstandard, ale přesto se zde
osadí dopravní značky se zvýrazněným žlutým podkladem.
U velkého mostu u Mýta se na svodidla přidají další
odrazové značky pro větší viditelnost (šero, mlha). Provede
se zde též několik větších akcí na měření rychlosti, hlavně v
odpoledních a podvečerních hodinách. Na schůzce bylo též
konstatováno, že jakékoliv omezení rychlosti je kolektivní
trest pro řádné řidiče dodržující povolenou rychlost.
Zdeněk Kadidlo, starosta

Rozpis lékařů stomatologické
služby na srpen a září 2005
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
13.8. a 14.8.
20.8. a 21.8.
27.8. a 28.8.
3.9. a 4.9.
10.9. a 11.9.
17.9. a 18.9.
24.9. a 25.9.
28.9.

Lékař
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291, Police n. M.
MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 291, Police n. M.
MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police n. M.
Bc. J. N. Ogriščenko ZS VEBA
Olivětín 66, Broumov
MUDr. V. Ogriščenko ZS VEBA
Olivětín 66, Broumov
MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov

Tel. č.
491 524 334
491 523 607
491 541 654
491 543 543
491 543 398
491 502 425
491 502 425
491 521 839

Telegraficky . . .
• Velmi nás těší zájem přispěvatelů do Polického
měsíčníku. Zatím jsme nepřistoupili ke krácení
článků s vědomím zásahu do myšlenek autora.
V posledních číslech se však objevilo několik
příspěvků /vyjma historických/, jejichž rozsah byl
značně velký. I po upozornění některými čtenáři, si
Vás dovolujeme požádat o příspěvky krátké a
výstižné, abychom mohli poskytovat ještě více
informací pro široké spektrum občanů a návštěvníků
města. Děkujeme za pochopení.
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• Hlavňov Cup – pošesté – tentokrát v režii 1. KK Mozky
proběhl od pátku 15. do neděle 17. července ke
spokojenosti účastníků i pořadatelů, kterým tímto děkuji.
• Ve stejný den se konal již tradiční Běh na Hvězdu.
Všem závodníkům, kteří mohli závodit díky Jardovi
Mazačovi a týmu zkušených zapisovatelek a
rozhodčích patří slova uznání.
• V čase dovolených jsme si hodně všímali provozu
koupaliště, úklidu města, údržby zeleně…
• Na pravidelných úterních technických poradách se ve
spolupráci s technickými službami snažíme upozorňovat
na nutnost řešení problémů. Jsme si vědomi mnoha
nedostatků a přibývající práce. Děkujeme všem, kteří i na
veřejných prostranstvích přiloží ruku k dílu a pomohou.
• Krásné letní večery přímo vybízejí k posezení. Letos
se stalo módou k nočnímu a rannímu veselí využívat
nejenom podloubí radnice, ale i kašnu s osvěžující
vodou. Obzvláště po pátku a sobotě jsou zřejmé
devastační cesty mezi místními podniky, s jejichž
následky se můžeme pravidelně setkávat. Věřím, že
nikdo nepochybuje o mém kladném vztahu k mladým
lidem. Každé správné hřiště má však své mantinely.
Víme to my všichni. Pojďme je tedy dodržovat a na
radovánky
hledejme
prostor,
kde
nikoho
neomezujeme, a kde zbytečně nic neničíme.
• Na poslední straně je program letošní Polické pouti.
Snažili jsme se využít aktivit jednotlivců, spolků i sami
přiložit ruku k dílu. Doufáme, že si každý z Vás
z nabízeného programu najde něco pro potěšení
i poučení.
• Hlasy z Kvíčerova vyjdou v pátek 12. srpna
odpoledne. Největší zásluhu na jejich vzniku má opět
Petr Scholz. Dík jemu i všem, kteří se svými příspěvky
snažili o úsměvné převyprávění většinou skutečných
událostí.
Ida Seidlmanová

Z komisí…
Ø bytová,
červencové jednání se z důvodu dovolených nekonalo.
I nadále jsem jednala s konkrétními neplatiči a domlouvala
umořování dlužných částek.
Ø projektová,
se uskutečnila ve čtvrtek 14. července. Kromě většiny
členů se zúčastnily za TJ Sokol paní Radka Rubáčková a za
TJ SPARTAK paní Monika Trnovská. Ing. Helena Ištoková
dodala přehled podaných žádostí v porovnání se získanými
i nezískanými dotacemi.. Komise bude nadále mapovat
možnosti grantů nejen na úrovni Královéhradeckého
kraje, ale i na jednotlivých ministerstvech Vlády ČR.
Shromažďovat požadavky organizací a spolků našeho
města a spádových obcí. Úkolem je zjistit podrobnosti o
novém programu MMR v oblasti propagace měst a
regionu. Komise vzala na vědomí informace TJ Sokol
Police nad Metují a TJ SPARTAK Police nad Metují.
Komise vyzývá vedení města, aby zahájilo jednání na
Dobrovolném svazku měst a obcí Policka ohledně
lyžařských stop pro lyžařské výlety do Polska. Vyzývá
členy i veřejnost, aby své nápady ohledně programu
Turistický produkt zasílali Ing. Heleně Ištokové. Komise
bere na vědomí celkový přehled podaných žádosti,
získaných a nezískaných dotací na rok 2005.
Ø Osadní výbor Hlavňov

4. července projednával problematiku bývalé požární
nádrže na horním konci Hlavňova a vzhledem k její
nefunkčnosti i z iniciativy paní Anzorgové navrhuje její
zrušení a klasické zprůtočnění potoka. Dále byl
projednáván havarijní stav opěrné zdi v dolní části
Hlavňova ve správě SÚS Náchod, kde osadní výbor žádá o
urgování oprav. Výbor také projednával zřízení veřejné
internetové stanice v místní knihovně, v jejichž prostorách
bylo po vymalování položena nová dlažba.
Ø Osadní výbor Radešov
jednal 27. července. Zabýval se obsekáváním krajnic
podél cesty na Radešov,
problémem kanalizace a
dokončením úprav skládky.
Ø komunitní plánování sociálně zdravotních potřeb
obyvatel Police a Policka
13. července projednalo návrh ankety o sociálních
službách. Dotazníky budou dva. Jeden pro Polici nad
Metují a spádové obce a jeden pouze pro spádové obce. Pro
případné rozšíření pečovatelské služby i na obce svazku
potřebujeme znát požadavky jejich obyvatel. Dotazník pro
obce byl zpracován podle podkladů z jednotlivých obcí.
Přílohou dotazníků bude ceník pečovatelské služby –
příloha č. 1 vyhlášky MPSV 182/1991 Sb. Jde o maximální
částky, které může pečovatelská služba za své úkony
účtovat. Dotazníky pro obce budou rozeslány na obecní
úřady, které zajistí jejich distribuci, v Radešově, Pěkově a
Hlavňově toto zajistí osadní výbory. Dotazník pro Polici
nad Metují vyjde v srpnovém Polickém měsíčníku, o dalších
možnostech distribuce se komise ještě poradí. Podle sdělení
Věry Kašíkové Královéhradecký kraj preferuje centralizaci
pečovatelské služby, kdy působnost bude pro oblast cca 8
tis. obyvatel. Podle programového prohlášení Rady
Královéhradeckého kraje bude kladen důraz na rozvoj
terénních služeb a poskytování péče klientům v domácím
prostředí. V měsíci září pojedou členky komise, případně
podle zájmu i zástupci okolních obcí, do Chlumce nad
Cidlinou, kde funguje model pečovatelské služby nejen pro
město, ale i pro spádové obce.
Dále komise jednala o parkování zdravotně postižených
na náměstí a u zdravotního střediska. Vedoucí sociálního
odboru předala souhrn příjemců dávek péče o osobu
blízkou, což bude součástí komunitního plánu.
Ida Seidlmanová

Zprávy ze stavební komise
Stavební komise se pravidelně schází 1 x v měsíci,
téměř vždy ve stoprocentním počtu. Hostem bývá kromě
jiných pravidelně i starosta Zd. Kadidlo.
Bodů k řešení je nepřeberné množství, komise dává
podklady pro prodeje, výběrová řízení, údržbu,
rekonstrukce, investice a pod. Protože je komise složena z
odborníků, často dochází k různým názorům, které je nutno
při rozhodování brát v úvahu.
Uvádím jen několik investičních akcí, které se
projednávaly od konce března:
- Přeložka silnice II/303, desítky jednání, konečně již
došlo k výběrovému řízení, rozhodnutí padne 22.8.05.
Akce, která bude stát téměř 60 mil. Kč, z toho kolem 4
mil. Kč chodníky a zeleň, kterou bude hradit město.
Akce bude zahájena na podzim letošního roku.
- Rekonstrukce silnice na Hvězdu . bude hotova letos s
dotací státu.
- Silnice na Bělý - bude zahájena v srpnu - nový potah -
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státní silnice. Na ni navazuje úprava cesty
K Zahrádkám, včetně osvětlení a rozhlasu.
- Supermarket - přes sliby na zastupitelstvu od zástupce
společnosti Julius Meinl zatím nepadlo žádné konečné
rozhodnutí, a proto bohužel nemůžeme občanům sdělit,
v jakém termínu bude stavba zahájena, nebo zda-li
bude od záměru upuštěno. Město oslovilo všechny
dostupné zástupce supermarketů, ale všem brání malá
spádovost a nízká kupní síla v této lokalitě stavět tuto
provozovnu, víc není město schopno v této věci
podniknout.
- Zemědělská škola - připadla do majetku města, vznikne
zde 9 nových bytových jednotek, dotace jsou
připraveny.
- Technické služby budou přemístěny do prostor bývalé
zem. školy za has ičskou zbrojnicí, kam bude také
přemístěn sběrný dvůr z cihelny. Prázdný objekt po
technických službách bude nabídnut k prodeji.
K prodeji je určen i plechový sklad v Radešově, kde
byla dříve skládka odpadu.
- Bude se rekonstruovat lyžařský vlek na Nebíčku, kde
již nedostaneme výjimku z revize na elektrické vedení.
Smlouva na rekonstrukci je podepsána, finance
odsouhlaseny ZM a vše bude do konce roku
instalováno.
- V srpnu se započne s rekonstrukcí chodníků v lokalitě
Na Sibiři, Ostašská a před DPS.
- Dojde k rekonstrukci elektro a kabelizace poslední
části v ul. Radimovská a U Damiánky a k opravě
trafostanice.
- V současné době probíhá výměna podlahové krytiny v
tělocvičně základní školy, která již byla v havarijním
stavu.
- Celá komise byla na prohlídce Záměstí, kde musí dojít
k opravám, zejména kanalizace a cest.
- V současné době se provádí oprava hřbitovní zdi, která
byla již narušena, dojde i k opravě některé ze soch ve
městě.
- Z dalších akcí lze připomenout nutnost odvodnění
ploch nad ulicemi Mírová a nad sídlištěm, prostory
směrem k Bukovici atd.
- Největší akce však nás čeká v nejbližších týdnech rekonstrukce Pellyho domu, kde dotace činí 27 mil.
Kč, zbytek bude hradit město. Akce musí být
dokončena v roce 2007 a přinese městu nový taneční
sál se zázemím, informační centrum, přestěhování
knihovny, veřejné záchody, rekonstrukci bytovek,
prostory pro různé služby, výtah. Při opravě fasády by
se nemělo zapomenout na sochy, které dříve stály na
terase a byly dominantou vjezdu na náměstí.
Úkoly stavební komise jsou rozsáhlé a nelze všechny
rozepisovat. Pokud by někdo z občanů měl zájem o zápisy,
tak jsou k nahlédnutí (společně se zápisy ze všech dalších
komisí a výborů) v sekretariátu města. Čeká nás řada velmi
složitých úkolů, které nemají mnoho let obdoby (přeložka
silnice, Pellyho dům aj.) Co bychom však měli odstranit
ihned je nedůslednost při sečení trávy a úprava ploch, které
podle mínění stavební komise je víc než nedostatečné.
Josef Hauk - předseda komise

Z informačního centra
Nový Turistický průvodce Policka je v prodeji v IC,
v Knihkupectví Kohlových i v Tabáku paní Horákové. Další
novinkou jsou turistická razítka Police nad Metují a

Dobrovolného svazku Policko a turistická známka
s motivem radnice. Jsme rádi, že čím dál více místních i
návštěvníků využívá nabízených služeb.
Ida Seidlmanová

Sdružení zdravotně postižených
v ČR sděluje
Federace rodičů a přátel sluchově postižených vydává
nový Adresář služeb pro sluchově postižené. Kontakty
v něm jsou rozděleny do osmi kapitol. Objednávky přijímá
FRPSP. Info - http://helpnet.cz
Seznamku na webu Dobromysl zavedl na svých
stránkách web Dobromysl.cz. Novou rubriku připravuje ve
spolupráci se Společností pro sdružování a seznamování
zdravotně postižených občanů SEZAPO. Info –
http://helpnet.cz
Novou rubriku o bydlení bez bariér připravil portál
Alfabet.cz. Přináší informace, jak postupovat při úpravě
bezbariérového bytu či zařízení bezbariérového okolí domu,
seznam stavebních úřadů ČR a informace o legis lativě
týkající se této problematiky.
Info – http://helpnet.cz
Z e-mailové korespondence s panem Květoslavem Kábrtem
– předsedou OV SZP v Náchodě vybrala Ida Seidlmanová.

Bezplatná občansk á poradna
v Náchodě
poskytuje své služby všem občanům, kteří řeší
problémy občansko-právního charakteru. Pracovníci jsou
připraveni poskytnout pomoc při vyplňování formulářů a
žádostí nebo přispět radou k těžkostem běžného života.
Služby jsou bezplatné. Klient neudává osobní údaje.
Adresa: Hálkova ulice 432, Náchod 547 01, tel.:
491 421 723, e-mail: opnachod@ops.cz
Hodiny pro veřejnost:
pondělí 10.00-16.00 hod., úterý 10.00-14.00 hod.
čtvrtek 10.00-16.00 hod. pouze na objednávku
Od 22. srpna do 4. září je poradna z důvodu dovolené
uzavřena!
is

Český červený kříž
Oblastní spolek ČČK Náchod si Vás dovoluje oslovit
s nabídkou sedmidenního rekondičního pobytu pro
seniory s vadami pohybového ústrojí / v rámci léčby nebo
prevence/.
Rekondiční pobyt se bude konat v rekreačním zařízení
Zderaz u Skutče v ekologicky nejčistší oblasti ČR na úpatí
Českomoravské vysočiny ve středu trojúhelníku
historických měst Litomyšl, Polička a Hlinsko v Čechách
v termínu 28. září 2005 – 4. října 2005.
Cena pobytu po předložení lékařského potvrzení pro
osoby nad 55 let je 2 590 Kč. Plná cena pobytu pro osoby
mladší 55 let nebo pro osoby bez lékařského potvrzení je
3 990 Kč. Zahrnuje ubytování v hotelu ve dvoulůžkových
pokojích s vlastním soc. příslušenstvím, celodenní
stravování,
úrazové pojištění,
zdravotní
dohled,
rehabilitační a doplňující program, dopravu z Náchoda a
zpět.
Rehabilitační program – rehabilitační cvičení, vířivá
lázeň, perličková koupel, podvodní masáž, techniky
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měkkých tkání. Další možnosti - parafín, magnet,
Bioptronová lampa, solux, atd. - individuálně dle
doporučení lékaře.
Po zaslání závazné přihlášky na Český červený kříž je
nutné uhradit cenu pobytu na účet č. 195321700/0300 u
ČSOB. Individuálně lze domluvit zálohu a další splátky,
dle platebních možností účastníka pobytu.
Vyplněnou přihlášku potvrzenou odborným lékařem
vraťte na OS ČČK co nejdříve vzhledem k omezenému
počtu účastníků.
Bližší informace získáte na adrese: ČČK – Oblastní
spolek Náchod, 547 01 Náchod, Pražská 983, tel./fax:
491 423 200 nebo 606 576 058.
Lenka Zelená ředitelka Úřadu OS ČČK
MUDr. Marta Marková předsedkyně VR OS ČČK

P.S. Závaznou přihlášku na tento pobyt je možné si
vyzvednout u mě v kanceláři do pátku 12. srpna 2005.
Ida Seidlmanová

¨ ¨¨

KNIHO VNA ¨ ¨ ¨

Virtuální knihovna
Termín „virtuální“ je jedním z těch dnešních módních
slov, která kolem nás létají a my si neumíme přesně
představit jich obsah. Objevil se i v knihovnách. Trochu si
ho přiblížíme.
Není v možnostech žádné knihovny vlastnit všechny
dokumenty. Přesto by se každá knihovna měla snažit
poskytnout svému uživateli co nejširší služby a zajistit mu
např. i články z časopisů, které v knihovně nenajde.
V tradiční podobě se prostřednictvím meziknihovní
výpůjční služby z žádané knihovny poslal tištěný dokument
či jeho papírová kopie knihovně žádající. Dnes jsme se díky
technice dostali dále. Existuje služba EDD – elektronické
dodávání dokumentů. Čtenář vysloví svůj požadavek na
text článku v určitém časopisu, který polická knihovna
neodebírá (i při odběru okolo 130 titulů). My objednáme
kopii článku a tato kopie je nám elektronicky doručena, my
ji vytiskneme a v tištěné podobě předáme čtenáři, který
zaplatí pouze cenu stránek fotokopií. Čtenář už při podpisu
přihlášky potvrdil, že tuto tištěnou kopii má pouze pro svou
potřebu, aby nezasáhl do autorského práva. Efekt úspory
času je nesporný. Oproti klasickému doručení poštou
ušetříme i na financích.
Počítače a v nich databáze spolu s internetem
knihovnám a tedy i uživatelům přinášejí i daleko větší
množství informačních zdrojů a možnost jejich propojení.
A co to tedy je Virtuální polytechnická knihovna? Jde
o nejrozšířenější systém EDD v českých knihovnách, který
spravuje Státní technická knihovna a 46 knihoven poskytuje
data do souborného katalogu časopisů tohoto systému. Také
hradecká Studijní a vědecká knihovna poskytuje službu
elektronického dodávání dokumentů a také tam se výrazně
zkrátil čas vyřízení požadavku. Knihovna vyřizuje
požadavky do 24 hodin, pokud je zdrojový dokument

uložen ve skladu na Eliščině nábřeží v Hradci, a 72 hodin,
pokud je uložen ve skladu na Pouchově.
Virtuální knihovna tedy není sen ani hračka
počítačových programátorů, ale reálný projekt, který nám
přinesl možnost získat více informací v kratším čase.

D Ě T S K Ý

K OU T EK

Knihovna připravila pro dětské návštěvníky svých
webových stránek soutěž pro chytré hlavičky. Na
webových stránkách www.knihovna-police.cz v dětském
koutku děti najdou znění otázky a formulář pro odpověď.
Každý měsíc připravíme jednu zapeklitou otázku.
Následující měsíc zveřejníme správné vyluštění a výherce,
vylosovaného ze všech správných odpovědí. Odměna ho
bude čekat v knihovně.

Nabídka knih:
Dvořák, Petr: Záhadné úkazy na obloze.
Vysvětlení neobvyklých meteorologických jevů.
Ilustrovaný atlas obsahuje mnoho barevných fotografií, na
kterých nám autor objasní spoustu „záhad“ nejen viděných
na obloze, ale nalezených třeba v obilí.
Helena Řeřábková: Originální šperky z vaší dílny.
Autorka nás naučí vyrábět doplňky z přírodních surovin a
materiálů.
Willetová, Marcia: Mlýn na řece.
Společenský román pro ženy .
Brown, Sandra: Silnější než slova.
Napínavý román známé autorky příběhů pro ženy.
Procházková, Petra: Frišta.
Autorka je zpravodajka a korespondentka v Afghánistánu a
střední Asii a v této próze nás seznámí s
obyčejným životem v Afghánistánu tak, jak ho měla
možnost sama poznat.
Pearson, Allison: Nechápu, jak to dokáže.
Komedie o selhání, tragedie o úspěchu.
Vtipný humoristický román o pracující ženě.
Rychetský, Jan: Australský rok jako klokaní skok.
Autor nás seznámí se svými zážitky z ročního pobytu
v Austrálii.
Jehlíková, Blanka: Maroko.
Ráj tlustých dam.
Zajímavé povídání z autorčiny návštěvy Maroka.
Klusáková-Svobodová, Zoe: O tom, co bylo.
Kniha osobních vzpomínek dcery armádního generála
Ludvíka Svobody.
Vaše knihovnice

Zveme Vás k nákupu
do nové prodejny galanterie a látek v
Soukenické ulici čp. 183 (bývalá čistírna a
sběrna prádla).
Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00 hodin
So
8.00 - 11.00 hodin
Kontaktní telefon:
737 176 269
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KINO

Čtvrtek 11.8.2005

¸¸

¸

v 19.30 hodin

SLUNEČNÍ ST ÁT
Komedie Martina Šulíka o čtyřech ostravských nezaměstnaných
(Oldřich Navrátil, Luboš Kostelný, Ivan Hlinka Igor Bareš), kteří
se vrhli na podnikání. (95 min., ČR, SR)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Pátek 19.8.2005

v 19.30 hodin

ZOST ANE TO MED ZI N AMI
Režisér Miro Šindelka vypráví příběh dívky Danici (Danica
Jurčová), která se těsně před svatbou s Michalem (Michal Dlouhý)
náhodou seznamuje se sympatickým, ale velmi tajemným
Tomášem (Tomáš Hanák). (91 min.,SR, ČR)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč
!!!PŘEDPRO DEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ J E
PO UZE V PO KLADN Ě KINA 1 HO DINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

® ®®

DIV ADL O

®®

®

58. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Sobota 1. října 2005
v 19.30 hodin
Divadelní soubor Sloupnice uvede v Kolárově divadle
divadelní hru Kryštofa Ungráda

SMRTÍ TO NEKONČÍ aneb
v uličkách m ěsta Bakersfield
Divadelní hra se zpěvy a tanci z prostředí divokého západu.
Zuzana miluje George Blacka? Zuzana miluje Francice? Zuzana
miluje Danyho? Koho Zuzana miluje? Kdo jí pomůže? Co je
pravda? Kdo je zloduch? Bude zlo potrestáno? Co je po smrti?
Smrtí to nekončí? A co na to moudrá indiánka? Můžou člověku
narůst křídla? Prostě zcela normální kovbojka.
Vstupné: 50,- 55,- 60,- Kč.

Sobota 8. října 2005
v 19.30 hodin
Divadelní soubor J. K. Tyla Meziměstí uvede v Kolárově
divadle hru J. Vostrého

TŘI V TOM
Dvě dcery pana Balda a jejich komorná tají, že jejich láska
nezůstala bez následků. Předstírají nemoc a starostlivý tatínek a
mlsný Pandolfo pro ně shání lékaře, zaříkávače i ženu znalou
ženských potíží. Za tyto léčitele se přestrojují nápadníci, kteří
nakonec musí přiznat barvu. Jen horlivý kapitán, který se chtěl
přiženit do rodiny pana Ubalda, odejde s nepořízenou.
Vstupné: 50,- 55,- 60,- Kč.

Sobota 15. října 2005
v 19.30 hodin
DS Jiráskova divadla Hronov uvede v Kolárově divadle
hru J. Brandona - Thomase

C HA R L E Y OV A T E T A
Tuto hru napsal autor o mladistvé ztřeštilosti s oblíbenou záměnou
osob, kde má většinu komických situací na svědomí muž
převlečený za ženu. My jsme si dovolili tuto tradiční konverzační
komedii doplnit zpívanými výstupy, které dokreslují celý děj.
Účinkují: Kašpar, Zuzek, Zobal, Hambálek, Štichová, Lelková,
Červený, Tošovský, Popelková, Machová, Peterková.
Režie: Miroslav Lelek.
Vstupné: 50,- 55,- 60,- Kč.

Sobota 22. října 2005
v 19.30 hodin
DAP – Divadelní agentura Praha uvede v Kolárově
divadle hru

MAM´ZELLE NITOUCHE
aneb pravda pana Cél esti na
Slavná hudební komedie vznikla před sto lety v tak zvané krásné
epoše a dodnes si zachovala svůj půvab. Světec Celestin – světák
Floridor, zbožná klášterní chovanka Denisa – andílek s čertem
v těle, i další postavy nás vtahují do proudu proměn a stále nových
dobrodružství. Je to příběh plný neodolatelného humoru. V hlavní
roli Célestina – Florimonda OTAKAR BROUSEK ml.
Vstupné: 120,- 130,- 140,- Kč.

Sobota 29. října 2005
v 19.30 hodin
Divadelní soubor KOLÁR Police nad Metují uvede
v Kolárově divadle premiéru hry P. Stona

NĚK DO TO RÁ D HORKÉ
Komedie v rytmu swingu odehrávající se v Chicagu 30. let
minulého století. Režie: Jaroslav Souček.
Vstupné: 50,- 55,- 60,- Kč.

Tento projekt se uskuteční s finanční podporou
Královéhradeckého kraje.
Vstupenky na výše uvedená představení jsou již v předprodeji
v kanceláři kulturního referenta na Městském úřadu (přízemí)
nebo na telefonu 491 509 996, 776 634 845 nebo e-mailem
kultura@meu-police.cz

UPO ZORNĚN Í
Upozorňujeme občany, že v době konání Polické pouti budou ve
městě určitá dopravní omezení. Od soboty 13. srpna 2005 od
8.00 hodin do neděle 14. srpna 2005 do 22.00 hodiny bude
uzavřeno náměstí. Objížďková trasa směr Broumov povede
ulicemi Tomkova, Na Prádle a Na Babí, ve směru na Náchod
ulicemi Žďárská a Soukenická. Prosíme o dodržování dopravního
značení a děkujeme za pochopení.
Program Polické pouti najdete na zadní straně měsíčníku. Na
plakáty, které jsou vylepeny po městě se nám vloudila chybička.
Bohoslužby konané v pátek 11.8.2005 a v sobotu 13.8.2005
v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie začínají v 17.30 hodin!!!

® ® KULTURA V OKOL Í

®

®

Středa 17. srpna 2005 – neděle 21. srpna 2005
Městské kulturní středisko Červený Kostelec Vás zve na

51. Mezi národní f ol kl orní f es ti val
Informace o programu získáte na tel. 491 465 919 nebo na
stránkách www.folklorck.cz

Úterý 23. srpna 2005
od 17.00 hodin
Česká Skalice – Letní kino Rozkoš

MICHAL JE PAJDULÁK
V případě špatného počasí je náhradním termínem pátek 26. srpna
od 10.30 hodin na stejném místě. Michala Nesvadba v uvedeném
zábavném pořadu vystupuje nejen jako hlavní protagonista a
mim, ale je zároveň i jeho autorem. Pro své malé návštěvníky
připravil program plný laskavého humoru a vtípků přístupných
právě dětskému pojímání světa. Kromě řady soutěží s drobnými
výhrami, do nichž se mohou kluci a holčičky aktivně zapojit, čeká
na diváky i malé překvapení. Předprodej vstupenek: Informační
centrum tel: 491 453 870, recepce Autocampingu Rozkoš
tel: 491 451 112.
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Den dobrých skutků
a Muž roku

Jak už je tradicí, tak i letos se uskuteční
celorepubliková akce v Náchodě Den dobrých skutků.
Na 26. a 27. srpna 2005 je pro návštěvníky Městského
divadla Dr. J. Čížka připraven kulturní program v podobě
koncertu osobností a letos pošesté i exkluzivní
celorepublikové soutěže Muž roku 2005. Ale především
tato akce je určena postiženým dětem a lidem, kteří do
Náchoda zavítají z celé České republiky ze stacionářů,
ústavů a dětských domovů. Hlavním cílem této akce je
zapojení postižených mezi zdravé, vzájemné sblížení, a aby
na chvíli všichni zapomněli na starosti a zažili spoustu
zábavy. Letos přijedou z deseti stacionářů, dětských
domovů a ústavů. Celý výtěžek bude věnován Stacionáři
Cesta v Náchodě, Ústavu sociální péče v České Skalici a
Ústavu sociální péče Kvasiny. Akce letos podpořila
Kulturní a sportovní Nadace města Náchoda a i samotné
město Náchod, což jsem moc rád, protože bez jejich
pomoci by se tato akce neobešla.
Letošní záštitu nad touto akcí převzal předseda
Senátu Přemysl Sobotka, předseda vlády České
republiky Jiří Paroubek, starosta polského města
Kudowa Zdroj Czeslaw Krecichwost a starosta města
Náchoda Oldřich Čtvrtečka, slovenský velvyslanec v ČR
Mgr. Ladislav Ballek.
Na akci dále zavítá rádce slovenského velvyslanectví
Boris Gandel či přednosta Okresního úřadu Klodzko
Adam Łącki.
Pořadatelé jsou David Novotný za podpory Conga
s.r.o. Praha, Jaro Management Praha, Renaty Říhové
z Pardubic.
Popáté se uskuteční soutěž MUŽ ROKU 2005, která se
uskuteční v pátek 26.8.2005 od 19.00 hodin. Z celkového
počtu přihlášených, letos se přihlás ilo 858 uchazečů, bylo
vybráno dvanáct finalistů. Při finále se utkají v disciplínách
jako je představení, otázka z poroty, promenáda ve spodním
prádle firmy STYX a volná disciplína. Na všechny finalisty
čeká mnoho hodnotných cen. Na vítěze čeká i skútr
Kentoya od časopisu Sirius. Obléká je Jozef Sloboda a Styx
Praha. Celým večerem bude provázet Lucie Koňaříková.
Produkci zajišťuje Rostislav Janků.
V porotě zasednou významné osobnosti z kulturního,
společenského a politického života jako je vítězky České
Miss 2005 Kateřina Smejkalová, Zuzana Štěpanovská a
Michaela Štoudková, Naďa Urbánková, Michaela
Wostlová, Edita Hortová, Kateřina Kristelová, Vašek
Glazar, Rola Brzobohatá, Zuzana Belehorcová, Markéta
Hrubešová, David Kraus, Kateřina Macháčková, Jitka
Asterová, dietolog Vítek Chaloupka, Štěpánka Duchková,
Anna Vejvodová, Klára Medková, Kateřina Kašparová,
Michaela Nosková ze Superstar, Lucie Váchová, Michaela
Maláčová, Gábina Partyšová, Jana Fabiánová, Uršula
Kluková, Alice Bendová, Jana Chládková, Marek Černoch,
Tomáš Rouha, Lenka Novotná, Roman Volák – 15.
násobný mister světa v Kickboxe a další celebrity.
Mezi zahraniční celebrity, které zasedají v porotě jsou
slovenská Miss SR 2004 Marika Sandorová, 1.vicemiss
Slovenské republiky Tatiana Krcmeriová, Miss Polski 2004
Ela Sawerska, Miss Polonia 2002 Marta Matyjas ik. Ze
Švédska dorazí objev Veronika Padilla.
Během pátečního finálového večera vystoupí Ali
Amiri, slovenská slavice Misha, Tereza Mátlová,

Marcela Laiferová, slovenská zpěvačka Jadranka,
chorvatská superstar Patrik Jurdič, Ester Ládová,
Petra Páchová, Sisa Sklovska a Martin France s taneční
skupinou Evil Dancer, Heidi Janků, Tweens.
Na sobotní večer je letos připraven velký koncert
osobností, kde vystoupí Naďa Urbánková, Gabriela
Demeterová, Alice Springs, New Trio, Veronika Padilla,
Jana Chládková, Antonín Gondolán, Marek Černoch,
Lucia Šoralová, skupina Angels, Jiří Pek, Petr Poláček a
skupina Iluze, Mirek Paleček, Jan Gajdoš a Petr
Vojnar, skupina Tweens, skupina Stres´s, skupina K2,
Hynek Tomm a další osobnosti. Celý tento koncert bude
moderovat Tomáš Krejčíř a Veronika Hůlová z TV
Prima. Součástí budou i vstupy módní přehlídky.
Produkce Petra Jansová z Police nad Metují.
Generální partneři akce: Soare sekt a.s. – výrobce
sektů, šumivých nápojů a vín, časopis Naut a News
Scamp Praha, BBC Fitness Praha, Skrblíkův ráj
s prodejnami v Polici nad Metují, České Skalici,
Broumově a Harmonie Group a.s. Beroun –
developerská společnost.
David Novotný, hl. organizátor
Oblastní charita Červený Kostelec
Hospic Anežky České

pořádá benefiční koncert

Hradišťan – Cimbálová muzika
s Jiřím Pavlicou
v neděli 28. srpna 2005, v 19 hodin v Divadle
J.K. Tyla v Červeném Kostelci
Výtěžek koncertu bude věnován na podporu provozu
Hospice Anežky České, nestátního zdravotnického zařízení
pro těžce nemocné a umírající.
Předprodej vstupenek:
Náchod, Infocentrum, Kamenice 144,
Červený Kostelec, trafika Dali, Sokolovská 29,

O Hradišťanu
Cimbálová muzika Hradišťan patří k nejstarším a
nejznámějším moravským cimbálovým kapelám. Vznikla
společně s tanečním souborem v roce 1950 v Uherském
Hradišti. Od té doby prošla Hradišťanem řada generací
hudebníků, zpěváků a tanečníků, kteří pracovali pod
dlouholetým vedením Jaroslava Václava Staňka. Ten svými
tvůrčími pokusy posunul tehdejší chápání prezentace
folklóru od volného předvádění hudebních a tanečních čísel
směrem k propracovanějším kompozicím, které již snesly
měřítka umělecké práce.
Od roku 1978 je primášem a uměleckým vedoucím
Hradišťanu Jiří Pavlica, který tvůrčí práci s folklórem ještě
více prohloubil. Pod jeho vedením se začal soubor postupně
transformovat. Dnes je Hradišťan ojedinělým hudebním
tělesem s nezvykle širokým žánrovým záběrem a
netradičním repertoárem.

Broumov - Oslavy 200 let
od založení divadla
Od září letošního roku budou v Broumově probíhat
oslavy 200 let od založení broumovského divadla. Pro tuto
příležitost chystáme zahajovací festival, který proběhne ve
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dnech 9. 9. 05, 10. 9. 05 a 11. 9. 05 na otevřené scéně
broumovského náměstí.
Podrobný program bude zveřejněn na plakátech ke
konci srpna a na webových stránkách www.broumov.net
Plánovaný program:

Zahájení oslav - zahajovací festival:
Pátek 9. 9. 2005
Oslavy zahájí divadelní kostýmovaný průvod, vedený
profesionálními herci z Divadla „M“ Duchcov. Těšíme se
na účast občanů města a doufáme, že se do průvodu
zapojí. Fantazii se meze nekladou!!! Po ukončení průvodu
na náměstí bude zahájen celovečerní program, ve kterém
vystoupí kejklíři, umělci na chůdách, pouliční divadla atd.
(přesný program bude uveřejněn na plakátech)
Ohňostroj

Sobota 10. 9. 2005
Vystoupení místních divadelních souborů, dramatických
kroužků, Ulity
Zámecké povídky
Profesionální divadelní představení divadla „M“
Duchcov. V hlavních rolích uvidíte Uršulu Klukovou a
Jaroslava Sypala. Dvě humorné povídky ze života slavného
Giacoma Casanovy, které se slavnému svůdci žen přihodily
během života na zámku v Duchově.
Tanec smrti
Benediktýnská divadelní hra. Budete mít možnost
shlédnout představení, která dříve hráli studenti
v broumovském klášteře.
Program partnerského města Forchheimu
v broumovském divadle. Hudební představení.

Neděle 11. 9. 2005
Koncert v sále Střelnice od 19 hodin
Ivan Mládek + BANJO BAND + M.Pitkin
V rámci divadelních oslav budou od září do prosince
2005 probíhat další
koncerty a představení.
Připravujeme např.:

14. 9. 2005 – STABAT MATER
Koncert v klášterním kostele - Zpěv: sbor SMETANA
18. 9. 2005 - MUZI KÁLOVÉ STŘÍPKY 2
Pokračování úspěšného muzikálového představení
14. 10. 2005 – NESLYŠITELNÝ ŘEV UMĚNÍ
Divadlo Bolka Polívky, Divadlo Klauniky Brno, GA GA
Studio
14. 11. 2005 – ZLATÉ JEZERO
Květa Fialová, Radoslav Brzobohatý a další ve hře
E.Thompsona
26. 11. 2005 – TŘI ČARODĚJNICE
Muzikálové představení pro děti
1. 12. 2005 - POSLEDNÍ LÉTO
Marta Vančurová a Vlastimil Harapes ve hře J.Murella,
která vás provede vesele i vážně životem herečky Sáry
Bernhardtové.
15. 12. 2005 - SNÍH NA STŘECHÁCH
Hudební divadlo Karlín se sólisty jako je paní G.Macků a
další.
Koncert plný těch nejkrásnějších vánočních melodií
17. 12. 2005 - HVĚZDIČKA BETLÉMSKÁ
Hudební divadlo dětem
Vánoční hudební představení plné písniček pro malé diváky

S TA TI S TI KA œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 31.7. 2005 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4325 obyvatel.

J U B I LE A

Z ZZ Z Z Z Z ZZ Z Z

V měsíci červenci 2005 oslavili životní jubilea:

70 let
75 let
85 let

2 občané
4 občané
1 občanka
paní Hana Gürtlerová

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní
pohody do dalších let.

S Ň A TKY

ZZ Z ZZZ Z ZZZ Z Z

V měsíci červenci bylo před Městským úřadem Police nad
Metují uzavřeno 5 sňatků.
Své „Ano“ si řekli

pan Libor Dvořáček a paní Blanka Baštová
pan Vladimír Dvořák a paní Naděžda Macounová
pan David Šrůtek a slečna Monika Bajerová
- další dva páry si nepřejí být jmenovány
Novomanželům přejeme hodně lásky a co nejméně starostí
v dalším společném životě.
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Z LA TÁ S V A TBA ZZZ Z ZZZ Z Z
V sobotu 23.července 2005

manželé Miloslav a JaromíraVítkovi

oslavili společně s námi v obřadní síni Městského úřadu
Police nad Metují jubileum
50 let trvání manželství – zlatou svatbu

Do dalších společných let přejeme hodně duševní pohody
a pevné zdraví.
Dagmar Hambálková

průšvihy, „skvělé“ výroky učitelů a tak podobně, než suché
dějiny stran a hnutí a jména jejich tehdejších před-stavitelů.
Všichni jsme od té doby když ne zmoudřeli, tak aspoň
dospěli. Ačkoli - i tady platí výjimka. Sama sebe musím
postavit trochu jinam. Ne proto, že mám na všech třech
budovách nový háv v pastelových barvách, ale proto, že
/jak už víte z webových stránek www.souteplicenm.cz/,
v mých chodbách-žilách proudí stále mladá krev a jednotlivé buňky-třídy ovládá mladý duch. Nikdy mi v tomto
smyslu nebylo víc než nepatrně přes dvacet let. Mně čas
zkrátka nevládne.
Nevěříte, zdá se vám to neskutečné? Přesvědčte se! Zvu
vás všechny na oslavu. V pátek 2. září začneme hned
v 10.00 hodin, abyste to všechno stihli - mažoretky, módní
přehlídku, vystoupení příjemných a známých lidí, posezení
se spolužáky i učiteli, občerstvení. Uvidíte, že se vám tu i po
létech bude líbit a vaše /teď mluvím k prvním absolventům/
dnes už nejspíš trošku stříbřitější vlasy nebo pomalejší
chůze dodají mému jubileu určitě ten správný šmrnc.
Moc se na vás všechny těším.
Vaše škola
Ze školního jazyka s imultánně tlumočila a věrně
zapsala Ing. Iva Rymešová, ředitelka školy

MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ
FILMOVÝ FESTIVAL
25.8. – 28.8. 2005

Teplice nad Metují

22. ročník

Dopis všem mým žákům
Milí absolventi a žáci,
dovolte mi, abych se vám trošku připomněla. Jsem vaše
škola, Střední odborné učiliště společného stravování
v Teplicích nad Metují, a letos v září to bude už 50 let, co
jsem první z vás přijala do svých tříd jako zájemce o
vzdělání. Zprvu jsem mohla nabídnout jen krátké kursy pro
nejrůznější profese, ale časem se to změnilo. I když jsem
patřila různým zřizovatelům, podařilo se mi prosadit vlastní
záměr a specializovat se na /dnešním jazykem řečeno/
obory vzdělávání Kuchař, Číšník a Cukrář. Dnes je docela
úsměvné, když si vzpomenu, jak jsme všichni tenkrát
vypadali - kamna na pevná paliva, občas kouřem
„vyuzené“ třídy, WC v jiné budově /to jsem byla já/, ulízaný
sestřih, pletené vesty, pumpky, nadšení pro brigády
v zemědělství /to jste byli vy/. Mimochodem - vaše píle při
sklizni zemědělských produktů je pečlivě zaznamenána
v kronice Teplic nad Metují, takže to musely být opravdu
špičkové výkony. A je tam ještě jedna perlička /spíš perla/,
která nás může naplnit hrdostí. V kulturní rubrice stojí
psáno zhruba toto: „Estráda nesplnila očekávání publika.
Nejlepší z celého večera bylo chutné občerstvení, které
pečlivě připravili a servírovali učni a jejich mistři
ze zdejšího učiliště.“ Asi i to patří k životu!
No ale čas běžel a vývoj se nezastavoval. Přišla zvláštní
doba, z dospělých se stali soudruzi, z učňů svazáci budovatelé nové společnosti. Je pravda, že se udělalo
hodně práce, která dodnes slouží ke cti. Balastu jako
průvodního jevu bylo taky dost, ale řekla bych, že s tím jeho
stále se tenčícím zbytkem si teď už všichni poradíme. Stejně
si myslím, že si lépe pamatujeme své první lásky, pětky,

Letošní
22. ročník Mezinárodního horolezeckého
filmového festivalu bude otevřen ve čtvrtek 25.8. v 17 hod.
vernisáží výstavy horolezce Pavla Žofky.
Pro návštěvníky festivalu je připraven bohatý program.
Kromě promítání soutěžních filmů od rána do pozdních
hodin v kině a repríz v místní škole jsou připraveny i
besedy se zajímavými hosty. Jedním z nich je čestný host
festivalu anglický horolezecký zázrak Leo Houlding. Ve
svých 25 letech si získal respekt mnoha horolezců světa.
V roce 1996 se stal juniorským mistrem Velké Británie
v lezení na obtížnost.
Dalším hostem je česká horolezkyně Dina Šterbová a
zároveň předsedkyně mezinárodní odborné poroty. Svou
účast v porotě přislíbil také Youri Baikowski (horolezec,
filmař a zároveň ředitel festivalu v Moskvě), John Porter –
anglický horolezec a ředitel festivalu v Kendalu, Ivo
Hranický – český kameraman a režisér. Kromě poroty
hlasují i diváci a vybírají nejlepší film a jeho autor pak
získá cenu diváka. Diváci jsou také odměněni – po
skončení v neděli v kině na ně čeká sud piva.
Velkou událostí pro náš festival bude schůzka zástupců
(ředitelů) 16 festivalů. Tyto festivaly včetně našeho jsou
sdruženy v Mezinárodní Allianci pro horský film
(International Alliance for Mountain Film). Cílem Aliance
je společnými silami pozdvihnout, podpořit a zachovat
horskou kinematografii.
Součástí našeho festivalu je také bohatý doprovodný
program. V hudebním programu zazní na místním hřišti
koncerty skupin – Laura a její tygři, Doga, Vyhoukaná
sowa, Baťa & Kalábůf něžný beat, Uširváč (Hudba Praha
revival) a další kapely.
Ve sportovním programu nebude chybět
BUFO
CROSS – 12. ročník nedělního Běhu Teplickými skalami,

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

9
2 ročník SPEED TRIAL – závod horských kol přes
překážky a letošní novinka závody v lezení –
BOULDERING.
Festival bude zakončen v neděli slavnostním
vyhlášením výsledků a projekcí vítězných filmů.

Program 22. MHFF, 25. – 28.8. 2005
čtvrte k 25.8. 2005
17:00 – 18:00 Vernisáž výstavy fotografií Pavla Žofky –
výstavní síň
Lezci na českém písku
MěÚ
18:00 – 19:30 Slavnostní zahájení
kino
20:00 – 24:00 Bloky soutěžních filmů
kino
páte k 26.8. 2005
10:00 – 24:00 Bloky soutěžních filmů
kino
10:00
Pavel Ježek – beseda o Iránu
škola
12:00 – 24:00 Bloky soutěžních filmů
škola
18:00
Alek Lwow – 35 let v horách (beseda)
kino
19:30 – 20:30 Cruel (koncert )
hřiště
20:45 – 21:45 Rimortis (koncert)
hřiště
21:50 – 22:20 Venkovní promítání
hřiště
22:30 – 23:45 Doga (koncert)
hřiště
23:50 – 00:20 Venkovní promítání
hřiště
00:30 – 03:30 Baťa & Kalábůf něžný beat (koncert)
hřiště
sobota 27.8. 2005
10:00
Beseda – Shisha Pangma 2005
kino
12:00 - 24:00 Bloky soutěžních filmů
kino
10:00 – 24:00 Bloky soutěžních filmů
škola
13:00 – 15:30 SPEED TRIAL
hřiště
08:30 – 19:30 4.kolo Českého poháru v BOULDERINGU park
– prezentace, kvalifikace, finále
18:00
Leo Houlding - diashow
19:30 – 20:15 Inside out (koncert)
20:30 – 21:30 Vyhoukaná sowa (koncert)
21:35 – 22:05 Venkovní promítání
22:20 – 00:10 Laura a její tygři (koncert)
00:15 – 00:45 Venkovní promítání
01:00 – 03:30 Uširváč (Hudba Praha/Jasná Páka revival)
ne dě le 28.8. 2005
09:00
Bohoslužba za zemřelé horolezce
09:00

12. BUFO CROSS – běh Teplickými
skalami – start
10:00
Dina Štěrbová - diashow
10:00 – 12:00 Bloky soutěžních filmů
10:15
Vyhlášení výsledků závodu Bufo Cross
12:00
Losování diváckých kuponů
13:00
Vyhlášení výsledků 22. MHFF a projekce
vítěznýchsnímků

kino
hřiště
hřiště
hřiště
hřiště
hřiště
hřiště
kostel na
Kamenci
před kinem
kino
škola
před kinem
před kinem
kino

Po půl století se do Teplických
skal vrátili sokoli
Poprvé od roku 1947 se ve skalním masívu Chrámových
stěn podařilo sokolům vysedět mláďata. Malá část
turistického okruhu v Teplických skalách byla proto od
16.5. do 26.6.2005 uzavřena pro veřejnost. Ostrahu hnízda
zajišťovala Správa CHKO Broumovsko. Turisté mohli dále
obdivovat většinu skalních útvarů a navštívit i alternativní
prohlídkový okruh vedoucí přes skalní plošiny do Vlčí
rokle.

Území
Adršpašsko-teplických
skal a Broumovských stěn ležící
v Chráněné
krajinné
oblasti
Broumovsko patřilo mezi historicky
nejvýznamnější hnízdiště sokola
stěhovavého spolu s oblastí ČeskoSaského
Švýcarska v České
republice. Po druhé světové válce
však sokoli postupně vymizeli
prakticky z celé Evropy, zejména
v důsledku používání nešetrných
chemických přípravků v zemědělství, jako např. DDT.
Sokol stojí na vrcholku potravní pyramidy a škodlivé látky
z celého potravního řetězce se tak v jeho těle mohou
kumulovat.
Koncem 90.let minulého století se sokoli začali
velmi vzácně objevovat v širší oblasti Broumovské
vrchoviny. Jednalo se zejména o divoké ptáky z prostoru
Česko-Saského Švýcarska, kde se jejich stavy začaly
zlepšovat již dříve, a také o ptáky z divokých populací
neznámého původu. Současně zde byla do volné přírody
vypouštěna mláďata sokola stěhovavého z umělých
odchovů. Těm se však na Broumovsku nikdy nepodařilo
zahnízdit a dále se zde pravděpodobně nevyskytují. První
úspěšné zahnízdění sokola stěhovavého v CHKO
Broumovsko bylo doloženo v roce 2000. V národní přírodní
rezervaci Adršpašsko-teplické skály zahnízdili sokoli v roce
2003 v Adršpašském skalním městě a díky ostraze hnízda
se jim podařilo úspěšně vyvést tři mláďata.
Sokol stěhovavý patří mezi kriticky ohrožené
živočichy a je chráněn dle zákona. Jedná se dokonce o
druh, jehož ochrana je prioritní v Evropské unii. Pro sokola
a výra byla proto koncem roku 2004 vyhlášena Ptačí oblast
Broumovsko, která je součástí evropské soustavy
chráněných území NATURA 2000. Sokoli jsou velmi plaší
ptáci, kteří vynikají svou obratností a rychlostí letu. Svou
potravu loví převážně ve vzduchu – u nás se jedná zejména
o holuby hřivnáče a drozdovité ptáky, převážně kvíčaly.
Pro své lovecké schopnosti byl sokol vždy vyhledáván
k sokolnickému výcviku. Jedním z důvodů ostrahy hnízd je
proto zabránění případnému vykradení hnízda nelegálními
obchodníky se zvířaty. Největším nebezpečím pro snůšky a
sokolí mláďata je však přítomnost lidí v blízkosti hnízda.
Je-li samice vyrušena, opustí hnízdní dutinu. V případě
chladného počasí tak může dojít k zastydnutí vajec nebo
podchlazení a úhynu malých mláďat. Hnízdo navíc zůstane
nechráněno proti jiným predátorům, mezi které patří
zejména krkavci, výři a kuny. Ti mohou zničit snůšku
anebo ukořistit mláďata.
V letošním roce se sokolům podařilo zahnízdit ve
skalním masívu Chrámových stěn. Správa CHKO
Broumovsko jejich hnízdění zjistila 11. května. Hnízdo se
nachází přímo nad turistickou cestou a samice byla
procházejícími turisty vyrušována. Protože v roce 2004
z důvodu vyrušování opustila samice ve stejné lokalitě
hnízdo a vejce zastydla, přistoupila Správa CHKO
Broumovsko k ochraně okolí hnízda a snažila se
hlučné turisty utišit.
Protože ne všichni turisté respektovali pokyny
ochranářů a i vlastní přítomnost většího počtu lidí samici
rušila, bylo nutno přistoupit k nepopulárnímu opatření a
uzavřít malý, asi 400 m dlouhý úsek turistického okruhu
pro veřejnost do konce hnízdění. Při kontrole stativovým
dalekohledem byla na hnízdě zjištěna tři mláďata, která
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samice zahřívala a chránila. Samec přinášel malé rodince
potravu, kterou předával matce a ta mláďata krmila.

bobtnají a jsou pro slimáky ještě přitažlivější.“ Tyto
informace jsme čerpali z článku v časopise Recepty prima
nápadů. Ale účinky Ferramolu máme ověřené i
z praktického používání a můžeme jej vřele doporučit.
Zakoupit jej je možno v prodejně Rijat.
Na závěr ještě jedna informace. V Knihkupectví u paní
Kohlové je k dispozic i v omezeném množství brožurka
„Štíhlá vřetena na zahrádce“ od V.Svobody, kterou je
možno si zakoupit.
Záhrádkářský svaz, základní organizace
v Police nad Metují
Pořádá v sobotu 10. září 2005

Zájezd do oblasti Kladského výběžku
Odjezd z náměstí v Polici nad Metují v 7 hodin.
ilustrační foto Josef Vrána
Návštěvníci Teplických skal, kteří v neděli 19.06. po 15.
hodině došli až na horní stanoviště ostrahy u věže Herynek,
měli výjimečnou příležitost pozorovat tři mladé sokoly
stěhovavé u hnízda. Mladí dravci intenzivně cvičili křídla a
připravovali se na svůj první let, ke kterému došlo druhý
den okolo poledne. Při výletu z hnízda bylo jedno mládě
napadeno skupinou poštolek a poraněné spadlo do skalní
prolákliny. Posléze bylo pracovníky Správy CHKO
nalezeno a převezeno do záchranné stanice v Pavlově, kde
bylo podrobeno operačnímu zákroku. V současné době
pracovníci stanice pracují na doléčení poraněného jedince a
budou jej připravovat na vypuštění do volné přírody. Zbylá
dvě mláďata a rodičovský pár je možné ještě i nyní spatřit v
prostoru Teplických skal.
Ing. Petr Kuna a David Velehradský,
Správa CHKO Broumovsko

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc srpen
Aktuálně na zahrádkách
„V letošním roce se ve velkém objevili slimáci,
slimáčci, plzáci a další z tohoto druhu, kteří dokáží
podstatně zdecimovat, či zcela zničit úrodu na našich
zahrádkách. Příčin je více. Mírná zima, vlhké a deštivé
počasí, nesečené louky, ale hlavně přirození nepřátelé
slimáků, kteří v posledních létech nejeví o jejich konzumaci
zájem. Setkávají se často s mrtvými jedinci, od kterých
hrozí přiotrávení. Jedná se např. o hrabavé ptáky, kachny,
krtky, ježky, rejsky, slepýše a další. Hojně se používá
Vanish, který právě tyto problémy způsobuje, neboť je
jedovatý, jak pro domácí zvířata, tak i pro člověka. Velice
dobře se osvědčil ekologický přípravek Ferramol, který
obsahuje fosforečnan železitý, který se vyskytuje běžně
v přírodě i v potravinářství. Při náhodném požití není
nebezpečný pro teplokrevné živočichy, žížaly, včely, či
ježky. Zato s plzáky rázně skoncuje. Granule jsou pro ně
velkým lákadlem, takže vylezou z úkrytu a začnou je
požírat. Posléze se u nich projeví pocit sytosti, takže
přestanou ničit rostliny, stáhnou se do podzemních úkrytů,
kde brzy uhynou. Není nutné proto uhynulé plzáky sbírat a
nedochází k nadměrné tvorbě slizu na záhonech. Účinnost
Ferramolu nesnižuje ani déšť, granule naopak ve vlhku

Trasa vede přes Kłodzko, kde za městem navštívíme
menší zahradnický areál s možností nákupu rostlin. Dále
budeme pokračovat do krápníkové jeskyně Medvědí –
Niedzwiedzia, v oblasti Kralického Sněžníku. Máme
předběžně objednaný vstup do jeskyně pro asi 35 osob. Jde
o nejkrásnější jeskyni krápníkového typu v Polsku. Vstupné
činí 17 Zl. pro dospělé a 11 Zl. pro děti, slevy se zde
nevedou. Teplota v jeskyni se pohybuje kolem 6 stupňů C.
Trasa je asi 400 metrů dlouhá a trvá 45 minut. Chodí se ve
skupinách po 15 osobách ve 20 minutových intervalech. Od
každého, kdo se přihlásí na zájezd, potřebujeme aby, uvedl
závazně, zda jeskyni navštíví. S předstihem musíme
nahlásit přesný počet. Podzemní trasa není příliš náročná,
schody, po kterých se místy jde, jsou z nerezového plechu,
rovněž zábradlí. Kdo trpí klaustrofobií či by si z jiných
důvodů netroufl do jeskyně, má možnost za 5 Zl. shlédnout
film o jeskyni v malém sálku přímo ve vestibulu.
Z parkoviště se jde k jeskyni mírným stoupáním po
asfaltové silnici asi 1,5 km. Je možnost dát se i dovézt
elektromobilem za cenu 5 Zl. Kdo by k jeskyni nechtěl,
může navštívit geologické muzeum Země za 5 Zl. přímo
vedle parkoviště. Jsou zde minerály, zkameněliny, včetně
dinosauřích vajec a dalších forem života z období 250
milionů let př. n. l. Další zastávkou bude zahradnictví
s možností nákupu rostlin v Želaznu. Odtud zamíříme do
Polanice na kratší zastávku v lázních a nakonec do
Vambeřic, kde plánujeme rovněž asi hodinovou zastávku.
Návrat do Police asi v 18 až 18,30 hodin.
Jídlo a pití s sebou. Na zájezd je třeba mít platný
občanský průkaz nebo pas a opatřit si předem polské zloté
v patřičné výši.
Přihlášky budou přijímány u paní Kohlové
v Knihkupectví pro členy od 10. 8. do 20. 8. a pro ostatní
od 22. 8. do 31. 8. Cena zájezdu pro člena a jednoho
rodinného příslušníka 150,- Kč a pro ostatní 180,- Kč.
V případě neúčasti na zájezdu si musí přihlášený sám
zajistit náhradníka, peníze se vracet nebudou!!!
Všem účastníkům zájezdu přejeme dobrou pohodu a
pěkné počasí.
Výbor ZO ČSZ v Polici nad Metují

Oznámení ZO ČZS
v Polici nad Metují
ČZS ZO Teplice nad Metují pořádá ve dnech 2. – 4.
září 2005 regionální zahrádkářskou výstavu v sále hotelu
Sokol a přilehlých parcích. Budou zde expozice zahrádkářů
hlavně z Teplic, ale i z Police a Machova. Účastní se i
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citrusáři, kaktusáři, bonsajisté, myslivci, rybáři, včelaři a
řezbáři. Bude zde stánkový prodej zahrádkářských
produktů, zahrádkářská poradna i soutěž o nejhezčí dětský
obrázek, v sobotu 3. 9. i výstava historických vozidel.
Naše ZO přislíbila též účast, a proto prosíme naše členy,
pokud něco pěkného na zahrádce vypěstovali, aby se
zkontaktovali s H. Schirlem, P. Geislerem, či s jinými členy
výboru. Předmětem výstavy mohou být i pokojové květiny
a rostliny, i řezané, ale s podmínkou, že vystavovatel
poskytne svou vázu, která mu tak jako vše ostatní, bude
v neděli 4. 9. navečer vrácena. Ti z vás, kteří se rozhodnou
výstavu obeslat, prosíme, aby dopravili své exponáty
během čtvrtka 1. 9. do 15 hodin k panu Horstu Schirlovi do
Ostašské ulice č. 250. Poté bude vše převezeno do Teplic.
Věříme, že si najdete čas a nabídnete nám dostatek svých
produktů, které musí být označeny o jaký druh, případně
odrůdu se jedná, aby s i poličtí zahrádkáři neuřízli ostudu.
Byla nám přidělena plocha 2,4 x 0,8 m.
Na výstavu si dovolujeme pozvat všechny členy i
občany města a okolí, kteří si zde jistě přijdou na své,
vzhledem k širší nabídce, která zde bude k vidění.
Zárukou kvality je předseda Územní rady ČZS
v Náchodě, Tepličák Luděk Groh, ředitel výstavy a
předseda ZO v Teplicích Ivan Cohla.
Výstava bude otevřena 2. – 4. září 2005 od 8 do 18
hodin.
Výbor ZO ČSZ v Polici nad Metují

Oblastní charita Červený Kostelec
středisko Hospic Anežky České
vás zve na

K URZY DOMÁCÍHO OŠETŘOVÁNÍ
aneb
chceme vám pomoci zvládnout péči o vaše blízké
V těchto kurzech získáte jak praktické znalosti a rady týkající se
péče o nemocného, tak i informace o možnostech sociální pomoci.
Kurzy jsou určeny jak vám, kteří již doma o své blízké pečujete
nebo očekáváte propuštění blízké osoby do domácího ošetřování,
tak i všem, kteří se těmto dovednostem chtějí naučit.
Těšíme se na vaši účast.
Kurzy jsou pokračováním projektu „Respitní péče o těžce
nemocné seniory a podpora domácího ošetřování
prostřednictvím pečujících blízkých osob“, který podpořila
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) z prostředků
programu EU Phare 2002 – Podpora aktivního života seniorů.
Naším cílem je umožnit důstojný život nemocných (zejména
seniorů) a snaha umožnit jim, aby mohli trávit co nejdelší čas ve
svých domovech, tedy v prostředí jim blízkém, a nemuseli být
umisťováni do nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných apod.
Zkvalitnění a usnadnění domácího ošetřování podporuje
Hospic Anežky České i provozováním půjčovny zdravotních
pomůcek.
V rámci projektu bylo v budově Háčka (Červený Kostelec –
Manželů Burdychových 245) zrekonstruováno dosud nevyužívané
podkroví. V těchto prostorách tak vznikla společenská místnost a
šest nových pokojů, každý s vlastním příslušenstvím. V každém
pokoji je kuchyňka s varnou deskou, mikrovlnnou troubou a
varnou konvicí.

Termíny kurzů:

1)
5. 9. 9. 9. 2005
2)
10. 10. 14. 10. 2005
3)
7. 11. 11. 11. 2005
4)
28. 11. 2. 12. 2005
Cena kurzu:
300,- Kč
Nabízíme vám možnost ubytování a stravování.
• 1noc ………………………… 80,- Kč
• snídaně ………………… cca 27,- Kč
• oběd - výběr ze tří jídel cca 60,- Kč
• večeře …………………… cca 48,- Kč

NÁPLŇ KURZU :
•

•
•
•

Teoretická i praktická výuka jak pomoci
nemocnému při:
pohybu a zaujímání pohodlné polohy
udržování tělesné hygieny
oblékání, svlékání a výběru oblečení
zajišťování správné výživy, pomoc při jídle, pití
a užívání léků
prevenci proleženin
Sociální poradenství
Prevence syndromu vyhoření pečujících
Řešení individuálních problémů účastníků školení
Školit se budete v malých skupinách 12 – 15 účastníků
a na závěr obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.

Předběžný časový rozvrh kurzu:
Pondělí: 10:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
Úterý: 08:30 – 12:00
13:00 – 16:00
Středa: 08:30 – 12:00
13:00 – 15:30
Čtvrtek: 08:30 – 12:00
13:00 – 15:30
Pátek: 08:30 – 12:00

ubytování, základní informace
oběd
seznámení s hospicem a DPS,
teoretická a praktická výuka ošetřování
sociální poradenství, zdrav. pomůcky
teoretická a praktická výuka ošetřování
základy rehabilitace
teoretická a praktická výuka ošetřování
odpoledne s psychologem
řešení individuálních potřeb účastníků

Kurz probíhá formou seminářů, praktických ukázek a
diskuze.
K dispozici jsou i video filmy se zdravotní tematikou.
Podrobnější informace a přihlášky vám poskytne:
Ing. Jana Řezníčková
Tel.: 721 581 373, 491 465 148
E-mail: reznickova@hospic.cz
www.hospic.cz
Oblastní charita Červený Kostelec – středisko Hospic
Anežky České
Červený Kostelec - , 549 41
IČO : 48623814
Číslo účtu: 8 2 8 26 7 0 2 2 7 / 01 0 0

Správa CHKO
Broumovsko informuje
Správa CHKO Broumovsko chce prostřednictvím
stránek Polického zpravodaje odpovědět na časté dotazy
veřejnosti.
Dnes se zaměříme na problematiku sběru lesních plodů
na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.
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Letní měsíce
jsou spjaty s hojným
výskytem borůvek,
malin,…. a hub.
Sběr těchto plodin
pro vlastní potřebu
je povolen na všech
lesních pozemcích v
celém území CHKO
Broumovsko,
s výjimkou
národních přírodních rezervací (NPR). Na území NPR je
totiž možno vstupovat pouze po turisticky značených
cestách.
Se sběrem plodů je úzce spjata doprava, realizovaná
především osobními automobily. Vjíždět mimo silnice a
místní komunikace není povoleno na celém území CHKO
Broumovsko.
Velmi často je porušován i zákaz vjezdu po účelových
komunikacích např. ze Slavného k Pánovu kříži nebo z
Hlavňova k Václavovi. Pokud se budete za sběrem lesních
plodů přepravovat pomocí osobního automobilu, využívejte
k parkování pouze místa k tomu určená - parkoviště např.
pod Ostašem, na Slavném, pod Pasy aj.
Závěrem se vrátíme k otázce, jak poznáme NPR v
krajině. Národní přírodní rezervace (NPR) je oblast
mimořádných přírodních hodnot, jejíž hranice jsou
vyznačeny dvěma červenými pruhy na stromech,
hraničníky se státním znakem a nápisem NÁRODNÍ
PŘÍRODNÍ REZERVACE.
Příjemné letní dny strávené sběrem lahodných lesních
plodů přeje
D. Velehradský Správa CHKO Broumovsko

Co řekli turisté o
Broumovských stěnách
V tomto čísle se hned na obálce zmiňujeme o práci
Klubu přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují. Je ještě
dobré připomenout, že tato parta postavila zábradlí i na
Supím koši. Při instalaci již zmiňovaného zábradlí na
Slepičáku je míjeli turisté z celých Čech. S některými si
chlapi popovídali. A co jim vlastně návštěvníci našich skal
řekli? V podstatě se všichni shodli na několika bodech.
„Máte tady krásné turistické trasy. Značení cest je
perfektní. Jsme tady poprvé a nezabloudili jsme. A zábradlí
je dobré. Hlavně pro starší turisty.“ Co dodat. Je fajn, že
nenápadnou a dá se říci i utajenou práci ohodnotí ti, pro
které je určena.
ps

Oprava článku z minulého čísla
Stručně z historie obce Stroužné a jejího okolí
Omlouváme se za překlep v citovaném jménu rodiny,
správně je ... , Koláčných a Lelkova.....
V pol. 18. stol., kdy si pruský král přivlastnil toto české
území, byla osídlena pouze dolní část Stroužného. V horní

části, později zvané Paseky, bujel tehdy divoký les. Tak
vypadala situace začátkem roku 1763, kdy Stroužné
připadlo definitivně Prusku. Po tomto roce začíná prudký
rozvoj horní části obce přistěhováním Benešových ze
šolcovny v Bukovici u Police nad Metují, další byla rodina
Cvikýřů ze Zahořan, rodina Houškova, Koláčných a
Lelkova, Židovi z Machova a další.
Redakce PM

Příznivci piva a sběratelství!
Uběhl rok od Polické pouti v r. 2004, kdy jsem
uspořádal svoji první výstavu pivních etiket. Byl jsem
velmi překvapen zájmem o shlédnutí těch “papírků“, které
se lepí na pivní lahve.
Výstava se konala v prvním patře třídy zemědělského
školy. Bylo tam málo místa na širší vystavení etiket. Každý
sběratel má své sbírky uspořádány jinak, já etikety šetrně
lepím na klas ické školní čtvrtky 30 x 42 cm dle druhu a
velikosti. Na jednu čtvrtku se vejde 10 - 12 kusů etiket.
Protože bylo málo místa, tak jsem těch čtvrtek umístil na
stoly 130 kusů.
Bohužel škola byla zrušena, vše vystěhováno i stoly na
kterých jsem měl vše rozloženo. Po zvážení, kde bych mohl
letos opět výstavu uspořádat, padlo rozhodnutí za přispění
pana starosty a za kladného přístupu ředitele devítiletky, že
mi bude umožněno tuto výstavu uspořádat v jídelně místní
školy. A to v neděli 14. srpna 2005 od 9.00 - 17.00 hodin.
Po shlédnutí jsem došel k závěru, že mohu rozložit
daleko více svých sběratelských kousků. Jednalo by se asi o
2.200 kusů etiket. Bude to pouze část mé sbírky, která nyní
představuje 54.000 kusů etiket z celého světa a to namátkou
jmenuji - Austrálii, Čínu, Dánsko, Island, USA či jiné
etikety.
Věřte, pivo se vaří ve všech zemích světa!
Naše země je velmoc ve vaření piva a české pivo je
jednička a nedostižné!
Budu se těšit na Vaši přízeň a návštěvu v jídelně
devítiletky.
Petr Vacek - Hony

A S T R OL OG I C K Á P OR AD N A
Nejkrásnějším zážitkem, kterého se nám muže dostat,
je tajemno… Komu je tato emoce cizí, kdo se už neumí v
údivu zastavit a zůstat stát ve vytržení s posvátnou úctou,
jako by byl mrtev.
A. Einstein

HOROSK OPY NA S RPEN 2005
Nemůžeme ovlivnit to, o čem nevíme. Astrologie
každému z nás dává možnost nahlédnout, kdy, co a v jaké
oblasti se bude dít, tudíž dostáváme možnost chybám a
omylům předejít. Je jenom na každém z nás, jak se poučí a
tyto informace zpracuje ve svůj prospěch.
* * ** **
Beran (21.3 - 20.4)
První znamení zvěrokruhu, základní ohnivé. Vládcem
znamení je Mars - polarita Yang. Díky Marsu se pohnou
stojaté vody ve vašich financích. Půjdete agresivně po
penězích a výdělečných příležitostech. Možná také buď
požádáte o zvýšení platu nebo budete nuceni jeho
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dosavadní výši obhajovat. Budete jednat tak, abyste dosáhli
vylepšení vaší finanční situace, ať půjde o sehnání si
vedlejšího výdělku, zahájení podnikání nebo případně
nákup na splátky. Merkur patrně přinese starosti kvůli
dětem nebo i potíže kvůli vaší netaktní či arogantní
vtipnosti. Možná podlehnete tendenci se vytahovat - ale jak
později splníte, co jste slíbili, když jste slibovali nemožné?
Pohyb Merkura je navíc retrográdní (jakoby couval) tudíž
bude nutná jistá opatrnost , zvláště co se týká podepisování
smluv, atd.., vše důkladně prověřujte. Pokud budete
cestovat a neověříte si spoje, ubytování atd., můžete zažít
nějaké nepříjemnosti. Luna bude tranzitovat Vašim
znamením 22.8 - 24.8. Budete se více řídit momentálními
impulsy a náladami, než svou vůlí. Takže se nedivte, že v
těchto dnech se zvýší váš temperament, iniciativa,
odvaha,ale i občas hádavost, záchvaty bojovnosti,
impulsivita. Takže pozor na spory...!!!Dny nejsou vhodné
ani pro finanční záležitosti. Po zdravotní stránce závratě,
nespavost. Tranzit Venuše ohromě prospěje Vašim
nejintimnějším i pracovním vztahům. Nezadaní mají šanci
se konečně seznámit s někým, na koho již dlouho myslí.
Pokud jste zadaní, opět s vaším protějškem k sobě naleznete
cestičku, možná prožijete druhé líbánky. Radujte se ze
života, nic vám nebude chybět!
Býk (21.4 - 20.5)
Druhé znamení zvěrokruhu, fixní zemské. Vládce Venuše
- polarita Yin. Mars stále tranzituje ve vašem znamení, což
způsobuje jisty tlak na vaši psychiku. Podněcuje ve vás
agresivitu a potlačuje citovost. Lidé po vlivem Marsova
působení většinou marní energii orientací na peníze. Dejte
si rozhodně pozor na prochladnutí, neb planeta přeje
angínám a zánětům krku. Stresu a přepracovanosti se
vyhnete pravidelným odpočinkem a dostatečným množstvím
spánku. Díky tranzitu Venuše budete věnovat více času
svému zevnějšku. Pocítíte uspokojení z práce, ale zároveň
dokážete příjemně využít volný čas. Tento tranzit může
znamenat nějaký flirt, je možné že i na pracovišti. Anebo se
nějaký románek bude dál příznivě rozvíjet. Budete muset
použít svých diplomatických schopností, abyste vyřešili
nějaké pracovní spory mezi svými spolupracovníky, kolegy.
Stabilizuje, zlepší se vaše zdraví. Luna vstoupí do vašeho
znamení 24.8. setrvá zde do 26.8. To vám dá ve větší míře
zdvořilost, laskavost, přívětivost,budete cítit potřebu klidu a
jistoty. U některých jedinců se může objevit umíněnost,
sobectví, touha po majetku. Dny nejsou vhodné pro velké a
náhlé změny, zvláště finanční. Ale naopak jsou vhodné pro
dlouhodobá, ale promyšlená rozhodnutí... Díky tranzitu
planety Jupiter budete občas odolávat lenosti, svádět vás to
bude i k výstřednostem a k přejídání. To si ohlídejte mohou se totiž nastřádat nějaké vaše dietní prohřešky a
patřičné orgány začnou protestovat. Ale na stranu druhou,
Jupiter přeje povýšení, zvýšení platu, budete mít i tendence
ke spořivosti, hospodárnosti, důkladnosti.
Blíženci (21.5 - 21.6)
Třetí znamení zvěrokruhu, proměnlivé vzdušné. Vládu
drží Merkur - polarita Yang1.8. bude Luna ještě ve vašem
znamení,a opět se vrátí 26.8. - 28.8. To u vás aktivuje
neklid, zvědavost, roztěkanost, sklon dělat mnoho věcí
najednou. Budou to hektické dny. Člověk se stává
neposedným, neklidným a poněkud nervním, puntičkářským.
Aktivováno je myšlení, ale současně budete mít tendenci
tříštit svoji energii. Je to vhodná doba pro počátek věcí
rychlého spádu, krátkodobého charakteru, výlety,
bankovnictví, korespondenci, podpisy smluv. Zdravotně

budou citlivější plíce, ruce a pohrudnice. Venuše vás
povede tak, že budete vždy v pravý čas na správném místě.
Pocítíte radost, hravost a štěstí, chuť k tvorbě, zábavě či
milostným záležitostem. Dokážete hladce tvořit a dobře
organizovat, projevovat se tvůrčím způsobem, a také budete
více myslet na děti. Ale bude to opět Venuše, která způsobí,
že vaše touha po zábavě (i té milostné) bude až přehnaná
stejně jako související výdaje. Díky Jupiteru je toto období
vhodné nejen pro promyšlené investice a spekulaci, ale také
pro sázení a koupi losů!!! Budete mít dobré nápady, ale v
případě, že se budete vrhat do akcí bez rozmyšlení,
promarníte výhodnou příležitost. Tranzit planety Mars vás
donutí k určité introspekci, inventuře toho, čeho bylo
dosaženo, a to bude mít za následek , že budete pociťovat
určitou nespokojenost, frustraci. Bude nutné najít příčinu
vašeho hněvu a nedivte se, když se budete muset v
myšlenkách vrátit hodně nazpět. Je také možné, že vám do
života vstoupí osoba, která vám nebude lhostejná, a tím se
odstartuje tajný milostný poměr. Takže se nedivte, když se
stanete "obětí" pomluv, nebo nějakých intrik, nebo zažijete
nějaký konflikt.
Rak (22.6 - 22.7)
Čtvrté znamení zvěrokruhu, základní vodní. Vládce
Luna - polarita Yin. Milí Raci !Saturn 16.7. opustil vaše
znamení a tranzitoval do následného znamení Lva. Pocítíte
úlevu, neb už vás nebude přímo brzdit ani omezovat, ale to
si budete muset ještě chvilku počkat, neb nyní je ve vašem
druhém domě,a díky tomu by u vás mohly nastat určité
finanční potíže. Proto v jakýchkoliv záležitostech ohledně
financí bude nutná obezřetnost, opatrnost, hrejte na jistotu
a nepouštějte se do riskantních podniků. Nezapomínejte na
to a nenechte se příliš svým optimismem omámit. Dále pro
vás bude nutné nalézt rovnováhu mezi materiálními a
nemateriálními hodnotami, vyplývajícími např. ze vztahů z
blízkými lidmi. Mějte na paměti, že peníze a majetek nejsou
všechno. Luna tranzituje vašim znamení od 1.8. - 4.8. a
28.8. - 31.8. Takže počítejte s tím, že bude citlivější vaše
nervová soustava, budete velmi lehce ovlivnitelní. Podnítí
ve vás větší vnímavost, citlivost, náladovost. Oslabí se
vášeň, ale naopak citový vztah k domovu a rodině bude
velmi silný. Zdravotně - citlivější žaludek. Okolo 15.8.
budete mít "emocionální ponor". K vaší potřebě
sebeprosazení se přidává citlivost i touha. S náladovostí
nijak neuspějete a nějakou tu žárlivost také nepřikrmujte.
Otázky sexu a citů budou citlivé. Ve finanční otázce vám od
poloviny měsíce začne pomáhat Merkur. Dostanete dobrý
nápad v souvislosti s plánovaným finančním ziskem. Je
celkem dobré nechat si třeba i poradit či nápad odsouhlasit
někým zkušenějším, koneckonců budete mít náladu o tom
často mluvit. Venuši způsobí, že začnete pociťovat zvýšený
zájem o úpravnost a útulnost svého domova.
Lev (23.7 - 22.8)
Páté znamení zvěrokruhu, fixní ohnivé. Vládne Slunce polarita Yang. Čeká vás klidný a pohodový měsíc. Polepšíte
si finančně! Luna vstoupí do vašeho znamení 4.8. a setrvá
zde do 6.8. vrátí se ještě 31.8. V těchto dnech zatoužíte po
lichotkách, ale taky po dobrodružství. Připravte se na to, že
city a emoce budete víc než jindy dávat najevo,předvádět
se, ukazovat. Budete mít velkou touhu po rozkoši, po
druhém pohlaví. No a jste Lvi, takže budete dávat najevo i
svou moc. Ohlídejte si svoje city a tendence vyjadřovat se
silně dramaticky, přepjatě. Od poloviny měsíce vám to díky
Merkuru začne neuvěřitelně pálit. Dokážete zajímavě a
poutavě sdělovat své názory a poznatky. Budete v tento čas
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pravděpodobně rychlí a přímí, dobře se vám bude uvažovat.
Nemělo by vás překvapit, jestliže se vám třeba zachce
zúčastnit se nějakého IQ testu, kvízové soutěže nebo
alespoň luštit kdejakou křížovku. Ale budete mít tolik
energie, že vaše impulzivita by mohla být špatným rádcem.
Dopisy před odesláním raději dvakrát zkontrolujte, jinak se
za pár dnů nestačíte divit! Díky Venuši vaše komunikace s
okolním světem bude zřejmě laděna optimisticky, přátelsky
a laskavě. Můžete se pouštět do čtení i psaní milostné
korespondence apod. a třeba budete mít chuť podnikat
nějaké cesty v okolí. Optimismus pro kontakty milostné,
příbuzenské, sousedské, studijní, snad i obchodní. Takto
postavená Venuše zvýrazňuje vztah s dcerami, atd. A vůbec
se nedivte, když vám poskočí srdíčko při setkání s osobou,
ke které jste do této doby chovali pouze přátelství. Milí Lvi,
prožijete krásný milostný románek !
Panna (23.8 - 23.9)
Šesté znamení zvěrokruhu, proměnlivé zemské. Vládcem
je Merkur – Yin. Díky tranzitu Saturna jste vkročili na dva
roky do mírně "nejistého" období. Ale vězte, je to pouze váš
subjektivní pocit. Saturn vám pouze připomíná to, co jste
zanedbali a co musíte dokončit. Dostanete se do kontaktu s
duchovnem a ezoterikou, s tajemnem. Budete unikat do
Vašeho vnitřního světa a znovu hledat své místo v životě.
Patrně omezíte styky s některými lidmi na minimum,
všeobecně, budete spíš hledat samotu. Váš zájem se spíše
soustředí na lidi, které jste až to této doby ignorovali. Jedná
se o dlouhodobý tranzit, tak se změnám nebraňte, naopak,
vyjděte Saturnovi vstříc. V první polovině měsíce buďte
opatrní při cestování, řádně si kontrolujte spoje,jinak se
dočkáte nějaké nemilé příhody. Dávejte si taky pozor na to
co píšete a říkáte, můžete se totiž dopustit nějakého trapasu
nebo omylu. Luna na vás bude mít vliv díky tranzitu vašim
znamením od 6.8. do 9.8. Takže pokud máte nějaké resty,
tyto dny jsou vhodné k jejich dořešení. Ale na druhou
stranu vzroste vaše pečlivost ještě víc než je obvyklé,vše
budete podrobovat pečlivé analýze, zvýší se vaše schopnost
vnímat maličkosti, detaily /prkotiny/ alias pro strom
nebudete vidět les. Ale pokud studujete, budete si snadněji
pamatovat cokoliv. Venuše tranzituje vašim znamením do
17.8. a bude na vás působit rozporuplně. Na straně jedné se
budete cítit vyrovnanější víc než jindy, dodá vám charisma.
Na straně druhé vás může vést k potlačování citů, jejich
přehnané analýze. Může způsobovat pocity opuštěnosti a
frustrace. Nenechte se ovládnout negativní energií a
usmívejte se na lidi ve vašem okolí. Díky Merkuru budete
náchylní k zahloubání se a přicházení na kloub
nejrůznějším věcem. Nedokážete pominout detaily, a ty se
ukáží být velmi důležitými. Možná se v tento čas budete
chtít angažovat v nějakých záležitostech, o kterých se
veřejně příliš nemluví.
Váhy (24.9 - 23.10)
Sedmé znamení zvěrokruhu, základní vzdušné. Toto
znamení je ovládáno Venuší - polarita Yang. Budete cítit
uklidnění v samotě. Je zde předpoklad, že pocítíte milostné
vzplanutí, které ovšem zatím nemůžete či nemíníte projevit.
Někteří zrozenci budou pěstovat tajný milostný vztah. Nebo
naopak váš vztah by mohl být nějakým způsobem narušován
či znemožňován. Z divných nálad a problémů Vám pomůže
Luna která bude ve vašem znamení 9.8.-11.8. To vám dá cit
pro spravedlnost, budete schopni víc než jindy uzavírat
kompromisy. Díky Luně budete mít i kultivovanější emoce a
silně pocítíte potřebu vztahu - budou vás velmi lákat osoby

druhého pohlaví. V těchto dnech vás bude nejvíc
zaměstnávat téma partnerství a vztahů. Merkur vám
pomůže, a vaše dřívější nápady začnou přinášet své ovoce
a také je dokážete dobře přizpůsobovat potřebám vaší
kariéry či vašich plánů. Vaše myšlenky budou důkladné a
podpory hodné. Podniknete nějaké pracovní cesty, při nichž
zúročíte své vyjadřovací schopnosti. Od 17.8. bude Venuše
ve vašem znamení. Díky tomu láska a city vůbec se u vás
dostanou do popředí. Stoupne vaše sebedůvěra. Sice
nezaručuje u svazků vzniklých v tomto období věrnost až za
hrob, ale rozhodně přeje rafinovanosti a vzrušení v lásce a
milování. Na mysl vám budou přicházet zejména záležitosti
porozumění a lásky, harmonie ve vztazích i k okolí. Pokud
se chystáte k podpisu smlouvy, toto období je velmi
příznivé. Tak toho využijte.
Štír (24.10 - 22.11)
Osmé znamení zvěrokruhu, fixní vodní. Vládcem
znamení je Pluto, spoluvládce Mars - polarita Yin. Z kraje
měsíce vás zaskočí nějaká nepříjemnost či nejasnost. Velmi
citlivá bude pro vás oblast lásky a sexu. Koneckonců
nemusí být vždy vše podle vás a pokud doteď ustupovali jen
ti druzí, asi je řada na vás. Aspekt vám bude komplikovat
jak myšlení, tak mohou nastat problémy v dopravě nebo v
přenosu informací. Bude značně narušovat jakékoliv
intelektuální plány a vyvolávat pesimismus. Okolo 15.8.
buďte velmi obezřetní, neb daný aspekt přeje reklamě a
pomáhá ovlivňovat druhé,přesvědčovat veřejnost, což je
dvojsečné, neb i vás by mohl někdo ovlivnit, a následně k
něčemu "ukecat" ! !! Přeje nezávislému, rychlému myšlení,
umožňuje přesvědčovat druhé. Od 11.8. do 13.8. bude Luna
ve vašem znamení. Což u vás aktivuje smyslnost,
impulsivnost, ale i hádavost a pomstychtivost. V těchto
dnech se ve větší míře projeví i touha po moci a žárlivost.
Své okolí se budete snažit mít pod palcem, jako by šlo o
život. Větší sklon ke kritickému a podezřívavému jednání,
zvláště jde-li o peníze. Zvýšená citlivost a zranitelnost.
Vzroste váš zájem o tajné a skryté věci, ale také ve velké
míře o sexualitu - budete daleko víc náruživější, smyslnější.
Druhá polovina měsíce vám půjde na ruku. Budete
vynalézaví a myšlenky k vám budou přicházet přesně tak,
jak budete potřebovat. Další tranzit nahrává tajným
milostným vztahům. Prospívá i všemu, co vzniká tajně, v
"zákulisí".
Střelec (23.11 - 21.12)
Deváté znamení zvěrokruhu, proměnlivé ohnivé.
Vládcem je Jupiter - polarita Yang. Zkraje měsíce si
nezapomeňte vsadit, nebo koupit los. Patrně se vám vrátí do
života člověk, se kterým jste už nepočítali. Hvězdy vám
přejí, budete se cítit ve skvělé formě a budete přímo
překypovat podnikatelským duchem. Snažte se z tohoto
vlivu vytěžit maximum. Jupiter vám bude i nadále přihrávat
četné výhodné příležitosti a otevírat před vámi dveře všemi
směry. Úspěšná jednání, dobré investice, urovnání
mezilidských vztahů. Tato doba přinese výhodné známosti.
Mnozí pod tímto vlivem uzavírají sňatek, nebo dosahují
životní kariéry. Budete mít radost ze života, intenzivní
duchovní zážitky, úspěch a postup v povolání, výhodné
smlouvy, dobré soudní rozhodnutí,... Je to období, ve
kterém vám Jupiter pomůže vypořádat se s problémy z
předešlých období. Od 13.8. do 16.8. bude Luna ve vašem
znamení. To ve vás rozpoutá množství vznešených a
idealistických citů, optimismus, intuitivní myšlení, ale taky
naivitu a sklon k přehánění. Zvýší se vaše touha vymanit se
ze všednosti a nedokonalosti. Jste Střelci, takže se nikdy
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nenudíte, a tyto dny vám půjdou k duhu. Budete mít daleko
větší chuť cestovat. Tranzit Venuše naznačuje, že by jste
mohli prožít milostný flirt, který splní vaše sny a touhy. Je
to také výborný tranzit pro práci s veřejností, protože se
vám bude dostávat dobrého přijetí. Ale buďte opatrní, neb
se může stát díky euforii, že nedokážete rozlišit mezi
přátelstvím a láskou, případně odlišit využívání. Mohla by
také vzrůst žárlivost a neodpovědnost.
Kozoroh (22.12 - 20.1)
Desáté znamení zvěrokruhu, základní zemské. Vládcem
je Saturn - polarita Yin. Hned zkraje měsíce buďte velmi
opatrní. Dají se čekat nesnáze a nehody, proto bude dobré
se vyhnout sportování, a dávat si pozor, neb hrozí
zlomeniny. Může se ve vás probudit síla k akcím, na které
jste se dříve cítili slabí, můžete být vyprovokováni k
něčemu, co jste udělat nechtěli. Aspekt se pokusí také zanést
chlad do vašich vztahů. Postupně se situace bude
uklidňovat, a okolo 15.8. můžete začít jásat. Merkur i
Venuše vám otevřou dveře k úspěchu, dostanete šanci i
prostor uspořádat finance. Prohloubíte své vztahy a dojdete
k pochopení ve věcech, o kterých obvykle nemluvíte. Luna
bude tranzitovat ve vašem znamení od 16.8. - 18.8. Do
spektra vašich aktivit se dostane do popředí zaměstnání,
obchod, práce, kariéra. Budete mít větší tendence k
pesimismu a nespokojenosti, ale bezdůvodně. Pokud si to
neuhlídáte, budete své nejbližší zraňovat, protože se u vás
objeví citový chlad, nedostatek komunikace, odtažitost a
únava. Ale na stranu druhou, pokud chystáte nějakou
transakci s realitami,nebo zahájení důležitých projektů,
jsou to ideální dny. Mars se postará, že budete mít hodně
energie a milostných nálad, vášně. Pro některé zrozence to
znamená naplnění touhy po potomstvu. Budete se cítit
sebevědomější, tvořivější, samostatnější. A někteří z vás
budou zaskočeni navázáním romantického intimního
vztahu!
Vodnář (21.1 - 18.2)
Jedenácté znamení zvěrokruhu, fixní vzdušné. Vládu
drží Uran , spoluvládce je Saturn - polarita Yang.
Retrográdní Merkur vám ještě zkraje měsíce může pěkně
zatopit. Pocítíte neporozumění sobě i jiným. Může dojít i k
podpisu nevýhodné smlouvy a také k pomluvám. Při
jednáních se může projevit nepříjemné napětí a vyústit v
omyly. Existuje ohromné množství nedorozumění :tento
tranzit může prověřit vaše cestovní plány, partnerské
vztahy,smlouvy. Proto si pečlivě plánujte a prověřujte vše v
případě cestování, snažte se nevyjednávat, nepodepisujte
žádné smlouvy. Po 15.8. se zlepší vaše komunikace v
partnerských vztazích. Intuice vás povede k nějaké výhodné
finanční transakci nebo k podpisu nějaké výhodné smlouvy.
Nenechte se nikým ovlivnit a prosazujte svoje zájmy. Od
18.8. do 20.8. bude Luna ve vašem znamení. To u vás ve
větší míře aktivuje zdvořilost, družnost, idealismus, zájem o
vše zvláštní. Ale v těchto dnech si dávejte pozor, může se
objevit například citový odstup. Proto v tomto období
nevstupujte do jednání s nadřízenými, ale ani neplánujte
setkání s přáteli. Budete mít totiž sklony zaujímat postoje
velice osobní a pudové. City a nálady budou příliš silné a
proměnlivé, nedokážete udržet odstup od situací. Snažte se
síly nasazovat cílevědomě a promyšleně,ale zbytečně se
neangažujte! Může se objevit zdravotní problém - křečové
žíly a unavené oči. Díky Venuši budete mít pocit, že díky
lásce jste získali nový pohled na život,bude to pro vás
nebývalý citový rozmach.
Ryby (19.2 - 20.3)

Dvanácté znamení zvěrokruhu, proměnlivé vodní. Vládu
drží Neptun, spoluvládce je Jupiter - polarita Yin. Milé
Rybky! I vám bude ještě do 15.8. retrográdní Merkur
trošku komplikovat život. Takže zachovejte chladnou hlavu,
jen tak se vyhnete konfliktům s lidmi ve vašem okolí. Budete
mít i tendenci posouvat práci až na nejzazší datum, a tak by
se mohlo stát, že nějaký termín prošvihnete. Po 15.8. se
vám bude velmi dobře dařit naplánovat si každodenní
činnosti. Některé zrozence čeká v této době nějaké vyšetření
(třeba kvůli řidičskému průkazu, cestě do ciziny apod.).
Luna vstoupí do vašeho znamení 20.8. a setrvá zde do 22.8.
To u vás zdůrazní vaši pohostinnost. Ale také subjektivní
vnímání okolí, sklony k mysticismu, spiritismu, duchovnu.
V praktických věcech zavládne nejistota a nedůvěra, malý
chaos. Tyto dny přejí ukončení rozdělané práce, je to
vhodná doba i pro styk s advokáty. Zdravotně se mohou
ozývat partie podbřišku, nohou a zdravotně narušené plíce.
Díky tranzitu Venuše pocítíte hlubší propojení lásky a sexu.
Hledání jistoty v partnerských vztazích, živočišnost,
sexuální zaměření, vysoká smyslnost. Zlepší se i vaše
finanční situace. Jako vždy - Luna vás trošku odpoutá od
reality, takže na začátku odhodíte některé povinnosti
stranou a budete "rozjímat a snít". Ale bude to opět Luna,
která vás nasměruje k rafinovaným únikům od problémů,
podpoří vás vaše intuice a náhody, a vy se ze všeho jako
vždy vyvlíknete. Ale na to jste si přece milé rybky, už dávno
zvykly.
Vypracovala Naďa Šmídová, telefon 603 422 219
e-mail: NADAMAGIC.@seznam.cz
astrologickeporadenstvi@atlas.cz
http://nadasmidova.webpark.cz/
http://www.webpark.cz/nadasmidova

Má někdo starší čísla Hlasů z
Kvíčerova?
Myslel jsem si, že zjistit datum prvního vydání Hlasů
z Kvíčerova bude snadná záležitost. Ale opak je pravdou.
Co se ovšem podařilo, je získání vydání Hlasů z Kvíčerova
z let 1930,1934,1935, 1937 a asi z roku 1929. Tato čísla
byla v archivu v knihovně. Nemá náhodou někdo ještě
starší čísla? Pokud ano, prosím o zapůjčení. Okopíroval
bych je a v pořádku vrátil.
Předem děkuje Petr Scholz

V last ivědn é okén ko
Několik poznámek k minulému
Vlastivědnému okénku

Dva článečky, které v minulém čísle Polického
měsíčníku uveřejnil pan František Janeček, si zaslouží
drobného upřesnění.
Sloupek „Za významnými rodáky Police nad Metují a
Policka“ uvádí jako den narození polického regionálního
spisovatele Antonína Krtičky datum 17. 6. 1880. Bohužel to
není pravda: Antonín Krtička se narodil již o rok dříve, tedy
17. června 1879! Již předtím na to upozornila bývalá
ředitelka Městské knihovny paní Marcela Machová (viz
např. Polický měsíčník 6/1999 nebo sborník Rodným
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krajem 19/1999), přesvědčil jsem se o tom sám pohledem
do matriky polické farnosti. Jak je vidět, má omyl dr.
Stanislava Brandejse v jeho „Knize o Polici nad Metují a
Policku“ skutečně tuhý kořínek – zkrátka 125. výročí
narození Antonína Krtičky se konalo již loni! Pro doplnění
a zajímavost ještě uvádím, že se Antonín Krtička narodil ve
Žďáře v čp. 18 jako syn Jana Krtičky a Kristiny, rozené
Müllerové z Maršova. Její bratr byl akademický malíř
František Müller v letech 1852–1854 studoval malířskou
akademii v Mnichově a pak se usadil v Chrudimi. Kromě
portrétů namaloval i četné kostelní obrazy, v Polici je
autorem obrazu na oltáři Bolestné Matky Boží v evangelní
postranní lodi místního chrámu.
Stejně tak je to i s dalším článkem „Pánova cesta“
z pera Rudolfa Provazníka, převzatého z regionálního tisku
„Broumovsko“ (roč. 1947). Článek sám je směsí tehdejšího
historického poznání a reflexí známé Krtičkovy povídky
stejného názvu ze sbírky „Z královského hvozdu“. Dnes
však již víme, že to tenkrát bylo trochu jinak. Snad by bylo
vhodné, pokud se takovéto reminiscence znovu publikují,
opatřit je alespoň krátkým vysvětlením. O tom jak se to
tehdy událo, napsal již náchodský vikář P. Norbert Josef
Zeman (viz „Třicetiletá válka očima turisty“ – Náš čas
4/2001), pokusil jsem se o to i já („Selendrův sloup“ – PM
10/2002). Tak tedy ještě jednou krátce a stručně: na tzv.
Selenderově sloupu je vyznačen letopočet 1617, sloup dal
postavit (ještě v „předbělohorské době“ břevnovský opat
Wolfgang na polickém náměstí (to dokládá i jeho erb na
podstavci – není to však žádná ruka s důtkami, hrozící na
zlé Broumováky). Známé broumovské události se staly až
roku 1619 (!) a opat, protože již předtím byl vypovězen
z Čech, odešel z Broumova do moravského Domašova přes
cisterciácké kláštery ve Vartě a Kamenci ve Slezsku –
nikoli tedy přes Polici (!). Je tedy útěk opata Selendera
zimní zavátou „Pánovou cestou“ přes Stěny (s vydatnou
pomocí synka dřevaře Vacka) jen romantickou pověstí bez
historického podkladu, stejně jako pověst o Selenderově
sloupu, postaveného „mým věrným Polickým“, stojící dnes
před děkanským kostelem. Ta pověst málem vešla do
podvědomí polického obyvatelstva jako historická pravda –
o což se „zasloužil“ ve velké míře právě Antonín Krtička.
Miroslav Pichl

Tomkův příchod do Police
nad Metují (J. Z. - Dle Pamětí).

Z časopisu Broumovsko, březen 1947, vybral a stylisticky
upravil František Janeček
15. srpna 1835, právě na polickou pouť, přišel
sedmnáctiletý W. W. Tomek, který skončil nedávno druhý
rok filozofických studií v Praze, do Police. Povolal ho sem
ředitel polického panství Josef Daňa, aby přiučoval
jedenáctiletého synka Lojzíčka, žáčka broumovského
gymnázia.
Cesta z Hradce do Náchoda dostavníkem trvala od šesté
hodiny ráno do jedné po poledni. Odtud vydal se mladý
student do Police pěšky. Avšak velmi silná bouřka jej
zdržela tak, že došel jen k dřevíčské hospodě na Střezině,
kde se vyspal dle tehdejšího zalíbení na seně na půdě kůlny.
Ve čtyři hodiny ráno vyšlápl se dvěma košťatáři, kteří vezli
„zboží“ na trakařích do Police. Protože šli, ač kratší cestou
podle Metuje, příliš zdlouhavě, došli do Police teprve po 6.
hod. ráno.

Příbytek p. direktora byl v celé polovici severního traktu
klášterní budovy. V pokoji zvaném „Oratorium“ zahleděl se
ponejprv do tváře třináctiletého děvčátka bílého čílka,
růžových tvářiček, modrých oček a líbezného nevinného,
přitom trochu čtveračivého vzezření. Byla to, totiž měla
být, jeho budoucí družka Liduška.
Chotí jeho se stala teprve 28. června 1847, při čemž
dobrý druh Tomkův K. Havlíček byl mládencem a
družičkou její sestra Fanynka.
Od r. 1835 do své smrti 1905, tedy po celých 70 let
zůstal věren Polici a jejímu okolí. Souviselo to s rysem jeho
povahy, zůstat věren lidem, místům, zvykům, v nichž se mu
dobře zalíbilo a tento někdy až úzkoprsý konzervatismus
dochoval do pozdního stáří.
V Polici přilnul nejoddaněji k P. Bas ilu Jedličkovi,
kaplanu, napotom bezděkovskému a martínkovickému
faráři a také k polickému učiteli a regenschorimu Ant.
Hausmannovi, jehož měl jako věrného společníka a
průvodčího na všech cestách. V Broumově našel v opatovi
J. N. Rotterovi vzácného přítele, hostitele i mecenáše, který
mu umožňoval při každé příležitosti studia v bohatém
klášterním archivu. Tomkův na události bohatý život je
vypsán v jeho Pamětech (280), počínajících vzpomínkami
od útlého mládí do jeho sedmdesátky (1818 – 1888).
Tomkovy Paměti jsou přebohatým dokladem národního,
kulturního, politického dění uvedených let. Ač jsou psány
místy velmi úsečně a suše, vynikají spolehlivostí dat,
nezkreslují události a nenechávají čtenáře na pochybách,
jaké bylo subjektivní hledisko autorovo k událostem a
osobnostem. To je jejich velká přednost. Ve smyslu užším
pro náš a sousední kraj je jejich význam v tom, že ukazují,
jak se vyvíjel společenský život malého městečka v 19.
století, zvláště jaký byl poměr mezi řádovým kněžstvem,
panským úřednictvem a měšťanstvem, profesory a vyšším
státním úřednictvem v té době. Méně pozornosti věnuje
sociálnímu pozadí pracujícího lidu venkovského i selského.

První výlety do skal

První přátelství navázal Tomek s bývalým spolužákem
Pášmou, synem vinárníka z Police. Byl to průpravný výlet
na Ostaš, z něhož byl krásný pohled na ves Dědový(ou) se
strany půlnoční. Pášma cvičil ho potom ve skákání po
skalách, které mu velmi zatěžko přicházelo. Skončilo to
nehodou, že si hodně roztrhal jediné kalhoty, které měl
s sebou v Polici.
Na štěstí mu, když večer již za tmy přišli domů, byl
právě přinesl posel z Hradce druhé, nové, které již dříve tak
žádostivě očekával.
Výlet na Hvězdu 21. srpna 1835 popisuje: Hned
druhého dne po učení šli jsme s Pášmou na Hvězdu, to jest
místo na hřebenu pohoří, dělícího panství polické od
broumovského, přes které jde obyčejná starodávná pěší
cesta z Police do Broumova. Místo bylo tehdy ještě celé
porostlé dosti vysokým a hustým lesem a na skále, nad
pěšinou spouštějící se dolů k broumovské straně, stála
toliko kaplička, stavěná v podobě hvězdy, která byla tehdy
uvnitř
docela
zpustlá
následkem
josefínského
kosteloborství. Za kapličkou bylo tehdy ještě nízké
neobezděné místo k vyhlídce ze skály. (Pozn. Se stavbou
myslivny a restaurace Hvězda začalo se teprve po 20 letech,
r. 1855). Je to ve svém způsobu zvláštní čarokrásný
obrázek, který se tu naskytuje, lemovaný zpředu táhlým
lesem pod nohama a vzadu lesnatými pomezními vrchy,
v prostředku město Broumov a ze všech stran dlouhé
vesnice krajiny broumovské, tu zas lesíky, tu rybníky a pole
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i luka ve velké rozmanitosti barev, která se mnoho mění
rozličným osvětlením, zvláště pak stkví se při slunci
západním.
Při příští vycházce na Hvězdu s paní direktorovou,
Pepíčkem, Lojzíčkem i děvčaty, též se zásobami potravin se
v lese vařila káva a pekly se brambory.

130 let železnice
Choceň – Broumov
…dokončení z minulého čísla

Společnost StEG zřídila v Borohrádku vlastní pilu na
výrobu stavebního dřeva a pražců (a jejich impregnaci), pro
přepravu zeminy, kamene a ostatního materiálu byla v trase
budoucí dráhy pokládána úzkokolejná dráha po které
jezdilo 7 malých lokomotiv. Rozběh prací na jaře 1874 byl
sice narušen hrozbou stávky dělníků, kteří si stěžovali na
šizení na mzdách a na lichvu kantýnských, ale rázný
Serrésův zákrok, kterým si na stavební firmě vynutil
okamžité propuštění jednoho políra a dvou kantýnských,
představoval účinnou výstrahu. Na stavbě trati také působili
dozorčí inženýři, kteří byli oprávněni ze zjištěných
nedostatků vyvozovat okamžité závěry. Protože se nikdy
nevědělo, kde se znenadání objeví, nebylo radno si
s porušováním stavebních norem vůbec zahrávat. Zvláště
náročné úseky, stavebně i finančně, byly v části Borohrádek
– Týniště, kde trať procházela bažinatým úsekem (u Tiché
Orlice a Albrechtic – překročení nákladů o 97.000 zl.),
v úseku mezi Vysokovem, Václavicemi a Starkočí (zde
geologicky nedostatečně prozkoumaný terén způsobil až
čtyřměsíční zpoždění prací a navýšení plánovaných nákladů
o 126.500 zl.) a rovněž mezi Českou Metují a Březovou.
Zde bylo nutno vykonat rozsáhlé zemní práce a plánované
stavební náklady byly překročeny o 187.000 zlatých. Na
dochovaných fotografiích, dokumentujících zemní práce ve
skalním zářezu u Dědova, lze spatřit desítky dělníků
s krumpáči; pro ně byla postavena nedaleko odtud pod
budoucím nádražím v České Metuji i prostá dřevěná
kantina – „bouda“. Dnešní hotel „Bouda“ stojí na místě této
dávné stravovny. Stavba železničního tunelu pod
Petrovicemi byla zahájena 26. července 1873, kdy zde byl
postaven přístřešek pro italské dělníky. Vedoucími stavby
tunelu byli Ital ing. Bartolleti a Slovinec ing. Kovačovic.
Proražení železničního tunelu dlouhého 289 metrů bylo
dokončeno 7. května 1874, kdy se tunelem dalo již projít.
Jeho budování bylo tehdy mimořádnou událostí, pozorně
sledovanou místním obyvatelstvem i zvědavci často
z dalekého okolí, zmiňuje se o tom i V. V. Tomek ve svých
„Pamětech“. Současně se v té době na katastru obce
Bezděkov již stavěly budovy polického nádraží. Vzhledem
k příkladné organizaci a užité mechanizaci (např. již
zmíněného systému pomocných nákladních vlaků), byla
celá trať v délce 102 km uvedena do provozu za pouhých
26 měsíců (klobouk dolů!), stavba si bohužel vyžádala i
deset obětí na lidských životech. Trať překonává výškové
rozdíly 210,6 m na jihu a 48 m na severu, přičemž nejvyšší
bod trati je v Bohdašíně ve výšce 500,66 m n. m. Do
kategorie horských drah byl zařazen úsek Police – Březová
(stoupání 14,5 ‰). Trať měla splňovat požadavky pro
rychlost jízdy nejméně 60 km/hod. a pro nápravový tlak 13
tun. Na trati bylo postaveno kromě lokomotivních výtopen
(Choceň, Náchod, Meziměstí), staničních, vodárenských a
skladištních budov i 95 strážních domků, 21 kamenných a

ocelových mostů, 322 propustí a kanálů. Trať křižovalo 108
přejezdů a 81 nadjezdů. Mosty a viadukty, petrovický tunel,
to vše bylo většinou dílem italských dělníků, odborníků,
kteří již předtím prošli stavbami železnic po celém
Rakousku. Mnozí z nich bydleli v pronájmu po vesnicích
(např. v Bezděkově), poznala je i Police, kde rovněž bydleli
a občas přicházeli popovídat si ve své mateřštině s Reginou,
manželkou polického purkmistra Jana Kejdany, rozenou
Italkou. Až do dnešní doby se dochovala i historka
s ošizením italského partafíry, bydlícího v tehdejším
hostinci Ferdinanda Hitschfelda v uličce „Pod jasany“.
Kromě toho byly na hlavních nádražích vybudovány i
nádražní restaurace (Choceň, Týniště, Nové Město n. Met.,
Náchod, Teplice, Meziměstí). Pozoruhodné bylo i to, že pro
stavbu staničních budov bylo opakovaně použito typových
projektů, které bylo možno stavebnicově rozšiřovat. Tato
technologie byla pro tehdejší dobu zcela nová a jedinečná.
Mimořádně unikátní byla i reprezentativní nádražní budova
v Meziměstí, vybavená kancelářemi pro naše i německé
pohraniční úřady, s oddělenými čekárnami, restauracemi,
dvěma velkými konferenčními sály i ojedinělé uspořádání
tamního nádražního kolejiště v podobě tzv. „trianglu“. Již
15. května 1875 projel celou tratí z Chocně do Broumova
první zkušební vlak; kolaudační řízení a další zkušební
jízdy proběhly mezi Chocní a Broumovem ve dnech 2. –
16. 7. 1875 a celá trať a všechna zařízení byly uznány za
schopné provozu. Trať, vybudovaná celkovým nákladem
15 884 450 zlatých, sice úplně hotová nebyla, zejména
nádraží v Meziměstí. Tam došlo k nepříjemným
komplikacím, když bezpečnostní a celní orgány vznesly
požadavky na dodatečné úpravy v takovém rozsahu, že by
termín zahájení provozu musel být odsunut o řadu měsíců
(zde bylo konečné dohody dosaženo až 25. 8. 1874 a
plánovaný stavební náklad byl překročen o 280.000
zlatých), proto tu byl pouze provizorní provoz. Tamní
kolejová spojka východní a severní větve trianglu a
kolejiště dnešního osobního nádraží, včetně trati ke
Starostínu byly dokončeny až 15. 5. 1877.
Slavnostní zahajovací vlak vyjel z Chocně v neděli 25.
července 1875 v 10 hodin. Po všech zastávkách ve stanicích
(stavěl celkem 18x, většinou krátce, jen v Náchodě 10 min.
a v Meziměstí 20 min.) dojel ve 14 hodin 45 minut do
Broumova, kde se podával slavnostní oběd. Pro svoz
čestných hostí, což byli starostové měst a obcí, ležících
podél trati, byl vypraven den předtím vlak opačného směru.
Všichni, stejně jako zástupci pražských úřadů a novinářů,
obdrželi na slavnostní zahajovací jízdu čestnou vstupenku
s vyobrazením choceňského nádraží a broumovského
kláštera. Průvodcem slavnostního vlaku byl sám stavební
ředitel StEG August de Serrés, známý svým
protihabsburským smýšlením, který nejenže úmyslně
nepozval nikoho ze zástupců říšských vídeňských úřadů,
ale téměř všechny své oficiální projevy na stanicích vedl
pouze v českém jazyce. To bylo nakonec klasifikováno jako
zneužití s lavnostní jízdy k vyjádření jeho protiříšských
postojů a vedlo nakonec k jeho pozdějšímu odvolání z čelné
funkce v ředitelství StEG. Nechybělo mnoho, aby jeho
jméno na pomníku stavby na nádraží v Chocni, který uvádí
jména všech čelných funkcionářů společnosti, zmizelo a
bylo nahrazeno rakouským orlem!
Počínaje dnem 26. 7. 1875 vstoupil na trati Choceň –
Broumov v platnost pravidelný jízdní řád. Sestával ze dvou
párů smíšených a dvou párů nákladních vlaků, přičemž
soupravy osobních vlaků, tažené lokomotivami systému
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„Engerth“,
tvořily
čtyři
čtyřnápravové
vozy,
předisponované z hlavní sítě StEG. Z Police odjížděl vlak
ráno v 7.32 do Broumova a v 7.36 do Chocně, odpoledne v
20.28 do Broumova a 19.32 do Chocně. Bez zajímavosti
není ani cena jízdného, která tenkrát nebyla právě malá:
z Chocně do Broumova stál v lístek v nejlevnější III. třídě 2
zlaté 34 krejcarů! Pro porovnání uveďme, že průměrná
mzda tehdejšího dělníka v přádelně Viléma Pellyho byla
cca 8,5 krejcaru za hodinu práce, tzn. že jeho měsíční mzda
při týdenní pracovní době 66 hodin byla asi 23 zlatých. Na
tento výlet by tedy musel pracovat nejméně 28 hodin (tj.
2,5 dne); za 234 krejcarů, které by vydal za jízdenku, by s i
tenkrát mohl koupit skoro 3 kg másla, nebo téměř 50 litrů
mléka, bezmála 3 kopy vajec či 2 centýře brambor!
Železnicí se v listopadu roku 1892 vydal za dcerou do
Broumova i soustružník Alois Beer z Dobrušky, dodnes
známý autor rozsáhlých popisů svých četných cest,
doplněných vlastními ilustracemi. Nastupoval v Pohoří, za
jízdenku do Meziměstí zaplatil 65 krejcarů a cesta vlakem,
kterou popsal, na něho udělala velký dojem. „Vyšedši ven,
slunce rozeslané červánky a paprsky, nimiž jsme se
rozeznávali, rychle vstoupil do vlaku zahřátého. Kamna ve
voze, v němž jsem zasedl, horko sálaly vzdor častému
otvírání průvodčího, jenž přehlížel přistouplé, žádaje
zdvořile vstupenky, které vyskřipoval. Z vozu skýtal se
krásný pohled jak na oblohu nebes báni, tak po zemi krásně
zoranou, stromy posázenou, rozličných předmětů, jež se oku
míhaly. Zvlášť dojímá od Krčína trať až do Bělovsi, pak
průkop u Police a konečně Meziměstí až s Broumovem…
Hronov, městečko, ale nyní několika továrnami oživené,
pustilo moc občanstva, jež se v náš vlak vtěsnalo, kde jsme
tísní ani se ohlídnouti nemohli, jedoucí do Suchdolu
zkoumati zázračnou dívku, když veškeří poutníci vystoupili
v Maršově, bylo jich přes 200 duší, až ze Skalice, Náchoda
atd, pak jsme volně jeli až do Meziměstí, zároveň se slunce
zahalilo v mraky a kouř parostroje kotoučil se při zemi
kolem vlaku.“ Zvláště ho ale zaujalo meziměstské nádraží:
… „v Meziměstí jsme vykročili z vlaku, abychom za půl
hodiny mohli v jiný vlak přestoupiti, který nebyl tak krásný.
Nádraží jest dlouhé, prostranné, polovice jest rakouské a
polovice Prusko. V čekárně jen pro první a druhou třídu,
ale třetí třída tam zajímá většinu, jsou v podlaze tři tratě
mřížované, kudyž teplo vniká, jest moc stolků a stolic, u
nichž většina cestovních se občerstvuje, záchody jsou
mramorem zcementované, kde se s hlazeného mramoru
lehce spláchne, aniž by desky mramorové něco přijaly,
dveře se na obě strany otvírají. V čekárně (der Wartesaal)
jest v boku obrovské zrcadlo, po jehož stranách jsou
pohledy vzácných míst železných tratí v Rakousku, též
v Uhřích, pak porýnská dráha“…
Nutno ještě dodat, že plný provoz na 2,25 km dlouhé
spojce Václavice – Starkoč byl zahájen v sobotu 5. února
1876. Původní plán spojky z Vysokova byl změněn,
protože by v tomto případě musely vlaky jedoucí od
Chocně dvakrát měnit směr jízdy. Bylo to velké vítězství
Serrése, který po vlekoucích se jednáních dokázal
přesvědčit vojenskou správu, aby ustoupila od původního
požadavku bezodklonové přepravy mezi josefovskou
pevností a Broumovskem. K otevření trati z Meziměstí
k říšské hranici u Otovic (13,6 km) došlo dne 26. 7. 1876,
z Meziměstí k říšské hranici u Starostína dne 15. 5. 1877
(6,98 km). Mezinárodní přeprava Broumov – Střední
Stěnava byla zahájena až dne 3. 4. 1899. Společnost StEG
očekávala z dopravy na nové železniční trati z Chocně do

broumovského výběžku velké zisky, nakonec se však
dočkala velkého zklamání. V Německu došlo v důsledku
vnitropolitických změn ke přeměně dopravní politiky a
nová kategorizace železnic, schválená roku 1875, dala
přednost vedení pruských vlaků v co nejdelší trase po svém
území. Dálkové přepravy proto směřovaly v této oblasti
převážně až na hraniční přechod z Mezilesí (Mittelwalde,
dnes Międzylesie/PL) do našeho Lichkova, na Severo–
západní Německou spojující trať Praha – Mittelwalde,
otevřenou roku 1874. Berlínská vláda, která předtím tolikrát
apelovala na vybudování zdejších tratí, vyslovila souhlas se
zahájením mezinárodních přeprav až dne 2. 3. 1877! Na
novou železnici, procházející Broumovskem tak zbyly jen
slabší regionální přepravy. Choceňsko – meziměstská trať
tím ztratila hodně na své důležitosti a prakticky nabyla jen
charakteru vedlejší dráhy. Přesto však záhy všichni v tomto
regionu poznali, že „není dosud žádného vynálezu, který by
do všech oborů lidské práce zasahoval tak jako železnice.
Usnadňujíce a zlevňujíce cestování přispívají železnice
k vyrovnání mzdy pracovní, sbližují konsumenta
s výrobcem, připouštějí dopravu předmětů (zejména
surovin) dříve nemožnou, zamezují přílišné lokální zdražení
četných potřeb životních, pomáhají ke zvelebení
hospodářství polního a zemědělství vůbec, vyrovnávají
rozdíly kastovní, zamezují neb aspoň zmírňují nedostatek
potravin v krajinách neúrodou stižených a pracují tak proti
hladu a jeho následkům, přičiňují velmi mnoho k šíření věd
a umění“…
Nakonec ještě zůstává poslední, dodnes přetřásaná a
živá otázka, proč má Police nad Metují tak vzdálené
nádraží (a především, kdo to zavinil!) a zbývá pokusit se
najít příčiny, proč Police, jak kdysi trefně poznamenal
Alois Jirásek, zůstala „tichým podhorským městem, stranou
železnice“; na rozdíl od Náchoda, Hronova a Broumova,
kde železnice způsobila mohutný rozvoj průmyslu a
následný velký růst těchto měst. Vždyť např. Hronov byl do
té doby jen trochu větší vesnice.
Pravděpodobně od dob, kdy vyšla kniha dr. Stanis lava
Brandejse „Kniha o Polici nad Metují a Policku“ (1940) je
až dodnes u mnohých Poličáků pevně zakotven názor, že
původní návrh trasy projektu železnice Choceň – Broumov
měl zcela jiný směr, který prý nakonec nebyl z mnoha
různých příčin uskutečněn. Jak píše St. Brandejs ve své
knize, „inženýři trasovali nejprve trať od Hronova přes
Žďárky k Nízké Srbské, pak od Kozínka ke Rzu a Lipce a
přes ledhujský katastr za polický hřbitov, kde mělo míti
město Police svou stanici. Definitivní však trasa vedla proti
všemu očekávání údolím Metuje, při čemž byl vybudován
pod Petrovicemi krátký tunel.“ Kdo četl pozorně toto
pojednání od začátku, musí ihned rozpoznat, že se zde
ozývá předběžný pruský návrh trati z roku 1856 (popřípadě
v kombinaci s projektem Schrollovým z r. 1869). Tato
přípojná trať z Josefova do Náchoda měla podle
uvažovaného návrhu pokračovat z Náchoda dále do
Žďárek, pak na Vysokou Srbskou, do Bezděkova a k Polici
nad Metují. Ani v tomto případě by nebylo nádraží přímo v
Polici, ale určitě by nebylo tak daleko, jako je dnes. Odtud
dále měla trať pokračovat k Suchému Dolu, na Slavný
(sic!), Broumovskými stěnami sestoupit do pruského
Wünschelburgu (Hrádku, dnes Radkówa/PL) a dále do
Neurode (Nowe Rudy/PL). Tento ryze teoretický projekt,
mající propojit dráhu SNDVB s Pruskem, tehdy respektoval
členitost terénu jen ve velmi hrubých rysech; dalo by se říci
pouze prstem po mapě. Realizace tohoto krkolomného

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

19
plánu, zvláště v Broumovských stěnách, kde by se trať
musela probít náročným skalnatým terénem, by si zcela
určitě vyžádala prodloužení celé trasy a nákladné řešení
obdobným způsobem, jakým jsou vedeny pověstné
železniční smyčky na horské trati mezi Levínem a Dušníky
v Polsku (doporučuji projet!). Je jen logické, že byl tento
nedomyšlený a v konečném důsledku jistě velmi nákladný
projekt brzy odložen. Zhruba ze stejné doby pocházel i jiný
pruský návrh trati Valbřich – Choceň, která by se připojila
k olomoucko–pražské dráze. Na nepříliš podrobných
mapkách se dá rozpoznat, že od Hronova směřuje trasa této
železnice údolím Ledhujky k Polici a pak se vrací zpět ke
Žďáru, do směru, který zhruba sleduje trasu dnešní trati
údolím Metuje. Jak však již víme, Vídeň tyto návrhy
tenkrát smetla ze stolu. Stanislav Brandejs ve své knize
uvádí i další argumenty. Že polický a broumovský kraj
zastupoval v komitétu dráhy J. Schöffel z Broumova, který
se dal ovlivnit průmyslníkem Suidou z Dědova, aby
železnice byla vedena kolem jeho továrny, že
benediktinskému velkostatku příliš nezáleželo na tom, aby
trať vedla přes její pozemky na Policku a uvádí i nefukčnost
městské rady. Dodnes se občas vyskytnou i málo
hodnověrné zkazky o odporu tehdejších formanů,
obávajících se o své živobytí, kteří prý celý projekt nádraží
v Polici zhatili, či ještě kurióznější pověsti o strachu z
možné exploze kotle lokomotivy ve městě.
Nabízí se zde jednoduchá úvaha. Letmý pohled na
běžnou turistickou mapu nás ihned upozorní, že trasa
železnice, kterou popisuje Stanislav Brandejs ve své knize,
ne snad že by možná nebyla, ale je velmi nepravděpodobná.
Na mapě vidíme, že směr dnešní železnice je od Hronova
veden nejkratším přímým směrem přímo ke státním
hranicím (tehdy pruským), navíc celkem příhodným
terénem, zhruba sledující údolí Metuje a navíc příznivě
využívající sníženinu pohoří Stěn u Bohdašína. Je to
opravdu racionální směr, zvláště vezmeme-li v úvahu, že
tato železniční trať byla uvažovaná jako dopravní tepna
mezinárodního významu; vždyť i petrovický tunel je
projektován pro dvoukolejný provoz. Jak by asi potom
vypadala trasa směřující k Polici úzkým údolím Ledhujky
s mnoha zákrutami, se značným stoupáním, která by se na
dnešní směr někde u Žďáru stejně musela napojit.
Domnívám se, že dědovský továrník Franz Suida, i když
jeho manželkou byla dcera Josefa Schrolla Johana, příliš
lobovat nemusel – trať kolem jeho fabriky by vedla tak jako
tak. Zkazky o nezájmu městské rady v čele s purkmistrem
Janem Kejdanou o nádraží ve městě se z tehdejší doby
přirozeně ozývají. Pozdější nástupce Kejdanův v čele města
Josef Katschner jej označil za „purkmistra povahy slabé“ –
zas tak slabé povahy však zřejmě nebyl, když jej poličtí
měšťané odměnili zlatým prstenem za hájení zájmů města
za prusko–rakouské války roku 1866. Kronikář Josef
Brandejs si své polínko přiložil také, když napsal, že „za
stavby železné dráhy Choceňsko – Broumovské a tedy i
nádraží Polického, které ¾ hodiny od města vzdáleno jest,
aniž by se co pro bližší místo u města Police staral pro
stanici polickou“ – rozuměj Kejdana. Domnívám se, že tak
prosté to zase nebylo. StEG měla svůj projekt trati více
méně hotov již koncem roku 1872, tzv. pochozí a staniční
komise proběhly ve velmi krátké lhůtě, stanovené
ministerstvem obchodu v termínu od 4. 5. do 1. 6. 1873,
takže velká ochota provádět výraznější změny v projektu
z celkem pochopitelných důvodů určitě nebyla. Na celé trati
Choceň – Broumov je dost nádražních budov, které jsou

více či méně vzdáleny od vlastních obcí. Jejich stížnosti
v tomto smyslu byly nejčastěji odbyty argumentem, že
jejich stanice „nejsou příliš vzdáleny, takže překonání této
malé vzdálenosti nebude nijak na překážku zájmům
místním“; obce musely být nakonec rády, že své nádraží, i
když dost vzdálené vůbec mají. Některým obcím se ani to
nepodařilo. Např. žádost obce Lípy (u Borohrádku) o
nádraží byla nekompromisně zamítnuta! Vznik továrního
průmyslu se v Polici skutečně poněkud opozdil, sama
železnice ale nebyla tou hlavní a jedinou příčinou. Továrny
(a velké) stály v jiných místech již z dřívějška a rovněž bez
přispění železnice. Na druhé straně právě tato nová
železnice pomohla do Police dopravit desetitisíce osob,
směřujících do „Šolcova lesa“ za suchodolskými zjeveními,
které do města sebou přinesly i velký a potřebný kapitál. To
nakonec prokázal Vilém Pelly roku 1895 stavbou své
přádelny, kterou mu jistě z velké části zaplatili právě tito
poutníci. Ne jinak než prostřednictvím jeho kořalky.
Nevzdálíme se asi příliš daleko od pravdy s tvrzením, že
pokud bylo rozhodnuto, že polické nádraží bude stát tam
kde stojí dnes, purkmistr Jan Kejdana by je blíže k městu
nepořídil přivést ani kdyby prosil v kleče před celým
představenstvem StEG; na druhé straně, pokud by tenkrát
měla trasa železniční trati vést kolem Police a nádraží stát
třeba přímo ve městě, nezabránila by tomu ani městská
rada, ani tehdejší povozníci, i kdyby se třebas stavěli na
hlavu. Co se tenkrát Polici určitě nejvíce nedostávalo
k prosazení svých zájmů (pokud v tomto případě vůbec
nějaké měla – zápisy z jednání obecního výboru z těchto let
neobsahují ani sebemenší zmínku o železnici), byla
průbojná vrstva podnikatelů, tvrdě prosazující své
ekonomické požadavky. Kdyby tehdy Police měla
podnikatele např. typu Josefa Schrolla, možná (řečeno
s nadsázkou) by vedl železniční tunel až do Police. Zcela
jistě by ale do města vedla železniční odbočka údolím
Ledhujky. Ta se koneckonců nepodařila prosadit ani
později, v roce 1919, kdy městské zastupitelstvo
navrhovalo vybudovat přípojku z nádraží jako elektrickou
dráhu.
Miroslav Pichl

INFORMACE Z DĚKANST VÍ
Čas pouti

Léto je v plném proudu, ale čas je neúprosný a
prázdniny se přehouply do své druhé poloviny.
Letošní letní počasí nebylo zatím příliš příznivé a přeje
spíše turistice než koupání. Ale to se nedá nic dělat. Opět tu
tedy máme měsíc srpen, v němž budeme prožívat jedinou,
zato pro nás významnou, církevní slavnost, a to
Nanebevzetí Panny Marie, kterou naše farnost, ale i celé
město, oslaví poutí. Letos vychází slavnost N.P.M. na
pondělí, pouť však proběhne o víkendu 13. a 14. července.
Na celý víkend připravilo město Police nad Metují bohatý
kulturní program. Pro naši farnost bude středem poutních
oslav slavnostní nedělní mše svatá od 8 hod.
Všichni jsou srdečně zváni. Upozorňujeme na správný
čas večerních bohoslužeb, a to i v době polické pouti,
které se konají od 17.30 hod.
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Kalendárium:
6. srpna 7. srpna 8. srpna 10. srpna 14. srpna 21. srpna 24. srpna 28. srpna 29. srpna 31. srpna 3. září 4. září 8. září -

Svátek Proměnění Páně
19. neděle v mezidobí
Památka sv. Dominika, kněze,
zakladatele řádu dominikánů
Svátek sv. Vavřince, mučedníka
Poutní mše svatá na Slavnost
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
21. neděle v mezidobí
Svátek sv. Bartoloměje
22. neděle v mezidobí
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
22. neděle v mezidobí
Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
23. neděle v mezidobí
Svátek Narození Panny Marie

Případně si telefonicky či osobně dohodnout jiný
termín.
Darovat můžete staré ošacení, lůžkoviny, papír, staré
knihy.
MP

Stavebniny JIPEG Hronov nabízí:
2
sádrokarton
39,-Kč/m ,
2
OSB 3 12 mm 124,-Kč/m
barvy + tónování, fasády, izolace...
prodej a montáž:
Po - So 6.30 - 17.00 hodin
vedle prodejny Plus, tel.: 491 481 843

Pořad bohoslužeb jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.30 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Přejeme všem krásný zbytek léta, krásné dny volna,
všem dětem a mládeži krásný zbytek prázdnin a celému
městu požehnaný čas poutní.
Jan Troutnar

Slovo strážců šatlavy
V předpoutní době Vás oslovujem, jako již tradičně..
Náměstí bude jako vždy přes neděli křepčit, bujaré to
veselí. Doufejmež, že společnými silami v zákonných mezích se
vše odehraje a dobrého konce dočkáme se všichni.
Trpělivosti notnou dávku, těm jež v blízkosti rynku pobývají
a vůdcům vozidel orientační schopnosti popřáti nám dlužno.
Ku pomoci obyvatelstvu budeme k dosažení přes celý
víkend , jak v době denní, tak noční..
Útulek náš, jenž pro psi zaběhlé azyl svůj poskytuje, živí
nyní tři hosty. Mělť by z Vás někdo tento článek čtoucí, o
přítele čtyřnohého zájem, vyhovíme mu..
Přes teplé večery cháska jakási klidu nočního na rynku
nedodržuje, povykuje a jak lapkové nezvedení škodu
všemožnou působí. Vzkazem pak pro ně buď, bude-li někdo při
nezvedeném toť počínání přistižen, zle se mu povede. Pokutu
tučnou z mincí vzácných složiti bude muset a ostuda jíž bude
vláčen, velká se mu vyjeví. Tak psáno jest v patentech
vrchnostenských.
Dobrého počasí pro konání pouti velkolepé, pak sobě
přejme a více radosti, v době kdy už pomalu se s létem loučiti
budeme.
Starostí žádných s lapky a chmatáky pověsti nevalné a
vzhledu obludného, Vám pak přejeme a do měsíce příštího,
hezky sebe opatrujte
Dary pro Diakonii Broumov můžete odevzdávat v
naší kanceláři každou středu v době úředních hodin.

Pozvánka na fotbal
Vážení příznivci polické kopané, naši věrní fandové,
jak je již tradicí, v prvním srpnovém víkendu začíná nový
ročník mistrovských fotbalových utkání dospělých
v krajských soutěžích. Naše A mužstvo zajíždí k prvnímu
utkání do Žacléře. Výsledek tohoto utkání v této chvíli již
známe. První utkání na vlastním hřišti je tradičně na
polickou pouť. Přivítáme pravidelného účastníka soutěže
mužstvo z Kunčic, tamější Bystřian, v čele s jedním
z nejlepších střelců soutěže Doležalem.
V jarní části soutěžního ročníku 2004-2005 se našemu
mužstvu dařilo a patřilo k nejlepším v soutěži. Věřím, že i
v nadcházející podzimní části nového ročníku nás naši
hráči potěší svými výkony, svým přístupem ke hře i svým
sportovním vystupováním a naváží na úspěšné jaro. Za
jarní výsledky bych chtěl touto cestou všem našim hráčům
poděkovat. Udělali nejen nám, činovníkům klubu a
trenérům, ale snad i Vám, našim fandům, hodně radosti.
Vaše spokojenost se ostatně projevila ve vyšší návštěvnosti,
kterou bychom rádi udrželi alespoň na stejné úrovni. A
proto bych velmi rád popřál všem našim hráčům především
zdraví. Z něho plynoucí fotbalový um, vysoké nasazení a
sportovní štěstí. A Vám divákům a příznivcům množství
příjemných a hezkých zážitků při pobytu na hřišti kopané
v Polici nad Metují.
Jménem výboru oddílu kopané při TJ SPARTAK chci
poděkovat všem sponzorům, kteří finančně nebo materiálně
pomáhají zajistit činnost našeho oddílu. Bez Vás všech by
tento nádherný sport, kterým kopaná je, v Polici nemohl
v této míře existovat. Toho jsme si všichni vědomi a budeme
se i nadále snažit sportovní areál nejen udržovat, ale i jej
zlepšovat. Chtěl bych tedy rád vyjádřit přesvědčení, že se
najdou další nadšenci,kteří budou ochotni přiložit ruku
k dílu a pomohou. Očekáváme především Vás mladší, kteří
byste měli postupně převzít vedení a odpovědnost za
kopanou v Polici nad Metují. Velmi rádi Vás mezi sebou
přivítáme.
Za výbor oddílu kopané
Jaroslav Seidlman
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Rozpis fotbalových utkání
TJ SPARTAK POLICE N.M. - podzim 2005
DATUM
So 06. srpna
So 13. srpna
Ne 14. srpna
So 20. srpna
So 20. srpna
So 20. srpna
So 20. srpna
So 27. srpna
So 27. srpna
Ne 28. srpna
Ne 28. srpna
So 03. září
Ne 04. září
Ne 04. září
Ne 04. září
So 10. září
So 10. září
Ne 11. září
Ne 11. září
So 17. září
Ne 18. září
Ne 18. září
So 24. září
So 24. září
Ne 25. září
Ne 25. září
So 01. října
Ne 02. října
Ne 02. října
Ne 02. října
So 08. října
So 08. října
So 08. října
Ne 09. října
So 15. října
So 15. října
Ne 16. října
Ne 16. října
So 22. října
So 22. října
Ne 23. října
So 29. října
Ne 30. října
Ne 30. října
Ne 30. října
Ne 06.listop

M UŽ.
UTKÁN Í
A TJ Baník Žacléř - POLICE
B POLIC E - So V. Jesenice
A POLIC E - SK Bystř. Kunčice
SMŽ SK Třebechovice - POLICE
D So Hejtmánkovice - POLICE
B Loko Meziměstí - POLIC E
A FC N.Hr.Králové - POLIC E
D POLIC E - Ji Machov
B POLIC E - So Zábrodí
SMŽ POLIC E - FC Kostelec n.O.
A POLIC E - Sn Broumov
D POLIC E - SJ Teplice n.M.
SMŽ AFK Hronov - POLIC E
B So Božanov - POLICE
A FC Vrchlabí - POLICE
D So Mezilesí - POLICE
B POLIC E - So Provodov
SMŽ SK Přepychy - POLICE
A POLIC E - FK Chlumec n.C.
B So Mezilesí - POLICE
SMŽ POLIC E - FC Č. Meziříčí
A TJ Č. Kostelec - POLICE
D POLIC E - So Hejtmánkovice
B POLIC E - TJ Č. Kostelec B
SMŽ RSCM Rozkoš - POLIC E
A POLIC E - TJ D.Králové n.L. B
D Ji Machov - POLIC E
SMŽ POLIC E - FC Sp.Rychnov B
B So Stárkov - POLICE
A TJ Jiskra Hořice - POLIC E
SMŽ TJ Baník Vamberk - POLICE
D Sj Teplice n.M - POLIC E
B POLIC E - So Hejtmánkovice
A POLIC E - TJ Lázně Bělohrad
D POLIC E - So Mezilesí
B Ji Machov - POLIC E
SMŽ POLIC E - SK Solnice
A TJ So Černíkovice - POLICE
SMŽ TJ Č.Kostelec - POLICE
B POLIC E - Sj Teplice n.M.
A POLIC E - TJ So Roudnice
D So Hejtmánkovice - POLICE
SMŽ POLIC E - Loko Meziměstí
B So V. Jesenice - POLIC E
A FK Černilov - POLIC E
A POLIC E - TJ Baník Žacléř

ZAČÁTEK
17,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
9,30/11,15 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
9,30/11,15 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
9,30/11,15 hod.
16,00 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
9,30/11,15 hod.
17,00 hod.
16,00 hod.
9,30/11,15 hod.
16,30 hod.
14,15 hod.
16,30 hod.
9,30/11,15 hod.
16,30 hod.
13,45 hod.
9,30/11,15 hod.
16,00 hod.
16,00 hod.
9,30/11,15 hod.
13,45 hod.
16,00 hod.
16,00 hod.
13,15 hod.
15,30 hod.
9,30/11,15 hod.
15,30 hod.
9,30/11,15 hod.
15,30 hod.
15,30 hod.
12,15 hod.
9,30/11,15 hod.
14,30 hod.
14,30 hod.
14,00 hod.

ODJEZD
14,30 hod.

7,45 hod.
13,45 hod.
15,45 hod.
15,00 hod.

8,45 hod.
14,45 hod.
14,30 hod.
13,00 hod.

Prodej a opravy šicích strojů,kol
broušení nůžek, nožů,vrtáků a lišt k rotačním i
bubnovým sekačkám, výroba klíčů k zámkům
vašich bytů a aut
Výro ba cylindrických vložek dle klíče
cylindrických visacích zámků dle klíče
montáže bezpečnostních zámků a štítů
k vašim dveřím
Prodej šicích strojů To yota - 5 let záruka
již od 3.550,-Kč
obnitkovací stroje od
8.990,-Kč

7,00 hod
14,15 hod.
15,00 hod.

7,45 hod.
12,45 hod.
14,45 hod.
13,00 hod.
6,45 hod.
12,45 hod.

14,30 hod.
12,45 hod.
8,15 hod.

11,15 hod.
12,45 hod.
12,30 hod.

VÝKUP STARÉHO NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve,
Přilby vojenské, hasičské
a vše z obou válek.
Dále nábytek a starožitnosti
Petr Vágner
608 103 810

Broumov I/5
491 427 055
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Soukenická 94, 550 01 Broumov II
(směrem k olivětínské Vebě)
te. 491 52 23 07, 603 446 466
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AUTOŠKOLA
FIEDLER, s.r.o.
provádí kurzy k získání

všech skupin řidičského oprávnění
A1,A,B,C,T,E,D
včetně kondičních jízd
školení řidičů-profesní průkazy řidičů
školení pro vysokozdvižné vozíky
informace na tel. čísle:
491 522 877, 777 621 552
http://www.autoskola-fiedler.wz.cz
zahájení kurzu k získání řidičského průkazu

v Broumově
od 15.00 hodin
30. srpna 2005

v Polici n. Metují
od 15.00 hodin
1. září 2005

Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov

MÁTE PROBLÉMY S PŘÍJMEM TV
SIGNÁLU?
Anténní technika Červený Kostelec
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
Inf. též na tel. 0441 / 462 124
Mobil: 602 940731 nonstop

NABÍDKA KRÁTKODOBÉHO UBYTOVÁNÍ
Nabízíme pro vaše známé a turisty ubytování v zařízené
garsoniéře v 1. patře čp. 13 ve Žďáře nad Metují.
K dispozici je vybavený kuch. kout, rozkládací lůžko pro
dvě osoby + přistýlka. Elektrické vytápění.
Bližší informace na tel. 491 543 126.
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PRONÁJEM BYTU
v rodiném domku
Polovinu rodinného
domku čp. 113 ve Žďáru
ned Metují nabízí do
pronájmu paní Monika
Östermanová.
Podmínkou je údržba
okolí domu v době, kdy
majitelka pobývá v SRN.
Obytná plocha bytu cca
60 m2.
Výše nájmu dle dohody
s majitelkou.
Bližší informace na tel.
491 543 126.

VÝKUP STARÉHO NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve,
Přilby vojenské, hasičské
a vše z obou válek.
Dále nábytek a starožitnosti
Petr Vágner
608 103 810

Broumov I/5
491 427 055

Polický měsíčník
vydává město Police nad Metují, IČO 272 949. Obsah je sestavován
z příspěvků občanů - za obsah článku ručí pisatel. Vychází 1x
měsíčně v nákladu 990 ks.
Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98,
tel. 491 541 113, fax 491 541 119,
e-mail: meu@meu-police.cz.,
internetové stránky:
www.meu-police.cz
Registrační číslo: MK ČR E 11974. Cena 5 Kč.
Tisk: TISKÁRNA František MATĚNA Police nad Metují.
Uzávěrka příštího čísla
8. září 2005.
Distribuce 14. září 2005

K Š K stavebn in y s.r.o. n abízejí
Veškerý stavební materiál za zajímavé ceny.
Nově:

PLASTOVÁ OKNA TROCAL
-

TERRANOVA

pětikomorový systém, vyztužený žárově zinkovanými výztuhami
kování ROTO NT
izolační dvojsklo GVB FENESTRA
U = 1,1
tepelná izolace rámů a křídel Uf = 1,2 W/m²K
záruka 5 let
dodávka včetně montáže provedené odbornou firmou
výhodné ceny!

- nátěry, omítky, zateplovací systémy,
- tmely, lepidla, sanační systémy
- výhodné ceny!

Stavebníkům rodinných domů
zdarma cenové kalkulace, individuální přístup,
dopravu zdarma.
Zastavte se, na ceně se určitě domluvíme!
Otevírací doba:

Po:
Út - Pá:

6:30 – 11:30 hod.
6:30 – 15:00 hod.
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KŠK stavebniny s.r.o.
Nádraží ČD
549 54 Police nad Metují
tel.: 491 541 351
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