N ě k d o t o r ád h o r k é

Právě v těchto dnech herci z polického divadelního souboru Kolár dokončují přípravu notoricky známého divadelního (a filmového) kusu.
Fotoreport z jedné ze zkoušek Vám přináší Olda Jenka...
dlužno dodat, že nový kus se má
čile k světu, což nám mimo mikrofon potvrdil i režisér hry. Na
fotografiích je možné vidět nejen
něžnou a krásnější část ansáblu,
ale i sbor drsných chicagských
gangsterů nebo dva nechutně
upocené členy širšího komparsu.
Jaké to tedy bude ve finále každopádně horké!!! Přijďte se
přesvědčit sami!
Heřman Jiří Škop

číslo 10

vydáno 12. října 2005
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cena 5 Kč

1
ZM schválilo pro výkon funkce přísedících Okresního
soudu v Náchodě na další volební období tyto členy - p.M.
Prchala, p.H. Schirla a p. P. Zimu.
* ** *** ***

16. září se uskutečnilo výběrové řízení formou veřejné
zakázky na „Pellyho domy - Centrum celoživotního
vzdělávání“ Nabídky předalo 5 stavebních společností.
KERSON s.r.o. Dobré
40.634 959,- Kč vč. DPH
PRIMA s.r.o. Hr. Králové
41.782 013,- Kč vč. DPH
STAMP s.r.o. Náchod
44.548 208,- Kč vč. DPH
FATO invest s.r.o. Hr. Králové 45.293 444,- Kč vč. DPH
Sdružení A&K s.r.o. Trutnov 46.467 224,- Kč vč. DPH
BSS společná nabídka dvou firem
Vítězem se stala fa KERSON s.r.o. Dobré. Zahájení
stavby včetně předání staveniště se uskuteční v druhé
polovině měsíce října 2005, dokončení je plánováno na
červenec 2007. V ceně není promítnuto vnitřní vybavení, na
které bude vypsáno také výběrové řízení. Výsledky
výběrového řízení byly zaslány k hodnocení a posouzení na
Centrum regionálního rozvoje ČR a pokud bude vše v
pořádku je možno započít se zahájením stavby. Městu byla
na stavbu přidělena dotace z EU ve výši cca 27 mil. Kč.
* ** *** **

Město vypsalo výběrové řízení na „Úpravu parkovišť a
místní komunikace na Hvězdě“, které se uskutečnilo
26.9.2005. Nabídky podaly tři stavební firmy.
STRABAG a.s.
5.275 224,- Kč
NOR Trutnov a.s.
5.622 610,- Kč
MADOS s.r.o.
6.149 891,- Kč
Vítězem byla komisí doporučena fa STRABAG a.s. Na
tuto stavbu město získalo dotaci z programu PHARE 2004
EU ve výši 75%. Zahájení stavby bude ihned po
odsouhlasení MMR a její dokončení srpen 2006.
* ** *** *** **

ZM na svém 4. veřejném zasedání projednalo 16 bodů
usnesení.
Schválilo 1. změnu územního plánu města Police nad
Metují a v souvislosti s touto změnou i vyhlášku o
závazných částech změny č.1 ÚP města Police n. M. Změna
zahrnuje rozšíření ploch pro drobnou výrobu a služby v k.ú.
Radešov (plocha u truhlárny), rozšíření ploch pro
nízkopodlažní bytovou výstavbu v Radešově, funkční
využití pozemků v k.ú. Police nad Metují v parku naproti
hřbitovu ( na občanskou vybavenost), rozšíření ploch pro
nízkopodlažní obytnou výstavbu v k.ú. Hlavňov. Změny
ÚP se řeší na základě potřeb obyvatel a města a doposud se
město řídilo platným ÚP z roku 1999.
ZM schválilo zřízení stálého muzea MERKUR v
prvním patře bývalého SOUz. Firma MERKUR TOYS
předložila městu návrh o zřízení expozice a zároveň
založení veřejně prospěšné společnosti. Město uvedené
prostory poskytne společnosti za symbolické nájemné.
Hlavní myšlenkou zřízení muzea je šíření zájmu o tuto
unikátní českou hračku a neméně důležitý význam hraje
zvyšovaní cestovního ruchu na území města Police nad
Metují.
ZM schválilo vícepráce na opravě komunikace U
Zahrádek ve výši 125 tis. Kč vč. DPH. Při odtěžení spodní
vrstvy stávající komunikace se v hloubce 30 cm objevilo
mokré jílové podlaží, které se muselo odtěžit na pevný
povrch se umísila geotextilie a do výše komunikace se
dosypala drť. Komunikace je dokončena včetně asfaltového
koberce

Firma Delta dokončila rekonstrukci chodníků v ul. Na
Sibiři, pouze v ul. Ostašská zbývá dokončit část chodníku u
křižovatky, kde budou práce pokračovat v roce 2006 z
důvodu úpravy celé křižovatky. Dojde zde k přeložkám inž.
sítí, kanalizace a celkovému rozšíření nájezdu, kde se
počítá s napojením trasy obchvatu.
* ** *** *** ***

Dne 3.10.05 se uskutečnil na radnici 1. kontrolní den
stavby přeložky II/303 (obchvat) v Polici nad Metují. SÚS
Náchod představil dodavatele této stavby, jimiž jsou Stavby
silnic a železnic a.s. Hradec Králové. Stavby vedoucí je p.
ing. B. Kramer. Byl projednán harmonogram prací,
překládka sítí vč. vytyčení. Město vzneslo požadavek na
zkoordinování - parkovací plochy a vjezdy na tyto plochy.
V souvislosti s těmito změnami bude nutné poopravit
dopravní značení trasy přeložky města. Další kontrolní den
se uskuteční 17.10.05.
Zdeněk Kadidlo, starosta

OBČANSKÉ

PRŮKAZY

Oznamujeme občanům, že dne 1. října 2005 vešla
v platnost novela zákona č. 328/199 Sb. (zákon o
občanských průkazech), kde se mění povinnost občanů
zažádat o výměnu občanských průkazů.
O nový OP si nemusí žádat občané, pokud se
narodili před 1.1.1936 a ve svém občanském průkaze
mají platnost OP neomezenou!
Toto neplatí, jestliže nemáte v občanském průkaze
uveden správně svůj osobní stav – tj. např. vdova – vdovec.
Prohlédněte si proto pečlivě své občanské průkazy a
zkontrolujte zejména osobní stav. Jestliže je v OP
nesprávně uvedeno např. „vdaná nebo ženatý“, a přitom
došlo k ovdovění (nebo rozvodu) máte povinnost zažádat s i
o nový občanský průkaz.
Na nový OP potřebujete:
- 1 fotografii
- úmrtní list partnera ( rozsudek o rozvodu)
- žádost vyplníme společně u nás
V případě jakýchkoli pochybností se přijďte poradit
na Městský úřad Police nad Metují, matrika – úřední
dny pondělí a středa 8 – 11.30 a 12.30 – 17 hodin.
Telefon: 491/ 509 990
D. Hambálková, matrikářka

Poděkování
Vážení občané,
děkujeme všem, kteří si udělali čas a vyplnili dotazník o
sociální oblasti ( pečovatelské službě).Nedělali jste to pro
nás, ale pro sebe.Mnoho lidí si stále neuvědomuje, že do
tíživé situace se může někdy dostat každý. V takovém
případě je potřeba zajistit služby rychle a kvalitně.
Vyplněné dotazníky v současné době vyhodnocujeme a
podle zjištěných informací budeme pokračovat dále.
V příštím čísle Polického zpravodaje Vás budeme
informovat o výsledcích ankety.
Pokud ještě někdo má vyplněný dotazník, může ho do
20.10.2005 odevzdat.
Děkujeme.
Komise pro plánování sociálních služeb
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Rozpis lékařů stomatologické
služby na říjen a listopad 2005

Povinnosti provozovatelů malých
stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, na povinnost danou zákonem
č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, §12 odst.1 písm.f, a to
zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření
účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a
kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů
provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a
to nejméně 1x za dva roky, a odstraňovat zjištěné závady;
tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá
paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů
spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého
tepelného výkonu 11 kW. Dodržování této povinnosti bude
podle výše uvedeného zákona kontrolovat Městský úřad
Police nad Metují. Městský úřad také na požádání sdělí
oprávněné osoby, které mohou provádět daná měření,
zjišťování a kontroly.
Ing. Jan Troutnar, ekolog města

Nové vybavení v Pellyho parku
Tento týden vybavilo město dětský koutek Pellyho
parku novým prvkem, a to dřevěným stolem se dvěma
lavicemi, které mohou návštěvníci parku využít k posezení,
popovídání, k výtvarným činnostem, ke stolním hrám a
podobně. Toto nové vybavení, které dodala firma Jiří
Nedvěd z Kyjova, je certifikováno podle platných norem
ČSN-EN, které převzala Česká republika od EU a mělo by
tedy být bezpečné. Tento týden bude také na místě původní
železné lezecí konstrukce instalována nová lezecí sestava
pro děti. Bude rovněž dřevěná (z akátového dřeva) a budou
se na ní menší děti moci učit rozvíjet své lezecké
dovednosti, sílu, obratnost a odvahu. Sestavu vyrobila a
dodá společnost Tomovy parky z Rovenska pod Troskami a
je rovněž certifikována podle platných norem.

Chtěli bychom požádat všechny malé i větší
návštěvníky dětského koutku, případně jejich doprovod,
aby se k jeho vybavení chovali slušně, aby mohlo pokud
možno co nejdéle složit svému účelu.
Ing. Jan Troutnar, ekolog města

Jak se bude jmenovat?
Vážení spoluobčané,
hledáme název nové ulice, která vznikla v lokalitě nad
ulicí Mírovou. Přivítáme každý návrh, který obdržíme do
20. října t.r. O konečném názvu bude rozhodnuto na
listopadovém jednání městského zastupitelstva.
Děkujeme.
Ida Seidlmanová

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

15.10. a 16.10. MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291 Police n. M.
22.10. a 23.10. MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388 Police n. M.
28.10.
MUDr. Josef Práza
Zdr. střed. Machov
29.10.
MUDr. Marcela Růžičková
Masarykova 30, Broumov
30.10.
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
5.11. a 6.11. MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov
12.11. a 13.11. MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291Police n. M.

Tel. č.
491 543 398
491 543 844
491 547 139
491 523 607
491 524 334
491 523 607
491 541 654

Telegraficky . . .
• V úterý 13. září odpoledne zasedala školská rada na
svém prvním jednání ve školním roce 2005-2006. Na
programu jednání byla především příprava nového
školního roku.
• Odpoledne jsem se sešla s manžely Klapalovými a
připravovala program podzimního semestru Polické
univerzity volného času. Především však návštěvu
oratoria Antonína Dvořáka Stabat Mater v broumovském
klášteře ve středu 14. září a podzimní turistický výlet na
Dobrošov a do Pekla.
• Dále se uskutečnilo 8. jednání bytové komise. Komise
vzala na vědomí oznámení manželů Součkových o
uvolnění bytu č. 5 v č.p. 337 v Tyršově ulici. Cena bytu je
570 tis. Kč + doplatek za atypické vybavení. Volné byty
v č.p. 341 /bývalá rodinná škola/ jsme nabídli paní
Holeščákové a panu Stodolovi, kteří musí z důvodu
rekonstrukce opustit své byty v Pellyho domě. Byly přijaty
tři nové žádosti o byt. Dluhy na nezaplaceném nájemném
jsou k 31. 8. 2005 ve výši 326.030,- Kč. Platební morálka
u neplatičů je stále nízká.
• Večer proběhla milá Černá hodinka A tak si říkám…
• Ve středu 14. září se sešli v Radešově členové
Osadního výboru Radešov se zástupci MěÚ a TS
s.r.o.Z jednání je zápis, který je součástí zápisů z jednání
osadních výborů uložených v sekretariátu radnice.
Z rozpočtu na rok 2005 by mělo dojít ke zpevnění
vnitřního okraje zatáčky před č.p. 21, k zamezení stékání
vody do dvora domu č.p. 7 a k zajištění panelu pod
kontejnery na sklo a plasty, který bude umístěn pod
rozvaděčem veřejného osvětlení. Dále byl dohodnut plán
akcí na rok 2006:
- položení betonových žlabů podél cesty mezi domy
manželů Seidlových a Pechových
- rekonstrukce, případně přemístění kanalizačního
svodu, vedoucího přes pozemek manželů
Pechových
- upravení a napojení asfaltu ke kanálu přes cestu
mezi domy Kolbových a Pohlových
- instalace svodu přes cestu od Vavřenů dolů
- oprava krajnice cesty u č.p. 8 – Hruškovi
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oprava neprostupného svodu mezi č.p. 8 ke kotelně
umístění reflexní značky POZOR DĚTI před
zatáčkou
- oprava rozbité krajnice silnice k Polici
- oprava sesouvajícího se břehu nad touto cestou
- oprava historického křížku u hasičské zbrojnice
Ve stejný den proběhlo i jednání Osadního výboru
Hlavňov. Výbor projednával rekonstrukce a opravy
čekáren v obci a žádá zahrnutí této akce do rozpočtu
města. Dále se zabýval stavem povrchu před hasičskou
zbrojnicí a s ohledem na úklid žádá o stabilizační
podklad. Diskutovalo se o možnosti likvidace bývalé
požární nádrže v horní části obce.
V pátek 16. září bylo slavnostně otevřeno mateřské
centrum MaMiNa. O něm více na str. 10.
V sobotu 17. září proběhl v Hlavňově další zdařilý
ročník Pivního triatlonu.
V pondělí 19. září jsme se zástupci Dobrovolného
svazku Policka navštívili Centrum sociálních služeb
v Chlumci nad Cidlinou. Členové i dobrovolníci
komunitního plánování sociálních služeb se velmi snaží
získat informace z míst, kde tyto služby již dobře fungují.
Podkladem pro Komunitní plán Policka by měl být i
výstup z dotazníků. Děkuji všem, kteří si našli čas k jeho
vyplnění a přispěli tak k depistáži, která bude podkladem
pro konečný materiál. Poděkování patří i majitelům
lékáren ve městě, kteří svojí ochotou k vytvoření sběrného
místa, pomohli celé akci.
V úterý 20. září se někteří studenti Polické univerzity
volného času vydali na turistický výlet na Dobrošov a
do Pekla. Průvodkyně Vlasta Klapalová se zaměřila na
Gutha Jarkovského, Štefana Jurkoviče a Jiráskovu
povídku V Pekle. Celé putování bylo umocněno krásnými
výhledy babího léta.
Ve čtvrtek 22. září jsme se s panem starostou
zúčastnili
pravidelného
setkání
starostů
a
místostarostů, tentokrát v Chvalkovicích.
Diskutovaná byla témata, která jsou typická pro dnešní
práci na radnicích – výběrová řízení, bytová
problematika, pořádek a bezpečnost ve městech, správa
majetku, kvalita prodejní sítě...
V pátek 23. září jsem zasedla v porotě soutěže o
nejzdařilejší
průvodcovskou
prezentaci
po
Machovsku, která se uskutečnila v Základní škole
Machov. Zajímavá a obdivuhodná byla vystoupení deseti
soutěžících jednotlivců nebo týmů a příprava celého
projektu, který začal v dubnu tohoto roku. Ve druhé části
dne byla slavnostně znovuotevřena studánka pod Borem.
V sobotu 24. září se konala letošní Garden party.
V pondělí 26. září jsem ráda přijala pozvání
k tradičnímu posvícenskému průvodu v Suchém Dole.
Příjemná atmosféra umocněná přejícím počasím byla
zpestřena vystoupením školkových a školních dětí.
Ve čtvrtek 29. září jsem se vypravila do Opočna na
výstavu pana Miroslava Poláka, který na začátku
letošního listopadu oslaví své pětaosmdesátiny.
Z vernisáže výstavy pořídil videozáznam pan Miroslav
Šolc.
Odpoledne proběhlo veřejné jednání městského
zastupitelstva. Zápis najdete na internetových stránkách
města Police nad Metují na adrese www.meu-police.cz.
byli bychom rádi, kdyby více občanů osobní účastí na
jednáních projevilo svá přání, stížnosti, názory.

• V pátek dopoledne jsme s panem starostou navštívili
obyvatele polického domova důchodců u příležitosti
Dne seniorů. Kromě přání jsme jim předali nově vyšlou
publikaci Jak se žilo na kladském pomezí, kterou
uspořádala ředitelka Státního okresního archivu
v Náchodě Mgr. Lydia Baštecká.
• V úterý 4. října jsem strávili sportovní dopoledne na
Nebíčku, kde byla naše základní škola pořadatelem
okresního přespolního běhu.
• Odpoledne se sešla na pravidelném měsíčním jednání
školská rada. Členové se snaží, aby jednání byla
přínosem škole, žákům i rodičům. Na programu byl roční
plán spolupráce I. stupně s mateřskou školou, stravování
učitelů, internetová prezentace školy, plánovaný zájezd
dětí do Anglie, posílení spolupráce s městem apod.
Školská rada se schází každé první úterý v měsíci v 16
hodin a je připravena řešit radosti i strasti týkající se
naší základní školy.
• Od 18-ti hodin jsem se v knihovně zúčastnila besedy
Mgr. Ivy Řehákové s rodiči prvňáčků.
• Ve středu dopoledne jsem navštívila program
mateřského centra MaMiNa v základní škole.
• V 11 hodin jsem přijala pozvání k setkání současných
i minulých pracovníků naší knihovny v rámci Týdne
knihoven.
• Odpoledne pokračoval podzimní semestr Polické
univerzity volného času. Místo dr. Nováka přednášela
naše oblíbená lektorka Mgr. Lydia Baštecká o tom,
jak vznikala kniha Jak se žilo v kladském pomezí.
• Ve čtvrtek jsme hostily v mateřské škole 17 dětí a tři
dospělé z partnerské swidnické školky. Poděkování
patří všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům
školky, kteří celou akci připravili.
• V pátek v Kolárově divadle proběhla cestopisná
Černá hodinka. Po Jižní Americe jsme putovali
s polickým rodákem Vlastimilem Osobou.
• V neděli 9. října lyžařský oddíl pořádal 32. ročník
přespolního běhu Okolo Ostaše.
Ida Seidlmanová

Polická univerzita volného
času – podzim 2005
8. 9. Setkání studentů v Divadelním klubu Kolárova
divadla
14. 9. Koncert Stabat Mater v broumovském klášteře
5.10. Mgr. Lýdia Baštecká – Jak se žilo na kladském
pomezí
12.10. Miroslav Šolc – Amatérská filmová tvorba
20.10. Turistický výlet – Dobrošov, Peklo
2. 11. Jana Rutarová, Radka Vlachová – Kanárské
ostrovy
23.11. Mgr. Petr Koppl – Chráněná příroda našeho
regionu - exkurze na Správě CHKO Broumovsko
spojená s přednáškou
30.11. PhDr. Zlatica Zudová - Lešková, CSc. – Váleční
zajatci ve II. světové válce
Začátky přednášek jsou ve 14.30 hodin v sále hasičské
zbrojnice, s výjimkou setkání 23. listopadu, které proběhne na
Správě CHKO Broumovsko.
Z prostorových důvodů jsou přednášky otevřeny pouze řádně
přihlášeným studentům Polické univerzity volného času!
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Knížka není klas ickým průvodcem po Praze, ale
upozorní nás na zapomenutá zákoutí, opomíjené a téměř
neznámé památky.
Vaše knihovnice

¨ ¨¨

KNIHO VNA ¨ ¨ ¨

Co nového v knihovně
• Už v září knihovna ve spolupráci se základní
organizací Českého zahrádkářského svazu vyhlásila
soutěž v aranžování suchých rostlin Kouzlení
s květinami. Soutěž je určena dětem základních škol
Policka.
Během
října
budeme
v knihovně
shromažďovat soutěžní práce. Potom porota vyhodnotí
10 nejlepších aranží. Všechny práce budou vystaveny
na výstavě v prostorách knihovny v průběhu listopadu
(datum výstavy bude upřesněn). První vlaštovky
v podobě soutěžních prací se již ozvaly. Těšíme se na
další.
• Během září se opět začaly v dětském oddělení scházet
děti na čtvrteční odpoledne. Program byl inspirován
např. pohlednicemi z prázdnin nebo pohádkovými
draky a dráčky. 13. října bude děti provázet knížka
Kaštánek a Kaštanka. Knihovnice Hana Jenková ráda
uvítá další dětské návštěvníky.
• Na úterý 8. listopadu chystáme Černou hodinku
věnovanou historii i současnosti polického divadla a
polických ochotníků. Podrobnosti najdete na
plakátech a v knihovně.

Nabídka knih:
Obermeier, Siegfried:Messalina. Hříšná císařovna.
Historický román ze starověkého Říma o císařovně
Messalině, o jejích hrůzných intrikách, vášních,o touze po
politickém vlivu…
Polách, Antonín: Richenza.
Román o životě královny Alžběty Rejčky.
Poutavý historický román z počátku čtrnáctého století o
nesmiřitelném konfliktu dvou královen – Elišky
Přemyslovny a Elišky Rejčky.
Denker, Henry: Léčitelé.
Román z lékařského prostředí začíná v polovině
devatenáctého století a vypráví o životní pouti židovského
lékaře nejprve v Evropě a potom v emigraci v Americe.
Adámek, Hynek: Island.
Soulad protikladů.
Cestopisné povídání přibližuje ostrov pohledem
místních obyvatel i českých usedlíků.
McBain, Ed: Příbuzenská krev.
Detektivní román z 87. revíru.
Fojtová, Věra: Sanatorium smrti.
Nová česká detektivka.
Kludská, Dagmar: Vzpomínky schované v duši.
Historie rodiny Kludských.
Autorka zachytila osudy houževnatých artistů,
muzikantů i tenťáků celého svého rodu.
Brown, Dan: Pavučina lží.
Další napínavý román od autora Šifry mistra Leonarda.
Mudrová, Ivana: Prahou s otevřenýma očima.

¸ ¸¸

KINO

¸¸

Pátek 14.10.2005

¸

v 19.00 hodin

TLUMOČ NICE
Nicole Kidman coby tlumočnice v OSN vyslechne náhodou
hovor, naznačující, že na prezidenta její rodné země má být
spáchán atentát. Oznámí věc příslušným úřadům a je jí přidělen
zvláštní agent Sean Penn, který jejímu vyprávění sice příliš nevěří,
ale co kdyby… Staromódně střižený thriller vzešel z dílny
veterána Sydneyho Pollacka. Film v původním znění s titulky.
(129 min.,USA)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Úterý 18.10.2005

v 19.30 hodin

RUKOJM Í
Policista Heft Halley (Bruce Willis) dlouhá léta pracoval jako
elitní vyjednavač. Stresující profese ho přivedla k rozhodnutí
přijmout místo policejního šéfa ve zdánlivě idylickém městečku.
Sen o klidné práci se ale nečekaně brzy mění v noční můru. Film
v původním znění s titulky. (114 min.,USA)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Středa 26.10.2005

v 19.30 hodin

ZÁKON PŘ IT AŽLI VOST I
Co se škádlívá… Rozvodoví právníci Julianne Moore a Pierce
Brosnan spolu soupeří tak urputně, že se v romantické komedii
Petera Howitta (Srdcová sedma) nakonec prostě musejí dát
dohromady. Film v původním znění s titulky. (90 min.,VB/Irsko)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč

Středa 9.11.2005

v 17.00 hodin

PŘÍBĚ H JEŽÍŠE KR IST A
Ježíšův život očima dětí, žijících v jeho době. Skupinka dětí –
Káleb, Sára a jejich kamarádi – žije v Izraeli v Ježíšově době. Na
vlastní oči sledují, jak Ježíš uzdravuje nemocné a naslouchají mu,
když mluví k dospělým i k dětem. Jsou svědky toho, jak je Ježíš
neprávem odsouzen a ukřižován a snaží se tomu všemu přijít na
kloub. Film v českém znění. FILM PRO CELOU RODINU
(129 min.,USA)
Mládeži přístupné.
Vstupné dobrovolné.

Středa 9.11.2005

v 19.30 hodin

JEŽÍŠ
Příběh muže, který nebyl bohatý, nevládl žádné zemi, nevedl
války a přesto ovlivnil svět jako nikdo před ním ani po něm.
Americký hraný dokument natočený v autentickém prostředí
Izraele. V hlavní roli Brian Deacon. Film v českém znění. (120
min.,USA)
Mládeži přístupné.
Vstupné dobrovolné.
!!!PŘEDPRO DEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ J E
PO UZE V PO KLADN Ě KINA 1 HO DINU PŘED ZAČÁTKEM!!!
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58. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Neděle 16. 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, Poppelková, 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.
Čtvrtek 20. října 2005

v 19.00 hodin

Město Police nad Metují Vás zve do Auly Základní školy
(1. stupeň, 1. patro vlevo)

FILMOVÝ VEČER
NEPROFESIO NÁL NÍ TVORBY
s panem Miroslavem Trudičem,
filmařem z Náchoda

Pan Miroslav Trudič je vítězem celostátní soutěže 2004, autor
mnoha dokumentárních snímků a reportáží, které získaly přední
umístění na soutěžích. Program večera: Tygr, La Manche,
Čína, Dokavať, Sněžka, Zrcadlo, Poslední kamarád a Žít na
věky. Vstupné: 30,- Kč.

Čtvrtek 3. listopadu 2005

v 19.00 hodin

Pavel Novák ag. Přerov uvede v Kolárově divadle koncert

PAVLA NOVÁKA
V roce 2003 vystoupil Pavel Novák v našem divadle s koncertem
na téma Neřesti a ctnosti. Letos je téma Charles Darwin – Vývoj
člověka. Úsměvné srovnání zvířat a lidí v jejich vztazích. Láska,
žárlivost, touha. Pořad se opírá především o známé písničky 60.a
70. let. Nechybí ani blok moravských lidových a světové hity a
celý koncert je propojen i lehkou poezií. Součástí je i tajná
dotazovna.
Vstupné: 60,- 70,- 80,- Kč.

Pátek 4. listopadu 2005

v 8.30, 9.45 hodin

Pavel Novák ag. Přerov uvede v Kolárově divadle pro MŠ, 1.
stupeň ZŠ a rodiče s dětmi pořad

ŘEMESLA, SPORT a HRY
Stará a nová řemesla, vztah a úcta k práci, dlouhodobá příprava na
povolání. Písničky o vývoji sportů a her od pravěku po dnešní
dobu. Olympiády, sporty a hry jako atletika, plavání, tenis,
lyžování…
Vstupné: 30,- Kč.

Pátek 4. listopadu 2005

v 11.00 hodin

Pavel Novák ag. Přerov uvede v Kolárově divadle
pro 2. stupeň ZŠ pořad

C O S E MU S Í U MĚ T
Navazuje na Abecedu. /Hudební žánry, rozhlas, televize, lidová
píseň, improvizace, srovnávání…/
Vstupné: 30,- Kč.
Vstupenky na výše uvedená představení jsou již v předprodeji
v kanceláři kulturního referenta na městském úřadu (přízemí)
nebo na telefonu 491 509 996, 728 267 377 nebo e-mailem
kultura@meu-police.cz

PO ZOR ZMĚNA TEL EFONNÍ HO ČÍSLA
od 1. 10. 2005
Jansová Petra – kulturní referentka 728 267 377.

® ® ® PŘIPRA VU JEM E ® ® ®
Čtvrtek 17. listopadu 2005

v 19.00 hodin

Město Police nad Metují Vás zve do Kolárova divadla
na 1. část cestopisné přednášky

Ctibor Košťál o tom, JAK … jsme byli na Mt. Blancu

Začalo to nevinně jako tuctový výlet do Itálie kousek pod Miláno.
Jediná zvláštnost oproti minulým mým cestám spočívala v tom, že
garde mi m.j. dělal můj mladší syn Martin. Filosofie naší cesty
tkvěla ve snaze zdolat zvolené alpské vrcholky od nuly. Putování
tedy nemohlo začít jinde než v přístavním městě Janov.
Vstupné: 30,- Kč.

Pátek 25. listopadu 2005

v 19.30 hodin

Divadelní společnost „Háta“ Praha uvádí v Kolárově divadle
hru Marca Camolettiho

LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST

Uvidíme, co má udělat manžel, který zjistí, že ho jeho nevěrná
manželka podvádí. Může svého soka zabít, jako v romantických
dobách? Může ho nechat zabít, jak se to dělá v dnešní „akční
době“… Ne naopak, chce mu to oplatit stejnou mincí – totiž na
oplátku svede jeho věrnou ženu. Komedie plná veliké legrace a
různých nedorozumění. Obsazení: M. Bočanová/A. Gondíková,
V. Beneš/M. Zounar, L. Molínová/M. Nohýnková, I. Jiřík/Z.
Mahdal/Z. Pantůček, L. Benešová/L. Zedníčková, I. Andrlová/O.
Želenská.
Vstupné: 110,- 120,- 130,- Kč.

Čtvrtek 1. prosince 2005
v 19.00 hodin
Město Police nad Metují Vás zve do Kolárova divadla
na 2. část cestopisné přednášky

Ctibor Košťál
„S FERNETEM ZASE V ALPÁCH“

„Fernet“ – vzpomínáte na subtilního, svérázného chlapíka, jež
ignoroval veškeré rozumné zásady a na vrchol Mt. Blancu
vystoupil nalehko – v montérkách? Že nevíte? Nevadí. Ve volném
pokračování Vám, jej ještě lépe představím. Znovu byl totiž
členem „vrcholové“, tentokrát sedmičlenné skupiny s níž jsme
opět řádili v italských Alpách.
Vstupné: 30,- Kč.
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Pátek 9. prosince 2005
v 19.30 hodin
Město Police nad Metují do Kolárova divadla na
představení

VÁNOČ NÍ TRAVESTI SHOW s
překvapením – KRÁLOVNY NOCI
Zajisté si pamatujete jejich vystoupení v Kolárově divadle
v dubnu 2005!!! Jedna z nejznámějších travesti skupin z ČR.
Tentokrát přijedou s Vánoční show spojenou s překvapením!:o)
Tak si nenechte ujít vystoupení Dafné, Sindy, Delon a Nikol
v podání našich i zahraničních umělců.
Vstupné: 90,- 100,- 110,- Kč.

Pátek 23. prosince 2005
v 19.30 hodin
Město Police nad Metují uvádí v Kolárově divadle tradiční

VÁNOČ NÍ KO NCERT 2005
S ORCHESTREM VÁCLAVA HY BŠE
Účinkují: orchestr Václava Hybše, Daniela Šinkorová, Zuzana
Ďurdinová, Irena Kousalová, Hana Hložková, Jakub Ryba.
Vstupné: 130,- 140,- 150,- Kč.

Pátek 30. prosince 2005
v 19.00 hodin
Divadelní soubor KOLÁR Police nad Metují uvede
v Kolárově divadle reprízu 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.

® ® KULTURA V OKOL Í

®

®

Pozvánka na výstavu
Městské muzeum Nové Město nad Metují Galerie
Zázvorka Vás srdečně zve na výstavu České unie
karikaturistů

Tento program se uskuteční 8. listopadu 2005 od 19.00
hodin v Jiráskově divadle v Hronově pod záštitou
starostky Hany Nedvědové.
Pořadatelem akce je David Novotný a Máša Agency
Pardubice ve spolupráci s Kulturním a Informačním
centrem v Hronově. Produkci zajistí Petra Jansová z Police
nad Metují.
Na akci zavítají i děti z dětských domovů, ústavů a
stacionářů z Královéhradeckého kraje. Zavítají ze
Speciálního pedagogického centra, Stacionáře Cesta
z Náchoda, Stacionáře Nona z Nového Města nad Metují,
Ústavu sociální péče Kvasiny a dalších zařízení. Doufám,
že stráví příjemný večer, který bude plný nejen písniček, ale
i vyprávění. V rámci koncertu zazní různé žánry hudebních
skladeb v podání skvělých muzikantů a zpěváků.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří mě podporují,
počínaje osobnostmi konče lidmi, které chodí na akce.
Předprodej vstupenek je v Informačním centru Hronov,
náměstí ČSA 500, Hronov, tel. 491-483646.
Jedná se i o galavečer k 10. výročí od pořádání
charitativních akcí, které připravuji 10 let, chtěl jsem
zároveň touto akcí poděkovat všem, kteří mi pomáhají a
podporují tyto akce. Za těch deset let se mi povedlo věnovat
přes 3,5 miliónu korun v materiální a finanční hodnotě
stacionářům, ústavům, dětským domovům v České
republice. Povedlo se uspořádat přes 29 akcí a celkem se
jich zúčastnilo přes 800 účinkujících, jsem velmi rád, že i
osobnosti se rádi vrací na mé akce.
Generální partneři akce: J.Tóth s.r.o. Hronov,
Pojišťovna Kooperativa, a.s., Autoprodej Rohan Česká
Skalice, a Skrblíkův ráj – ráj pro Vaši peněženku
s prodejnami v Červeném Kostelci, Hronově, Broumově,
České Skalici a Polici nad Metují.
Odskočte si od všedních starostí a přijďte podpořit
dobrou věc !!
David Novotný pořadatel

KDY Ž KLAPKA NEKLAPNE
Kreslený humor o filmu pořádaný u příležitosti konání 27. ročníku
filmového festivalu Novoměstský hrnec smíchu. Výstava se koná
do 6. listopadu 2005. Otevřeno denně kromě pondělí 8 – 12 a 13 –
16 hodin, o víkendech 13 – 16 hodin. Svátky zavřeno.

Neděle 23. října 2005
v 17.00 hodin
DS při MKS Červený Kostelec uvádí v divadle J. K. Tyla
hru Carla Goldiniho

L HÁ Ř
Nestárnoucí komedie o velkém lháři, který to však myslí upřímně.
Hra se odehrává v dnešních Benátkách v čase karnevalu, kdy se
více než jindy stírají rozdíly mezi hrou a realitou, snem a
skutečností, maskou a tváří.
Vstupné: 90,- 80,- 70,- Kč. Předprodej vstupenek od 3.10.
v prodejně tabáku DALI, Sokolská ulice.

Koncert hvězd
Koncert hvězd je hudební vystoupení, kde naše přední
české celebrity předvedou své písničky a vyprávění. Hosty
večera jsou Láďa Kerndl, Petr Muk, Ali Amiri, Klára
Zaňková, Alan Bastien, Marek Černoch, vicemiss 2005
Agáta Hanychová a Kateřina Macháčková, Martin France,
Zuzana Norisová, Edita Hortová, Kateřina Kašparová,
superstar Petra Páchová, Miss ČR Lucie Váchová, Vladimír
Vrabec a další české i zahraniční celebrity. Programem
provází Petra Voláková a Muž roku 2002 Jarda Filip.
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Římskokatolická farnost a Městský úřad Police nad M etují
pořádají

Koncert pro Hvězdu
účinkují

Koletova hornická hudba ze Rtyně v Podkrkonoší
a

D ětský pěvecký sbor Loučňáček
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují
Pátek 28. října 2005 v 17 hodin
Výtěžek koncertu bude věnován na opravu střechy kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě

ZÁŘÍ 2005 ve škole
Základní škola a Mateřsk á škola,
odloučené pracoviště Bezděkov
nad Metují
V minulém čísle jsme Vás informovali, že od 1.září má
naše základní škola odloučené pracoviště na Bezděkově.
Skládá se z mateřské školy a základní školy. Škola má 11
žáků, kteří se učí v jedné třídě, kde jsou tři ročníky – 1., 3. a
4. třída.
Od začátku září si děti ve školce i škole postupně
zvykají na řízenou práci a na nové paní učitelky,
s představiteli obce přivítaly nové občánky. Posledního září
byly školní děti pasovány na školáky a zároveň složily s lib
školáka.
Dnes 5.10.2005 jsme uspořádali ve vesnici již tradiční
DRAKIÁDU – odpoledne pro děti i hravé rodiče spojené
s pouštěním draků. Počasí přálo, sluníčko se usmívalo,
foukal chvílemi až hodně prudký vítr a tak nic nebránilo
povelu start. Zaregistrováno bylo celkem 27 zdárných
krotitelů draků se svými svěřenci. Obloha byla za chvíli
plná vznášejících se draků s různými motivy a kontrukcemi.
Přísná porota hodnotila několik kategorií:
- nejhezčího doma vyrobeného draka
- draka, který nejvýše a nejdále doletí
(dva draci si udělali výlet téměř až nad
Petrovice, když se uvolnili z pout provázků a
samovolně letěli krajinou, naštěstí je jejich
majitelé dostihli a opět zkrotili. Mají náš
velký obdiv za udatnost.)
- nejlepšího letce akrobata
Nově vznikla nová kategorie – často ležící drak. Tato
kategorie byla zařazena vzhledem k technickým
problémům, které se objevovaly u kupovaných draků jak
papírových, tak i igelitových.
Odpoledne velmi rychle uběhlo. Pouštěním se dobře
bavily nejen děti, ale i rodiče.
Na závěr byl každý malý i velký krotitel odměněn
malou sladkou odměnou.
Učitelky ZŠ a MŠ Bezděkov

Začal školní rok. Po letních prázdninách jsme se se
spokojenými tvářemi vrátili do školy.
V průběhu září v 8. třídách postupně proběhl třídenní
cyklistický kurz. Ubytování bylo zajištěno ve škole
v Martínkovicích.
Dále se 8. třídy koncem září zúčastnily exkurze do
Muzea Boženy Němcové v České Skalici, kde byla výstava
u příležitosti 150 let od vydání knížky Babička. Žáci také
navštívili textilní muzeum a závěr exkurze patřil Muzeu
Boženy Němcové v Červeném Kostelci.
Barbora Pátková, Martina Dostálová

Den otevřených dveří v
základní škole
Dne 18.10.2005 proběhne v naší škole již tradiční „Den
otevřených dveří“. V době od 7.30 do 15.30 hodin s i
budete moci prohlédnout všechny prostory školy včetně
jídelny a nově rekonstruované tělocvičny. Můžete navštívit
kteroukoliv vyučovací hodinu. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Karel Nývlt

Sběr starého papíru
Od měsíce října bude opět probíhat v naší škole sběr
starého papíru. Stejně jako v minulém školním roce bude
probíhat soutěž jednotlivců o hodnotné ceny. Termíny
podzimních sběrů: 18.10.- 20.10.2005 a 22.11.-24.11.2005.
Prosíme o řádné svázání a třídění papíru. Papír se třídí na
noviny, časopisy, knihy a na karton. Předem se těšíme na
spolupráci.
Karel Nývlt

Základní umělecká škola
informuje ...
Následujícím zajímavým rozhovorem se ještě
vracíme k houslové soutěži Kocianovo Ústí, do které
opět polická ZUŠ významně zasáhla…
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„PARDON, POLIČANI“
Záznam z pořadu vysílaného Českým rozhlasem 3 –
stanicí Vltava v neděli 18.9.2005 v 19.00 hodin „V Ústí
umí každý housti“.
Hudební redaktor Jan ŠIMÍČEK si k mikrofonu pozval
předsedu poroty Prof. Ivana ŠTRAUSE z Hudební
akademie múzických umění v Praze, aby společně
meditovali nad výsledky 47. ročníku mezinárodní
Kocianovy houslové soutěže.
Redaktor: „Je to neuvěřitelné, ale KHS se blíží mílovými
kroky ke své padesátce. Za necelé 3 roky budeme slavit
krásné jubileum soutěže, která poznamenala v dobrém
slova smyslu stovky vyznavačů houslového umění. Mnozí
z nich se stali umělci na slovo vzatí a na koncertních
podiích rozdávají svou radost z muzicírování, a co je
nejkrásnější - nezapomínají na krásné chvíle prožité v Ústí
a hrdě se hlásí k soutěži, která pro ně – tehdy děti – byla
odrazovým můstkem na cestě za svým uměleckým
poznáním.
Nejprve mám takovou zvláštní otázku – pane profesore,
prožíval jste také chvíle, kdy v 8,10 či 12 letech jste byl pln
nadšení a přál jste si, že se nebudete ničemu jinému
věnovat než houslovému umění?“
Prof. Štraus: “Ale vůbec ne. Já jsem byl normální
pubertální kluk, který měl zájem o spoustu jiných věcí a
lítal po venku, chtěl hrát fotbal a dokonce jsem sbíral míčky
na tenisových kurtech, což byl můj první příspěvek do
společné domácnosti. Ale housle jsem více méně nějakým
způsobem miloval, měl jsem je rád zvláště, když mi tleskala
naplněná tělocvična. Ke cvičení mě maminka musela velmi
tvrdě přidržovat dřevěnou vařečkou, takže já jsem byl dost
často bit a musím říct, že určitou dobu ve mně ta hořkost
přetrvávala, ale muziku jsem měl rád vždycky, takže jsem
zpočátku více cvičil na klavír než na housle, což mi vyneslo
pověst, že jsem byl nejlepší klavírista mezi houslisty a
nejlepší houslista mezi klavíristy, ale obráceně to nebylo.
Jak říká E. Gilels – když dítěti něco jde, tak se má do toho
nutit, v té či oné míře. Myslím si, že to už není otázka
dnešní, protože většina dětí, která vystupuje na KHS, hraje
na ty housle velmi ochotně a se zaujetím. Asi je to z toho
důvodu, že kantoři i rodiče jim dovedou vytvořit ten stimul
a snaží se, aby se nějakým způsobem hrou na housle jak
seberealizovaly, tak citově nasytily“.
Redaktor: “Proč jsem se vlastně na to ptal? Máte vy, jako
pedagog a zároveň předseda poroty, aspoň trochu soucit
s těmi nejmenšími nebo je ve vás ten vítězný pocit, že jste
to v mládí neměl lehké, tak proč bych měl ulehčovat
jiným?“
Prof. Štraus: “Já myslím, že v tomhle ohledu jsme
všichni v porotě zajedno, protože my jsme tak strašně, ale
tak neuvěřitelně rádi, že ty malé děti něco dělají, co má
smysl, co je krásné a co je eventuálně může naplnit hezkým
způsobem a dát radost jejich posluchačům, že si všichni
říkáme, zaplať Pánbůh, že něco dělají. Jestli jsou tak či
onak daleko - nemůže být přece každý první, ale ve většině
případů je to velice obtížná otázka, zvláště urodí-li se
v generaci dva, tři, pět vynikajících, a my musíme proti své
vůli hledat hnidy, abychom je seřadili za sebe. A to je ten
nejhorší pocit. Jinak co se týče přání všeho nejlepšího,
všichni strašně fandíme a snažíme se poslat do 2. kol co
nejvíce těch nejlepších.“

Redaktor: “Vy určitě jako porotci musíte poznat na tom
adeptovi, jestli z toho čiší pouze dril anebo už je tam i
určitá výrazová osobitost.“
Prof.Štraus: „Čím menší dítě, tím dříve to poznáte,
během 2 - 3 minut se orientujete, na co všechno to dítě má,
takže kantor ho může vydrilovat, ale jestliže tam není
vlastní pochopení, vše marno, okamžitě se to pozná.“
Redaktor:“A teď přistupme k I. kategorii.“
Prof. Štraus: “Tam se odpíchly dva výkony – Markéta
Dominikusová a Eugen Chepovetsky z Lotyšska - hráli na
horní hranici svých možností a zvládli to velmi dobře. My
jsme tenkrát dali čtyři třetí ceny – tam byla Police nad
Metují, Litoměřice, Litva a Mongolsko – ti hráli víceméně
dobře, říkali jsme si: mají před sebou vývoj. Nicméně děti
to byly neustále rovněž talentované. Další čestné uznání I.
stupně získala rovněž Police, konkrétně Kateřina
Soumarová, takže s Markétou Nádvorníkovou představují
další líheň, protože z Police nad Metují pan učitel Michal
vyslal jednak své dva syny, kteří v tomto ročníku opravdu
velmi vysoko zabojovali, a jednak už připravuje další.
Takže Police nad Metují se jednoho dne stane slavná možná
jako Ševčíkův Písek. Ten pan učitel Michal je poměrně
mlád, čili předpokládám, že ještě něco vyprodukuje. Jak je
možné, že se mu daří v té malé Polici? Opakuji znovu, že
jsem dlouho nevěděl, kde ji mám hledat - no okolo Metuje,
to je jasný, ale přesně kde – ona je to tak malá téměř
vesnička, – pardon poličani! – že je na mapě psaná hodně
malým písmem, a přesto odtamtud přicházejí talenty, které
nejenže jsou po technické stránce velmi dobře vybaveny,
ale navíc hrají skutečně oduševněle!
A ti ostatní mají ještě dost času, ostatně je to kategorie
do 10 let. Buďto ta květinka ve správný moment vykvete
anebo nerozkvete, to je bohužel určitá nevýhoda.
( V pořadu jsme vyslechli vždy vítěze každé kategorie
s jejich skladbou –M. Dominikusovou, Š. Michala, J.
Mráčka, A. Skálovou a E. Hemsing, což slovy vyjádřit
nelze.)
Redaktor: “A přejděme do kategorie II., ve které získal
prvenství Šimon Michal z Police nad Metují.“
Prof. Štraus: “Ano, a jeho starší bratr se jmenuje
Matouš. Ono se to špatně pamatuje, protože to jsou všechno
biblická jména a tak se to trošku plete. No, a Šimon byl do
letoška poněkud ve stínu svého bratra, je asi méně
průbojný, řekl bych, že se spíš jakoby držel máminy sukně,
ale to je spíš zdání. V normálním životě, jak měl člověk čas
o pauzách sledovat, jak se tam ty děti prohánějí a navazují
různá přátelství s kýmkoliv, mongolština as i není problém
nebo čeština pro Mongola. Byla to opravdu mezinárodní
banda, kde by stačilo vhodit míč a oni by se o něj porvali
jako normální běžní kluci. No a Šimon dostal velice obtížný
úkol, protože hrál Ravelova Cikána. A to je skladba,
s kterou mají co dělat posluchači vysokých škol, takže i
když jsme si říkali – je to hodně nad jeho možnosti – tak se
nějakým záhadným způsobem v té skladbě našel a to co mu
poradil ať tatínek nebo prof. Foltýn, to udělal a ještě něco
navíc tam přidal ze svého. On je tak jako v rozpuku,
protože přeci jenom je to dvanáctka, tak má před sebou
obrovský vývoj, ale například závěrečný čardáš z toho
Cigána, ten zahrál velmi přesvědčivě, to jsme si říkali to
tedy klobouk dolů, to byl skok rovnající se téměř
světovému rekordu ve skoku do dálky. Že tady z tohoto
relativně skromného kluka poleze takovýhle žár a že se
vyrovná čestně s převážnou většinou těch technických
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pastiček, to jsme tedy nečekali. Z toho důvodu jsme mu dali
1. cenu. Pak se umístil zase Mongol, tam je v Ulambátáru
jediná hudební škola a musejí tam mít vynikajícího kantora,
protože on se pohybuje v evropských parametrech. Ten
zahrál znamenitě, ovšem už to bylo o koňskou délku za
Šimonem. Hned vedle skončila loňská vítězka Gergana
Halarampieva a to kupodivu nebylo úplně ono. Pak byl na
3. místě Leoš Drda z Havířova. Opět výkon, kdy jsme si
říkali, že tyto děti stanou jednou na nějakém velkém podiu.
Redaktor:“A teď III. kategorie – tam dominoval Jan
Mráček z Prahy“.
Prof. Štraus: “No, ano i ne, tam těch velice výborných
bylo mnoho. Honza Mráček je velice kultivovaný houslista
a hraje s mimořádně hlubokým ponorem. Tu cenu dostal
zejména za Paganiniho Cantabile – to bylo ohromně
oduševnělé a říkali jsme si, jak takováhle čtrnáctka
vyprodukuje tak pozoruhodně hlubokou kantilénu?
Nicméně hned za ním se umístili další tři, a to byla právě
určitá nevýhoda, protože bychom málem dali čtyři první
ceny. A to se nemůže. Milan Al Ashab, to je velmi
přímočarý houslista s neskutečnou technikou z Mostu,
Miriam Helms z Norska, a další, tentokrát Matouš, Michal
z Police nad Metují – já jsem si dokonce myslel, že by se
měl dělit o 1. cenu s Mráčkem. Matouš zahrál Paganiniho
koncert – 1. větu se Sauretovou kadencí, což je vůbec
nejtěžší kadence, která kdy byla napsána. Trošku malinko si
ji zkrátili, ale to by tak dalece nevadilo, protože odehrát už
jenom začátek je velice úctyhodné. Matouš ten koncert
zahrál způsobem, kdy nás obcházely mrákoty – všechna
možná staccatta a ricochet a dvojhmaty, to všechno bylo na
svém místě, tu a tam se občas něco nepovedlo, ale stejně s i
myslím, že to, co dokázal Matouš, bylo naprosto
obdivuhodné a věřím, že do 4. kategorie zasáhne
rozhodujícím způsobem a bude útočit takzvaně na zlato.“
Redaktor: „Rád bych ještě připomněl, že letošní 47. ročník
Kocianovy houslové soutěže se konal 4. až 7. května a
zúčastnilo se ho přes 80 houslistů z 15 zemí světa.
Sestry Hemsing – co říkáte – mají to v rodině!“
Prof. Štraus: “Ano, ta starší – zvítězila před 2 lety,
myslím, že teď studuje na Michigan univerzitě u prof.
Shippse. Mladší Eldbjorg si letos vybrala Bartókův 2.
koncert – těžký a náročný zejména po muzikantské stránce.
Zahrála ho naprosto bez kazu, byl to zralý a hotový výkon.
Naše Anna Skálová měla trošku smůlu, protože kdyby tam
nebyla Hemsing, tak se stala laureátkou ona. Hrála 2. a 3.
větu ze Sibelia vynikajícím způsobem, prostě zase
s hlubokým pochopením, protože to už je skutečně muzika
prvního řádu, a se všemi technickými finesami, které bylo
zapotřebí. Takže dlužno říci, kdyby nebylo Hemsing, tak
Anička zcela určitě dostala 1. cenu a laureáta, protože by si
to bývala zasloužila, ale to už je bohužel taková smůla, že
člověk se snaží a snaží, jako Šebrle, potom tam přijde
nějaký Američan, a i když je dobrej, tak v tom desetiboji ho
někdo přeskočí.“
Redaktor: „Co byste popřál příštímu 48. ročníku?“
Prof. Štraus: “Člověk si vždycky říká - může to být ještě
lepší. Ale i kdyby to zůstalo stále takové jako letos, nevadí,
protože tento ročník byl báječný! A jestliže přijede
dostatečné množství hodně kvalifikovaných dětí od nás i
z ciziny, tak se budeme vždycky rádi těšit na to, že je
uslyšíme a že se jejich výkony napojíme i do našich
normálních životů, protože to, co nám ty dětičky
předvádějí, je strava, nápoj a pokrm pro duši non plus ultra.

Zbývá jediné, aby si toho ráčili všimnout i naši politikové
v čele s naším MŠMT a paní ministryní, protože ta
neprojevila za celou dobu ministrování o KHS zájem ani
v nejmenším. A to je nám velice líto.“
Těšíme se nashledanou v květnu v Ústí nad Orlicí.

S TA TI S TI KA œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 30.9. 2005 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4 312 obyvatel.

J U B I LE A

Z ZZ Z Z Z Z ZZ Z Z

V měsíci srpnu 2005 oslavili životní jubilea:

70 let
75 let
80 let
90 let

1 občanka
1 občanka
pan Josef Čupela
pan František Vacek

paní Marie Kozlová

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

S Ň A TKY

ZZ Z ZZZ Z ZZZ Z Z

V měsíci září byly před Městským úřadem Police nad
Metují uzavřeny 4 sňatky.
Své „Ano“ si řekli

pan Michal Vacek a Šárka Therová
pan Jiří Klíma a slečna Petra Schreiberová
- dva páry si nepřejí být jmenováni.
Novomanželům přejeme hodně lásky a co nejméně starostí
v dalším společném životě.

V Í TÁ N Í O B ČÁ N K Ů Z Z ZZZ Z Z
V SOBOTU 10. září 2005 BYLI V OBŘADNÍ SÍNI MĚÚ
POLICE NAD METUJÍ PŘIVÍTÁNÍ OBČÁNCI
Matěj Mitiska
Filip Hejzlar
Darek Husták
Matyáš Fulka
Kateřina Klimešová
Zuzana Lamková
Adéla Martincová
Veronika Hlávková
Karel Vlček
Tereza Osobová
Jakub Meier
Kateřina Trojtlová
Srdečně zveme všechny občany na
VZPOMÍNKU NA ZESNULÉ,
která se koná 29.10.2005 v 10.00 hodin v urnovém háji
na místním hřbitově

Prodám
Byt 3 + 1 v OV v Polici nad Metují. Sedmé podlaží v
panelovém domě. Nová plastová okna, zateplený. Volný
od ledna 2006. Cena 650 000,- Kč.
Tel.: 605 931 819 po 18. hod.
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P O ZV Á N K A

Svaz tělesně postižených v ČR
Okresní organizace Náchod
pořádá pod záštitou Ing. Oldřicha Čtvrtečky
starosty města Náchoda

v úterý 25. října 2005 v 8. 30 hod.
otevřený seminář

„Život se zdravotním postižením“

Akce je určena pro širokou veřejnost, občanská
Sdružení, zástupce veřejné správy a přátel.
Program:
Možnosti plnohodnotného života
občanů se zdravotním postižením,
sociálně právní minimum pro ZP, sociální služby.
Místo: Velký sál restaurace
U Jiřího z Poděbrad – Vatikán, Náchod

kterým už jsou 4 roky.Místnost voní čerstvě upečenou
buchtou a uvařeným čajem. Můžeme si vyzkoušet malovat
na sklo a přinést si domů vázičku nebo pomalovat tričko
pro naše nejmilejší, zatímco si naše děti spokojeně hrají a
poznávají nové kamarády.S Pavlem a Jitkou si můžeme
každý čtvrtek zatancovat a zazpívat lidové písničky a krátká
pohádka nakonec nám vždy udělá velikou radost a rozzáří
tvářičku nejenom cvrčkům.A co nám MaMiNa připravila
kromě stálých programů na říjen? Na své si určitě přijdou
vodomilci, pojedeme na výlet do Aqua parku v Kudowě
Zdrój. Pro šikovné ručičky dětí je připraveno jedno sobotní
odpoledne Podzimní kouzlení, pro šikovné maminky a
babičky je připraveno pletení košíků.Sledujte plakátky a
přijďte se podívat.
Těší se na Vás MaMiNa

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Otevření mateřského centra se
povedlo
V pátek 16. září se naše nové mateřské centrum
naplnilo do posledního místečka. Konečně jsme otvírali.
Mezi hosty jsme uvítali i zástupce města Idu Seidlmanovou
, Zdeňka Kadidla, ředitele ZŠ Karla Nývlta. Nejmenším
drobečkům bylo jen několik týdnů, ti starší se už těšili na
divadýlko. Pohádka se dětem moc líbila, a tak jsme po
krátkém občerstvení mohli klidně říct, že otevření
mateřského centra se povedlo.

Maminkovská mňamka: Vyzkoušejte a přineste nám
ochutnat :
Pilinové řezy
Těsto: 30dkg pol.mouky, 25 dkg Hery, 25 dkg
mouč.cukru, 3 vejce, 1 zakysaná smetana, 1 prášek do
pečiva. Krém: 1/2 l mléka + puding = uvařit, 1/2 másla, 15
dkg cukru

Program na říjen
MI MINKOVÁNÍ: každé úterý 9.30 – 11.30 hodin tématický program pro těhotné a rodiče s dětmi do 1 roku
POJĎ SI HRÁT: každou středu 9.30 – 11.30 hodin program pro maminky: tvoření, tématická knihovna,
povídání při kávě, dětská herna
CVRČCI: každý čtvrtek 9.30 – 11.30 hodin - říkadla,
pohádky a písničky s tanečky pro nejmenší
ŠVÉDSKÉ MASÁŽE MIMINEK 6., 13., 20., 27. října
16,00 – 16, 45 hodin

Víkendové akce:

Mamíííííííííí,mamíííííí, ozývá se v mateřském centru
MaMiNa skoro celý týden a můžu Vám říci,že to je pro
mne vždy moc příjemné slyšet dětský hlásek a vidět
spokojený výraz maminek ať v úterý, kdy se schází
maminky s miminky, a kde Karolina připravuje pro
všechny zajímavý program v podobě říkanek pro nejmenší
nebo pro nás maminky má malý testík.Ve středu program
připravuje Zdenka pro děti od 1 roku po skoro dospěláky,

8. 10. 2005 od 9.00 do 12.00 hodin
NÁVŠTĚVA PLAVECKÉHO BAZÉNU KUDOWA
ZDRÓJ
15. 10. 2005 od 15.30 do 18 hodin
PODZIMNÍ KOUZLENÍ A MALOVÁNÍ pro nejmenší
(1- 6 let) s maminkami
22. 10. 2005 od 9 do 18 hodin
PLETENÍ OŠATEK Z PEDIGU (pouze pro maminky,
babičky, tatínky...a větší děti)
POZOR!!! kurz se koná v DDM ULITA v Broumově –
podrobné informace rádi podáme v MC MaMiNa
Najdete nás v přízemí 1. stupně ZŠ v Polici nad Metují
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Výlet

V sobotu 1, října 2005 uspořádal fond pro pozůstalé
v Polici nad Metují a okolí pro své členy i nečleny
celodenní výlet do Orlických hor. Ráno v 7,00 hodin jsme
odjížděli od CDS v Polici a cestou jsme naplnili celý velký
autobus - celkem 52 natěšených účastníků. Všichni byli
zvědaví, jak to proběhne, včetně pana řidiče, protože byla
mlha jako pytel.
Hned v Hronově bylo první překvapení., protože jsme
byli první, kdo se projel po nově otevřené opravené cestě
k Náchodu. Zatím je to otevřené pouze pro autobusy. A
pokračovali jsme směrem na Dobrošov. Už na Jizbici se na
nás usmálo sluníčko a zůstalo s námi až do večera. To bylo
dobré, protože devadesát procent úspěchu pro zdárný
průběh výletu je krásné počasí.
Když jsme na Dobrošově u chaty vystoupili z autobusu,
na ten pohled jistě nikdo z nás nezapomene. Byli jsme jako
v nebi. Sluníčko a nebe modré bez mráčku a pod námi se
válela bílá mlha jako mléko. A z té bílé záplavy vystupoval
vzadu Ostaš, trochu víc do leva Turov, pak Krkonoše a
Sněžka a ještě víc vlevo přes Rozkoš až na Orlické hory.
Prostě krása. V chatě už na nás čekali a mohli jsme si
vystoupat po schodech až na věž. Postupně jsme se
vystřídali všichni.
Asi po hodince jsme pokračovali směrem na Nový
hrádek do Sedloňova. Tam nás čekal pan Krulich na své
„Skalce“. Je to největší skalka v Evropě. A má tam rostliny
z celého světa. Je to už starý pán, ale velice se nám věnoval
a provedl nás celou skalkou. Sám říkal, že na nás v pátek
myslel, protože ještě hodně pršelo a přemýšlel, jestli nás po
těch kamenech vůbec pustí. Ale měli jsme štěstí. A ta
procházka až nahoru s celým výkladem jistě stála za to.
Většina z nás tam byla poprvé.
Další cesta vedla do Deštné. Tam jsme měli zajednaný
oběd. A protože svět je malý, shodou okolností byl
v Deštné v tu sobotu půl Police. V tom samém hotelu měli
oběd „Tátoviny“. Parta chlapů z Police se svými dětmi bez
maminek. Jako nápad je to ohromný a jako příklad by jistě
dostali všichni jedničku.
Na odpoledne jsme měli vyjednanou návštěvu
kostelíčka v Liberku.Je to komplex dřevěných staveb ze 16,
stol. Dřevěný kostelíček, fara, zvonice a stodola, kryté
šindelem a zachovalé ve velice dobrém stavu. Čekal na nás
pan Langer s klíči. Nejdříve musel ale odkódovat zámek
(strašně se teď krade) abychom mohli dovnitř. Je to cenná
památka lidové architektury. Uvnitř jsou kazetové stropy,
na dřevě malované obrazy neznámého autora. V interiéru
jsou dřevořezby na křtitelnici, hlavním oltáři a varhanách.
U kostela stojí stupňovitá roubená zvonice. Na malém
náměstíčku je budova bývalé fary a stodola, všechno stavby
roubené a kryté šindelem. Bývalý hrad už připomíná jen
název hospody.
Na třetí hodinu odpoledne jsme byli objednáni na
zámku v Rychnově. Sice už byl říjen a je pro ně po sezóně,
ale nám udělali výjimku. Paní průvodkyně byla nejdříve
trochu nervózní že nás je tolik moc, ale pak se to vysvětlilo
a celá prohlídka zámku se nám vydařila a moc se líbila.
Dostali jsme papuče a vyleštili jsme jim podlahy. V celém
zámku je krásná a bohatá sbírka obrazů od českým malířů.
Zámek dnes vlastní sám hrabě Kryštof Jaroslav Kolowrat
Krakovský. Je v pořádku, upravený a je krásnou
dominantou města.
Venku jsme si ještě připomněli, že Rychnov má slavné
rodáky a osobnosti, kteří k městu patří. První profesor

češtiny na pražské universitě F.M.Pelcl, buditel a obránce
českého jazyka. Karla Poláčka - spisovatele (Bylo nás pět
…), Magdalenu Dobromilu Rettigovou - spisovatelku
(známá Kuchařka), Jiřího Šlitra - muzikanta, zpěváka a
skladatele, Augustina Sedláčka - malíře.
A pak už jsme jeli směrem k domovu, Poslední zastávka
byla v Bílém Újezdě u Sekyrky. Tam jsme v motorestu měli
sjednanou večeři. Tuto zastávku jsme ještě využili
k návštěvě věže, kostelíčka a přilehlého hřbitova. Ve věži je
pro návštěvníky napsáno, jak to s tou pověstnou sekyrkou
vlastně bylo. Na hřbitově jsme si našli hrob „Mančinky ze
mlejna“,
kterou
známe
z románu
Boženy
Němcové“Babička“. Měli jsme opět štěstí, protože nám pan
kostelník otevřel kostelíček a pro ty kdo měli zájem, tak
podal i velice zasvěcený a podrobný výklad.
Po dobré večeři, plni dojmů za celý den jsme se ještě
potěšili pohledem na večerní hladinu „Rozkoše“, vzpomněli
na ranní mlhu a na pohled ráno z Dobrošova a po nové
silnici od Náchoda k Hronovu jsme se vraceli domů.
Poděkování za krásně prožitý den patří všem
účastníkům. Byli přímo skvělí, dochvilní a tolerantní. Díky
panu řidiči CDS panu Kutíkovi za vzornou jízdu. Panu
Skalskému za příkladnou pomoc při přípravě trasy a
programu celého výletu. Doufám, že na tento den všem
zůstanou hezké vzpomínky.
Další výlet bude opět až na jaře.
Za výbor fondu – jednatelka Marie Chaloupková

A stro n omický kl ub
P olice nad Metuj í
Pozorovatelna astronomického klubu se nachází na
východním okraji kopce Havlatka. Byla postavena v roce
1965 za materiální i odborné pomoci n. p. Kovopol. Tvoří ji
dva pozorovací domky. První – základní byl v letech 1983
až 1988 rozšířen a vybaven odsuvnou střechou. Druhý je
zachován v původní podobě z 60. let a slouží jako pojízdný
kryt Newtonova
dalekohledu. Žádný z domků není
v současné době vybaven dalekohledem ( Newton je
v rekonstrukci ).
Práce v astronomickém klubu byla od počátku zaměřena
především na popularizační činnost. Pamětníci si jistě
vzpomenou na dlouhé fronty nedočkavých pozorovatelů
v době kdy se na jaře nedaleko od pozorovatelny „ pálily
čarodějnice“ nebo snad „ mírový oheň “.
Odborná činnost klubu se soustředila na pozorování a
měření zákrytů hvězd Měsícem. Tento program
koordinovala v celostátním měřítku hvězdárna ve
Valašském Meziříčí.
Na
soukromé
úrovni
probíhá
fotografování
astronomických úkazů a hvězdné oblohy. Je to poměrně
náročná činnost vyžadující znalosti z technických oborů
jako například jemná mechanika a elektronika.
V září jsme vzpomněli výročí pádu meteoritu na
Policko. K této unikátní události došlo 16. 9. 1969 v obci
Suchý Důl. Na střechu domku dopadl v 8 hodin a 15 minut
meteorit o hmotnosti 780 gramů. Pánové B. Siegel a J.
Vacek provedli první ohledání místa dopadu a zajistili
výpověď majitelky domku paní A. Klimešové. Potom
kontaktovali ředitele hvězdárny v Úpici V. Mlejnka a
předního odborníka na meziplanetární hmotu RNDr Z.
Ceplechu. Ten odeslal meteorit k výzkumu a určil místo
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možného dopadu dalších úlomků na území Polska
v prostoru Sczytna – Batorów. Lokalita byla navštívena ,
ale pátrání za pomoci polického oddílu Junáka a studentů
z Klodzka nebylo úspěšné. Z této akce existují i fotografie.
Junáci víte o tom ?

Pohledy do vesmíru
SLUNCE během měsíce října se den zkrátí o 1 hodinu
a 48 minut,
MĚSÍC
10 . v první čtvrti , 17. v úplňku,
25. v poslední čtvrti , 2. listopadu v novu,
MERKUR nepozorovatelný,
VENUŠE večer nad jihozápadním obzorem,
5. listopadu v konjunkci s Měsícem,
MARS
téměř celou noc v souhvězdí Býka,
od 9. října v souhvězdí Berana,
JUPI TER nepozorovatelný,
SATURN v souhvězdí Raka poblíž známé hvězdokupy
M 44 Jesličky,
URAN
v souhvězdí Vodnáře,
NEPTUN v souhvězdí Kozoroha
Karel Vacek, Astronomický klub Police

Jako každoročně tak i letos jsme si 1. října v našem
domově připomenuli „Den stáří“. Zdá se mi vždy
symbolické zařazení tohoto svátku do podzimního období.
Podzim, stejně jako stáří, dokáže být nepříjemný,
zachmuřený či depresivní, ale zároveň může být krásný,
barevný, plný zrajících plodů. Je důležité, aby člověk
dokázal nalézat právě ty pozitivní aspekty. Slavnostní
setkání obyvatel s občerstvením, přípitkem a květinovým
dárkem se konalo již v předstihu a to ve čtvrtek 29. září.
Přivítali jsme mezi námi milou návštěvu z radnice. Pan
starosta se svojí zástupkyní naše obyvatele vždy potěší
nejen svou přítomností, ale také milým dárečkem.
Děkujeme tímto vedení města za přízeň.
Odpoledne byl pro naše obyvatele připraven netradiční
program v podobě divadelního představení, které přišly
zahrát paní Krpálková a paní Kollertová. Myslím, že stáří a
pohádky k sobě také patří a tak se zájemci mohli vžít do
veselé pohádky, zažít něco zcela netradičního a udělat s i
obrázek o tom, co se dnes nabízí jejich vnoučatům a
pravnoučatům. Děkujeme také oběma protagonistkám za
vstřícnost a odvahu zahrát před jiným, kritičtějším
publikem než na jaké jsou zvyklé. Toto představení bylo
také jejich dárkem pro naše obyvatele.
Ten pro koho byla pohádka až příliš rozverná bude mít
příležitost vyslechnout v domově program vážnější a to ve
čtvrtek 13. října odpoledne, kdy zde vystoupí houslistka
státní opery paní Mudrová, která také hraje na klavír a
zpívá. Přednese skladby starých mistrů a také oblíbené
Straussovy valčíky.
V pondělí 26. října se někteří z obyvatel zúčastnili
tradičního Suchodolského posvícení. Ocenili přízeň počasí,
zachovávání tradic i hojnou účast místních obyvatel. Je
dobře, že i takto mohou zůstávat v kontaktu s běžným
životem. Byla to příležitost pro mnohá setkání třeba po
letech.
Za DD M. Troutnarová

Oblastní nemocnice
Náchod a.s. informuje

Zdravotní péče o pacienty
s onemocněním srdce na
Náchodsku
Onemocnění srdce patří mezi nejčastější
příčiny
nemocnosti a úmrtí ve světě i v naší republice. V poslední
době došlo k neobvyklému rozvoji léčebných možností. Jde
o neomezenou dostupnost nových léků. Vedle nich existují
radikální-intervenční léčebné metody. Jsou to chirurgické
operace srdce a dále katetrizační zákroky, které se mohou
provádět bez celkové narkózy s minimální zátěží pro
nemocného. Katetrizační léčebné zákroky se v posledních
letech staly dostupné bez omezení pro všechny nemocné se
zúženými nebo uzavřenými koronárními tepnami .
Obyvatelé Náchodska mají zajištěnou zdravotní péči na
současné nejvyšší světové úrovni. Je to především díky
dvou kardiologických center - Kardiocentrum ve Fakultní
nemocnici v Hradci Králové a Kardiologické pracoviště
Kardio-Troll v nemocnici Pardubice, kam můžeme
nemocné kdykoliv během 24 hodin denně odeslat. Tato
centra provádějí diagnostiku a léčbu ischemické choroby
srdeční, diagnostiku získaných i vrozených srdečních vad a
dalších srdečních onemocnění. Tato nejmodernější
specializovaná a také velmi nákladná léčba je bez omezení
uhrazena každému nemocnému zdravotními pojišťovnami.
Péče o pacienty s onemocněním srdce z Náchodska je
organizována následovně:
Nemocné s akutním infarktem myokardu přiváží do
Oblastní nemocnice Náchod pracovníci Zdravotnické
záchranné služby. V naší nemocnici jsou provedeny
nezbytné úkony a zajištění pacienta. Pacient je následně
lékaři Oblastní nemocnice Náchod odeslán k okamžitému
vyšetření do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Dostupnost vyšetření v centru je okamžitá. V menším počtu
případů jsou nemocní s akutním infarktem myokardu
převážení bez ztráty času přímo do Kardiocentra ve
Fakultní nemocnici v Hradci Králové.
Většinou je možné bezprostředně po vyšetření
koronárních tepen nejen zprůchodnit uzávěr v srdeční cévě,
který byl příčinou vzniku infarktu myokardu, ale rozšířit
postižené místo cévy na původní – normální průsvit. Díky
této léčebné metodě lze zastavit rozvoj nevratného
závažného poškození srdce. U infarktů myokardu
komplikovaných šokem může být tato metoda
nenahraditelnou život zachraňující léčbou.
Nemocný se po zákroku ve Fakultní nemocnici
v Hradci Králové vrací na interní oddělení Oblastní
nemocnice Náchod k doléčení a nastavení trvalé léčby.
Náklady na léčbu 1 nemocného s akutním infarktem
myokardu se pohybují mezi 40.000 do 80.000 Kč, u
komplikovaného infarktu myokardu s potřebou další
intenzivní péče mohou náklady přesáhnout částku 1 milion
korun.
Ostatní nemocné , u kterých není nutný okamžitý
zákrok, posíláme k vyšetření a léčbě na Kardiologické
oddělení
Kardio-Troll
do Nemocnice
Pardubice.
V kardiocentru se u nemocných vyšetří srdeční tepny a pak
podle nálezu mohou lékaři ihned rozšířit zúžená místa
v srdečních tepnách. Zákrok je stejný jako u akutního
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infarktu myokardu. Rozdíl je především v tom, že výkon je
plánovaný tedy neurgentní.

Oddělení JIP
Systém organizace a všeobecná dostupnost léčby
pacientů s onemocněním srdce se u nás stal samozřejmostí.
Máme k dispozici nejnovější léky a nejmodernější léčebné
metody, které byly dosud vyvinuty ve světě. Konzervativní
i radikální léčba je dostupná bez rozdílů a omezení pro
všechny nemocné. Studie, které porovnávaly úroveň
zajištění a kvality této péče v jednotlivých zemích Evropy
prokázaly, že Česká Republika se v této oblasti řadí mezi
nejvyspělejší evropské země. Přeji všem pacientům
s onemocněním srdce, ale i sobě a ostatním lékařům, aby
tento systém zdravotní péče fungoval na stávající úrovni a
dál se rozvíjel.
Doc. MUDr. Josef Jandík CsC.
primář interního oddělení Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc říjen
Ve dnech 2. - 4. září se v Teplicích nad Metují konala
regionální zahrádkářská výstava, která byla poměrně dobře
navštívena a ohlasy byly jen kladné.
Nevelkou výstavní plochu jsme docela s lušně zaplnili a
společně s teplickými jako jediní předvedli běžně
pěstovanou zeleninu, ovoce a květiny této oblasti. Své
výpěstky dodali: B. Banduričová ze Žďáru nad Metují, z
Police J. Baštúr, P. Geisler, J. Linhart, Z. Novotný, V.
Plachtová, H. Schirlo, V. Slovák, J. Toth a M. Vaněk.Výbor
všem jmenovaným srdečně děkuje a věří, že příště bude
účast ještě vyšší. Kromě expozice zahrádkářů bylo možno
zakoupit řadu rostlin a různých užitečných výrobků.
10. září jsme uskutečnili zájezd do oblasti blízkého
Kladska. Nejprve jsme si prohlédli historickou část města
Klodzka, včetně krásné katedrály, kde je pohřben pražský
biskup Arnošt z Pardubic. Další cesta vedla do blízkého
zahradnictví za městem, kde si mnozí provedli menší nákup
kvalitních rostlin za velmi slušné ceny. Poté jsme
pokračovali k našemu hlavnímu cíli, krápníkové Medvědí
jeskyni v Kletnu, vzdálené 90 km. Pro ty, kteří s námi
nejeli, by to byl dobrý typ na výlet, jen je třeba návštěvu
objednat předem na tel. č. 0048 748 141 250 a ohlásit se u
pokladny s půlhodinovým předstihem.
Z parkoviště k jeskyni se jde pěšky asi 20 min., nebo
elektromobilem za 5 Zl. Jeskyně je opravdu krásná a proti

jiným jsou zde i malá jezírka s jakoby ledovou tříští, což se
vidí málokde. Vstupné je 16 Zl pro dospělé a 11 Zl pro děti.
Protože bylo krásné počasí, zvolili jsme „vyhlídkou
trasu“ a vydali se přes úbočí Černé hory, abychom nejeli
zpět stejnou trasou.Vystoupali jsme do téměř tisícimetrové
výše a zde se na chvíli zastavili a potěšili se krásným
pohledem na blízké i vzdálené hory a na nedalekou prudkou
sjezdovku. Cesta, která nás vedla k Bystřici Klodzké, byla
pro našeho řidiče pana Raka velmi náročná a v četných
serpentinách při dlouhém s jezdu „s i to užil“, zvládl vše ale
velmi dobře, za což mu patří náš dík. Další zastávkou bylo
krásné zahradnictví v Želaznu, kde jsme si mohli vybrat
z bohaté nabídky vystaveného zboží. Obdrželi jsme i
semínka spec. lahvovité dýně pro dekorační účely, která
nám velmi ochotná majitelka věnovala. Řada z nás si
zakoupila krásné citroníky, po kterých se jen zaprášilo.
Byly za 10 Zl. Přes nedaleké Klodzko jsme směřovali do
lázeňského města Polanice. Zaujala nás zde krásná hala
s prameny a nádherný park s proměnlivým vodotryskem.
Pro mnohé byla velkým překvapením živá socha, kterou
představoval nádherně nalíčený mim se speciálním úborem.
Vždy zaujal nějakou polohou a „nehnul ani brvou“. Protože
čas nebyl náš přítel, museli jsme již vynechat krásné
lázeňské uličky a pokračovat v cestě.
Poslední zastávkou byly Vambeřice, kde jsme si
prohlédli basiliku, která je významným poutním místem.
V dnešní době spíše pro motorizované návštěvníky a o to
více vyniká úsilí, které vyvinul polický děkan pan Marian
Lewicki, který pěší, asi 25 km putování vloni obnovil.
Tak, jako v minulém roce,ve Svídnici, tak i letos jsme
se stali svědky velké svatby, která nás cestou zpět připravila
o více než půl hodiny času, když zablokovala průjezd pod
viaduktem.
Další, přibližně stejný čas jsme strávili návštěvou
zahrady pana A. Masláka, který pěstuje řadu bylin a dalších
zajímavých a exotických rostlin v nedalekém Broumově.
Mnohé z nich se seženou jen ve special. zahradnictvích,
např. Stévia, která je výborným sladidlem, či
„Anginolka“proti bolení v krku. Protože je pan Maslák
velkým fandou do své práce, případným zájemcům
předvede své království, které navíc vzniklo z rumiště, kam
se vyvážely různé materiály, stojí to opravdu za to.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem účastníkům
zájezdu a omluvit se za čekání před jeskyní v Kletnu, ke
kterému došlo vlivem zkrácení návštěvy prvního
zahradnictví a za pozdější návrat, než jsme uvedli broumovské zastavení nebylo původně v plánu. Na další
spolupráci a vaši účast na zájezdech se těší výbor základní
organizace.
ZO ČZS Police n.M.

P.G.

Přijďte si zaskautovat
Tak pod tímhle sloganem proběhla letošní Slavnost
Babího léta, kterou vždy koncem září pořádá středisko
skautů pro skauty nejen z Police. Tentokrát jsme svůj tábor
rozbili, s laskavým svolením ředitele školy přímo před
školou. Postaven byl jeden indiánský stan a na ukázku i
jedna táborová podsada. V sobotu dopoledne bylo možné
nakouknout do klubovny a zahrát si tam něco her a
prohlédnout množství fotografií z činnosti střediska.
Odpoledne pak probíhaly různé aktivity v našem
„městském táboře“ před školou. Ujeťák, závod v běhu při
kterém se lze i na malém prostoru uběhat úplně nadobro,
rytířské souboje na kládě, prolézání bludištěm „el. vedení“
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apod. Následky jedné z aktivit můžete vedle klubovny vidět
doposud. Dali jsme účastníků štětce a barvy a nechali je
projevit své malířské vlohy malováním na bránu. Účast
nebyla špatná, i když jsme očekávali trochu větší zájem
především starších dětí. Přišlo ale dost menších, mnozí i
s rodiči, které se také některých soutěží zúčastnily. A přijeli
i skuti z Broumova.

u svých veterinářů, v průběhu roku.

Termí n hromadné vakci nace bude v
sobotu 5.listopadu 2005
Hlavňov:

velké parkoviště
8.20 - 8.30 hod.
u Rijatu
8.35 - 8.45 hod.
Hony:
u požární nádrže
9.00 - 9.10 hod.
Pěkov:
u prodejny
9.15 - 9.25 hod.
Police:
u autoopravny na Sibiři 9.30 - 9.40 hod.
u kotelny na sídlišti
9.45 - 9.55 hod.
náměstí u radnice
10,00 - 10.10 hod.
parkoviště u střediska 10.15 - 10.20 hod.
Radešov:
u truhlárny
10.25 - 10.30 hod.
Česká Metuje: u hospody
10.45 - 11.15 hod.
Žďár n.Met.: u hospody
11.20 - 11.30 hod.
Suchý Důl:
na Pohoři u tabule
11.40 - 11.45 hod.
před hospodou
11.50 - 11.55 hod.
Slavný:
u hřiště
12.00 - 12.10 hod.
V případě velmi nepříznivého počasí - vytrvalý silný
déšť, si vyhrazuji celou akci posunout na sobotu 12.
listopadu a to ve shodných termínech.
Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v
průběhu října i listopadu v ambulanci v Suchém Dole
100,- Kč.

Ordinační hodiny: Po - Čt: 17.00 - 18.00 hod.
Pá:
15.00 - 16.00 hod.
Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav
tel: 491542660, 602628885

Sauna Police nad Metují

Večer pak bylo posezení u táborového ohně, kde
s skvěle uvedl malý pěvecký soubor našich nejmenších dětí.
V nočních hodinách pak začalo pátrání po tajném srazu
mafiánů. Někteří z účastníků využili možnosti a přespali
venku ve stanech nebo i pod širákem. A v neděli jsme
společně vyrazili na nedělní výlet na Slavný, do Údolí
vodopádů, na Ovčín a protáhli jsme si to až na Hvězdu.
Bylo opravdu pěkné počasí a tak bylo ve skalách dobře.
O pár dnů později jsme o státním svátku pro změnu
osedlali kola a vyrazili na výlet do dalekého zahraničí.
Vyšlapali jsme na Slavný a u Machovského kříže jsme
přejeli hranice do Polska, pak kolem Hejšoviny do Karlova
a nádherně dlouhým s jezdem do Machovské Lhoty. A
odtud už to domů nebylo daleko. Počasí sice už nic moc,
zato výlet dobrý.
Josef Hejnyš

POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI
VZTEKLINĚ
I v letošním roce se ve spolupráci s Městským
úřadem v Polici nad Metují a okolními obecními úřady,
ujímám hromadné vakcinace psů proti vzteklině. Ta je
podle zákona povinná od třech měsíců věku s
každoročním přeočkováním. Toto hromadné očkování se
netýká psů, jejichž majitelé zajišťují očkování individuelně,

Sauna Police nad Metují – občanské sdružení
a provozovatel sauny pí Magda Macounová
Vás zvou v sezoně 2005-2006
do sauny v Polici nad Metují.
Pravidelný provoz sauny je ve dnech:
Pro ženy
ve čtvrtek od 17.00 do 22.00
Pro muže
v pátek
od 17.00 do 22.00
Dle dohody s provozovatelem možno navštívit saunu i
v jiném termínu. Jako další služby nabízíme masáže,
vanové lázně, občerstvení. Ubytování si můžete zajistit
v Turistické ubytovně ve stejném objektu.
Další informace i na www.sauna .policenadmetují.cz
a www.policenadmetují.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Provozovatel Magda Macounová, Radimovská 82,
mobil 605 730 580.

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Polického měsíčníku jsme otiskli
příspěvek paní Olgy Bie‘lakové týkající se rozúčtování
ztrátové vody za rok 2004 v domě s pečovatelskou službou
a zároveň i odpověď ředitele TS s.r.o. Ing. Vasila Bučoka.
Tím jsme považovali tuto záležitost za veřejně ukončenou.
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Další písemnou reakci paní Bie‘lakové jsme se rozhodli
v říjnovém čísle nezveřejnit, neboť příspěvek se svým
obsahem shoduje s příspěvkem předešlým.
Článek paní Bie‘lakové je uložen v sekretariátu
městského úřadu a zájemcům bude dán k přečtení.
Děkujeme za pochopení.
Rada města a vedení technických služeb

1. Násobme číslo 91 postupně čísly od 1 do 9.
Výsledky jsou u jednotek a stovek vždy o 1 větší, naproti
tomu desítky o 1 menší. Kromě toho začínají stovky 0 a
končí 8, desítky začínají 9 a končí 1 a jednotky začínají 1 a
končí 9.
1 x 91 = 091
2 x 91 = 182
3 x 91 = 273
4 x 91 = 364
5 x 91 = 455
6 x 91 = 546
7 x 91 = 637
8 x 91 = 728
9 x 91 = 819

Děkuji
touto cestou za nezištnou pomoc skalní záchranné službě
a polické státní polici při záchranné akci v sobotu 10. září
2005, když jsem se svým synem Víťou zabloudila
v Broumovských stěnách.
Hana Volavková

2. Násobme číslo 37 postupně číslem o 3 větším.
Dostaneme následující podivnou číselnou řadu:
3 x 37
6 x 37
9 x 37
12 x 37
15 x 37
18 x 37
21 x 37
24 x 37
27 x 37

„Seniorské aktuality“
Babí léto - blíží se podzim a vakace jsou za námi. A tak
naše účast na schůzce v hasičárně byla celkem slušná.
Po obligátním úvodu a prezenci nás pan Jaroslav
Rohulán seznámil s trasou plánovaného sobotního výletu –
24.9.2005 - do KRKONOŠ. Výchozím místem bude město
VRCHLABÍ a návštěva tamního MUZEA. Potom lanovkou
na blízký ŽALÝ odkud je nádherná vyhlídka po celé horské
krajině. Výlet bude pokračovat do Jilemnice.
Padl také návrh na půldenní výlet na DOBROŠOV.
Sledujte proto pozorně vývěsku ve Hvězdecké ulici.
Koncepce zájezdů pro rok 2006 mě osobně velmi
nadchla. Např. vidět populární herce v některém pražském
divadle je velmi lákavé. Všechny naše návrhy budou
konzultovány na MěÚ s místostarostkou paní Idou
Seidlmanovou. O výsledku jednání a po „doladění“ Vás
budeme včas informovat
Co nás zaskočilo? Zpráva, která již byla jednou na
„přetřesu“ koncem roku 2004.
Totiž to, že manželé Rohulánovi a paní Klicnarová
definitivně končí svoji aktivní činnost.
A tak se hledá náhrada. Jmen padla celá řada, vážný
zájemce však žádný. Máme tři měsíce na sehnání někoho
nového. Byla by přece jenom škoda přivést k likvidaci i
naši organizaci a tak zmařit práci lidí, kteří nás vedli celou
řadu let velmi dobře. Díky jim jsme viděli a zažili mnoho
krásných a nezapomenutelných věcí.
Statistika a zpráva o důchodech v celostátním měřítku
zvýšila tepovou frekvenci u většiny přítomných seniorů.
Situace je nám známa celkem důvěrně a my s i
uvědomujeme, že není v našich silách na této situaci něco
změnit a tak proč se „křenit“? Dejme si raději v hotelu
OSTAŠ dobrou specialitu, na kterou byla upoutávky na
našich stolech při schůzi.
Odhoďme starosti za hlavu a přejme si, aby nás vládce
hor KRAKONOŠ přivítal ve svém království s otevřenou
náručí, blankytným nebem a hezkou vyhlídkou. A my mu
pak na oplátku zanotujeme: Krásně je na horách!
Hana Krejčová

Matematické rekreace
Připravil Mgr. František Janeček
Hříčky s čísly
Všimněte si následujících sestav, které obsahují velmi
zajímavá číselná seskupení:

= 111
= 222
= 333
= 444
= 555
= 666
= 777
= 888
= 999

3. Násobme číslo 3367 postupně čísly 33, 66, 99, 132,
165, 198, 231, 264 a 297 (každý následující činitel je o 33
větší než přecházející). Dostaneme šesticiferná čísla,
z nichž každé sestává ze 6 stejných číslic.
33 x 3367 = 111111
66 x 3367 = 222222
99 x 3367 = 333333
132 x 3367 = 444444
165 x 3367 = 555555
198 x 3367 = 666666
231 x 3367 = 777777
264 x 3367 = 888888
297 x 3367 = 999999

4. Zajímavé výsledky:
1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 + 10 = 1111111111
1 x 8+ 1=9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x á + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

Prodám
byt 3 + 1 v osobním vlastnictví v zatepleném domě
s novou fasádou na sídlišti v Polici nad Metují.
Volný k nastěhování bude v lednu 2006.
Kontakt 723 758 261
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V last ivědn é okén ko
ZNAK MĚSTA
POLICE NAD METUJÍ
Dokončení z minulého čísla.

V minulém čísle jsme si pověděli něco o historii
městské pečeti a o tom, co znamenají její jednotlivé
heraldické figury a jak se tam asi dostaly. Poslední
kapitolka tohoto vyprávění popisuje pozoruhodnou
metamorfózu někdejší polické městské pečeti v současný
znak města Police nad Metují. Na přelomu let 1936 – 1937
si polický městský úřad nesrovnalosti na svém úředním
razítku uvědomil. Po zjištění, že je na něm nesprávně
zachycen pečetní obraz, který byl laicky pokládán za znak
města, usneslo se zastupitelstvo města (budiž zde
připomenut tehdejší starosta města Jan Vacek a členové
městské rady František Vrňata, Josef Sova, Josef Schmiedt,
Václav Krtička, František Franke, Bohumil Cvrček,
Stanislav Pášma, Jaroslav Linhart, Tobiáš Janoušek) a na
schůzi, konané dne 22. dubna 1937 rozhodlo, „aby město
naše vrátilo se k používání starého původního znaku“.
Nerozhodlo však, jak bylo tehdy často zvykem neodborně,
amatérsky, ale začalo se zajímat o správnou podobu
městského
znaku
u
kvalifikovaných
odborníků.
S předstihem (již v březnu) zahájilo v tomto smyslu
korespondenci s Archivem hlavního města Prahy. Jeho
archivář, univ. profesor dr. Václav Vojtíšek tehdy usoudil,
že „správná forma je ta, které se užívalo před r. 1876,
zatím co znak na dnešním razítku ukazuje jenom nevhodné
zkreslení obrazu, zejména ostrve a krokve.“ Zároveň
doporučil, aby zastupitelé města pátrali po starých pečetích
nebo pečetidlech „a řídili se pak jejich obrazem“. Dopisem
ze dne 24. dubna 1937 pak město požádalo nadřízený
správní orgán, Okresní úřad v Broumově o souhlas, aby
mohlo užívat původní městský znak, „který před rokem
1876 několik století používalo“. Dále uvedlo, že ke
změnám v kresbě znaku došlo „náhodně, neporozuměním
obrazu staré pečeti“ a že „původní znak městský má svůj
historický podklad, zatím co nynější náš znak ukazuje jenom
nevhodné zkreslení obrazu, zejména zkreslení ostrve a
krokve“. Až téměř po roce (6. 4. 1938) sdělil Okresní úřad
v Broumově, že Ministerstvo vnitra ČSR požaduje k žádosti
připojit trojí vyhotovení barevného nákresu znaku s jeho
přesným popisem. Město tedy dalo u místního
akademického malíře Václava Luňáčka zhotovit náčrtky a
poslalo je k odsouhlasení. Tento první grafický návrh na
úpravu znaku vrátil Okresní úřad s připomínkami ke štítu,
který musí mít „normální formu“ a „heroldská krokev se
musí dotýkati jeho obruby, figury musí svou plochu náležitě
vyplňovati a musí býti zbarveny podle heraldické stupnice
intensivními barvami“. Zároveň městu doporučil návštěvu
regionální výstavy „Náchod 38“, kde je v exposici
Ministerstva vnitra ČSR vystaveno provedení znaku, které
by mohlo posloužit jako podklad jeho návrhu. Následovalo
nové vyhotovení kresby znaku, ke kterému město připojilo
žádost, aby „obruby mohly býti stříbrné, ne černé, a ostrev
barvy tmavohnědé, aby znak nejevil se v barvách
velkoněmeckých jak znak, jenž byl umístěn v expozici
ministerstva vnitra v Náchodě“. Nový návrh ministerstvo
vnitra znovu posoudilo a odpovědělo, „že předložená
konstruktivní kresba na úpravu městského znaku pro obec

Polici n. M. je lineárně správná“. Současně však zamítlo
navrženou hnědou barvu ostrve, protože „stupnice
heraldických barev neobsahuje barvy hnědé. Užitím barvy
hnědé vznikl by znak barevně nesprávný, podle heraldické
terminologie řečený jalový“ a uvedlo, že vzhledem k tomu,
že město odmítá černou barvu ostrve, „heraldicky správně
restituovanou a odůvodňuje toto zamítavé stanovisko
přesvědčením národním“, je z heraldického zřetele jediné
možné řešení, a sice nahrazení barvy černé barvou modrou,
pokud se na tom městské zastupitelstvo usnese
(připomínám, že heraldické barvy jsou tyto: zlatá, stříbrná,
černá, červená, modrá a zelená). 28. prosince 1938 byla
městským zastupitelstvem ostrev barvy modré schválena a
příští den o tom byla vydána vyhláška. Restituce (tj.
úprava) městského znaku pomalu směřovala ke konci, když
ještě došlo k některým změnám v kresbě růží. 3. května
1941 sdělil Okresní úřad v Náchodě (pod který v té době
Police n. M. příslušela – předchozí okres Broumov již byl
součástí Velkoněmecké říše) polickému městskému úřadu,
že Ministerstvo vnitra v Praze schválilo výnosem ze
7. dubna 1941 upravený městský znak Police nad Metují.
Nutno si zde povšimnout a je významné, jak město při
tvorbě znaku sice respektovalo všechna ministerská
doporučení, ale přitom zároveň dokázalo prosadit i svůj
názor, jestliže neodporoval heraldickým pravidlům. Ve více
než vyostřených politických poměrech roku 1938 město
dosáhlo, že nechce mít ve svém znaku ostrev černé barvy,
protože by kombinace barev městského znaku (zlatá,
červená, černá) připomínala státní barvy Velkoněmecké říše
a souhlasilo s navrženou modrou ostrví. Je pochopitelné, že
se o tomto zdůvodnění později, za nacistické okupace,
raději nehovořilo a tak byl městský znak v této podobě
nakonec bez problémů schválen. Tento požadavek je o to
pozoruhodnější, protože se za německé okupace vyskytly i
mnohé jiné obce, rovněž navrhující aktuální úpravu svého
městského znaku – žádající však jeho doplnění o hákový
kříž!
Popis takto upraveného (oficiálního) znaku města Police
nad Metují zní: „Ve zlatém štítě krokev červené barv y,
vpravo i vlevo u v rchu červená růže s pestíkem zlaté
barvy, u spodu červená růže s pestík em zlaté barvy a
nad ní ostrev modré barv y“. Ministerský odborný popis
znaku však zcela vyčerpávající není, protože např. chybí
přesné určení polohy krokve (tj. směřování jejího hrotu),
rovněž není uveden počet suků ostrve a jejich umístění ani
poloha ostrve na štítu. Jednoznačně to však osvědčuje
obrazová příloha ministerské vyhlášky, kde na úředním
vyobrazení městského znaku jsou zobrazeny suky tři – dva
vpravo a jeden vlevo.
Aby se hned v zárodku zabránilo možným
nepochopením a nepatřičným dotazům upozorňuji, že při
heraldickém popisování (tzv. „blasonování“) štítu (a resp. i
znaku) je třeba vždy pamatovat na zcela zásadní pravidlo:
pravá strana štítu je vždy naší levou a naopak, a že tedy
při našem pohledu na městský znak tyto dva suky musí
směřovat doleva! V mnohých popisech a vyobrazeních
městského znaku je však uváděno i obrácené, a tedy
nesprávné umístění suků; za bernou minci nemůžeme vzít
ani známé opatské znaky. Jak sami snadno zjistíme, pouze
v Polici (ale ovšem i jinde) jsou na různých místech na
opatských znacích dvojice suků na ostrvi jednou napravo,
podruhé zase nalevo (jako např. na prelatuře klášterní
budovy) – zřejmě podle uvážení toho kterého sochaře.
Břevnovský klášter na své „logo“ asi žádný ferman zřejmě
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nevydal. Dnes však doba pokročila – správné vyobrazení
(každého) městského znaku určuje výhradně příslušná
ministerská vyhláška (případně městská vyhláška), žádná
lidová tvořivost se v tomto ohledu nepřipouští!
S jistým sebezapřením by se snad ještě dalo tolerovat,
že zpotvořenina městského znaku se např. objevila ještě
roku 1978 v tehdejším „Zpravodaji agitačního střediska“ (je
tam obsaženo víc podstatnějších nesmyslů), vydaného
k výročí 725 let Police nad Metují. Tam je vyobrazen znak,
popsaný roku 1877 ve Světozoru (ostrev se čtyřmi suky!).
Více však zaráží, že obrácená třísuká ostrev je zobrazena (v
textu je navíc popsána jako čtyřsuká!) i v monografii
J. Čarka: „Městské znaky v českých zemích“ (1985).
Mimořádnou kuriozitou je ovšem znak Sboru dobrovolných
hasičů z Velké Ledhuje, kde se na užitém „městském
znaku“ krokev nejenže nedotýká horního okraje štítu, ale co
navíc – zobrazená ostrev je barvy hnědé (sic!) a má
dokonce zobrazeny jen pouhé dva suky! Abychom však
nekřivdili jenom jim, pozadu nezůstávají ani hasiči z Police
nad Metují. Ti mají na svém znaku ostrev sice správně
modrou a se třemi suky (i když jsou suky zobrazeny
perspektivně a jejich hrany pěkně okrově olemovány), ale
ta je položena na zcela nepřípadný barokní štít, ozdobený
mnoha kudrlinkami (volutami). Paradoxně má však jejich
rukávová nášivka na uniformě ostrev se čtyřmi suky!
Abych však nevzbuzoval dojem, že jsem vysazen výhradně
jen na místní hasiče, s městským znakem, který má rovněž
jakýsi barokní štít a (snad) jakousi čtyřsukou ostrev (vzor
1877), jezdí i nákladní vozy jisté polické („kvíčerovské“)
pekařské firmy; ovšem její reklama na ohradě místního
fotbalového stadionu překonává všechny dosavadní fantazie
– neznámý umělec zde na městský znak přičinil ostrev
v podobě jakéhosi zkamenělého pugétu!
V této souvislosti si všem případným zájemcům o
aplikaci našeho městského znaku skromně dovolím
připomenout, že od roku 1995 platí vyhláška Města Police
nad Metují č. 4 o používání městských symbolů (znaku a
praporu), která vymezuje jejich používání i sankce za jejich
zneužití. Znak města Police nad Metují je v této městské
vyhlášce (ve smyslu ministerské vyhlášky z r. 1941)
definován takto: „na zlatém štítě je červená krokev
špicí vzhůru k hornímu okraji stoupající, lemovaná
černou linkou. V horních koutech štítu a v jeho
patě je po jedné červené pětilisté růži se zlatým
sem eníkem a zelenými lístky kališními. Na spodní
růži uvnitř krokve stojí svisle modrá ostrev se třem i
suky (jeden vlevo, dva vpravo)“.
Na závěr. Těm, kteří by se chtěli s touto zajímavou
problematikou seznámit trochu podrobněji, doporučuji
jednak drobnou publikaci „Znaky a pečeti měst
náchodského okresu“ autorů Erika Bouzy a Věry Vaňkové,
vydané roku 1972. Obsahuje jednak stručný úvod do
heraldiky, jednak vývoj pečetí a městských znaků měst
někdejšího náchodského okresu včetně jejich vyobrazení.
Do kapitoly o Polici nad Metují se sice (jak jinak) vloudilo
několik malých chyb, když se zde např. rovněž hovoří o
ostrvi se čtyřmi suky (vyobrazení v obrazové příloze je
však správné), to však na celkové hodnotě dílka mění jen
málo. Nadmíru přínosné je pojednání „Pečeti, znak a
prapor města Police nad Metují“ autora PhDr. Ladislava
Hladkého, Csc., otištěné ve sborníku Státního okresního
archivu v Náchodě „Stopami dějin Náchodska 5“,
vydaného roku 1999 (z kterého jsem pro tento článek
podstatně čerpal – dostupný v Městské knihovně). Čtenář se

zde o polických městských pečetích a o genezi městského
znaku dozví skutečně hodně vyčerpávajících poznatků a
zajímavých podrobností.
Miroslav Pichl

Z dějin školství v Polici nad
Metují – stará škola polická
K. Beil
Z časopisu Od kladského pomezí, ročník III., 1925 –
1926 a z knihy Dr. Stanislava Brandejse „Kniha o Polici
nad Metují a Policku“ vybral a stylisticky upravil František
Janeček
Police nad Metují, jako jiná města, měla školu mnohem
dříve než okolní vesnice. První zmínka o škole se nachází z
r. 1560 v městských účtech vydáním za opravu a mytí
školy. Jistě již před r. 1563 zakoupilo město místo
k vystavění školy s kusem zahrady pro ni a to v nynější
Hvězdecké ulici, kde stojí domy č. 13 a 15. Tato škola
bývala dvoutřídní a její správce, „rektor“, dostával za
vyučování, řízení chrámové hudby a opatrování městských
hodin 2 kopy míšeňských grošů pololetně. V klášteře
dostával stravu či „stůl“, vybíral ve městě i vesnicích
koledu, měl příjmy z pohřbů a j. Mimo rektora býval tu i
druhý učitel zv. „kantor“, kterému obec platila pololetně l
kopu míšeňských grošů. Na školu učitele ustanovoval as i
farář nebo probošt (představený kláštera), který byl školním
patronem, t. j. staral se spolu s obcí o zařízení a vydržování
školy. Učitelé měli ve škole i svůj byt. Méně je známo, jak
a čemu se na škole učilo. Hlavními předměty bylo:
náboženství, čtení a počty, proto se jim říkalo školy
triviální. Vyučovací jazyk tu byl český. Předběžné vzdělání
učitelů nebylo příliš vysoké. Podle jména jsou z městských
účtů známi tito první učitelé na polické škole: r. 1572
rektor Martinec z Nového Města nad Metují, r. 1590 Jiří
Forbeck, r. 1612 Jiří Sýkora, r. 1750 Jiří Vacek a Václav
Mrnka, r. 1762 opět Václav Mrnka a Václav Toman,
později Václav Mrnka, syn předešlého, všeobecně
jmenovaný „Schulmeistrů Wenzel“. Ten byl svobodný a
vyučoval v domě, který město koupilo od vrchnosti
(kláštera). V r. 1610 při prodeji domu č. 18 na náměstí
(nazýval se Tanhauský) byla učiněna purkmistrem tato
výjimka: … Co se týká průchodu k polické škole (t. j.
klenutá ulička vedoucí z náměstí) a kusu zahrady od téhož
domu Tanhauského předešle od r. 1563 vyměřeného, beze
všech překážek na budoucí časy užívat se má. Mathiáš
Šiefel z Kolbenku (purkmistr – Kn. II. list 95.)
Stará, dřevěná školní budova vystavěná r. 1701 po
požáru v r. 1700, kdy skoro celé město vyhořelo, byla
zbořena teprve r. 1888. Na jejím místě byl postaven věrně
podle starého půdorysu soukromý dům pana Lamberta
Mrnky, potomka bývalých městských učitelů. Pan L.
Mrnka měl ze staré budovy uchováno prkno, které kdysi
bylo ve štítě staré školní budovy a je ozdobeno
chronogramem. Je to latinský nápis, v němž některá
vyznačená písmena znamenají zároveň římské číslice,
jejichž součet tvoří letopočet postavení školní budovy.
Nápis zní v českém překladu takto: „ Po skončené válce
(asi turecké) nastává mír, Karel (buď otec cís. Marie
Terezie, nebo vítězný vojevůdce Karel Lotrinský) ve vlasti
všude ať žije!“
Za císařovny Marie Terezie byly prováděny ponenáhlu
opravy v zanedbaném školství. Dříve býval ustanoven
učitelem mnohdy člověk málo vzdělaný, nyní bylo
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nařízeno, aby prokázal vysvědčením již určité všeobecné a
pedagogické znalosti. Přesto zůstávalo vzdělání tehdejších
učitelů i nadále skromné, mimo školu se zabývali ještě
vedlejším zaměstnáním, z nichž se jim dokonce
doporučovalo hedvábnictví, štěpařství a včelařství. Mnohý
z nich si pro své malé příjmy spíše hleděl tkalcovství,
krejčovství apod. než školy. Školy nejnižší byly 1-2 třídní,
vyučovalo se v nich náboženství, čtení, psaní, čtyřem
základním druhům početním, trojčlence a polnímu
hospodářství. Děti byly povinny chodit do školy od 6. do
12. roku. Na venkově však v létě mohly být od školní
docházky osvobozeny.
V Polici byla vystavěna v době těchto reforem r. 1785
nová dřevěná školní budova, která stojí doposud. Jen její
střecha bývala dříve kryta šindelem. Tehdy se stavělo ve
slohu barokním; „stará“ polická škola má lomenou střechu
s mansardami. V jejím přízemí byly dvě třídy, v patře byly
byty učitelů. Vyučovalo se v ní až do r. 1857.
Podle nového zreformovaného školského zřízení byl
ustanoven r. 1764 v této škole prvním učitelem Vincenc
Mrnka, druhým Frant. Hruška, katechetou P. Inocenc
Kliman a školním dozorcem, jak píše Lege ve své kronice
„Václav Švorčík, učený muž.“ Jmenovaný Vincenc Mrnka
musel později snášet některá příkoří od místního kaplana.
Po konfliktu s ním raději dobrovolně ze školní služby
odešel, ze školy se odstěhoval a stal se městským
úředníkem ( kancelistou ). Obával se totiž, že by neobstál
s vrchností, pod jejíž patronátem byla škola. O Mrnkovi
vypravuje Legova kronika toto: „ K oslavě vítězství nad
Napoleonem r. 1814 požádal měšťanostka p. Tadeáš
Luňáček zdejšího kancelistu (dříve učitele) p. V. Mrnku,
učeného zdejšího rodilce, by na radním domě dle svého
náhledu chronografii zhotovil. Tyto ozdobné i umělé nápisy
byly pak večer při slavnosti osvětleny 400 lampami.“ Dále
píše o něm: „Byl to muž pilný, vše zastal, při vší službě ještě
mše a jiné kusy (hudební) komponíroval, byl učený a
v chronografii zběhlý; nyní se nalézá obraz v radní světnici
(t. j. obrázek radnice s původní cibulovitou věží a
s jmenovanou slavnostní výzdobou) na ten způsob
představený, jak se to tehdáž dělalo, též na kašně (na
náměstí) nápisy pocházejí od něho.“
Po dvou uvedených učitelích vystřídali se pak na
polické dvoutřídní škole tito učitelé: Josef Budina, Beneš
Werner, Fantišek. Hůlek, Jan Ulrich, Antonín Husman a
Václav Reichert.
Ve staré škole vybíral učitel od dětí tzv. „sobotáles“
(školné). R. 1855 bylo nařízeno vybírat v Polici sobotáles
nově takto: Zámožnější děti měly platit 10 krejcarů
konvenční měny, méně zámožným sleveno sobotáles na 2 –
4 kr. a za chudé platila sobotáles obec. Tak byly děti
roztříděny na chudé a bohaté. Úhrnem měli učitelé obdržet
z města 390 zlatých konv. měny, s přiškolenými obcemi
Ledhují, Bukovicí a Radešovem 568 zl. 18 kr. konv. měny.
Téhož roku byla zřízena ještě jedna třída zv. „elementárka“
(pro malé děti) a určen plat novému podučiteli Hamzovi
roční částkou 150 zl. k. m. Tuto novou třídu umístila obec
v příbytku poblíž kostela „U Řehůřka“ za roční nájem 40
zlatých. K jejímu vytápění dával opat 3 sáhy dříví, město
rovněž tolik.
Když se v r. 1857 vyskytla domněnka, že se trám pod
podlahou v dosavadní škole prohýbá, nařídil přednosta
městského úřadu postarat se o jinou školní budovu. Snad
přispěl k tomu i větší počet žáků. K tomu cíli byla nejprve
najata a potom koupena ve dražbě hospoda sládka Antonína

Lazara za 7.230 zl. k. m. Vystavěl ji Antonín Lazar v r.
1849 – 1851 za 17.000 zl. k. m. na místě dvou jiných
stavení. Koupil totiž od vrchnosti dům č. 107, bývalý to za
starodávna špitál a k tomu vedle stojící sešlý příbytek č.
108 od Josefa Klímy. Tato nová škola se tehdy zdála
měšťanům na velmi příhodném místě, protože stála právě
proti kostelu. Měla místnosti pro tři třídy a byty pro tři
učitele. Mimo to se mohla v případě potřeby rozšířit, neboť
vzadu u ní stály veliké stáje, na něž se daly přistavět
místnosti.
I v okolních vesnicích byly postaveny nové školy. Stalo
se tak např. v Pěkově r. 1800, v Hlavňově r. 1820,
v Suchodole r. 1821 a ve Žďáře r. 1825.

INFORMACE Z DĚKANST VÍ
Čas podzimní
Opět je tu podzimní čas, čas sklizně úrody, pouštění
draků, přípravy na zimu, ale také babího léta, které jako by
nám chtělo vynahradit nevydařené letní počasí. V přírodě
bude končit vegetační období a již nyní se nám začíná
proměňovat. Rozehrává v nás podzimní nálady, nabízí nám
krásné estetické prožitky a také příležitost žasnout nad
krásou a dokonalostí Božího stvoření.V rámci církevního
roku trvá období liturgického mezidobí. V měsíci říjnu
prožijeme kromě svátečních nedělních bohoslužeb, také
Svátek
sv.
Lukáše,
Svátek
Výročí
posvěcení
královéhradecké katedrály Svatého Ducha a jeden
významný stání svátek - Den vzniku samostatného
československého státu. Na počátku listopadu pak
prožijeme Slavnost Všech Svatých a budeme mít příležitost
společně vzpomenout na naše blízké a ostatní zemřelé, kteří
nás předešli na cestě do Božího království. Ze soboty 29. na
neděli 30. října bude změna času z letního na zimní, tedy o
1 hodinu zpět.

Liturgické kalendárium:
4. října 9. října 15. října 16. října 17. října 18. října 23. října 28. října -

Památka sv. Františka z Assisi
28. neděle v mezidobí
Památka sv. Terezie od Ježíše
29. neděle v mezidobí, den modliteb za misie
Výroční den zvolení papeže Jana Pavla II
Svátek sv. Hedviky, řeholnice, hlavní
patronky Slezska
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
30. neděle v mezidobí
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Den vzniku samostatného československého
státu, státní svátek
Jan Troutnar

Zpráva z náboženské obce
Církve československé husitské
v Polici nad Metují
Náboženská obec CČSH uskuteční ve sboru Apoštola
Pavla vzpomínku na naše zesnulé v předvečer Památky
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zesnulých, a to v pondělí 31. 10. 2005 v 17.00 hodin.
Obětinky jmenovitě lze předávat v libovolné výši při
nedělních bohoslužbách, nebo osobně sestře Věře
Pejskarové i sestře Evě Řehákové po celý měsíc říjen.
Vzpomeňme společně našich drahých za účasti bratra
faráře Stanislava Švarce.
Za radu starších CČSH Novák Jaromír

Pohár Jana Welema do Čech
S úspěchem se navrátili naši střelci z německého
Düsseldorfu, kde absolutně zvítězili v 21. ročníku
Mezinárodní střelecké soutěže o Pohár kurfiřta Jana
Wellema. Tento již tradiční závod pořádaný armádou je
stěžejní soutěží tohoto druhu v zemi. Tím více takové
vítězství potěší.
Za SSK Police n. M. A. Herzog
TIKY TEAM pořádá

v sobotu 22.října 2005
třetí ročník florbalového turnaje pro starší a pokročilé.

URNA CUP 2005,
kterého se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči :

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
v Polici n. Metují
od 15.00 hodin
od 15.00 hodin
25. října 2005
27. října 2005
Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov

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

* mužské týmy s věkovým průměrem 32 let a více
* ženské týmy bez věkového limitu
* týmy s hmotnostním průměrem 100 kg a více

Nepřihlásí-li se dostatečný počet mužstev, které
splňují podmínky pro účast v turnaji, bude umožněno
hrát i mladším týmům a to v pořadí od nejstarších k
nejmladším.
V ceně startovného, které činí 555,55 Kč na jeden
tým, jsou zahrnuty nealkoholické nápoje, hodnotná
cena a diplom. Vítěz získá putovní cenu. Při zaplacení
startovného v hotovosti bude poskytnuta sleva na
startovném ve výši 1% !!
Přihlášky můžete zasílat na Datlicek@atlas.cz
nejpozději do 2. října 2005 nebo volejte na telefon
608 908 006.
Startovné musí být uhrazeno nejp ozději
do 9 .října 2005. Ke startovnému přiložte seznam
hráčů s datem narození. Nebude-li startovné
zaplaceno do požadovaného termínu, nebude týmu
umožněno na turnaji startovat. Losování do
jednotlivých skupin proběhne 16.října 2005 v 19.00
v hotelu Ostaš.
Více informací o turnaji se dozvíte na
http://tikohratky.wz.cz/urna_cup.htm. Těšíme se na
hojnou účast startujících ale i fanoušků,
kteří
vytvoří
perfektní
sportovní
atmosféru.
Tiky team

Broumov I/5
491 427 055

J ind ř ich So ko l
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
Soukenická 94, 550 01 Broumov II (směrem
k olivětínské Vebě)
te. 491 52 23 07, 603 446 466

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 3. listopadu 2005.
Distribuce 9. listopadu 2005
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Unie rodičů při ZŠ v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na tradiční

ve dnech 11.11. - 12.11.2005 ve vestibulu základní školy
Program:
•

pátek 11.11. od 1500 do 1700 hod

příjem a prodej věcí

•

sobota 12.11. od 800 do 1700 hod

příjem a prodej věcí
výdej neprodaných věcí

Nevyzvednuté věci propadají ve prospěch bazaru

Na Vaší účast se těší
výbor Unie rodičů•

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
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Rozhodli jste se

• efektivně spořit?
• lépe zhodnotit své úspory?
• zajistit si jistotu a klid v budoucnu?
• vytvořit rezervu pro různé životní situace?

Komerční banka Vám poradí, jak na to…
Penzijní připojištění

Stavební spoření
•
•
•
•

vysoké zhodnocení úspor
získání státní podpory až 3 000 Kč ročně
možnost získání výhodného úvěru
na bydlení
více na www.mpss.cz

•
•
•
•
•

Vital - Grant
•
•
•
•
•
•
•

pojistná ochrana pro případ smrti a trvalé
invalidity
2x pojistná částka v případě smrti úrazem
garantované zhodnocení a podíly na
výnosech
úspora až 3 840 Kč ročně na dani z příjmů
možnost měnit parametry produktu
v závislosti na finanční situaci
možnost mimořádných vkladů a výběru
více na: www.komercpoj.cz

státní příspěvek až 150 Kč měsíčně +
nadstandardní úročení vkladu
bez poplatků
možnost snížení daňového základu
až o 12 000 Kč za rok
možnost získat příspěvek od zaměstnavatele
více na www.pfkb.cz

Investování s IKS
•
•
•
•
•
•

jednoduché finanční produkty
nadprůměrné výnosy
nízká vstupní investice
po 6 měsících je výnos osvobozen od daně
z příjmů fyzických osob
rychlý přístup k penězům
více na: www.iks-kb.cz

Dále je možné využít spořícího programu – Vital,
ochránce Vaší rodiny – Patron, kouzelně
bezpečné
karty – Merlin, bezstarostného cestování –
Cestovní pojištění, bezstarostné jízdy – Povinné
ručení
nebo bezpečného domova – Pojištění majetku.
Více informací Vám rádi poskytneme na
kontaktním místě:
Pobočka Police nad Metují, Kostelní 99
Roman Chládek, tel: 491 541 261, 602 467 876
Milan Riabec, tel: 491 541 259

Můj svět, Moje banka.
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