Počátky horolezectví v Polici nad Metují
Nevím, zda jsem kompetentní na tomto místě hodnotit
čtyřicetiletou činnost horolezeckého oddílu v Polici nad
Metují, protože můj vstup do oddílu se datuje rokem 1968, a
co bylo před tím, znám pouze z vypravování nebo
z dostupných písemností. Přesto mně dovolte, abych se
ohlédl do minulosti a několika postřehy Vám připomněl
vývoj našeho horolezeckého oddílu.

Čím začít? Samozřejmě datem 1. 1. 1949, kdy deset mladých
nadšenců se odtrhlo od náchodského oddílu, kde byli
začleněni a u Tělocvičné jednoty Sokol v Polici nad Metují
založili samostatný odbor. Prvním předsedou byl tenkrát
Josef Osoba.
S minimálními zkušenostmi a vědomostmi, o nedostatku
výzbroje ani nemluvě, pronikali v té době hodnotné výstupy
na pískovcových skalách i v Tatrách.
V poválečných letech byl centrem českého pískovcového
lezení Český ráj. O našich okolních skalách se moc nevědělo,
a proto se místní horolezci snažili propagovat naše lezecké
terény. Důkazem toho je např. dopis z 27. 5. 1949,
adresovaný bratru Janu Mazáčkovi do Prahy.

vydává město Police nad Metují

Cituji:
„Bratře,
Československá
obec
Sokolská,
náčelnictvo mužů odboru horolezeckého, nám sdělila svým
dopisem ze dne 20. 5. 1949, že jsi byl stanoven vedoucím
horolezců v kraji Králové Hradeckém, a že máme s Tebou
navázati styky. Obracíme se…“ atd.
Mimo jiné obsahuje dopis tuto stať: „Bratře, upozorni
ostatní, jaké možnosti dává Adršpach k výstupům. Desítky
metrů dlouhé spáry, komíny a masivy skal dosahující sto
metrů výšky /Štěpánská koruna 114 m/, výstupy trvající
několik hodin. V případě, že by někteří členové jiných
horolezeckých oddílů zavítali do našeho kraje, ať nám
předem napíší, rádi se s nimi seznámíme a provedeme je
naším skalním městem.“
Tak i jinak byl náš kraj a vzniklý nový oddíl uváděn do
povědomí široké horolezecké veřejnosti. Především však
velmi dobrá sportovní úroveň polického horolezectví
v Adršpašských a dalších okolních skalách byla nejlepší
propagací. Byl to dobrý základ pro další rozvoj horolezectví
v našem městě. Za to jim všem dík.
V druhé polovině padesátých let se začíná formovat další
lezecká skupina polických horolezců. Asi to měl všechno na
svědomí Véna Hornych, který po získaných informacích od
Zdeňka Studničky sebral partu svých vrstevníků a začali
podnikat první výstupy na nedalekém Ostaši.
Samozřejmě, že se seznamují se staršími členy oddílu a
společně pravidelně zajíždějí do nedalekých skal. V té době
též navštěvují vzdálenější skalní terény, a to především
Český ráj. Tam navazují známosti s ostatními horolezci, se
kterými absolvují bez ohledu na oddílovou příslušnost
nejeden obtížný výstup. Ti potom v nejbližších týdnech
opětují návštěvu v našich skalách.
V lezeckém životě nejsou jen světlé okamžiky, pocity
krásna na vrcholech skal a hor, ale i chvíle zklamání,
beznaděje. Nejhůře jim asi bylo v roce 1959, kdy je navždy
opustil nejtalentovanější a nejschopnější horolezec této
generace – kamarád Jarda Beran. Nejhorší na tom bylo, že
tato parta teprve začínala. Překonali však toto těžké období
a dali do svého sportu vše, co jen mohli.
Ve skalách se objevují nové osobnosti a následně
i prvovýstupy, podstatně těžší, než stávající. A současně
vzniká určitá soutěživost, především mezi domácími a
horolezci z kraje. Kdo první přeleze Kokšovy cesty? Právě
kluci z Police v mnoha případech jako první kráčejí ve
stopách prvovýstupců. Jejich sportovní výkonnost byla velmi
dobrá a zkušeností přibývalo. I následné prvovýstupy
s podpisy polických horolezců měly ve skalách velký ohlas.
Tehdy vznikla asi jedna z nejkrásnějších cest – polická hrana
na Štěpánskou korunu.
... pokračování na straně 36

cena: 10 Kč

číslo 3

březen 2010

•

Mozaika z radnice….
Paní Zima asi ještě neřekla poslední slovo. Opětovně
děkuji všem, kteří pomáhají se zimní údržbou i na
veřejných místech. I letos došlo k úrazům chodců. Je
mi to líto. Snažíme se chodníky i komunikace řádně
udržovat. Myslím, že nejsme schopni zajistit
absolutní schůdnost a sjízdnost. Se zraněnými
soucítím a přeji jim zdárné uzdravení.
Na zdravotním středisku v poslední době došlo
k přesunům některých ambulancí, k otevření ordinace
ORL dr. Heleny Prouzové a kožní lékařky dr. Hany
Černohorské. Věřím, že k Vaší spokojenosti.
Ve středu 10. března se město Police vyvěšením
tibetské vlajky připojí k akci Vlajka pro Tibet.
Únor a březen jsou ve znamení členských výročních
schůzí dobrovolných organizací. Děkuji za pozvání. Ale
především za činnost, kterou každý spolek vyvíjí. Sám
pro sebe, ale především pro město a okolí. Postupně
Vás budeme o jejich činnosti informovat. V tomto čísle
několik řádků od zahrádkářů.
Tradiční setkání učitelů – seniorů – se letos uskuteční
v pátek 26. března ve 13 hodin ve 2. patře Pellyho
domů. Jsou zváni všichni, kteří v Polici učili a na
které se písemným pozváním nedostalo z důvodu
neznalosti současné adresy.
V rámci DSO Policko se uskuteční setkání kronikářů.
V úterý 23. března v 16 hodin ve velké zasedací
místnosti radnice.
Termíny podzimních přednášek Polické univerzity
volného času: 22. 9., 6.10., 13. 10., 3. 11., 24. 11.,
1. 12.
Ida Seidlmanová

Březnové zamyšlení

Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich
mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je
přečtete.
Henry David Thoreau
Výzva amerického filozofa a literáta by se mohla stát
mottem tohoto měsíce, který je letos vyhlášen měsícem
čtenářů. Můžeme se příst, zda číst, co číst, kolik toho
přečíst, ale kniha nad námi stále vítězí. Je v ní uloženo
vědění a snažení lidstva, ať má kniha jakoukoliv podobu –
vázanou, paperback, elektronickou, audio a my se můžeme
proměnit v objevitele pokladů.
O to víc obdivuji ty, kteří pro nás tyto pokladnice vědění
tvoří – autory knih. Jsou nenápadní, žijí mezi námi a mluví
za ně jejich knihy. V polické knihovně máme také
regionální oddělení, které se snaží shromažďovat knihy a
dokumenty (články, firemní literaturu, časopisy, mapy atd.)
o Polici, Policku a od Poličáků. V poslední době nám
přibylo několik titulů:
• Pichl, Miroslav: Osobnosti Police nad Metují /
Sochařské památky Police nad Metují. V roce 2009
vydalo město Police n. M. O ní jste si již v Polickém
měsíčníku mohli přečíst, případně si ji můžete zakoupit
v infocentru.
• Poznejte Policko. Průvodce pro zvídavé děti. V roce
2009 vydalo opět město Police n. M. Výtvarně zpracoval
Jaroslav Soumar.
Tento miniprůvodce má šanci stát se vyhledávanou
turistickou pomůckou pro děti místní i ty, které k nám
přijedou na výlet či dovolenou.
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Grabovský, Andřej: Vážně i vesele. Ilustrace Jaroslav
Soumar. V roce 2009 vydalo město Broumov.
Útlou sbírečku veršů polského básníka ilustroval učitel
„výtvarky“ polické ZUŠky.
• Zudová – Lešková, Zlatica: Cesty k sebe. Česi v odboji
na Slovensku v rokoch 1939-1943. V roce 2010 vydal
Historický ústav AV ČR.
Kniha se snaží o věcné a všestranné zmapování
postavení Čechů během samostatného Slovenského štátu
v letech 1939 – 1943. Jejich postavení bylo složité již
v období druhé republiky a „česká otázka“ byla oblíbeným
populistickým politickým tématem l´uďácké strany.
Postavení Čechů po vyhlášení samostatného štátu
autorka podrobně popisuje a dokládá archívními materiály.
Část z nich se vystěhovala do Čech, ale část jich na
Slovensku zůstala a stala se druhou největší menšinou po
Němcích. Jejich postavení zachycuje kapitola Odchod,
asimilácia alebo status cudzincov. O zapojení těchto Čechů
do protifašistického, protinacistického a protil´uďáského
odboje je tato kniha, která obsahuje bohatý doprovodný
materiál včetně seznamu krycích jmen a pseudonymů –
ojedinělé pomůcky pro studium historie tohoto období. Je
obdivuhodné a odborníky kladně hodnocené, kolik archívů a
materiálů v nich uchovávaných autorka navštívila,
prostudovala a informace z nich čerpala a použila i v této
knize.
Kniha nabourává řadu našich školních poznatků o
Slovenskom štátu, a asi právě proto stojí za přečtení.
Autorka sama píše: „(autorka)nenárokuje si na neomylnosť,
a ani neprezentuje výsledky svojej práce „jako jedinú a
zaručenú pravdu“. Predovšetkým chce podnietiť zájem o
problematiku…“ Přeji knize čtenáře se zájmem o historii a
hledání historických pravd.
Knihovna samozřejmě připravila na březen řadu akcí, o
kterých informujeme uvnitř Měsíčníku. Dovolte mi popřát
vám čtenářům příjemné chvilky při čtení a knihám, aby
každá našla svého čtenáře.
Věra Plachtová

Připomínáme placení poplatků za
odpady a ze psů.
Oba poplatky musí být
uhrazeny nejpozději
do 31.3.2010.
Poplatek za odpady byl pro rok
2010 stanoven částkou 500,-Kč na
osobu a rok. Veškeré úlevy a
osvobození dle vyhlášky města
zůstávají beze změny.
Poplatek ze psů se nemění – 300,-Kč za psa v domech
do tří bytových jednotek, 500,-Kč za psa v domech od 4
bytových jednotek, 250,-Kč Hlavňov, Pěkov, Hony,
Radešov, 200,-Kč důchodci.
Oba poplatky můžete uhradit přímo v pokladně MěÚ,
kancelář č. 23 nebo bezhotovostně převodem na účet
č.9005-0004629551/0100. Při bezhotovostní platbě uveďte
prosím do textu pro příjemce jména všech poplatníků, na
které se platba vztahuje a při úhradě obou poplatků naráz
rozdělte úhradu za odpady a za psy do dvou jednotlivých
plateb. U platby za psy uveďte do VS - 1341, SS – rodné
číslo poplatníka, u platby za odpady do VS – 1337, SS –
rodné číslo jednoho z poplatníků. To vše z důvodu
správného zaúčtování plateb ke konkrétním poplatníkům.
V sobotu 13.3.2010 zajedeme jako každoročně vybrat
výše uvedené poplatky do Hlavňova a do Pěkova.
V Hlavňově budeme od 9 do 9,45 hod., v Pěkově od
10,00 do 10,45 hod.
Dana Adamová

Proměna přípravny obřadní síně
radnice
Město Police nad Metují obdrželo v roce 2009 dotaci ze
státního rozpočtu ve výši 149 000,- Kč v Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón. Z těchto prostředků byly uvedeny do
původního stavu části kleneb v přípravně obřadní síně,
očištěny pískovcové prvky, opraveno zdivo a obnoveny
dveře v zadním traktu radnice. V letošním roce máme
v plánu dokončit celkovou rekonstrukci zadní části obřadní
síně, vybourat stávající sociální zařízení, odstranit vlhkost
zdiva a obnovit původní klenby.

Zájezd do Pardubic – Polická univerzita
volného času – čtvrtek 23. dubna 2010
Program:
•
Východočeská galerie v Pardubicích – retrospektivní
výstava díla Josefa Čapka – Josef Čapek
v Pardubicích (50 Kč)
•
Východočeské divadlo v Pardubicích – Netopýr –
opereta (vstupenka 200 – 240 Kč v ceně zájezdu)

Odjezd od radnice na náměstí ve 12 hodin.
Předpokládaný návrat – nejdéle do 23 hodin.
Cena zájezdu – pro studenta 300 Kč,
pro ostatní zájemce 400 Kč.
Závazné přihlášky se zaplacením celé částky přijímá
v době konání přednáškového odpoledne paní Šváblová
nebo paní Steinerová. Mimo tyto termíny v IC jeho
pracovníci.
Uzávěrka přihlášek z organizačních důvodů 19.března.
Ida Seidlmanová

Obec přátelská rodině

Původní stav přípravny obřadní síně

Nový stav přípravny obřadní síně
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Výběr daňových přiznání se letos
v Polici nad Metují nekoná
Dle sdělení Ing. Ludmily Hubkové – ředitelky Finančního
úřadu v Náchodě sděluji:
V minulých letech pracovníci Finančního úřadu
v Náchodě vyjížděli do vybraných měst a obcí, aby
prostřednictvím kontaktních míst usnadnili podání daňových
přiznání, zejména k dani z příjmu fyzických osob.
Vzhledem k tomu, že veřejnost v našem městě
neprojevila o tuto službu v loňském roce dostatečný zájem
a návštěvnost zřízeného kontaktního místa byla minimální,
nebude FÚ v letošním roce výběr přiznání v Polici nad
Metují zajišťovat.
Pro poplatníky zajistí FÚ v březnu na finančním úřadě
v Náchodě rozšířené úřední hodiny a to:
v pracovní dny od 22. 3. do 31. 3. od 8.00 do 18.00
hodin,
v sobotu 27. 3. od 8.00 do 12.00 hodin.
Ida Seidlmanová

Město Police nad Metují se
stalo
v roce
2009
„Obcí
přátelskou rodině“ v kategorii
do 5 000 obyvatel. Tato výhra
v soutěži přináší i milý příspěvek
do rozpočtu města ve výši 500
tis. Kč.
V měsíci lednu jsme získali
instrukce, že bude příspěvek
městu poskytnut ve formě
na
jakékoliv
pro
rodinné

neinvestiční
dotace
aktivity/opatření.
V první fázi jsme na ministerstvo zaslali nástin záměrů, jak
dotaci v rámci města využít. Snažili jsme se do aktivit
zahrnout široké spektrum činností, které se ve městě a
v rámci činnosti spolků konají. Zároveň jsme chtěli vypsat
soutěž pro spolky nebo i jednotlivce na přípravu a realizaci
prorodinných aktivit v roce 2010. Byli jsme ale upozorněni
poskytovatelem dotace, že dotaci získalo město za výhru
v soutěži a finanční prostředky musí být využity na aktivity
města nebo aktivity města provozované ve spolupráci
s nestátními neziskovými organizacemi. Není možné
přerozdělit získanou dotaci mezi tyto organizace. Navíc
některé naše plánované aktivity nebyly hodnoceny jako
prorodinné .
Součástí aktuálně předloženého rozpočtu je:
- dovybavení dětských hřišť a vznik vycházkového
okruhu za městem
- celoroční program zaměřený na rodiny s dětmi –
oslava tradičních svátků a akcí (kulturní program
Polické pouti, adventní akce, divadelní představení
pro děti v rámci Polických divadelních her, náklady
na setkávání Polické univerzity a Senior klubu Ostaš,
Velikonoční výstava mateřského centra a škol, akce
pro děti ve spolupráci mateřského centra a města)
- akce v knihovně (výlet v rámci Prázdnin v knihovně,
nákup dětských knih a hraček pro dětské oddělení,
setkání s autorem dětských knih)
Na konci roku musí být veškeré náklady vyúčtovány.
Nakonec se nám snad na radnici podařilo připravit
žádost o dotaci, která již bude ze strany ministerstva
akceptována.
Doufáme, že i když se nám kvůli požadavkům a
pravidlům ministerstva nepodařilo umožnit spolkům a
organizacím ve městě získat peníze z dotace na jejich
aktivity nebo činnost přímo, využití finanční výhry přinese
prospěch a vyžití co nejširší skupině obyvatel města.
Helena Ištoková, Jana Rutarová, Radka Vlachová
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OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA PRODEJ BÝVALÉ „ŠKVÁROVNY“
Zastupitelstvo města Police nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení obálkovou metodou
dle usnesení ZM č. 05/02/2010 ze dne 24.2.2010

na prodej těchto nemovitostí
v katastrálním území Police nad Metují:
budova: bývalá škvárovna bez č.p. na st.č. 47/2
pozemky: st.č. 47/2 o výměře 625 m2 - zastavěná plocha a
2
nádvoří; p.č. 85/9 o výměře 115 m - zahrada
se všemi součástmi a příslušenstvím

Prodávaným
majetkem je budova
bývalé
škvárovny
sloužící jako skladiště s
pozemkem st.č. 47/2,
na kterém je předmětná
budova postavena a
pozemek p.č. 85/9 v k.ú.
Police
nad
Metují
přiléhající k budově ze
severní strany.
Bývalá škvárovna je
zděná přízemní stavba
se sedlovou střechou,
nepodsklepená,
s volným půdním prostorem.
Přízemí budovy je rozděleno příčkou s posuvnými dřevěnými
vraty na dvě části:
1) přední část o zastavěné ploše 184 m2 s vestavěným
2
příručním skladem o ploše cca 4m je přístupná dvěma
dřevěnými vraty v jižním štítu budovy,
2) druhá, zadní část o zastavěné ploše 133,40 m2 je
přístupná z předního prostoru, dále zvenku dveřmi
v severním štítu budovy a bočními posuvnými dřevěnými
vraty z pozemku přiléhajícího k budově.
Přízemí budovy má betonovou podlahu, stěny jsou omítnuté.
Strop mezi přízemím a půdním prostorem je vybudován z
dřevěných stropních trámů s prkenným záklopem a
rákosovou omítkou ze spodní strany. Nosnost stropu je
omezena. Interiér budovy má světelnou instalaci a je bez
vytápění, rozvodu vody a kanalizace.

Minimální kupní cena
Minimální kupní cena, za kterou vyhlašovatel nabízí
shora popsané předmětné nemovitosti, činí 1.526.000,- Kč
(slovy jedenmilionpětsetdvacetšesttisíc korun českých).

Výběrové řízení
Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na webových
stránkách města Police nad Metují http://www. meupolice.cz/ u informací o prodeji předmětných nemovitostí
nebo na Městském úřadu v Polici nad Metují - odbor investic,
majetku a životního prostředí - tel. 491 509 997.
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Usnesení rady města ze zasedání
č.4 /2010 ze dne 22. 2. 2010.
RM schvaluje ukončit nájem bytu panu Z. R. v domě č.p.
313 v ulici 17. listopadu v Polici nad Metují, a to výpovědí z
nájmu pro neplacení nájemného, služeb spojených
s bydlením a dlouhodobým nevyužíváním bytu.
RM schvaluje přidělení bytů v domě č.p. 340 v Tyršově ulici
takto:
1) byt č. 6 - 2+1 nabídnout žadatelům v tomto pořadí :
1. V. D.
2. L. E.
3. D. V.
2) byt č. 7 - 3+1 panu R. S.
Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou jednoho
roku s možností prodloužení, pokud nájemci budou řádně
plnit povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 966/25 o ploše
400 m2 v k.ú. Velká Ledhuje manželům Pavlovi a Kateřině
Šrůtkovým na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m2 ročně a podmínkou
nájmu je, že veškeré stavby na pozemku vybuduje nájemce
se souhlasem pronajímatele a budou dočasného charakteru.
RM schvaluje výpůjčku části pozemku st.č. 47/1 o ploše
1000 m2 v k.ú. Police nad Metují od vlastníka
Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej domu č.p. 69 se
čtyřmi bytovými jednotkami a pozemkem st.č. 206/1 v k.ú.
Police nad Metují. Byty s příslušným podílem na společných
částech budovy budou nabízeny přednostně nájemcům se
slevou 20% ze znalecké ceny uhradí-li kupní cenu v letošním
roce nebo za znaleckou cenu pří úhradě podle
rovnoměrného splátkového kalendáře nejdéle na období 4
let od podpisu kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu města nákup
komunikace od společnosti Maratonstav za cenu 552 000,Kč včetně DPH v okamžiku, kdy město získá prodejem
nemovitého majetku částku přesahující 4 mil. Kč.
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu stavbu "Stavební úpravy dodatečné zateplení MŠ - Police nad Metují".
kritéria:
nabídková cena
váha 100 %
obeslané firmy: STAFIDO - Police nad Metují
DELTA - Velké Poříčí s.r.o.
STATING s.r.o. - Kostelec nad Orlicí
BROUMSTAV s.r.o. - Broumov
KERSON spol. s r.o. - Dobré
výběrová komise: Zdeněk Kadidlo, místostarosta města
Ing. Vladimír Seidl, člen RM
Jiří Škop, odbor výstavby MěÚ
Ing. Jan Troutnar, vedoucí IMŽP
Ing. Helena Ištoková, projektová man.
náhradníci:
Ing. Pavel Pohner, tajemník;
Ing. Vasil Bučok, TS Police n.M. s.r.o.
Ing. Scholz Pavel, investiční technik;
Rita Pohlová, OV MěÚ
Michal Mucha, TS Police n.M. s.r.o.
RM doporučuje ZM ke schválení výběrové řízení obálkovou
metodou na prodej budovy bývalé škvárovny s pozemkem
st.č. 47/2 o výměře 625 m2 a pozemku p.č. 85/9 o výměře
115 m2 v k.ú. Police nad Metují.
Podmínky výběrového řízení:
minimální nabízená kupní cena 1.526.000,- Kč
předložení podnikatelského záměru
složení vratné kauce ve výši 30.000,- Kč, pokud vybraný
účastník výběrového řízení neuzavře kupní smlouvu
propadne kauce městu Police nad Metují
nabídky budou přijímány v termínu do úterý 6. 4. 2010
do 13.00 hodin

RM schvaluje dodatek č. 3 nájemní smlouvy, uzavřené mezi
městem Police nad Metují a DSO Lesy Policka dne 4. 3.
2008.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu Stanov
Dobrovolného svazku obcí „Lesy Policka“
č. 1/2010.
(obsahem změny je přistoupení obce Bukovice).
RM schvaluje hospodaření MŠ Police nad Metují za rok 2009
a ukládá v souladu s § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.
odvést zlepšený hospodářský výsledek ve výši 238 233,69 Kč
do rozpočtu města. Rozborem hospodaření za rok 2009 byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM schvaluje hospodaření Knihovny města Police nad
Metují za rok 2009 a ukládá v souladu s §28 odst. 6 zákona
č. 250/2000 Sb. odvést zlepšený hospodářský výsledek ve
výši 103 205,81 tis. Kč. do rozpočtu města. Rozborem
hospodaření za rok 2009 byla zároveň provedena kontrola
dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření města za rok 2009,
rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2002 Sb. o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM neschvaluje dodatečné odpuštění nájmu za pronájem
sálu Pellyho domu pro konání plesu pěkovských hasičů,
neboť deklarovaný účel použití uspořených prostředků
(nákup uniforem) neodpovídá záměru města, kterým je
především podpora činnosti zájmových organizací.
RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu města
Police nad Metují na rok 2010, tento rozpočet je schodkový,
výdaje činí 65 318 500,- Kč, příjmy 53 197 640,- Kč, třída
8 - 12 120 860,- Kč (splátky úvěru ČS 4 000 000,- Kč,
půjčky MMR 1 200 000,- Kč, zapojení přebytku 2 997 000,Kč, zapojení revolvingu
14 323 860,- Kč z toho na
financování ČOV 9 500 000,- Kč ).
Ing. P. Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města
ze zasedání č.2/2010 ze dne 24.2.2010
ZM schvaluje přistoupení obce Bukovice do DSO Lesy
Policka a s tím spojenou změnu Stanov a smlouvy o
založení DSO Lesy Policka.
Pozměňovací návrhy k rozpočtu
ZM schvaluje vyřazení příspěvku ve výši 5 000,- Kč na
provoz Emauzského domu z návrhu rozpočtu města na rok
2010.
ZM schvaluje zařazení příspěvku ve výši 5 000,- Kč na
činnost terénních domácích služeb do rozpočtu města na
rok 2010.
ZM schvaluje ponechání příspěvku ZO ČSCH Police nad
Metují v návrhu rozpočtu města na rok 2010 s tím, že
částka ve výši 5 000,- Kč bude použita na úhradu nákladů
spojených s pořádáním tradiční výstavy domácích zvířat
v době Polické pouti.
ZM schvaluje návrh rozpočtu města Police nad Metují na
rok 2010, tento rozpočet je schodkový, výdaje činí 65 318
500,- Kč, příjmy 53 197 640,- Kč, třída 8 - 12 120 860,- Kč
(splátky úvěru ČS 4 000 000,- Kč, půjčky MMR 1 200 000,Kč, zapojení přebytku 2 997 000,- Kč, zapojení revolvingu
14 323 860,- Kč z toho na financování ČOV 9 500 000,- Kč ).
ZM schvaluje zařadit do rozpočtu města nákup komunikace
od společnosti Maratonstav za cenu 552 000,- Kč včetně
DPH v okamžiku, kdy město získá prodejem nemovitého
majetku, jimž jsou podmíněny další přímo do rozpočtu
nezařazené výdaje, částku přesahující 4 mil. Kč.
ZM schvaluje vypsání výběrového řízení obálkovou metodou
na prodej budovy bývalé škvárovny s pozemkem st.č. 47/2
o výměře 625 m2 a pozemku p.č. 85/9 o výměře 115 m2 v

k.ú. Police nad Metují.
Podmínky výběrového řízení:
minimální nabízená kupní cena 1.526.000,- Kč
předložení podnikatelského záměru
složení vratné kauce ve výši 30.000,- Kč, pokud
vybraný účastník výběrového řízení neuzavře kupní
smlouvu propadne kauce městu Police nad Metují
nabídky budou přijímány v termínu do úterý 6. 4.
2010 do 13.00 hodin
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č.167/3 o
výměře 116 m2, p.č.1021/3 o výměře 313 m2, p.č.1021/5 o
výměře 903 m2, p.č.1021/8 o výměře 1006 m2 a p.č.1021/9
o výměře 128 m2 v k.ú. Velká Ledhuje od vlastníka České
republiky do majetku města.
ZM ruší část svého usnesení č. 15/05/2009, a to ustanovení
o bezplatném zřízení věcného břemene práva vstupu při
opravách a údržbě nemovitosti stojící na pozemku st.č.226
pro oprávněného vlastníka.
Ing. P. Pohner, tajemník

Rozpis lékařů stomatologické
služby březen 2010
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Lékař

13.3. - 14.3.

Tel. č.

MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí

491 582 381

20.3. - 21.3.

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

491 502 425

27.3. - 28.3.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov

491 502 525

3.4.

MUDr. Lukáš Neoral
17. listopadu 291 Police n. M.

602 333 427
491 541 654

4.4.

MUDr. Ladislav Růžička,
Masarykova 30, Broumov

491 521 839

5.4.

MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M.

10.4. – 11.4.

MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.

491 543 844
491 581 394

ODPADOVÉ INFORMACE
Pravidelná změna intervalu svozu
zbytkového komunálního odpadu
Oznamujeme občanům centrální části města, tedy z
katastrálních území Police nad Metují a Velká Ledhuje, že
od 11. kalendářního týdne se přechází ze 14-ti denního na
týdenní interval svozu zbytkového komunálního odpadu z
popelnic. Změna na 14-ti denní interval pak opět nastane
na konci října, a to po 42. kalendářním týdnu; v lokalitě
kde se v tomto intervalu jezdí s týdenní posunem (v ulici
17. listopadu, Tyršova, Pod Havlatkou, Husova, část
Nádražní, U Opatrovny a v uličce mezi náměstím a Nádražní
ul.) po 43. kalendářním týdnu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Rozpočtové výdaje na rok 2010
Par.
1032
2141
2141
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2212
2212
2212
2212
2212
2219
2219
2219
2221
2221
2310
2310
2321
2321
2321
2321
2341
2341
3111

Pol.

5164
5021
5031
5032
5137
5138
5139
5169
5171
5172
5173
5221
5329
5901
5021
5169
5171
6121
6121
6341
5323
6121
5151
5169
6121
6121
5331
6121

3113
5331
3231
5331
3299
5141
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3313
3313
3313
3313
3313
3313
3313
3313
3313
3313
3314
3314
3315
3315
3319
3319
3322
3322
3322
3349
3349
3349
3349
3349
3349
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3399
3399
3399
3399
3399
3399
3399
3399
3412
3412
3412
3412
3412
3419
3419
3419
3429
3429
3631
3631
3631
3631
3632
3632
3633
3633
3635
3635
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3721
3721
3722
3722
3722

5

5011
5021
5031
5032
5137
5139
5162
5169
5171
5175
5192
5194
5021
5031
5032
5136
5139
5161
5169
5171
5192
5331
5339
5021
5171
5493
5021
5031
5032
5138
5139
5011
5021
5031
5032
5134
5137
5139
5151
5154
5162
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5192
5194
5021
5139
5162
5164
5169
5175
5194
5021
5164
5213
6121
5222
5229
5229
5154
5169
6121
5169
6121
6119
5137
5151
5154
5164
5169
5171
5362
5901
6121
6130
6313
5169
5139
5169

Pěstební činnost v lesním hospodářství
Vnitřní obchod
Nájemné
Cestovní ruch
Ostatní osobní výdaje
Povin.pojistné na soc.zab
Povinné pojistné na veřejné zdravotnictví
Drobný hmotný dlouhodobý majet
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
Nákup materiálu jinde nezařazeného
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Neinvestiční transfery obecně
Ost.neinvest.transfery
Nespecifikované rezervy
Silnice
Ostatní osobní výdaje
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly a stavby
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Budovy, haly a stavby
Investiční transfery obcím
Provoz veřejné silniční dopravy
Neinvestiční transfery krajům
Pitná voda
Budovy, haly a stavby
Odvádění a čištění odpadních vod
Studená voda
Nákup ostatních služeb
Budovy, haly a stavby
Vodní díla v zemědělské krajin
Budovy, haly a stavby
Předškolní zařízení - MŠ
Dotace města na provoz
Zateplení MŠ + oprava vlhkosti zdiva
Základní škola
Dotace města na provoz
Základní umělecká škola
Dotace zřizovatele na provoz
Ostatní záležitosti vzdělávání - Pellyho dům
Úroky z úvěru
Divadlo
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Povin.pojistné na soc.zab.
Povinné pojistné na veřejné zdravotnictví
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Pohoštění
Poskytnuté neinvestiční příspěvky
Věcné dary
Film. tvorba, distribuce, kina
Ostatní osobní výdaje
Povin.pojistné na soc.zab.
Povinné pojistné na veřejné zdravotnictví
Knihy, učební pomůcky a tisk
Nákup materiálu jinde nezařazeného
Služby pošt
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Poskytnuté neinvestiční příspě
Činnosti knihovnické
Neinvestiční příspěvky zřízený
Činnosti muzeí a galerií
Neinvestiční transfery cizím subjektům
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní osobní výdaje
Zachování a obnova kulturních památek
Opravy a udržování
Účelové neinv.transfery nepodn
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní osobní výdaje
Povin.pojistné na soc.zab.
Povinné pojistné na veřejné zdravotnictví
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
Nákup materiálu jinde nezařazeného
Zájmová činnost v kultuře - CKV Pellyho domy
Platy zaměstnanců v pracovním
Ostatní osobní výdaje
Povin.pojistné na soc.zab.
Povinné pojistné na veřejné zdravotnictví
Prádlo, oděv a obuv
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazeného
Studená voda
Elektrická energie
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Poskytnuté neinvestiční příspěvky
Věcné dary
Ostatní záležitost kultury, cí
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu jinde nezařazeného
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Nájemné
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Věcné dary
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní osobní výdaje
Nájemné
Neinvest. transfery
Budovy, haly a stavby
Ostatní tělovýchovná činnost
Neinvestiční transfery občansk
Ost.neinvestiční transfery nez
Ostatní zájmová činnost a rekr
Ost.neinvestiční transfery neziskovým org.
Veřejné osvětlení
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Budovy, haly a stavby
Pohřebnictví
Nákup ostatních služeb
Výstavba a údržba místních inž. sítí
Budovy, haly a stavby
Územní plánování
Ostatní nákup dlouhodobého nehm. majetku
Komunální služby a územní rozvoj
Drobný hmotný dlouhodobý majet
Studená voda
Elektrická energie
Nájemné
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Platby daní a poplatků státním
Nespecifikované rezervy
Budovy, haly a stavby
Pozemky
Inv.transfery nefinanč.podnika
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Nákup ostatních služeb
Sběr a svoz komunálních odpadů
Nákup materiálu jinde nezařaze
Nákup ostatních služeb

3
1
1
1
1

10

10

3
1
2
3
3
1
1

1
1

1

1

3

1

1
1

v Kč
15 000
18 000
18 000
781 000
31 000
8 000
3 000
5 000
90 000
35 000
96 000
2 000
3 000
3 000
30 000
85 000
390 000
625 000
10 000
884 000
114 000
617 000
297 000
266 000
21 000
7 000
7 000
656 000
656 000
931 000
106 000
35 000
790 000
35 000
35 000
266 000
266 000
000 000
755 000
755 000
328 000
328 000
180 000
180 000
568 000
69 000
40 000
28 000
10 000
30 000
25 000
8 000
330 000
4 000
6 000
15 000
3 000
141 500
35 000
5 000
2 000
1 000
1 000
5 500
85 000
5 000
2 000
851 000
851 000
150 000
150 000
32 000
32 000
405 000
400 000
5 000
270 000
51 000
12 750
4 550
195 700
6 000
983 000
715 000
90 000
188 000
68 000
3 000
30 000
65 000
30 000
140 000
32 000
2 000
540 000
40 000
5 000
2 000
10 000
20 000
3 000
186 000
20 000
20 000
1 000
4 000
66 000
20 000
55 000
395 000
28 700
6 300
310 000
50 000
810 000
650 000
160 000
96 000
96 000
710 000
750 000
581 000
379 000
456 000
456 000
669 000
669 000
220 000
220 000
829 000
40 000
10 000
15 000
5 000
510 000
250 000
295 000
348 000
521 000
160 000
675 000
25 000
25 000
795 000
10 000
785 000

3725
3725
3733
3733
3745
3745
3745
4171
4171
4172
4172
4173
4173
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4351
4359
4359
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310
6310
6310
6320
6320
6330
6330
6399
6399
6399
6402
6402

5364

Využívání a zneškodňování komu
Nákup ostatních služeb
Monitoring půdy a podzemní vod
Nákup ostatních služeb
Péče o vzhled obcí a veřejnou
Nákup materiálu jinde nezařaze
Nákup ostatních služeb
Příspěvek na živobytí
Sociální dávky
Doplatek na bydlení
Sociální dávky
Mimořádná okamžitá pomoc
Sociální dávky
Pečovatelská služba
Platy zaměstnanců v pracovním
Ostatní osobní výdaje
Povin.pojistné na soc.zab.
Povinné pojistné na veřejné zdravotnictví
Prádlo, oděv a obuv
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazeného
Studená voda
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Věcné dary
Ostatní služby a činnosti v soc. oblasti
Neinvestiční transfery obecně
Bezpečnost a veřejný pořádek
Platy zaměstnanců v pracovním
Ostatní osobní výdaje
Povin.pojistné na soc.zab.
Povinné pojistné na veřejné zdravotnictví
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazeného
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby školení a vzdělávání
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Požární ochrana - dobrovolná č
Platy zaměstnanců v pracovním
Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Povin.pojistné na soc.zab.
Povinné pojistné na veřejné zdravotnictví
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazeného
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Nespecifikované rezervy
Zastupitelstva obcí
Ostatní osobní výdaje
Odměny členů zastupitelstev
Povin.pojistné na soc.zab.
Povinné pojistné na veřejné zdravotnictví
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Ostatní nákupy jinde nezařaz.
Věcné dary
Činnost místní správy
Platy zaměstnanců v pracovním
Ostatní osobní výdaje
Povin.pojistné na soc.zab.
Povinné pojistné na veřejné zdravotnictví
Povinné pojistné na úrazové poj.
Potraviny
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazeného
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Konzultační, poradenské a právní sl.
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Ostatní nákupy jinde nezařazené
Poskytnuté neinvestiční příspě
Věcné dary
Odvody za neplnění povinnosti
Ost.neinvestiční transfery nezisk. org.
Nákup kolků
Platby daní a poplatků státním
Náhrady mezd v době nemoci
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Obecné příjmy a výdaje z finan. transakcí
Úroky vlastní
Poplatky dluhové služby
Služby peněžních ústavů
Pojištění funkčně nespecifikov
Služby peněžních ústavů
Převody vlastním fondům
Převody fondu kult. a soc.potř
Ostatní finanční operace
Platby daní a poplatků státním
Ostatní neinvestiční výdaje ji
Finanční vypořádání minulých let
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf

6409
6409

5901

Ostatní činnosti jinde nezařaz
Nespecifikované rezervy

5169
5169
5139
5169
5410
5410
5410
5011
5021
5031
5032
5134
5137
5139
5151
5154
5156
5162
5163
5164
5167
5169
5171
5173
5175
5194
5221
5011
5021
5031
5032
5134
5136
5137
5139
5162
5167
5173
5011
5019
5021
5031
5032
5134
5136
5137
5139
5156
5162
5163
5167
5169
5171
5173
5175
5901
5021
5023
5031
5032
5162
5173
5175
5179
5194
5011
5021
5031
5032
5038
5131
5134
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5166
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5179
5192
5194
5195
5229
5361
5362
5424
5499
5141
5144
5163
5163
5342
5362
5909

ÚHRNEM
8124

8115
8113

Splátky půjček a úvěrů

1 595 000
1 595 000
65 000
65 000
1 451 000
5 000
1 446 000
2 090 000
2 090 000
290 000
290 000
120 000
120 000
1 123 000
701 000
15 000
179 000
64 000
11 000
3 000
30 000
9 000
11 000
25 000
22 000
2 000
7 000
3 000
21 000
8 000
2 000
5 000
5 000
56 000
56 000
1 011 000
601 000
90 000
170 000
61 000
20 000
1 000
12 000
10 000
30 000
10 000
6 000
912 000
55 000
6 000
205 000
65 000
23 000
50 000
1 000
40 000
38 000
28 000
16 000
6 000
10 000
26 000
40 000
2 000
1 000
300 000
1 842 000
63 000
1 266 000
317 000
115 000
45 000
5 000
15 000
14 000
2 000
10 707 000
6 019 000
30 000
1 505 000
542 000
38 000
5 000
5 000
25 000
240 000
160 000
15 000
200 000
182 000
70 000
190 000
160 000
5 000
160 000
85 000
370 000
100 000
70 000
17 000
30 000
45 000
20 000
15 000
6 000
34 000
8 000
6 000
20 000
330 000
300 000
170 000
65 000
65 000
210 000
210 000
340 000
340 000
1 654 000
1 511 000
143 000
7 000
7 000
60 000
60 000
65 318 500
5 200 000

Úhrnem výdaje + splátky

70 518 500

Příjmy
Zapojení zůstatku z minulého roku
Zapojení revolvingového úvěru

53 197 640
2 997 000
14 323 860

Úhrnem zdroje

70 518 500

Schválené příspěvky města
neziskovým organizacím

Město Police nad Metují

Rozpočtové příjmy na rok 2010
Par.

Žadatel

v Kč

Pol.

1032

Lesní hospodářství

232 000

1032

2111 Příjmy z poskytování služeb

232 000

2143

Cestovní ruch

430 000

2143

2111 Příjmy z poskytování služeb

2143

2112 Příjmy z prodeje zboží

2143

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky

10 000
90 000
330 000

2321

Odvádění a čištění odpadních v

2 400 000

2321

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nem.

2 400 000

3111

Předškolní zařízení

238 220

3111

2122 Odvody příspěvkových org.

238 220

Divadelní činnost

3311
3311

2111 Příjmy z poskytování služeb

3313
3313

Film. tvorba, distribuce, kina
2111 Příjmy z poskytování služeb
Činnosti knihovnické

3314
3314

2122 Odvody příspěvkových org.

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

250 000
250 000
120 000
120 000
103 200
103 200
140 000

3349

2111 Příjmy z poskytování služeb

45 000

3349

2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)

95 000

Zájmová činnost v kultuře - Pellyho domy

3392

570 000

Akce

Schválená
částka
[Kč]

SPORT (doporučuje sportovní komise)
TJ Spartak Police
n.M.
TJ Sokol Police
n.M.
SK Pěkov
TJ Spartak Police
n.M.
TJ Spartak Police
n.M.
TJ Spartak Police
n.M.
TJ Spartak Police
n.M.
TJ Spartak Police
n.M.
TJ Spartak Police
n.M.
TJ Spartak Police
n.M.
TJ Spartak Police
n.M.
TJ Spartak Police
n. Met.
Savci

Celoroční činnost - mandatorní
výdaje
Celoroční činnost - mandatorní
výdaje
Příspěvek na činnost

HC Police n. M.

Činnost - Liga neregistr. hráčů

5 000

Rozšíření dětského hřiště

350 000
150 000
15 000
30 000

Polický mezinárod. vandr

5 000

Zimní táboření Hvězda

5 000

Běh okolo Ostaše

2 000

Běh Broumovskými stěnami

1 500

Běh na Hvězdu

5 000

Běh sídlištěm

1 500

Závod v běhu na lyžích - klasicky
Údržba lyžařských stop
Memoriál R. Téra nohejbal

3 000
10 000
1 000

3392

2111 Příjmy z poskytování služeb a

420 000

3392

2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne

145 000

SSK Pedro

Turnaj mistříčků

1 000

3392

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky

5 000

SSK Pedro

Polická stovka, Atlet roku

2 000

3399

Ostatní záležitost kultury, cí

25 000

3399

2111 Příjmy z poskytování služeb a

25 000

SSK Pedro

Florbal. turnaj O pohár velkého Pedra

2 000
1 500

3412
3412

Sportovní zařízení v majetku o
2111 Příjmy z poskytování služeb a
Ostatní tělovýchovná činnost

3419

35 000

SSK Pedro

Florbalový turnaj O pohár starostky

35 000

SSK Pedro

Florbalový turnaj mládeže

10 000

AMK Police n.M.

3419

2111 Příjmy z poskytování služeb a

10 000

3612

Bytové hospodářství

151 000

3612

2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne

151 000

3613

Nebytové hospodářství

160 000

3613

2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne

160 000

3632
3632

Pohřebnictví

130 000

2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.

3639

Komunální služby a územní rozvoj

130 000
6 090 000

3639

2131 Příjmy z pronájmu pozemků

243 000

3639

2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne

439 000

3639

3111 Příjmy z prodeje pozemků

3639

3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo

3722
3722

Sběr a svoz komunálních odpadů
2111 Příjmy z poskytování služeb a

3725
3725

Využívání a zneškodňování komu
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky

4 608 000
800 000
9 000
9 000
510 000

Pečovatelská služba

170 000

4351

2111 Příjmy z poskytování služeb a

170 000

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek
2210 Přijaté sankční platby
Činnost místní správy

6171
6171

2210 Přijaté sankční platby

6171

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky
Ostatní činnosti jinde nezařaz

6409
6409

2321 Přijaté neinvestiční dary

6409

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky

Nedaňové a kapitálové příjmy
tř. 1

Daňové příjmy

v tom: 1111
1112
1121
1122
1211
1337
1341
1343
1344
1345
1347
1361
1511

tř. 4

Český rybářský
svaz Police n.M.
SSK 0843
TJ Sokol Hlavňov
TJ Sokol Police
n.M.
TJ Spartak Police
n.M.
SK Pítrs bikes
team
Horolezecký klub
Ostaš
SDH Velká
Ledhuje
SDH Hlavňov

20 000
20 000
50 000
8 000

Klub historic.
vozidel
Klub filatelistů
ČSCH ZO Police
n.M.
Pěkovští loutkáři

35 000

28 000

Volejbalový turnaj smíš. žák.
družstev
Velká cena Police n.M. + činnost
teamu
Novoroční open
O pohár starostky města - soutěž
požární sport
Soutěž o putovní pohár

1 500
2 500
3 000
2 000
1 500
40 000

710 000

Výstava historic. vozidel
Předplatné časopis

10 000
450

Činnost spolku

5 000

Ples + činnost

5 000
2 000

Soutěž kouzlení s květinou, výstava

1 000

11 890 420

R. Steinerová

Divadlo kočky

31 821 070

Junák - svaz
skautů

činnost střediska

ZO ČSŽ Hlavňov

činnost svazu, kultura

P. Frydrych

Přípava tisku k surrealistickému
portrétu

12 000

5 287 220

4121 Neinvestiční přijaté transfery

798 930

OS Julinka

činnost sdružení

SVH T-S 20 "Pláň" činnost Spolku vojenské historie

Celkem KULTURA

5 000
30 000
5 000
10 000
15 000
8 000

96 450

SOCIÁLNÍ OBLAST (doporučuje zdravotně
- sociální komise)
Centrum soc.
pomoci a služeb
o.p.s.
Dobročinný fond
pro pozůstalé

Síň rod. poraden KHK

12 000

Činnost fondu

3 000

Činnost organizace

3 000

R. Steinerová

Terénní domácí služby

5 000

Senior klub Ostaš

Činnost klubu

Investiční dotace ze státního rozpočtu

0

Neinvestiční dotace přijaté od kraje

0

ČČK ZO Police
n.M.

Neinv. dotace z všeobecné pokl. správy SR

0
2 500 000

Investiční transfer od mezinárodních institucí /EIB/
500 000

Ostatní transfery od rozpočtů územní úrovně /DSO/

celkem

2 000
10 000

ZO ČSZ Police
n.M.

v tom: 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz

Příjmy

15 000

Loutkové divadlo

9 486 150

4134 Převody z rozpočtových účtů

2 000

KULTURA (doporučuje kulturní komise)

Pěkovské ženy

Přijaté dotace

4132 Přev.z ostat.vlast.fondů

Činnost spolku

Celkem SPORT

47 000

5 500 000
700 000
5 400 000
1 360 000
13 500 000
2 030 000
120 000
240 000
40 000
25 000
200 000
406 070
2 300 000

4131 Převody z vlastních fondů hosp

Činnost svazu - mandatorní výdaje
Celoroční činnost
Činnost organizace - mandatorní
výdaje

rezerva na sportoviště

42 000

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za provoz systému sch
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný výhern
Správní poplatky
Daň z nemovitostí

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra

2 000
10 000

Hasič. soutěž Radešovská osma

510 000

4314
5311

SDH Radešov

Činnost AMK

60 000
340 000

53 197 640

Mateř. centrum
MaMiNa
Nadační fond
nemocnice
Broumov

Činnost centra
Výtěžek z novoročního koncertu

Celkem SOCIÁLNÍ OBLAST

8 000
20 000
5 000

56 000
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Finanční příspěvky (granty) města
Police nad Metují pro rok 2010
Do 30. listopadu roku 2009 se podávaly žádosti o
finanční příspěvky města. Bylo přijato 60 žádostí ve výši
1 516 240,- Kč. O podpoře jednotlivých projektů
rozhodovaly sportovní, sociálně zdravotní a kulturní komise.
Na základě jejich doporučení byly vybrány
projekty
sportovních, kulturních, společenských a jiných akcí či
navržen příspěvek na podporu činnosti spolků a organizací.
Ty následně schválila rada města a zastupitelstvo města.
Celkem budou podpořeny projekty ve výši 312 450,- Kč.
Dalších Kč 550 000,- Kč je určeno na mandatorní výdaje
spolků a samostatně rozdělovaných 100 000,- Kč na podporu
práce s mládeží. Celkem je to tedy 962 450,- Kč. Výsledky
grantů jsou zveřejněny na webových stránkách města
www.meu-police.cz odkaz Polická radnice – Granty,
příspěvky, dotace – Granty a příspěvky města - pro rok
2010.
Upozorňujeme úspěšné žadatele, že je nutné uzavřít
s městem smlouvu o poskytnutí finanční podpory. Návrh
smlouvy je zveřejněn také na webových stránkách města.
Smlouvy budou uzavírány na městském úřadě v kanceláři č.
25 na finančně správním odboru (správa dotací), u Heleny
Ištokové. Prosíme úspěšné žadatele, aby se
do této
kanceláře dostavili, případně se telefonicky nebo e-mailem
domluvili na dalším postupu.
Doufáme, že i v letošním roce budou všechny přidělené
peníze využity účelně a přispějí k všestrannému rozvoji
našeho regionu. Prostředky je třeba vyúčtovat do
30.11.2010. Pro vyúčtování byl pro letošní rok připraven
formulář, který je k dispozici také na webových stránkách
města či v kanceláři u Heleny Ištokové.
Další žádosti se podávají do 30.5.2010.
Helena Ištoková - správa dotací
Tel. 491 509 996, e-mail: istokova@meu-police.cz

 KNIHOVNA
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje
na měsíc BŘEZEN nultý ročník nové kampaně BŘEZEN –
měsíc čtenářů. Téměř čtyři stovky veřejných knihoven
připravily na měsíc BŘEZEN nové a atraktivní akce.
Také polická knihovna se přihlásila se svými akcemi.
• S předškoláky se Hana Jenková sejde jako obvykle každý
čtvrtek odpoledne a společně si přečtou pohádku či
krátký příběh a nakonec si kolem oválného stolu i něco
vytvoří – děti kreslí, vystřihují atd. a domů si odnášejí
svůj výrobek.
• Autorskému čtení byla věnována Černá hodinka básnířek
Blanky Faltové a Jitky Bonaventurové ve čtvrtek
4. března.
• Na společném čtení se sejdeme i se seniory v úterý 23.
března 2010 v 15 hodin. O čtení tradičně požádáme
pana Františka Pivoňku. A téma bude tentokrát spojeno
s překvapením, které pro vás chystáme.
• V pátek 26. března se v podvečer sejdeme s dětmi již
popáté k Noci s Andersenem.
• Celoměsíční čtení vyvrcholí v úterý 30. března při
Celonárodním čtení Bible, ke kterému se naše knihovna
také připojila. Význam Bible a jejich překladů do
češtiny krásně vyjádřila paní PhDr. Miroslava Hejnová,
ředitelka historických a hudebních fondů Národní
knihovny:
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„Čteno srdcem
Je těžké psát o knize, o které již bylo tolik napsáno. O
knize, která není v pravém slova smyslu knihou, ale spíše
zosobněním lidství a výrazem ducha. O knize, která se
dotýká hlubiny srdce člověka a z každého toho doteku něco
vytryskne, ať již je to v podobě uměleckého díla či
jakéhokoli jiného tvůrčího díla nebo v podobě milosrdenství
a lásky k bližnímu a ke všemu stvořenému. Bible21 neboli
nový překlad je dalším významným kamínkem v
nedokončené mozaice obrazu této knihy knih, který k
němu přidává česká společnost na prahu 21. století. Bible
je tou největší hodnotou lidstva, protože bez její znalosti
bychom nebyli schopni porozumět naší kultuře.“
Bližší informace o společném čtení Bible v knihovně
upřesníme na plakátech. Pokusíme se vedle čtení představit
Bibli jako inspiraci výtvarníků a zaměříme se na zobrazení
Piety v dějinách výtvarného umění. Na ilustracích v knihách
i v počítačové prezentaci představíme Pietu v různých
výtvarných obdobích i od různých umělců.

Černá hodinka
Víte, jak se dělá humor?

Druhý večer Milana Vítka, při kterém
pokřtíme tiskem vydané texty
Účinkují:

Ivana Richterová
Jiří Trnovský
učitelé a žáci ZUŠ Police n. M.

Sál Pellyho domů
v úterý 13. dubna 2010 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Komunikace se čtenáři
Během půjčovní doby se snažíme našim čtenářům
poskytnout co nejlepší služby a nabídnout jim ke čtení to
nejlepší a nejčtivější z našeho knižního fondu (k 31. 12.
2009 čítal 39 945 knihovních jednotek, odebírali jsme 155
titulů časopisů a z jiných knihoven objednali 393 knížek,
které u nás nemáme). Vždy máme radost, pokud se nám
podaří čtenáři vyhovět a naopak nás rmoutí ti zapomnětliví,
kteří si knihu půjčí a pak už jim cosi brání, ji vrátit. Nechci
zde vůbec spekulovat, co je k tomu vede. Nám ovšem
přidávají práci a také městská kasa je pak lehčí o poštovné.
Proto hledáme cesty, jak upomínání čtenářů o vrácení knih
zracionalizovat a cestu a přijetí upomínky ulehčit nám i
čtenářům. Už jsme se na těchto stránkách zmiňovali o
službách SMS-operátora. Prostřednictvím SMS zpráv ale také
prostřednictvím mailových zpráv se zrychlí komunikace se
čtenáři a také se podstatně zlevní.
Proto jsme se rozhodli upravit ceny upomínek. Pokud
nám čtenáři poskytnou své telefonní číslo na mobil nebo
svou mailovou adresu, upomínka bude levnější:
I.
upomínka papírová
15,- Kč
přes elektronické služby
8,- Kč
II.
upomínka papírová
30,- Kč
přes elektronické služby
20,- Kč
III.
upomínka papírová
50,- Kč
přes elektronické služby
35,- Kč
Věra Plachtová

Nabídka knih:
Bystrov, Vladimír: Osud generála.
Komentář k některým dokumentům o životě a tragickém
konci Sergeje Vojcechovského, československého armádního
generála působícího v československých legiích v Rusku.
Richter, Karel: Trenk.
Životní příběh geniálního válečníka.

Oz, Amos: Příběh o lásce a tmě.
Vzpomínková próza světoznámého izraelského autora.
Doležal, Antonín: Lékařský dekameron.
Skutečné příběhy o lékařích, lékařkách, zdravotních
sestrách a pacientech.
Haase-Hindenberg, Gerhard: Děvče z města mrtvých.
Autor vypráví skutečný příběh dvacetileté Mony, která
vyrostla se sedmi mladšími sourozenci mezi hrobkami
obrovského hřbitova na okraji Káhiry.
Myronová, Vicki: Dewey.
Autentický příběh kocourka – nalezence, který se stal
maskotem malé americké knihovny v městečku Spencer.
Hoffman Paul: Levá ruka boží.
První část třídílné fantasy série.
Horecká, Zdenka: Domácí těstoviny a jídla z nich.
Recepty na přípravu domácích těstovin.
Kotoučková, Jana: Hospodářská stavení a zahrada.
Návody na stavbu hospodářských stavení pro chov holubů,
králíků, slepic, krůt, ovcí.
Dáša Ducháčová

KINO
Kolárovo divadlo
Úterý 16. 3. 2010 v 19 hodin

KAWASAKIHO RŮŽE
Za každou lží se skrývá pravda
a za ní pravda ještě hlubší
Kdo může posuzovat minulé
viny? Kdo je může odpouštět?
Může jim čas obrousit hrany?
Nebo pokání, jímž se viníci
posléze pokusí spasit? Drama
Jana Hřebejka podle Cenou
Sazky oceněného scénáře Petra
Jarchovského vytváří spletitý
řetězec podobných otázek a
nabízí
celou
škálu
často
protichůdných odpovědí.
Středobod
příběhu
tvoří
postava
renomovaného
psychiatra (Martin Huba), morální autority, který má u
příležitosti výročí založení republiky získat významné státní
ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane
katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví hříchy
minulosti, jež mu můžou zlomit vaz.
„Na začátku filmu padne závažné obvinění. Zeť, který
žárlí na svého tchána, ho nařkne z udavačství. Nevidíme,
zda je obvinění oprávněné nebo není. A pokud ano, zda se
vše odehrálo způsobem, jakým je to prezentováno.
Sledujeme informaci, která se na počátku jeví jako
pomluva a hřích, který se odehrál v minulosti, a začíná
postupně měnit životy lidí a vytvářet paradoxní situace.
Pozorujeme jednotlivé postavy, jak na toto obvinění
reagují, hájí ho nebo zpochybňují. Jednoznačnost, ke které
divák během děje dospěje, se snažíme prohloubit
zobrazením charakterů postav a jejich životů. Pro mě je
tento film žánrově nejbližší filmu Musíme si pomáhat. A
sice v tom smyslu, že sledujeme postavy a měníme na ně
názor a s postupujícím dějem prohlubujeme znalost
charakteru jednotlivých postav," říká režisér Jan Hřebejk.
Při natáčení Kawasakiho růže používá Hřebejkův filmový
štáb poprvé digitální technologii a snímá na 2 kamery.
Odpadá tak tradiční omezení filmovou surovinou a lze tak
točit i scény, které nejsou nezbytné, vznikají varianty, ke
kterým by režisér nepřistupoval, pokud by byl limitován
materiálem.

Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Martin Huba, Daniela Kolářová, Lenka Vlasáková,
Ladislav Chudík, Antonín Kratochvíl, Petra Hřebíčková,
Milan Mikulčík, Isao Onoda
Přístupnost: Mládeži přístupný.
Drama ČR 2009 (90 min).
Vstupné: 50 Kč

Úterý 6. 4. 2010 v 19 hodin

POUTA
Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození,
vězení a útěku
Antonín, příslušník tajné policie v sobě má obrovský
nezacílený vztek a všechno kolem - práce i rodinný život ho ubíjí a nudí. Upne se na Kláru, pro něj nedosažitelnou
dívku, neví, co od ní chce, ale chce to strašně. Není v tom
láska ani jiný druh čisté vášně - pouze spalující touha po
iluzi útěku z klece nudného života beze smyslu. Antonínova
nesmyslná snaha získat Kláru pro sebe ho obrací i proti
vlastním lidem a systému. Pokud ale Antonín porušuje
pravidla organizace, jíž slouží, není to gesto občanské,
nebo dokonce politické - je to vzpoura čistě osobní a
zběsilá. Antonínova zkáza v sobě však možná nese i jakousi
prchavou naději.
Hrdiny příběhu sužuje touha uniknout z pasti vlastního
života. Paradoxně tím ale zrazují to, co je naplňuje, a
přibližují
se
o
to
více
vlastnímu
zničení.
Pouta jsou thriller s temným příběhem a nepředvídatelně
jednajícím hrdinou, prostoupený pocitem ohrožení,
strhující a napínavý. "Hybatelem příběhu je Antonín,
nevyzpytatelná osobnost, nebezpečná svému okolí, s mocí a
možnostmi příslušníka tajné policie v totalitním režimu. Za
svým cílem jde sebezničujícím způsobem. Všechny postavy
filmu a s nimi i diváka, udržuje ve stálém napětí,"
vysvětluje producent Vratislav Šlajer.
„Chtěli jsme vyprávět příběh, který má univerzálnější
téma než výpověď o době, v níž se odehrává. Postavy
nemají žádné reálné předobrazy. Jejich příběh určitě není
příběhem politickým. Politika jen vyhrocuje dilemata, která
musí hrdinové řešit, dilemata, která zdaleka nejsou svázána
s dobou a místem děje," zdůrazňuje scenárista Ondřej
Štindl.
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Režie: Radim Špaček
Hrají: Ondřej Malý, Martin Finger, Kristína Farkašová, Luboš
Veselý, Barbora Milotová, Ivana Uhlířová, Jiří Štrébl, Roman
Zach, Iva Pazderková, Jana Janěková, Oldřich Kaiser
Přístupnost: Do 12 let nevhodný.
Drama ČR 2009 (145 min)
Vstupné: 50 Kč

Úterý 13. 4. 2010 v 17 hodin

ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA

Po úspěšném filmu Arthur a
Minimojové
přichází
Luc
Bessons pokračováním příběhu o
malém hrdinovi…
Arthur je natěšený, protože dnes
večer se naposledy může vrátit do
říše Minimojů a setkat se tak
s princeznou Selénií. Minimojové na
jeho počest chystají obrovskou
hostinu a princezna se chystá
obléknout
do
šatů
z růžových
okvětních plátků.
Arthur ale nečekaně najde zrnko rýže, kde je napsáno
SOS. Není pochyb o tom, že princezna Selénia je
v nebezpečí!
Arthur se dvakrát nerozmýšlí a vy-dává se ji zachránit.
Až na místě ale zjistí, že Minimojové ho o pomoc nevolali.
Kdo na mladého hrdinu nastražil tuto léčku?

Režie: Luc Besson
Hrají: V českém znění se můžeme těšit na Zlatu
Adamovskou (babička), Zuzanu Norisovou (Selénii),
Matyáše Valentu (Arthur), Sámera Issu (teplat) Miroslava
Táborského (tatínek), Tomáše Juřičku (Max) a další.
Přístupnost: mládeži přístupný
Rodinný animovaný film Francie 2009 (93 min, český
dabing).
Vstupné: 40 Kč

ART KINO – PELLYHO DOMY
Úterý 30. 3. 2010 v 19 hodin

MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE…
Přestože o Miloši Formanovi
již bylo natočeno několik
dokumentů, je to téma, jehož
pramen jen tak nevyschne,
téma vzrušující a inspirativní.
Tím spíš, že za posledních 15
let došlo v jeho soukromém
životě k velkým změnám, a i
jeho profesní kariéra prošla
určitými zvraty. Dokument Miloše Šmídmajera se snaží
nahlédnout do intimnějších zákoutí životních peripetií Miloše
Formana a zachytit zážitky a životní situace, které jej hluboce
zasáhly a staly se mu inspirací pro filmovou tvorbu.
Proč ve filmech Miloše Formana s takovou vášnivou
naléhavostí zní téma svobody či téma jedince v soukolí
mocenských mašinérií a jeho práva na vzpouru? Proč byla pro
něho tak důležitá nedávná spolupráce se syny Matějem a
Petrem na inscenaci Dobře placené procházky? Co je pro něho
dnes, po létech úspěchů a slávy, v životě nejdůležitější?
O těchto a dalších otázkách i momentech v životě Miloše
Formana přináší výpověď motivicky i vizuálně velkoryse
koncipovaný dokument Miloše Šmídmajera, který vznikal v
průběhu pěti let.
Dokument nabízí vedle setkání s velkým vypravěčem
Milošem Formanem, jeho přáteli a rodinou i důvěrnější
seznámení s řadou významných osobností: s producenty jeho
oscarových filmů Michaelem Douglasem (Přelet nad kukaččím
hnízdem) a Saulem Zaentzem (Přelet nad kukaččím hnízdem,
Amadeus, Goyovy přízraky), producentem Paulem Rassamem
(Valmont), scénáristou a dlouholetým přítelem Jean Claude
Carrierem a dalšími. Promluví zde i známí herci ze slavných
Formanových filmů: F. Murray Abraham (Oscar za roli Salieriho
v Amadeovi), Annette Beningová (Valmont), Woody Harrelson
(Lid versus Larry Flint), Luise Fletcherová (Velká sestra z
Přeletu nad kukaččím hnízdem), Natalie Portmanová (křehká
Inés z Goyových přízraků) a další.
Režie: Miloslav ŠMÍDMAJER
Hrají: Miloš FORMAN a jeho přátelé, spolupracovníci a herci:
Saul ZAENTZ, Michael DOUGLAS, Paul RASSAM, Jean-Claude
CARRIERE, Woody HARRELSON, Annette BENING, F. Murray
ABRAHAM, Luise FLETCHER, Natalie PORTMAN a další. A
samozřejmě rodina: Petr, Matěj, Andy a Jim Formanovi a další
Přístupnost: přístupný.
Dokumentární film ČR 2009 (100 min).
Vstupné: 50 Kč

Dopolední představení pro děti

KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 27. 4. 2010 v 19 hodin

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
*****
Úterý 4. 5. 2010 v 17 hodin

DEŠŤOVÁ VÍLA

*****
Úterý 11. 5. 2010 v 19 hodin

ŽENY V POKUŠENÍ

*****
Úterý 18. 5. 2010 v 17 hodin

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
*****
Úterý 8. 6. 2010 v 19 hodin

NINE

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!
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Středa 17. 3. 2010 POUZE od 9 hod!!!

BOJÍ SE TYGŘI?

Divadlo Drak, Hradec Králové
Autorská inscenace divadla DRAK na motivy hry Tygřík
Petřík od Krystyny Januszewské
Písničkové představení o strachu a odvaze
Příběh je prostý. Maminka pošle svého
bojácného synka do sklepa pro okurky. Z
jednoduchého úkolu se však stane velké
dobrodružství. Díky třem kamarádům se
sklep promění v cirkusové šapitó a náš
hrdina jeho hlavním artistou. Nebezpečná
cirkusová čísla, živý orchestr, veselé
písničky a spousty legrace nakonec
bojácného synka o strach připraví. Věříme, že se naši malí
diváci budou nejen krásně bavit, ale že některým z nich
dokonce pomůže překonat vlastní strach ze světa, který skýtá
tolik nástrah.
Vstupné: 30 Kč

CESTOPISY A DIAŠOU
KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 23. 3. od 19 hod

DIAŠOU 5
Akce, při které jsou promítány záběry pouze za doprovodu
hudby, je postavena na kvalitní fotografii a náladě. Různí
autoři, různá témata, různá muzika… Snímky z domova
i zahraničí.
Vstupné: 40 Kč

vysoko nad mořským Lysefjordem. Následoval národní park
Hardangervidda, pohoří Jotunheimen a národní park
Rondane. V další etapě jsme se zaměřili na největší ledovec
pevninské Evropy Jostedalsbreen a jeho ledovcové splazy.
Neodpustili jsme si mrazivý nocleh na Dalsnibbě, 1500 m
vysoko nad známým Geirengerfjordem a vychutnali si
atraktivní Trolí stezku. Navštívili jsme barevný přímořský
Alesund, národní parky Borgefjell a Rago. Osud tomu chtěl,
že právě na Polárním kruhu jsme si trochu zaslavili…
V Narviku se naše cesta prudce zlomila na západ na
souostroví Vesterály a Lofoty. Po několika ostrovních dnech
už následovaly jen další trajekty, dlouhé denní přejezdy,
Trondheim, nový Svinesundský most a jsme ve Švédsku a za
další den doma.“
Vstupné: 50 Kč

O S T A T N Í A K C E V E M Ě ST Ě
Vražedné pobřeží si Vás dovoluje pozvat na 1. ročník

OPÉKÁNÍ DOMÁCÍCH VUŘTŮ
NA VÁNOČNÍCH STROMCÍCH!

Akce se uskuteční 27. 3. 2010 od 15 hodin
Každého, kdo už má odstrojený strom, stromek či
stromeček, směle žádám o odložení na sběrné místo, které
je na místě samém, a to na hřišti. Těším se na Vaši hojnou
účast.
Tímto zahájíme konečně vražednou sezónku.
Špekouni budou na prodej za lidovou cenu od řezníka
Krkovičky.
Pepa Martinec

Náchodský SWING uvádí
TALKSHOW

CO JINDE NEUSLYŠÍTE 2
vyprávět budou
Eva Holubová a Bohumil Klepl
pátek 12. 3. 2010 od 20 hodin
(Pellyho domy Police nad Metují)

8. 4. 2010 od 19 hod

BAREVNÉ NORSKO
Ing. Ctibor Košťál

„Tuto překrásnou severskou zemi jsem spolu s dalšími třemi
fotografujícími přáteli navštívil v září 2008.
Norskou pouť jsme zahájili na jihu země v přístavním
Kristiansandu. Hned na druhý den jsme již stoupali na
vysokou žulovou „kazatelnu“ Prekestolen, tyčící se 604 m

Do Police se chystají Eva
Holubová a Bohumil Klepl
Do Police nad Metují už brzy
dorazí dva známí herci a
vděční
vypravěči
Eva
Holubová a Bohumil Klepl.
V Pellyho domech vystoupí
s talkshow Co jinde neuslyšíte
2 12. března. Povídání, které
slibuje
mnohé
vtipné
momenty,
se
uskuteční
v rámci projektu Náchodský
Swing uvádí...
Název Co jinde neuslyšíte
odkazuje na nepříliš obvyklý formát pořadu. Eva Holubová
s Bohumilem Kleplem totiž nebudou svázáni žádným
scénářem a průběh večera bude téměř výhradně v rukou
obecenstva. Publikum se bude moci ptát obou protagonistů
jak přímo, tak písemně. To je zárukou neopakovatelnosti
každého uskutečněného vystoupení.
Oba umělci, kteří se v poslední době objevili např. ve
filmech Líbáš jako bůh nebo Účastníci zájezdu, jsou
skvělými vypravěči, a jsou tak zárukou dobré zábavy plné
historek z jevišť či natáčení a vzpomínek na kolegy, se
kterými v průběhu svých kariér setkávali. Nebudeme se tak
jistě nudit ani minutku.
Tomáš Kábrt
Vstupné: 280 / 260 / 240 Kč
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KONCERT DANA BÁRTY &
ILLUSTRATOSPHERE

pátek 26. 3. 2010 od 20 hodin
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka Náchod)
Někteří si možná vzpomenou, že Náchodský Swing už
Dana Bártu uváděl a že to nebylo zase tak dávno. Je to
pravda, koncert Dana Bárty s Robert Balzar triem se
uskutečnil 30. 1. 2009 v Hronově a měl takový úspěch, že
jsme se rozhodli Dana Bártu pozvat na Náchodsko znovu.
Zpěvák s nezaměnitelným hlasem vystoupí tentokrát v
městském divadle v Náchodě.
Do Městského divadla Dr. Josefa Čížka přijede tentokrát
se svou dvorní kapelou s názvem Illustratosphere. Ta Dana
Bártu doprovází ve složení Jaroslav Friedl (kytara), Filip
Jelínek (klávesy), Stanislav Mácha (piano), Robert Balzar
(kontrabas) a Jiří Slavíček (bubny). Nepochybujeme, že Dan
Bárta spolu s těmito muži opět nabídne Náchodsku velmi
silné zážitky, parádní atmosféru a hlavně hudbu, která
funguje.
Vstupné: 320, v předprodeji / 350, na místě
Předprodej vstupenek v Infocentru v Polici n. Met.

KONCERT EWY FARNE
čtvrtek 29. 4. 2010 od 19 hodin
(Čapkův sál Hronov)

Mladé fanoušky populární hudby, ale jistě i velký počet těch
dospělejších potěší koncert třinecké rodačky Ewy Farne,
která zavítá do hronovského Čapkova sálu. Ewa Farna,
která, zdá se, své počáteční úspěchy ustála s grácií, má ve
svých 16 letech velmi slibně rozjetou pěveckou kariéru, což
dokázala nominací v regionální kategorii při prestižních
cenách MTV Europe Music Awards 2009. Kuriózní je, že se
zde bude 5. listopadu ucházet o cenu coby nejlepší polský
umělec.
Z toho je patrné, že Ewa Farna se těší oblibě nejen u nás,
ale i v sousedním Polsku, kde absolvovala v průběhu léta
několik festivalů. Úspěch byl takřka nečekaný a ohlas
publika kolikrát předčil reakce na největší hvězdy těchto
akcí. Její píseň Ticho navíc Poláci zvolili jako píseň léta. O
tom, zda udělali dobře, se můžeme přesvědčit na vlastní uši
na 29. dubna 2010.

Úterý 20. 4. v 18 hod, uč. 306, Pellyho domy

ÁJURVÉDA – žití v harmonii a zdraví
Přednáší Kateřina Hofmanová, Dipl. Homeopat:
Od klasické medicíny ke kvantové
Dóši a konstituční typy
Tradice a léčebné metody na Srí Lance (z osobního pobytu)
Výživa a pohyb pro zdravé tělo
Fáze trávení a biologické hodiny
Áma – překážka na cestě ke zdraví
Panchakarma a abhyanga
Sidhaleppa – produkty pro zdravé zuby
Shirodara – krok k vyššímu vědomí

Vstupné: Kč 30

Čtvrtek 8. 4. 2010 od 9 hod, sál Pellyho domů

Seminář: Cestovní ruch jako příležitost
pro rozvoj venkovského regionu
„…. od teorie k praxi“
Přednáška na téma Cestovní ruch jako příležitost pro
rozvoj venkovského regionu aneb organizace cestovního
ruchu v chráněných územích, financování a přínos turistiky
pro místní obyvatele, koordinace šetrné turistiky a využití
místního dědictví.
Seminář je určen nejen starostům a zástupcům obcí,
pracovníkům a podnikatelům v oblasti cestovního ruchu, ale
i všem ostatním zájemcům o tuto problematiku. Obsahem
jednotlivých témat bude teoretické minimum k dané
problematice a vlastní zkušenosti a poznatky z praxe.
Hlavní přednášející: obecně prospěšná společnost České
Švýcarsko (www.ceskesvycarsko.cz)
Doplňující příspěvky k semináři: Správa CHKO
Broumovsko.
Předpokládaný
rozsah
semináře:
5
hod.
Upřesňující informace a program budou zveřejněny
na www.policko.cz .
Seminář je bezplatný, zájemci o účast se nahlašují na
e-mailovou adresu ckv@policko.cz nebo tel. 491 421 346 nejpozději do 6. 4. 2010.

Vstupné: 290 Kč v předprodeji / 340 Kč na místě
Předprodej vstupenek v Infocentru v Polici n. Met..

PELLYHO DOMY
připra vujeme na duben
Sobota 17. 4., sál Pellyho domů

Cvičení s Olgou Šípkovou 5
Dva cvičební bloky:
od 9,30 hod a od 11,30 hod.
Rezervace a předprodej vstupenek:
29. 3. v Infocentru. Počet míst omezen!
Na akci budou přítomni zástupci
Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance:
pro účastníky cvičení bude probíhat
měření tuku, měření tlaku, výpočet
BMI.
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VÝSTAVA ASTROFOTOGRAFIÍ
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové a Astronomická
společnost v Hr. Králové ve spolupráci s městem Police nad
Metují a Astronomickým klubem v Polici n. Metují pořádají
VÝSTAVU ASTRONOMICKÝCH SNÍMKŮ
VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ.
BUDOU TÉŽ VYSTAVENY ASTRONOMICKÉ
DALEKOHLEDY.
Výstava se uskuteční v Pellyho domech, bude zahájena
vernisáží dne 7. 4. a bude probíhat do 16. 4.
Bude otevřena v provozní době Infocentra (PO a ST 9 -11,30
a 12 -17. Ostatní pracovní dny do 15 hod.)

RŮZNÉ
Kulturní komise
se sešla 19. února. Náplní schůzky byl především návrh a
příprava programu některých letošních akcí - Polické pouti,
Polických divadelních her.
Pokud bude v době konání pouti příznivé počasí, bude
opět na oba víkendové dny připraven program v Pellyho
parku, především pro rodiny s dětmi. Chybět nebude dále
koncert v kostele, zábava a tradiční akce pořádané spolky
nebo ve spolupráci města a spolků.
Z výstav by v srpnu, vč. pouti, měla být ve Staré škole
výstava prací Jaroslava Soumara a dále výstava dřevěných
pohlednic, které se v minulosti vyráběly v Polici nad Metují
a Suchém Dole.
V rámci Polických divadelních her proběhne kromě
jednotlivých představení, která jsou v současné době
v jednání, výstava (fotky z historie a činnosti polického
souboru) a Černá hodinka, kterou připravuje knihovna.
Polický ochotnický soubor se představí s novou hrou „Klec
bláznů“. V jednání je kromě výstavy a Černé hodinky i další
doprovodný program.
Zápis z jednání je případným zájemcům k dispozici
v Pellyho domech.
Jana Rutarová

prostorové tvorby a sochařství, grafiky, keramiky, textilní
tvorby. - do 5. 4.
Jan Kovářík - Uzavřená forma
Výstava z nového cyklu výstav <40 (mladší čtyřiceti let)
představuje pozoruhodného současného sochaře nejmladší
generace, shrne umělcovu tvorbu posledních pěti let,
založenou na jiném pojetí tvaru, prostoru a barevného
řešení plasticity - do 5. 4.
Dana Holá - Příroda!
Retrospektivní výstava připomene rozsáhlou tvorbu
významné umělkyně regionu, textilní výtvarnice z Trutnova,
která se orientovala i na volnou tvorbu - koláž, grafiku,
kresbu a ilustrace. Kromě toho je známá také jako
pozoruhodná básnířka. (16. 4. - 13. 6.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí,
9 - 12 a 13 - 17 hodin.
Marie Bílová – GVUN

Karneval v MŠ

Na čtvrtek 18.února jsme ve školce naplánovali
karneval. Společně s dětmi jsme se připravovali již od
pondělí.
Loutky opičky a dráčka nám popsaly, jak takový
karneval vypadá a jak se na něj připravit. Vyprávěly nám
své karnevalové zážitky a naučily nás o karnevale básničku.
Děti si vyrobily z papírových pytlíků veselá strašidýlka a
vyzdobili jsme jimi celou třídu. Stejně tak i girlandami,
nafukovacími balónky a mašličkami z krepového papíru.
A karnevalové veselí mohlo vypuknout.
Hudba hraje. Masky se nejdříve do mikrofonu
představují: "Já jsem Karkulka a přišla jsem z pohádky "O
Červené Karkulce". V košíčku nesu víno a bábovku pro
babičku, má dnes narozeniny."

Komorní hudba Náchod zve

na další abonentní koncert, který se koná ve středu 31.
března 2010 v Městském divadle v Náchodě. Začátek
koncertu je v 19 hodin. Na programu koncertu jsou Sonáty
pro klarinet a klavír Johanesa Brahmse, Roberta
Schumanna, Bohuslava Martinů a Francise Poulence, které
přednesou mladí renomovaní umělci Irvin Venyš a Ivo
Kahánek. Oba získali řadu ocenění v prestižních
mezinárodních soutěžích. Jako sólisté mají za sebou řadu
vystoupení s našimi i zahraničními orchestry. S obdivem a
nadšením byli přijati také před dvěma lety v Náchodě.
Proto jsme jejich vystoupení, na které milovníky vážné
hudby srdečně zveme, opět zařadili do koncertní sezóny.
Ing. Jindřich Bradna
předseda výboru KHN

Galerie výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké
jízdárně výstavy
"Představují se!"
Prezentace výtvarné tvorby pedagogů Katedry výtvarné
výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v
Ostravě. Představí se pedagogové ateliérů malby, kresby,

A další a další masky chodí na improvizované pódium. A
pak už se tancuje a soutěží - s balónky, s ocásky, s
židličkami.
Své krásné masky jsme předvedly i školákům, abychom
na ně přenesli kousek té naší radosti. Na závěr jsme si
udělali malou karnevalovou hostinu.
Den jsme si moc užili. A nakonec patří veliké díky
rodičům, kteří se letos s úžasnou odpovědností zhostili
výroby masek. Mnohé masky byly propracované do
nejmenších detailů. Nádherné. "Rodiče, čas, který jste
věnovali vytvoření masky, nebyl určitě zbytečný, velice si
toho vážíme a věřte, že tímto přístupem k věci přispíváte
především Vaším dětem k tomu, aby se jednou staly také
dobrými rodiči."
Učitelky MŠ
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Alenka stůně

V pondělí 22.2.2010 nás v naší mateřské školce
navštívily členky ČČK paní V. Vejrychová a paní I.
Nováková.

Cílem jejich návštěvy byla beseda na téma "Naše zdraví
aneb Alenka stůně". Sestřičky dětem povídaly o nemocech,
možných úrazech při hrách, sportování a také o nebezpečí,
které na nás číhá doma. Děti projevily značné znalosti v
této oblasti. Nejvíce se jim líbila praktická část, při které si
vyzkoušely ošetření některých možných úrazů.
V závěru byly za projevené znalosti odměněny
pamlskem a sestřičky si na oplátku odnesly obrázky
vyrobené dětmi.
Děkujeme za ochotu a příjemně strávené chvíle.
Těšíme se opět za rok.
Děti a učitelky MŠ

Karneval v ŠD

První půlrok školního roku rychle uběhl a únorem jsme
vstoupili od jeho druhé půlky.
V tomto měsíci jsme v naší školní družině a také v rámci
zájmových kroužků prováděli nejrůznější aktivity. Snad
nejzdařilejší mezi nimi byl karneval, který jsme uspořádali
na konci února - ve čtvrtek 25.2.2010.
Děti se opravdu vyřádily: hrály různé hry, tančily a
samozřejmě soutěžily o nejlepší masku. Všechny byly
povedené, děti si daly záležet, a tak byly vítězi všechny a
také všechny dostaly sladkou odměnu a společně si
pochutnaly i na občerstvení, které si samy připravily v
kroužku vaření.
Příjemný příchod jara přeje J.Mohelníková společně s
dětmi ze školní družiny

V polické mateřince…

…se s Vámi dnes podělíme o námět, jak s dětmi prožít
báječný karnevalový den. V naší školce jsou samozřejmě
všechny dny báječné, ale karneval máme jen jednou v roce
a tomu musí odpovídat i patřičná příprava.
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Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů
až do začátku postní doby, hlavně však poslední tři dny,
jímž toto období končí. Oslavy masopustu byly vždycky
společenskou záležitostí a lidé se při nich dobře bavili.
V současné době dochází k renesanci tohoto svátku a
většina lidí si nenechá toto období plné tance, zpěvu, veselí
a radosti ujít. I děti a paní učitelky v naší MŠ si karneval
v období masopustu pěkně užijí.
Letošní karneval jsme zaměřili na proužky a puntíky.
Znamenalo to mít jakékoliv oblečení a doplňky v proužkovopuntíkatém stylu. Leckterý módní návrhář by koukal, co
všechno lze spolu kombinovat! A aby karneval nebyl jen o
proužcích a puntíkách, vymyslely paní učitelky ze třídy
Zvonečků skřítky Proužka a Kroužka
s pohádkovým
příběhem a písničkou. Máte tak možnost si s námi trochu
pohrát a zazpívat…

Byl jednou jeden les kousek od Police nad Metují na
Ostaši.
A tam, nedaleko od sebe, stály dvě maličké chaloupky.
Nebyly jen tak obyčejné. Jedna byla celá pruhovaná, jenom
stříšku měla žlutou,a ta druhá měla bílé zdi a červenou
střechu s bílými puntíky jako muchomůrka.
Hádejte, kdo v těch chaloupkách bydlí. No přece
trpaslíčci. Kdo by taky mohl bydlet v takovém malém
domečku? Ten, který bydlí v pruhovaném domečku, se
jmenuje Proužek. Vykračuje si vesele v pruhovaných
kalhotách a proužkované čepičce. A ten druhý? To je zase
Kroužek. Ten má kalhotky samé kolečko a čepičku má
puntíkovanou, zrovna jako je střecha jeho domečku.
Kroužek s Proužkem jsou velcí kamarádi. Často si spolu
házejí pruhovaným míčem, chodí spolu pozorovat puntíkaté
pstruhy do potoka a starají se o zahrádku plnou barevných
pruhovaných a puntíkatých kytiček.
Trpaslíčci a jejich domečky jsou maličké, člověk by si
jich ani nevšiml, když jde kolem. Trpaslíčkům se v jejich
chaloupkách žije většinou spokojně, jenom občas, když
okolo jejich domku projdou nepořádníci, to jim pak je
ouvej. Někdy na domeček přilétl papírek od bonbonu nebo
sušenky, jindy zase kapesník. To se trpaslíci nadřeli, než tu
hrůzu dostali pryč. Jednou zase někdo vylil zbytek něčeho
divného z láhve rovnou na Kroužkovu chaloupku. A co se to
stalo! Krásné puntíky na střeše chaloupky, na které byl
Kroužek tak pyšný, se smyly. Kroužek byl nešťastný. Jeho
původně puntíkatá střecha, měla na sobě jen takové divné
vybledlé skvrny. A co na to Proužek? Vždycky to byl
kamarád. Ale co to? Najednou se začal posmívat.
„Hehe, to jsou ty tvoje krásné puntíky na střeše.
Podívej se na moji chaloupku. Proužky jsou jako nové. A
střecha pořád tak vesele svítí.“
Kroužek se mračil: „Jen se nevytahuj, kdyby tě potkalo
takové neštěstí, tvoje chaloupka by taky nebyla tak hezká.“
„Jen se neboj, moje chaloupka je nejkrásnější na světě,
protože proužky jsou lepší než puntíky. A basta. Trpaslíci
přestali být kamarádi. Proč? Prostě proto.
A tak to šlo den za dnem. Když byl Proužek venku a
Kroužek vyšel ze své chaloupky, Proužek se hned otočil
zády a schoval se do domečku. Když se náhodou potkali,
neřekli si AHOJ, každý se jen zamračil a honem koukal na
druhou stranu.
Jednou takhle v zimě, když byla Proužkova chaloupka
celá omrzlá, že pruhy ani nebyly vidět, a na červenou
střechu Kroužkovy chaloupky napadaly sem tam velké
sněhové vločky, vypadala zase Kroužkova střecha jako
muchomůrka.
Trpaslíci zrovna vyšli před domeček, oba stáli s pusou
otevřenou a koukali na tu nádheru. Potom se na sebe
podívali a maličko se na sebe usmáli.

„No, vždyť ty puntíky jsou docela pěkné,“ řekl Proužek.
„Mně se zase docela líbí proužky,“ usmál se Kroužek.
Za chvíli si trpaslíci povídali u čajíčku jako staří kamarádi.
Na to, že spolu vlastně nemluví, úplně zapomněli.
„Víš co? Vždyť ty tvoje puntíky na střeše byly moc hezké.
Zkusíme je namalovat znova,“ navrhl Proužek.
A dali se do práce. Namíchali barvy, namočili do nich štětce
a za chvíli vypadala Kroužkova chaloupka zase jako
muchomůrka. To ale ještě nebylo všechno.
„Vždyť my to můžeme dát docela klidně dohromady. Ta
moje chaloupka by možná byla ještě hezčí, kdyby nebyla
jenom pruhovaná. Zkusím kolem oken namalovat puntíky,“
navrhoval Proužek.
„Ta moje chaloupka má puntíkovanou střechu, ale kdybych
kolem oken a dveří namaloval proužky, bylo by to ještě
hezčí,“ radoval se Kroužek.
Zase přišly na řadu barvy a štětce a za chvíli byly obě
chaloupky ještě krásnější a pestřejší než dřív.Trpaslíci
zapomněli na to, že se někdy hádali. Proužek daroval
svému kamarádovi krásný pruhovaný obrázek a ten si ho
pověsil v kuchyni na stěnu a radoval se, že je ta kuchyň teď
mnohem hezčí.
Na oplátku namaloval puntíkovaný obrázek a věnoval ho
Kroužkovi. Ten si ho pověsil nad postýlku a byl rád, že je na
světě zase hezky, když má zase svého starého kamaráda.
CO SE PŘIHODILO KROUŽKOVI?
KDO JE TO NEPOŘÁDNÍK?
JAK SE MĚL ZACHOVAT PROUŽEK?

JEDEN PROUŽEK,
POTKAL KROUŽEK
NA PALOUČKU U LESA
POHRÁLI SI, ZAZPÍVALI,
TANCOVALI HOPSASA.
PAK TAM PROŠEL NEPOŘÁDNÍK
A VŠECHNO SE POPLETLO
BARVIČKY TO ZACHRÁNILY
A DOBŘE TO DOPADLO.

P. S. V příštím čísle Polického zpravodaje Vás budeme
informovat o blížícím se zápisu do MŠ na příští školní rok a
seznámíme Vás s obdobím adaptace ve školce, které Vaše
děti při vstupu do MŠ čeká.
Kolektiv učitelek MŠ

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Přesně
týden
po
zahajovací
přednášce
10.
ročníku
Polické
univerzity volného času se posluchači
sešli ve středu 3. února na dalším
studijním odpoledni. Tématem byl
tentokrát život významné postavy
světového dění nedávného období,
papeže Jana Pavla II. Po přivítání
lektora této lekce, P. Mariana Lewického paní starostkou
Idou Seidlmanovou, přišel na řadu obvyklý hudební úvod.
V něm, netradičně, namísto klasické vážné hudby zazněla
hudba poněkud lehčího žánru. Představila se totiž Country
skupina ZUŠ ve složení Jan Blažek- mandolina, Jan Koranda
a Tomáš Ševců – kytary a za omluveného baskytaristu
pohotově zaskočil pan ředitel Lubor Bořek. V jejich podání
pak zazněly tři hezké ukázky z americké country hudby.
Po hudebním vystoupení se slova ujal P. Marian Lewicki,
který stručně uvedl následující promítnutí filmu Svědectví.
Snímek natočený podle knihy papežova dlouholetého
spolupracovníka a jeho osobního sekretáře, kardinála
Stanislawa Dziwisze „Život s Karolem“, zachycuje životní
pouť papeže Jana Pavla II. Celý film je doprovázen jednak
komentářem kardinála Dziwisze, jednak vybranými
pasážemi z uvedené knihy v podání britského herce
Michaela Yorka.
Papež Jan Pavel II. se narodil jako Karol Wojtyla 8.
května roku 1920 v polském městě Wadowice nedaleko
Krakova. Ačkoliv v mládí projevoval zájem především o
literaturu, divadlo a sport, rozhodl se nakonec pro
povolání, či lépe řečeno poslání kněze. Po ukončení
gymnázia studoval na Filozofické fakultě Jagellonské
univerzity a pak se rozhodl pro studia na Teologické fakultě
téže univerzity. V roce 1946 byl vysvěcen na kněze, v roce
1958 byl jmenován biskupem v Krakově, v roce 1963
arcibiskupem v Krakově a v roce 1967 kardinálem. Po smrti
papeže Pavla VI. v roce 1978 byl na vatikánském konkláve
zvolen jeho nástupcem a přijal jméno Jan Pavel II. Jako
hlava katolické církve se vyznačoval především lidským
přístupem ke všem problémům, snažil se doslova budovat
mosty mezi lidmi, o čemž svědčí i ta skutečnost, že během
svého pontifikátu navštívil celkem 129 zemí na všech
kontinentech. Po roce 1989 navštívil třikrát i
Československou, resp. Českou republiku. Vyznával
otevřenost vůči jiným náboženstvím, usiloval o spolupráci
mezi křesťany a židy a odmítal spojování terorismu
s arabským národem a islámským náboženstvím. Svou
činností získával úctu a lásku milionů lidí na celém světě,
ale na druhé straně tato činnost pochopitelně vyvolávala
v některých kruzích odpor, ba dokonce až nenávist a to i ve
vlastních, katolických řadách. Potvrzují to i dva atentáty,
které na něj byly spáchány. Oba však naštěstí skončily
neúspěšně. V roce 1981 se jej pokusil ve Vatikánu zastřelit
Turek Mehmet Ali Agca a pro Jana Pavla II. je příznačné, že
atentátníkovi jeho čin později odpustil. O rok později pak
při návštěvě portugalského poutního místa Fátima se jej
pokusil s nožem v ruce zabít konzervativní španělský kněz
Juan Fernandez Krohn. Jan Pavel II. odsuzoval totalitní
režimy v jakékoliv podobě a jeho vystoupení měla svůj
podíl na pádu komunistických režimů v Evropě a na
značném omezení rozšiřování marxistické ideologie, hlavně
ve střední a jižní Americe. Zde při návštěvě v Mexiku v roce
1979 zazněla také jeho myšlenka, že „nikoliv v třídním boji,
ale v lásce je budoucnost“. Přes kritický postoj k režimu mu
bylo umožněno uskutečnit tři oficiální návštěvy
v komunistickém Polsku a získal zde i mezi představiteli
režimu takový respekt, že si v roce 1987 doslova vynutil
setkání s opozičním představitelem Lechem Walesou.
Neúnavná činnost Jana Pavla II. se podepsala na jeho
zdravotním stavu, přesto statečně vzdoroval Parkinsonově
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chorobě a artritidě a pracoval, jak také film ukazuje, až do
poslední chvíle. Zemřel ve Vatikánu 2. dubna 2005,
prakticky uprostřed své práce.
Po skončení promítání tohoto velmi zajímavého snímku,
podal ještě P. Marian Lewicki k tématu několik doplňujících
informací. Na úplný závěr pak paní starostka Ida
Seidlmanová předala všem studentům výtisk Almanachu
Polické univerzity volného času, vydaného k blížícímu se
jubileu této instituce.
Další akce PUVČ se konala ve středu 24. února.
V hudebním úvodu se představilo mladičké dechové trio v
sestavě flétnistka Marta Šulcová a klarinetisté Katka
Pastorková a Jiří Trnovský s Malou suitou Miroslava
Richtera. Po překonání počáteční nervozity se malí
muzikanti rozehráli k velmi pěknému výkonu, který byl
odměněn zaslouženým potleskem.
A pak už následoval hlavní program, ve kterém pan Ing.
Ctibor Košťál, profesionální fotograf, původem pocházející
z Police a nyní žijící v Trutnově, předvedl své, bezesporu
velké fotografické umění. Svému koníčku se věnuje již od
dětství, posluchačům ukázal i starý fotoaparát, se kterým
pořídil vlastnoručně své první snímky. Pak následovala
projekce jeho prací, včetně těch nejranějších. Tyto snímky
z Police, pochopitelně ještě v černobílém provedení,
zachycují místa v části pod Havlatkou, tedy místa, kde
prožíval svá mladá léta. Na dalších pak je zachycena Police
z dob před 40 až 50 lety i se svými tehdejšími obyvateli,
často autorovými spolužáky a kamarády, ale také
učitelkami či učiteli. Přítomní pamětníci tak mohli
s nostalgií zavzpomínat na tyto doby i na své, mnohdy již
nežijící známé. Některé ze snímků jsou z dnešního pohledu
již úsměvné, i když v době pořízení tyto situace příliš
úsměvné nebyly. Patří k nim např. fotografie zachycující
frontu před prodejnou potravin v okamžiku, kdy se po Polici
rozšířila zpráva o tom, že k paní Šedové přišel cukr.
Takový snímek by možná snesl oprávněně podtitulek „U
snědeného krámu“ (s laskavým svolením pana Ignáta
Herrmana).

a podobné krásy, sice bez příchuti exotiky, ale zato s milou
vůní domova nalezne také.
Bylo to, myslím, velmi zdařilé odpoledne, účastníci byli
jistě s předvedenými snímky spokojeni, někteří i nadšeni a
pro přítomné fotografy – amatéry, mezi něž bych se také
rád počítal, tato lekce byla jistě velmi poučná a
inspirativní. Zkrátka, byla to pro nás skutečná univerzita
fotografování a panu Ing. Košťálovi nezbývá než poděkovat
a popřát mu mnoho takových a ještě lepších obrázků.

Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Základní umělecká škola
informuje ...
Začalo druhé pololetí školního roku, a to je čas, kdy
začíná náročné období uměleckých soutěží a testování
dovedností žáků ZUŠ, získaných v tomto školním roce.
Letos jsou soutěže, které vyhlašuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, věnovány kolektivním
disciplínám: Komorní hře souborů dechových dřevěných,
žesťových, smyčcových a bicích a také dechovým a
tanečním orchestrům.

Krajská soutěž souborů bicích nástrojů

V další části pak přišly na řadu snímky, tentokrát už
barevné, z autorových četných cest po světě. A tak jsme
mohli obdivovat nádherné záběry přírodních krás
Uzbekistánu (tehdy ještě Uzbecké SSR), Islandu, Maroka,
Turecka, Indie, Nepálu, Alp a Dolomitů a dalších krajů.
Autor neváhal své snímky oživit i prostými či spíše chudými
obyvateli těchto míst, obyvateli různého věku i různého
způsobu života. Zvláště působivé byly snímky dětí,
především z chudých zemí Asie či Afriky, kde diváka
upoutají především jejich bezelstně důvěřivé oči. Při
pohledu do nich se však také současně do mysli vkrádá
otázka: Jaká budoucnost asi na tyto děti čeká? Na závěr,
poté co jsme se nasytili pohledů na nádheru krajů blízkých i
vzdálenějších, byla promítnuta série snímků z naší
republiky, hlavně z našeho východočeského kraje,
zakončená notoricky známým, ale stále milým pohledem na
Hradčany a Karlův most. A touto sérií nám autor vlastně
naznačil, že chce-li člověk obdivovat krásu krajiny nebo
pořizovat atraktivní snímky, nemusí cestovat tisíce
kilometrů, ale že stačí se jen dobře rozhlédnout kolem sebe
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Soutěže komorních souborů v našem kraji zahájili
bubeníci ve středu 3. března, kdy se k nám do Police nad
Metují (naše ZUŠ byla pověřena uspořádáním tohoto
krajského kola) sjely komorní soubory bicích nástrojů.
Vítězný soubor s nejvyšším počtem získaných bodů pak
bude reprezentovat náš kraj v celostátním kole soutěže
v Liberci. Pro naši školu soutěž začala nadmíru dobře,
protože tímto vítězným souborem se stala formace z naší
ZUŠ s originálním názvem STRAGGADOOGA, což je pětice
bubeníků – Kája Šrámková, Lucka Vyčichlová, Jan Vyčichlo,
Jakub Soukup a David Faifer ze třídy pedagoga Jakuba
Koláře.
Všem gratulujeme!

Vítězná Straggadooga se svým učitelem (zleva) a ředitelem
(zprava) ☺
Hned v úterý 9. března budou soutěže pokračovat
v Jičíně, kde se utkají komorní soubory dechové, a 26.
března v divadle v Úpici dechové orchestry. Ale o tom až
v příštím čísle…

Concerto Bohemia 2010
Oba naše smyčcové orchestry (ARCHI PICCOLI a
ORCHESTRA PICCOLA MA GIOCOSA) se i v letošním roce
přihlásily do dalšího ročníku rozhlasové soutěže Concerto
Bohemia a zaslaly svou nahrávku do prvního kola soutěže.
Nyní přišlo z rozhlasu oznámení, že oba naše orchestry
postoupily do finálového kola, pro které přijede natočit
soutěžní snímky štáb Českého rozhlasu. Soutěž má pro
orchestry základních uměleckých škol dvě věkové kategorie
– mladší do 16 let a starší do 25 let. Ve finále tak má naše
škola zastoupení v obou kategoriích.
(ZUŠ)

spolupráce je osobnost překladatelky, která ze skromnosti
nechtěla být jmenována. Žije a pracuje v Polici nad Metují
a poskytla nám svůj jedinečný recept na typické polské
národní jídlo - bigos.

Polský bigos
400 g kysaného zelí, 400 g pokrájeného syrového zelí,
200 g zeleniny (mrkev, celer, pórek), 200 g vepřového masa
bez kosti (možno obohatit i jinými druhy masa - hovězím,
drůbežím, divočinou, apod., může být i předem vařené),
150 g šunky nebo jiné uzeniny, 100 g uzeného bůčku, 50 g
slaniny, 150 g cibule (lze i více), 50 g rajčat (koncentrát),
20 g hladké mouky, hrst sušených hub nebo čerstvé
žampiony, sůl, pepř, cukr, lze přidat také povidla, švestky,
škvarky, strouhaný perník, pro pikantní úpravu též
feferonky či pálivé papriky (kozí rohy), kysaná smetana.

Drobně pokrájené kysané zelí zalijeme trochou horké
vody a vaříme doměkka. Totéž učiníme se syrovým zelím,
vaříme ale zvlášť. Ke kysanému zelí přidáme pokrájené
houby a povařenou zeleninu. Vepřové maso opláchneme,
vymačkáme vodu, osolíme a opečeme na rozehřátém tuku.
Přidáme bůček a pak obojí přimícháme ke kysanému zelí.
Slaninu pokrájíme na kostky, lehce osmahneme a vložíme
k předchozí směsi. Ze zbylého tuku zhotovíme cibulovou
jíšku a bigos zahustíme. Přidáme podušené syrové zelí,
pokrájený salám a rajčata. Ochutíme solí, pepřem a
cukrem. Pokrm můžeme vylepšit přidáním červeného nebo
bílého vína či vodky. Hotové jídlo zjemníme hustou kysanou
smetanou. Konzumujeme s pečivem. Podle autorky je bigos
nejchutnější třetí den, kdy se správně rozleží se.
Doporučuje jej též zavařit do sklenic pro další pohotové
použití. Smacznego!
Dobrou chuť přejí všem čtenářům studenti a žáci
Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov,
s. r. o. Aktuální informace o dění v naší škole najdete na
www.hshronov.cz

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Pověsti našeho kraje a gastronomie
V nedávné době byly do polštiny přeloženy pověsti
vztahující se k hoře Ostaš, jež se vypíná nad Policí nad
Metují do výšky 700 m. n. m. a svým typickým tvarem tvoří
působivý symbol krajiny Broumovska. Tuto horu
pojmenovali prý lovci na počest svého patrona sv. Eustacha
či Ostacha. Jako předloha posloužily některé příběhy z pera
Antonína Krtičky-Polického a útlá publikace dotovaná ze
zdrojů Evropské unie svědčí o snaze prohloubit vzájemné
kulturní kontakty mezi oběma národy. Příkladem takovéto

Žáci a zaměstnanci Střední průmyslové
školy Hronov přispěli na Projekt Šance.
V minulém roce jsme byli osloveni občanským sdružením
Projekt Šance s žádostí o uspořádání sbírky na podporu
pracovní a terapeutické dílny pro "děti ulice". Projekt
Šance je první preventivní a humanitární program pro
komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti
obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí. Jsou to
lidé, kteří z různých důvodů nemají práci, domov, rodinu.
Bez pracovní terapeutické dílny by neměli šanci získat
základní sociální návyky potřebné pro zařazení se do české
pracující společnosti, neměli by na vybranou ve své životní
situaci a museli by své živobytí vydobývat na ulici. Dál by
tak přežívali na "účet" daňových poplatníků, mezi ulicí a
vězením. Zkušební provoz takové dílny v praxi ukázal a
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potvrdil, že vlivem pracovní terapie je pravděpodobné, že
se většina z nich stane časem daňovými poplatníky. Protože
žáci a zaměstnanci naší školy nejsou lhostejní k osudům
znevýhodněných lidí, uspořádali pod vedením výchovné
poradkyně školy sbírku.
Za podporu částkou 3 589 Kč jsme obdrželi poděkování a
jsme rádi, že jsme mohli přispět na záslužnou a potřebnou
činnost.
Ing. Vladimír Holan, ředitel SPŠ Hronov

Poděkování
Děkuji za projevenou soustrast a účast při rozloučení
s paní Hankou Hambálkovou.
Manžel s rodinou.

Zpráva o činnosti SDH Velká
Ledhuje v roce 2009.
STATISTIKA
K 28.2.2010 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4 236 obyvatel.

JUBILEA

=========

V únoru 2010 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Věra
Ticháčková
pan Oldřich
Nádvorník
pan Ivan
Hambálek
paní Zdeňka
Šilpertová
75 let
paní Anna
Paulová
paní Vlasta
Pfeiferová
80 let
pan Stanislav Kollert
paní Božena
Drašnarová
85 let
pan Josef
Klimeš
pan Jaroslav Rolc
paní Anna
Löfflerová
Dále jsme byli popřát hodně zdravíčka paní Františce
Měchurové k jejím 90 tinám.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SŇATKY = = = = = = = ===
V únoru jsme měli oddávací pouzu ☺ .

Výměna řidičských průkazů
připomínám všem držitelům řidičských průkazů, že
v letošním roce končí platnost průkazů vydaných v období
1. 1. 1994 - 31. 12. 2000. Nenechávejte to na poslední chvíli
– oddělení řidičských průkazů bude zahlceno žadateli!
Požádat o nový ŘP si musíte v Náchodě na Městském
úřadu – osobně. Sebou občanský průkaz, starý řidičák a 1
fotografii.
Dagmar Hambálková

Vzpomínka na Jardu Mrnku
Počátkem února letošního roku nás ve svých 66 letech
navždy opustil náš dlouholetý člen a kamarád Jarda Mrnka
z Velké Ledhuje.
Členem našeho sboru byl od svých 15 let a kromě
činnosti v SDH se mu hasičina stala i povoláním.
Děkujeme rodině, že nám umožnila doprovodit ho na
jeho poslední cestě, s hasičskými poctami.
Sbor dobrovolných hasičů ve Velké Ledhuji
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Rok 2009 se pomalu rozbíhal a my se hned v únoru
zúčastnili Valné hromady okrsku Ostaš (kam patří sbor ve Velké
Ledhuji). Na popud výboru okrsku jsme uspořádali, v rámci
jedné z členských schůzí, školení bezpečnosti práce při zásahu.
Březen navázal cyklickým školením pro velitele a strojníky
(HZS Broumov)
V květnu byli dva naši mladí členové (Jan Hubka a Michal
Kollert) městským úřadem a naší organizací vysláni na základní
školení pro hasiče do Velkého Poříčí u Náchoda. Absolvování
kurzu opravňuje mladé hasiče účastnit se zásahů.
Naše DA 8 (Avia Saviem) vyjela 16.dubna k tamní hotelové
škole pomáhat při likvidaci 2 požářišť o rozloze až 100x150 m.
Duben je už tradičně prvním tréninkovým měsícem.
Společnými silami členů SDH se podařilo pořídit buňce na
cvičišti v Ochozi nový nátěr.
První zkouškou v soutěžní sezoně byla Radešovská osma
(obsadili jsme 7.místo). Na okrskové soutěží v České Metuji
jsme obsadili 3.místo.
Do soutěžního družstva jsme přivítali 2 hasiče z polického
SDH.
Naše DA úspěšně prošla STK a je připravena k dalším
výjezdům, jak k zásahům, tak na soutěže v okolí..
Účast na jarním Tajném výletě, do polského Pstroužného,
byla opět hojná a na závěr nás čekalo milé pohoštění u
Winterových v Bělém.
Na konci června jsme uspořádali 15.ročník soutěže O
putovní pohár starostky města Police. Díky příspěvku od města
Police jsme mohli ocenit všech deset soutěžících družstev.
V červenci se do severovýchodních Čech přihnala větrná
smršť. Při odklízení popadaných stromů a větví jsme byli
nasazeni s motorovou pilou na silnici z Police do Bělého.
V rámci Polické pouti město pořádalo country-večer v
Pellyho parku. Večerem se nesla pohodová nálada, což jsme s
radostí zaznamenali u našich stánků s občerstvením.
Po nevalném umístění na soutěži v Bukovici (začátkem
září), jsme začali trénovat v neděli, od 17 hodin a bylo patrné,
že to členům soutěžního družstva vyhovuje - jezdilo se více na
cvičiště.
Během podzimní soutěžní sezóny jsme nechyběli na
startovní čáře v Machovské Lhotě, Suchém Dole( 3.místo z 15
zúčastněných).Soutěžní sezónu jsme zakončili v Hlavňově.
Naši dříve narození se zúčastnili klání veteránů v Nízké
Srbské. Problémy se sáním se projevili nejen u motorové
stříkačky, ale i u pivní štafety.
V září jsme byli
povoláni k požáru v Broumovských
stěnách, kde jsme s pomocí k tomu uzpůsobených batohů nosili
vodu v kanystrech na hořící hrabanku, pod Kamennou bránou.
Podzimní Tajný výlet nás zavedl do okolí Policka. Opékání
buřtů pod Opičí skálou, odpočinek u chatky pod Slavenským
rozcestníkem, dobrá podzimní nálada členů i okolní přírody.
Takový jsme podzimní výlet do okolí zhodnotili v restauraci Na
hrázi a posléze manželů Rusových v truhlářské dílně.
Absolvoval jsem (spolu s K. Exnarem a J. Hubkou) velitelské
dny v Dědově. První den teorie (radiového provozu, svolávání
sborů) předcházel praktickému nácviku dopravy útočného
vedení do výšek.
30.listopadu zemřel náš dlouholetý člen Milan Teimer.
V listopadu se nejen naši členové účastnili oprav
turistických cest pod Korunou. Rád bych touto cestou
poděkoval městu Police za přízeň a podporu v činnosti,
partnerkám za jejich pochopení a pomoc.

Všem ostatním přeji v roce 2010 pevné zdraví a co
nejméně přiležitostí k setkání v našem zásahovém obleku.
Za SDH VL Aleš Trojtl

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Kalendář ukazuje 17. února 2010 pro věřící Popeleční
středa a půst – MASOPUST a Senior klub Ostaš má letošní
druhé setkání v Pellyho domech. Vůně kávičky, čaje,
svařáčku a plni očekávání, co dnes bude na programu. To
na sebe nenechalo čekat a pí předsedkyně H. Pivoňková
odtajnila. Hned následovalo pozvání od místopředsedkyně
Ivany Richterové na kulturní akce. Výběr bohatý, Kvíčerov
kulturou žije. To naše pí Bártová už svádí seniory do
Chorvatska. A nebude to špatné, ba naopak. Ráda vám podá
informace. I cenově docela zajímavé. A další aktivní žena pí
V. Steinerová zve seniory na den 5. 3. od 13.00 hod do
blízkého Žďáru n. Met. Tady při poslechu starých
gramofonových desek, ale dobrých, jak říká Miloš Skalka, si
budete moci i zakřepčit. Kdo přinese starou samozřejmě,
že desku, zlevní se mu vstupné. V době recese, no řekněte?
U předsednického stolu byla šuškanda, že měsíc lásky,
květen, je to pravé ořechové pro zájezd! Proč ne
Průhonice! Tady kvete úplně všechno... Jak to dopadne?
Nechme se překvapit a už si dávejte do PRASÁTKA!
Mládí, krása, ladnost, hravost. Tak to nám pod
odborným vedením pí uč. Černé ze ZUŠky předvedla
děvčata. Bylo co obdivovat, i propojení s moderní hudbou.
A tak nemohu nevzpomenout na naše taneční kreace. S pí
uč. Zdeničkou Caskovou jsme si šily bílé trenýrky. Na 1 kus
málem nestačilo prostěradlo. Bylo nám těch 12 – 13 let
„KOZÍ NOHY“, ano bez urážky nám čouhaly a pí uč. Liduška
Brožová s námi nacvičila „taneček“. Základní postoj téměř
v pozoru, ručičky, to byly „ploutve“ a text písničky?
„Plovati a potápěti uměj každej z nás, vlnka s vlnkou hrá,
vzhůru slunce plá“ atd. Takové treperendy, klukům pro
„srandičky“. Zrodil se nápad napodobit baletní kreace
dnešních tanečnic, koulet se po zemi, klečet, vstávat.
Nechci domyslet, co by s námi měl ortoped práce a ty
fronty na zdravotním středisku. A tak můžeme těm mladým
trochu závidět.

bezesných nocí při péči o milované psy, kterým věnuje
veškerý čas i finance, přestože její profese vysoce odborná
je v odvětví sklářském. Silná vůle, pokora, to je cenná
deviza a obrovské sebezapření. Pan Soumar nás přenesl až
na Aljašku, kolovaly i pomůcky, které vychází z jeho dílny a
obléká tak do těchto drsných podmínek HUSKY i
MALAMUTY. Sportovní klání prošpikované poutavým
vyprávěním a tak víme co je mushing! Až se sejdeme příště
„paní zima“ bude mít na kahánku, vždyť za pár už
přivítáme toužebně očekávané jaro. Hlavy vzhůru, sluníčko
je nahoře! Pozor na rampouchy!
Kde nás najdete? www.meu-police.cz, záložka sport a
volný čas, Senior klub Ostaš.
Hana Krejčová

BRANKA, o. p. s. informuje

Během měsíce března a dubna budou
finišovat
přípravy
na
novou
cykloturistickou sezónu v Kladském
pomezí.
Stejně jako v loňském roce úřad
Královéhradeckého kraje vydal výzvu k
dotačnímu titulu Podpora cyklobusů. Branka žádala a podle
předběžných zpráv úspěšně i v letošním roce.
Od 15. května do 26. září 2010 budou v provozu na
území Kladského pomezí tři linky. Pilotní linka z Hradce
Králové, která zastavuje ve městech Jaroměř, Česká
Skalice, Náchod, Velké Poříčí, Hronov, Police nad Metují,
Teplice nad Metují, Adršpach a pokračuje přes Trutnov až
na Pomezní boudy do Krkonoš, doznala malé změny. Na
zpáteční jízdě z Pomezní boudy zajede autobus do Pece
pod Sněžkou. Nabízíme tímto turistům možnost výletu bez
nutnosti návratu do výchozího místa. Provoz této linky bude
během května, června a září o víkendech a během července
a srpna i v pracovních dnech včetně svátků.
Linka z Náchoda přes Kudowu Zdrój na Karlow zůstává
beze změn. Provoz bude pouze o víkendech.
Na poslední lince z Náchoda přes Velké Poříčí, Hronov,
Červený Kostelec, Rtyni, Úpici, Málé Svatoňovice a Odolov
došlo k jedné úpravě. Cyklobus bude zajíždět do města
Úpice. Nabízíme tímto cykloturistům alternativu v podobě
projížďky podél řeky Úpy v Babiččině údolí. Jedná se o
příjemnou vyjížďku s minimálním převýšením. Provoz na
této lince bude pouze o víkendech.
Informační kampaň včetně jízdních řádů cyklobusů a
aktuální informace budou k dispozici během dubna.
Daniel Denygr

Astronomický klub
Police nad Metují
Dne 7. dubna proběhne v Pellyho domech přednáška
astronoma RNDr. Jiřího Grygara CSc. Ve stejný den bude
zahájena
výstava
astronomických
snímků
východočeských fotografů. Podrobné informace budou
včas zveřejněny!

POZORUJEME ORIONA – projekt Globe at Night.

Ale podívaná a neobyčejně poutavé vyprávění vyplnilo
zbytek odpoledne, díky panu Soumarovi. Poznali jsme pro
mnohé z nás nepoznané a nevídané. S Janou Henychovou a
jejím psím spřežením projížděli Norskem a byli tak svědky
náročného závodu od počátku do vítězného konce. Úcta a
obdiv v tak těžkých podmínkách patří jak jí, tak i jejím
psím kamarádům. Přehlídky souhry, pokory, odříkání,

Souhvězdí Orion patří k nejznámějším souhvězdím naší
oblohy. Zmínku o něm najdeme dokonce i v Bibli, Starém
zákonu Jb 38,31.
Mezi 3 a 16. březnem bude Orion středem zájmu
pozorovatelů v rámci 3. ročníku mezinárodního projektu
Globe at Night.
Účelem projektu je stanovení míry světelného
znečištění noční oblohy. Světelné znečištění (světlo
rozptýlené v zemské atmosféře) zásadním způsobem
omezuje většinu astronomických
pozorování. Odborné
studie prokázaly, že nadměrné noční osvětlení má také
negativní vliv na rostliny, živočichy i na lidské zdraví.
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A jak bude pozorování v rámci Globe at Night probíhat?
Je to zcela jednoduché! Hodinu po západu Slunce
vyhledáme Oriona nad jihozápadním obzorem. Pak se
zaměříme na „nejslabší“ hvězdy, které ještě uvidíme –
samozřejmě bez dalekohledu! Výsledek porovnáme s
mapkami, které jsou na internetových stránkách projektu
(www.globeatnight.com) a podle návodu vyplníme on-line
pozorovací formulář. Veškeré informace je možné získat též
na www.hvezdarna.cz

Pohledy do vesmíru
LETNÍ ČAS se zavádí 28. března. Ve dvě hodiny SEČ si
posuneme hodiny na třetí hodinu SELČ. Středoevropský letní
čas skončí 31. října.
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

20. března v 18 hodin 32 minut SEČ vstupuje do
znamení Berana, nastává astronomické jaro,
jarní rovnodennost,
v březnu se den prodlouží o 1 hod. a 53 min.,
7. v poslední čtvrti, 15. v novu, 23. v první
čtvrti, 30. v úplňku,
na konci března večer nízko (7°) nad západním
obzorem,
večer nízko nad západním obzorem, 7. dubna
poblíž Merkuru (3°),
pozorovatelný po celou noc v souhvězdí Raka,
25. března v konjunkci s Měsícem (5°),
není pozorovatelný,
pozorovatelný po celou noc v souhvězdí Panny,
není pozorovatelný,
není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

začala mladým dívkám a ženám radit, jak být dobrou
hospodyní, kuchařkou a manželkou. Její obrozenecká
kuchařka je jejím nejznámějším dílem, které vycházelo v
obnovených nákladech více než 100 let a dodnes jsou na
internetu k nalezení recepty, které jsou stále použitelné a
chutné. V roce 1934 se s manželem přestěhovali do
Litomyšle, kde Magdalena pořádala kulturní akce pro dámy.
Magdalena měla celkem 11 dětí, ale jen 3 se dožily
dospělého věku.
Způsob tisku: kombinace rotačního ocelotisku s
hlubotiskem v barvě purpurové, azurové, žluté a černé
Námět známky: Aršík je vydáván k výročí 200 let od
narození
našeho
nejvýznamnějšího
romantického
spisovatele Karla Hynka Máchy. Karel Hynek Mácha se
narodil v Praze v roce 1810, vystudoval práva a pracoval
jako
praktikant
v
advokátní kanceláři. V
době
svých
studií
hrával
divadlo
v
ochotnické
družině
Josefa Kajetána Tyla.
Rád
cestoval
po
hradech a zříceninách,
kde
také
často
přespával. Mezi jeho
nejznámější díla patří
báseň Máj. K jeho další významné tvorbě patří například
povídka Márinka či jediný Máchův dokončený román Cikáni.
Mácha zemřel dle dochovaných zpráv v den své svatby 6.
listopadu 1836 v Litoměřicích. Vzhledem k tomu, že zemřel
velmi mlád, nikdo neví, jak ve skutečnosti vypadal, a tak
všechny Máchovy podobizny vyházejí z krátkého popisu jeho
tváře a z informace, že Mácha seděl modelem malíři
Maškovi pro obraz Jana Křtitele.
Způsob tisku: archový ocelotisk z plochy černé barvy
kombinovaný s ofsetem v barvách světle modré, světle
zelené, žluté a šedivé.
Stanislav Plachta

V únoru byly na internetu zveřejněny stránky
pěkovských hasičů – www.sdhpekov.estranky.cz. Zasloužila
se o to kronikářka místních hasičů a v současné době také
maminka na mateřské dovolené – Lenka Kozárová. Na
stránkách stále pracuje, informace a fotografie bude
průběžně doplňovat.

Filatelistické noviny >>>>>>>>>

Aktuální emise poštovních
známek
Námět známky: Magdalena Dobromila Rettigová (1785 1845) - podpora dívčí vzdělanosti i kuchařského umění.
Rodiče Magdaleny Rettigové na děti mluvili jen německy,
Magdalena teprve poté, co se, ve svých 23 letech po
desetileté
známosti,
vdala za Jana Rettiga,
začala intenzivně psát i
mluvit česky. Jan Rettig
byl velký vlastenec a
stoupenec
národního
obrození, o čemž mj.
svědčí i skutečnost, že si
ke svým jménům přidali
jména slovanská (Dobromila a Sudiprav). Magdalena
přispívala do mnohých časopisů a almanachů svými
povídkami. Svoje poslání ale našla až v momentě, kdy
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V sobotu 13. února pořádala místní knihovna a Pěkovské
ženy dětský karneval na ledě. Sešlo se asi dvacet dětí,
které se účastnily soutěží a her. Každá maska dostala
drobnou cenu a některé masky byly opravdu originální

(pochvala maminkám a babičkám). Zima byla ten den dost
„vlezlá“ a tak přišel vhod čaj (dospělí mohli přidat rum
nebo si objednat svařák) a čerstvě upečené buchty a koláče
od jedné šikovné paní, která ráda a dobře peče. Na závěr
obdrželo každé dítě diplom a sušenku za aktivitu při
soutěžích.
26.2. pořádal osadní výbor přednášku p. Jaroslava
Soumara o psích spřeženích na Aljašce, která byla doplněna
dvěma filmy na toto téma. Přítomní návštěvníci si mohli
přímo osahat výrobky firmy ManMat - postroje pro psy,
vodítka, oblečky a např. i botičky, které chrání psí tlapky
až do -50°C!
V sobotu 6.3. se hrálo loutkové divadlo. Na konci měsíce
se uskuteční Sněm pěkovských žen.
Další akcí Osadního výboru v Pěkově bude 13. března
„Velikonoční aranžování“ s p. Šťovíčkovou, která předvede
(a třeba i naučí) zdobení kraslic voskem, výrobky ze sena a
papíru s velikonoční tématikou. Začátek ve 14 hod. v bývalé
škole. S sebou je vhodné si přinést vejdunky, mašle,
případně vypěstované obilí. Další materiál bude možné si
zakoupit na místě.
Občané Pěkova, kteří užívají novou asfaltovou cestu,
děkují městu Police nad Metují za umístění zrcadla (při
výjezdu na hlavní silnici), které opravdu plní svůj účel.
Šárka Pokorná

MAMINA >>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Maminčina mňamka na březen
Výroba domácího jogurtu
Suroviny pro přípravu 1 litru jogurtu:
1 l mléka (kozího nebo kravského), 1 ČL sušeného
mléka, 2 ČL medu nebo přírodního cukru, 2 PL bílého živého
jogurtu
Koupený jogurt použijeme pro první přípravu. Dále
používáme už vlastní jogurtovou kulturu. Nejlepší jogurtová
kultura je z jogurtů prodávaných ve sklenicích. Po 5 – 6
cyklech kulturu obnovíme, tj. použijeme koupený jogurt
Příprava:
Mléko necháme projít varem, přidáme rozmíchané
sušené mléko, med a necháme zchladnout, aby bylo mléko
teplé asi 40 °C. Nesmí být vlažné ani horké. Ve vlažném by
se kultura nemnožila a v horkém by se zničila.
Do tohoto mléka přidáme jogurt, promícháme, dáme do
4 skleniček se šroubovacími uzávěry o obsahu 250 ml a
dáme na 3 – 4 hodiny do peřin nebo do hrnce, kde
udržujeme teplotu 40 stupňů. Sklenice musí být ponořeny
až po hrdlo a hrnec musí být přikrytý.
Hotový jogurt spotřebujeme do 2 dnů a uchováváme
v lednici.
zdroj: Polévky a kašičky pro nejmenší

Program na březen
v mateřském centru MaMiNa
Dopolední programy ve školním roce
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci
-pro nejmenší děti kolem 1-2 let, které se již naučily
chodit.
Úterý (9.30-11.30) – Miminkování
- program pro těhotné a pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Středa (9.30-11.30) – Kapříci
- program pro rodiče s dětmi od 2 - 4 let. Součástí programu
je malá výtvarná dílnička s procvičováním jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci
- program pro rodiče s dětmi od 2 – 4 let s důrazem na
rytmiku, tanečky a říkadla.
Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek

- pro děti nejen jako příprava na vstup do mateřské školky.
Probíhá bez účasti rodičů. Na tento program je nutné se
přihlásit a to na tel.: 724935522 pí. Vítková nebo přímo
v MC, a to každé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 20,- za dítě a dopoledne.
Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.
Cvičení na míčích nejen pro těhotné v úterý od 18 hodin
– klasické cvičení na míčích pro budoucí maminky, které
pomáhá od bolestí a také se připravit na porod s lektorkou
Mgr. Karolínou Havlíčkovou. Přihlášky na 777 903 029 nebo
mailu katahlavkova@seznam.cz. Cena je 150,-Kč za 5 lekcí,
platba je předem, cvičení probíhá jednou za týden. Lekce
trvá 60 min. Počet míčů je omezen!
Od 2.2. je otevřen kroužek Keramiky spojené s dalším
tvořením pod vedením Simony Pohlové. Jedná se o tvořivý
kroužek, kde děti poznávají keramickou hlínu a tvoří z ní
výrobky. Další náplní programu je tvoření z jiných a
netradičních materiálů. Vaše přihlášky přijímáme na mailu
i.monka@seznam.cz nebo v MC, bližší info Vám poskytneme
i na tel.: 728 334 087. Finanční podmínky jsou stejné jako u
cvičení na míčích. Kroužek probíhá každé úterý od 16
hodin.
Cvičení Aerobiku otevřeno! Začínáme v pondělí 8. března
od 17 hodin v MC. Cvičení se laskavě ujala paní Martina
Macounová, které tímto velmi děkujeme za přípravu a
realizaci. Během cvičení je zajištěno hlídání dětí, které je
však nutné předem nahlásit na tel.: 777 903 029, na
stejném čísle se také můžete přihlásit na samotné cvičení,
či se zeptat na podrobnosti. Platí se 20,- za cvičení pro
nečleny, členky MC mají slevu 10,-.
Nabídce MC je také výuka německého jazyka pro mírně
pokročilé. Lekce probíhají 1x týdně (60 minut), v ceně 85,za lekci, malá skupina osob. Přihlášky na telefonu:
777 903 029,
pí
Hlávková
nebo
na
mailu
katahlavkova@seznam.cz nebo přímo v MC. Výuka je
vhodná pro „věčné začátečníky“ a také pro osoby, které si
opět chtějí oprášit své znalosti.

Doplňkový program v mateřském centru
Ukázka vázání šátků na nošení miminek – v úterý 16.
března - v rámci dopoledního programu od 10.hod.
Paní Andršová z DDM Domino Hronov si pro zájemce
připravila malou ukázku vázání šátků na nošení dětí.
Maminky se mohou podívat a zkusit si různé druhy úvazů,
jak miminko správně nosit a umístit do šátku a další
zajímavosti. Vstupné je 20,- na osobu. Pokud máte šátek,
vezměte si ho sebou.
Vítání jara – středa 17. března – v rámci dopoledního
programu od 9.30 hod.
Zaženeme zimu a přivítáme jaro s tetou Ivetou a Ladou.
Děti čeká otvírání jarní brány zlatým klíčem, spousta
písniček, říkadel či jarní pohádka. Nebude chybět ani
zajímavé vyrábění a oblíbené sázení bylinek.
Čtvrtek 18. března v 16 hodin – Babinec – Háčkované
kytičky
Také v tvoření pro dospělé se zaměříme na jaro a
budeme se učit, jak uháčkovat kytičku. Sebou si vemte
různobarevnou přízi – nejlépe Sněhurka a k tomu
odpovídající háček a samozřejmě dobrou náladu a chuť se
naučit něco nového. Vstupné 30,-.
Velikonoční výstava
od středy 24. března do pátku 26. března - sál Pellyho
domů – dopoledne pro MŠ a ZŠ, odpoledne pro širokou
veřejnost
Mateřské centrum MaMiNa oslovilo školy a školky z
našeho mikroregionu a společně připravili již druhý ročník
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výstavy jarních a velikonočních výrobků, která bude
probíhat v sále Pellyho domů.
Součástí výstavy výrobků budou i zajímavé stánky
s ukázkou výroby tradičních velikonočních výrobků, z nichž
si některé mohou návštěvníci i vyzkoušet, např.: pletení
pomlázek, zdobení vajíček, velikonoční pečivo aj.
Oproti loňskému roku jsme provedli různé změny –
výstava je plánována na 3 dny. Dopoledne budou určena
školkám a školám a odpoledne široké veřejnosti. Každý den
bude v odpoledních hodinách probíhat workshop (dílnička).
Výstavu jsme dále obohatili o soutěž o 3 nejlepší stoly,
které bude hodnotit vybraná porota. Dobrovolné vstupné
z výstavy bude určeno na nákup výtvarného materiálu pro 3
vítězné stoly.
Instituce, které k datu uzávěrky tohoto PM, přislíbili
účast na Velikonoční výstavě jsou: Knihovna Města Police n.
M., ZŠ a MŠ v Polici n. M., Mateřská škola v Polici n. M., ZŠ
a MŠ Suchý Důl, ZŠ a MŠ Bezděkov nad Metují, MŠ Velké
Petrovice, MŠ Bukovice, ZŠ Žďár nad Metují. Jako host
přijala naše pozvání Základní škola, ul. Hradební
z Broumova.
Srdečně vás zveme.
Za podporu děkujeme Pellyho domy, městu Police nad
Metují v rámci projektu Obec přátelská rodině a Senior
Klubu Ostaš.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Nabídka zajímavých seminářů ZDARMA!
Ve spolupráci s Centrem Andragogiky vám nabízíme 4
zajímavé semináře s tématem: „Práce a rodina: Jak
zvládnout obojí? Aneb právník a psycholog radí“ Projekt
bude probíhat ve čtyřech seminářích, vždy ve středu, a to
21.4., 28.4., 5.5., a 12.5. od 15 hodin v Aule Základní školy
v Polici nad Metují. Na seminářích se mimo jiné dozvíte
jaké jsou možnosti výdělku během času přímé péče o osobu
blízkou (MD,RD, péče o nemocné), jaké máte práva a
povinnosti vyplývající se zaměstnaneckého poměru, jak
připravit sebe a rodinu na návrat do zaměstnání a další
témata, která se budou odvíjet od Vašich konkrétních
potřeb. Získáte praktické i teoretické dovednosti, po
absolvování všech seminářů dostanete certifikát, který je
možno přiložit k životopisu při žádání o zaměstnání. Během
seminářů je zajištěno drobné občerstvení a hlídání dětí
zdarma. Hlaste se do 12. března u pí. Simony Pohlové na
tel.: 728 334 087, mailu: i.monka@seznam.cz nebo osobně
v MC MaMina či v Informačním centru Police nad Metují. Na
uvedených kontaktech se dovíte i bližší informace o
projektu. Počet míst je omezen. Tento projekt je
financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Pytlíky od čajů pro MaMiNu
Mateřské centrum žádá občany, aby nám pomohli
s přípravou materiálu na naše Jarmarky. Prosíme, sbírejte
nám různé papírové obaly od čajů (např.: od fy Pickwick,
Grešík či Leros aj.). Sběrná místa jsou samozřejmě v MC a
také v Infocentru Police n. Metují. Bližší info na
katahlavkova@mcmamina.cz nebo na 777 903 029. Velmi
děkujeme!!!
Poděkování
Velmi děkujeme paní Mgr. Kateřině Nekvindové, paní
Radce Kaufmanové, firmě Pejskar & spol., spol. s r.o.,
Police nad Metují a p. Lauckému a Motorestu Lucky Luck,
Bukovice za podporu akce Manželské focení, která proběhla
v rámci kampaně Sítě MC ČR k Národnímu týdnu manželství.
Zralost dětí
Ve čtvrtek 25. února proběhla další z přednášek PhDr.
Rejtharové tentokrát na téma Zralost dětí. Ve společnosti
paní doktorky, která má bohaté zkušenosti z PPP
v Náchodě, jsme si nad šálkem čaje povídali o našich
dětech. Návštěvníci přednášky se dověděli spoustu
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zajímavých informací. Paní doktorka nám sice řekla, co by
mělo dítě v kterém věku umět, avšak zdůraznila, že vývoj
každého dítěte je velmi individuální a stanovit nějaká
pevná kritéria může být těžké. Například by maminky
neměly být nešťastné, že sousedovic Pepíček se převaluje
už ve čtyřech měsících, zatímco jejich Anička je v půlroce
stále „na zádech“. Také jsme se dozvěděli zajímavou věc,
která asi trápí hodně matek, a to, že dítě nejdříve začne
vyslovovat slova jako bác, táta či bába, ale to naše vysněné
„máma“ je až o něco déle. Nebojte se maminky! Paní
doktorka nám vysvětlila, že hláska EM je pro dítě tíže
vyslovitelná, takže si musíme chvilinku počkat. O to je to
potom hezčí – ještě, že MÁMA nezačíná třeba hláskou Ř☺
Účastníci se také mohli paní doktorky zeptat na řešení
svých starostí s výchovou dětí. Maminky se neostýchaly a
díky tomu se také ostatní mohli dozvědět jak připravit dítě
na školku, jak udržet jeho pozornost či jak úspěšně
vybruslit z různých dětských nápadů.
Děkujeme paní doktorce Rejtharové za realizaci této
přednášky a těšíme se na další zajímavá témata.
Své postřehy zapsala: Kateřina Hlávková
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Zahrádkáři se sešli na výroční
členské schůzi
V sobotu 27. února bylo od 13,30 hodin živo v hasičárně,
kde se sešli na své výroční členské schůzi poličtí zahrádkáři.
V úvodu nám opět zahráli sourozenci Hubkovi pod vedením
pana učitele Fialy. Jemu patří dík za milé průvodní slovo,
které nám dodalo chuti do dalšího pěstování. Pozdravit nás
přišla paní starostka. Ve výroční zprávě jednatel přítel
Novotný shrnul celou naši činnost v uplynulém roce.
Proběhly doplňovací volby a naším novým předsedou se stal
přítel Jaroslav Vaněk. O práci územního sdružení v Náchodě
informoval jeho předseda přítel Luděk Groh. Pak již přišel
odborný program. Přijel mezi nás odborný instruktor ČZS
z České Skalice ing. Jan Fetter a představil nám novinky
v ovocnářství a potřebnou ochranu proti škůdcům a
nemocem dřevin. Na závěr promítl několik snímku ze svých
cest po jižní Evropě.
Z celkového počtu 74 členů se nás sešlo 49. Odnášeli
jsme si domů zaplacené členské známky, Rukověť
zahrádkáře, kterou získává každý člen ČZS zdarma
k členské známce, a semínka letniček. Součástí schůze bylo
i malé pohoštění. Teď už nás čeká jen plánování letošních
výletů a chystání podzimní výstavy.
V. Plachtová a J. Vaněk

Otřesný zážitek
Chtěla bych se s Vámi podělit o otřesný zážitek, který se
mě stal v Polici nad Metují dne 4.2.2010 na parkovišti před
Penny.
Jako většina lidí zdejšího kraje každodenně do práce
dojíždím autem několik desítek kilometrů a Vaším městem
pouze projíždím.
V již zmiňovaný den bylo na silnicích plno sněhu,
bouračky , umírali i lidé, a proto jsem se rozhodla dál svým
vozem nepokračovat a zaparkovala jsem kolem 5:00 hod na
parkovišti před Penny Marketem.
Naivně jsem si myslela ,že mám vyhráno a sněhovou
kalamitu jsem zvládla bez ujmy.
Jaké bylo moje zděšení, když jsem přišla v 15:15 k autu,
které bylo ze všech stran doslova obsypáno sněhovými
hromadami sněhu (viz přiložená fota).

Při pohledu na ně Vás asi napadne "blbeček si hrál s
traktorem" ,bohužel tím dotyčným je pan Tuček firma
RIJAT, který dostal pokyn od vedoucí prodejny paní
Kubínové neposlušné řidiče (vedle mě stála další dvě auta)
vytrestat, aby tam již neparkovali!!! Bylo mě řečeno,že
parkoviště je soukromé, i když označení na parkovišti chybí
i informace o tom, že se smí využívat pouze po dobu
nákupu!!!
Po několika telefonátech s vedením Penny (paní
Kubínovou, Šolcovou a Chmelovou) jsem dospěla k
názoru,že zde platí právo silnějšího a bezohlednějšího, v
tomto případě, kdo má traktor a funkci v Penny.
Ale zase po téhle zkušenosti vím, že pokud parkoviště
není nijak označené, je bráno jako veřejné, pokud na
parkovišti Penny dojde k poškození auta (pan Tuček mě
promáčknul blatník) musíte ihned přivolat Policii ČR ,
abyste svoji škodu mohli nárokovat u pojišťovny Penny.
Jinak bych chtěla poděkovat panu Řehákovi, který mě
ochotně zase auto traktorem vyhrabal, takže jsem stihla
včas vyzvednout dítě ze školky a vše dobře dopadlo!
S pozdravem Krupová

přijeli všichni olympionici z horské vesnice ve Whistleru.
Všichni se chystali na slavnostní ukončení olympiády.
Atmosféra byla velice přátelská, tak jsem neváhal a
prohodil jsem pár slov s našimi atlety. Nejvíce mě překvapil
biatlonista Roman Dostál, který se mě ptal odkud z Česka
přesně jsem. Když jsem zmínil Polici nad Metují, ani jsem
nemusel udávat bližší souřadnice rodné hroudy, hned se
chytil a mám vyřídit pozdravy Pivňovi, který s nimi běhal....
Svět je malý jako dlaň.

Olympiáda je opravdu velká a krásná akce, proto
neváhejte a chystejte se do Londýna 2012, máme to za
"rohem"..... Opravdu to stojí za to. See you there :)
Honza Antl nejml.

XXI. zimní olympijské hry
Pro většinu obyvatel České republiky se XXI. zimní
olympijské hry ve Vancouveru konaly pouze před televizní
obrazovkou. Já ale patřím k těm šťastnějším a mohu říct
"Byl jsem tam!" a se mnou i česká vlajka s nápisem Police
nad Metují. Hrdě jsme vítali olympijskou pochodeň, v
Olympijské vesnici jsme hledali místa, kde bydleli čeští
olympionici a některé z nich jsme i potkali (Martina
Sáblíková, Jaromír Jágr, Roman Dostál), v Canada Hockey
Place jsme s dalšími Čechy podporovali české hokejisty v
boji o zlatou medaili ( bohužel marném...) a nebo jsme se
spolu jen tak procházeli po Vancouveru a pozorovali davy
turistů a sportovních nadšenců.

Staročeská přísloví ledacos vám napoví
... pokračování__

NIC LIDSKÉHO NÁM NENÍ CIZÍ
(o vlastnostech dobrých i zlých)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poslední víkend olympiády byl opravdu rušný... Celé
město slavilo vítězství kanadského týmu v hokeji a do města

•
•
•
•

Pomlouvat nepřítomného je jako bít mrtvého.
Meč na mrtvém nezkoušej
Cizí huba není chlév. Nemůžeš ji zavřít, ani když
páchne.
Hrnec hrnci káže, oba černí jako saze.
Kdo tone, sekyru slibuje. A když vytáhneš, i topůrka
líto.
Z cizí kůže se dobře široký řemen krájí.
Hustá přísaha, řídká pravda.
Svrbný drbného vždy najde.
Kdo na dvou stolicích sedí, snadno mezi nimi na zem
spadne.
Sud nešvarný, i co do něho vlije, znečistí.
Moudrý se umí i od hloupého poučit.
Dřív jen okolo bot chodíval, a teď neví, jak si v nich
vykračovat.
Budou-li mě dobrým bít, neuvěřím, že je dobré.
Nebuď do každého hrnce vařečka!
Do řídkého bláta kamenem neházej!
Chválí cizí krajiny, a sám ani krok z dědiny.
Na hlavě šperky, a v hlavě čemerky.
Dokud byl kratší v hodnosti,byl o loket delší v
moudrosti.
Kdo se chlubí, čest svou hubí.
Lepší dobrý o nás hlas, než ze zlata pás.
Co platno koření, když není vaření.
Prodej náušnice a kup si hřeben.
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Co se rychle vznítí, nedlouho to svítí.
Kdo po zemi chodí a do nebe hledí, snadno se uhodí.
Kdo chodí v zápasy, ať nepláče o vlasy.
Nekoukej na to, abys byl lepší než druhý, ale abys byl
lepší než včera.
Kámen často hýbaný mechem neobroste.
Víc se nenatahuj,než se můžeš přikrýt.
Nelez tam, tvářičko, kam neproleze hlavička.
Snáze projdeš tři vsi lačný nežli jednu nahý.
I vlas má svůj stín (chybu).
Hloupý říká, co ví; moudrý ví, co říká.
Netřeba se třtině báti, větrové kdy dub vyvrátí.
Jeden blázen může víc otázek nadělati, než mu deset
mudrců stačí odpovídati.
Hadr onuci tresce, žádný se polepšit nechce.
Němý hluchému pošeptal, aby se slepý podíval, jak
beznohý utíká.
Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
Co je dovoleno pánu, není dovoleno kmánu.
Vybral F. Janeček

Prosba o spolupráci
Město Police připravuje k vydání brožurku autorů
Miroslava Pichla a Františka Janečka „Hvězda na
Broumovských stěnách - historie v datech a v obrazech“.
Autoři se na Vás obracejí s prosbou o zapůjčení
historických dokumentů, fotografií a pohledů k event.
zveřejnění. Pokud budete mít něco k dispozici a ochotu
k zapůjčení, sdělte Vaši nabídku co nejdříve na e-mailovou
adresu: janecekf@cbox.cz nebo na tel. 466 923 460.
Děkujeme za laskavost.
F. Janeček

Modlitba stárnoucích

Osvoboď mne od touhy
napravovat záležitosti svých bližních,
nadopusť, abych přednášel nekonečné maličkosti,
propůjč mi křídla,
abych se vždy dostal k věci.

•

Číslo ϕ použil dokonce i Stradivarius pro umístění fotvorů na jeho slavných houslích.
Konstanta ϕ je zabudována v Cheopsově pyramidě.
Vezmeme-li její stranovou výšku v egyptských loktech,
zjistíme, že se rovná 356 loktům, poloviční délka
základny je 220 loktů. Jednoduchým vydělením
356:220 pak dostáváme 1,618.
Převedeme-li ϕ na goniometrické funkce, pak je

1

ϕ

cos 51050′ . Stěna Cheopsovy pyramidy má

přitomsklon 51 50′40′′ . Myslíte, že je to náhoda?
Další pozoruhodnosti:
0

•

Zapečeť má ústa, když se chystám
vyprávět o svých bolestech a trápeních.
Přibývá jich zároveň s mým věkem
a hovořit o nich se stává
sladším a sladším.

ϕ + 1 = ϕ 2 = 2, 618, 1 +
•

Pouč mne o nejcennějším,
že také já se mohu někdy mýlit.
Učiň, aby mne zajímaly věci druhých,
aniž bych do nich strkal nos,
abych dovedl pomáhat,
aniž bych řídil.

•

•
Vybral F.J.

Záhady některých čísel
V experimentu, který byl uveden v únorovém čísle PM a
který jste někteří z Vás absolvovali, zjistili jste, že estetika
lidského těla skrývá pozoruhodné číslo. Poměr vzdálenosti
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•
•

Pane, Ty víš že stárnu,
nedopusť, abych podléhal povídavosti
a utkvělé představě, že se musím
ke všemu vyjádřit.

Mám nepřebernou zásobu moudrosti
a zkušenosti
a je to škoda,
že jich není možno použít.
Ale to víš, Pane, že chci
zachránit několik přátel do konce
života.

od hlavy k chodidlům a vzdálenosti mezi pupíkem a
chodidlem vám odhalil poměr o hodnotě přibližně 1,6.
Stejný výsledek jste jistě zjistili při výpočtu poměru
vzdálenosti od ramene ke špičkám prstů ku vzdálenosti od
lokte ke konečkům prstů. Obdobného výsledku dosáhneme
tím, že dáme do poměru délku celé hlavy a vzdálenost od
očí k bradě nebo poměr vzdálenosti od nosu k bradě a od
brady ke rtům.
Číslo 1,61803…, příbuzné známého π (pí), jehož
přibližnou hodnotu jste měřením určili, je považováno za
nejkrásnější číslo v celém vesmíru. Znali ho již starověcí
matematikové a v 19. století získalo čestná označení „zlaté
číslo“, „zlatý poměr“ a především „zlatý řez“.Označuje se
písmenem ϕ (fí). Obdiv k němu vedl dokonce až k označení
„božská proporce“. Poměr zlatého řezu se nečekaně
objevuje v celých komplexech vnějšího světa – od
nejmenších stavebních částí některých látek přes růst
rostlin a živočichů až po strukturu vesmíru.
Uveďme si některé zajímavosti:
•
Vydělíme-li počet dělnic počtem trubců v jakémkoli úlu
na světe, vyjde 1,618.
•
Číslo ϕ se zatím z nezjištěných důvodů vyskytuje
např. u vzdáleností pupenů růže nebo mezi
jednotlivými spirálami mušle.
•
Číslo ϕ se však neobjevuje jen v přírodě, ale i třeba
ve slavných obrazech, hudebních dílech, dokonce i
v architektuře (budova sídla OSN v New Yorku,
Pantheon, katedrála Notre Dame, egyptské pyramidy).
•
Vitruviova figura, slavné da Vinciho dílo, je
učebnicovým příkladem toho, že i lidské tělo podléhá
číslu ϕ .

1

ϕ

=ϕ

Nejznámější symbol, ve kterém se číslo ϕ objevuje je
pentagram, což je pěticípá hvězda nakreslená pěti
přímými tahy. Pentagram velmi úzce souvisí
s pravidelným pětiúhelníkem. Vzniká pávě spojením
všech vrcholů pětiúhelníku. Diagonály tvoří uprostřed
opět pětiúhelník. Původní a nový pětiúhelník jsou
v poměru zlatého řezu.
Obdélník tvořený stranami o vzájemném poměru ϕ
(1:1,618 – také se mu říká „zlatý obdélník“) lze rozdělit
na čtverec a obdélník, jehož poměr stran je opět
1: ϕ .
Zlatý řez vznikne rozdělením úsečky na dvě části tak,
že poměr větší části k menší je stejný jako poměr celé
úsečky k větší části. Hodnota tohoto poměru je rovna
iracionálnímu číslu

ϕ=

1+ 5
≈ 1, 618 033 988 749 894 848 ...
2

Jelikož číslo ϕ vypadá jako kód, který mají společné
všechny formy života – harmonický tón rezonující v souladu

s vesmírem – není náhodou, že nám tento božský poměr
připadá harmonický – i my totiž pocházíme z tohoto
vesmíru.
Značení písmenem ϕ začal na počátku 20. století
používat Mark Barr, přičemž jej zvolil na počest řeckého
sochaře Feidia (cca 490 – 430 př. n. l.), který podle
historiků ve svých dílech zlatý řez hojně využíval.
Více informací najdete v knize Mario Livio: Zlatý řez,
kterou v roce 2006 vydalo nakladatelství Dokořán a Argo.
Závěrem si uvedeme pro volné chvíle následující úlohu o
rozmnožování králíků, která nás přivede k záhadě některých
dalších čísel:
Kolik párů králíků se během jednoho roku narodí z
jednoho páru, jestliže každý pár dá měsíčně přírůstek
jeden pár, jenž bude schopen plodit po dvou měsících, když
přitom žádný pár nezahyne?
Pokuste se hledat její řešení.
František Janeček

Žijí mezi námi…
Mgr. Karel NÝVLT – ředitel Základní
školy v Polici nad Metují

Je v Polici pro Vás něco, o čem byste mohl říci: „Je to
moje srdeční záležitost?“
Pocházím z Rtyně v Podkrkonoší a nikdy jsem si nemyslel,
že bych mohl bydlet jinde než tam. Před deseti lety jsem
řešil osobní život a udělal jsem radikální řez jak v
profesním, tak i v osobním životě a přestěhovali jsme se
sem do Police. A musím říci, že Police jako město i okolí je
kouzelný kraj, moc se nám tady líbí. Takže srdeční
záležitostí je pro mě celé město, moje práce, moje rodina,
moje koně a vlastně celý kraj.
Co na škole učíte, pane řediteli?
Teď učím hudební výchovu a všechno, co se točí kolem
počítačů. V současné době hlavně digitální tvorbu. Je to
volitelný předmět a pracujeme s médii jako jsou zvuk,
fotografie a film.

Já jsem několik let pracoval s panem učitelem ve
výslužbě a ten si pamatoval jména žáků ve své první
třídě. Jak jste na tom Vy?
Samozřejmě, že si některé své žáčky pamatuji, ale některé
ne. Většinou jsem učil tělocvik a hudební výchovu. V
podstatě jsem učil od třetí až do deváté třídy celou školu.
Takže s těmi jmény mám problém, ale samozřejmě, že
výrazné individuality, jak v kladném slova smyslu, tak i
záporném, si pamatuji. Dlouhou dobu jsem ve Rtyni
trénoval baseball a softbal a tam si pamatuji v podstatě
všechny své svěřence, přestože jich bylo něco přes sto..
Martinu si třeba pamatujete?
Ano. Ji jsem už učil počítače a tam dělám spíše jen výklad
a děti nezkouším. Nemám potřebu žáky nachytávat na tom,
že něco neumí.
Když jste se rozhodoval pro dráhu učitele, uvědomoval
jste si, jaká je to veliká zodpovědnost? Vlastně spolu s
rodiči směrujete život žáků.
Já, abych se přiznal, jsem učitelem být nechtěl. (smích) Já
jsem v mládí vrcholově dělal judo a chtěl jsem být
profesionálním trenérem, a proto jsem šel studovat vysokou
školu. Ale díky zraněním a několika operacím to nedopadlo
a moje první žena mě přesvědčila, abych po skončení
vysoké školy začal učit. Musím ale přiznat, že se mi ta
práce zalíbila a stále líbí a chci u ní zůstat.
Dokázal byste srovnat úroveň vzdělanosti žáků v době,
kdy jste začínal a dnes? Odcházejí ze základní školy
vzdělanější žáci, anebo je to horší?
Ono to asi takhle nejde posoudit. Veliký rozdíl je v době a v
možnosti získávání informací. V současnosti je mnoho
zdrojů informací a je jich tolik, že děti v tom mají trochu
„hokej“. Zdá se mi, že mají menší slovní zásobu a velice
těžko hledají české ekvivalenty k některým slovům. Třeba
když chci od nich vysvětlit, co je to export a import, slova s
nimiž se běžně při práci s počítačem setkávají, jen málo
z nich je dokáže vysvětlit česky. Je pro ně dost těžké,
vyjádřit vlastní myšlenky, ať už v psané formě, anebo
verbálně. Možná je to tím, že málo čtou, že knihu jim
nahradil internet a Facebook, SMS zprávy apod. Na druhou
stranu jsou mnohem lépe připraveni, co se týká jazykových
znalostí. A v globálu bych řekl, že si ze školy odnášejí více
informací. Ale myslím si, že dříve měli žáci větší všeobecný
přehled.
Učíte je, jak si z toho množství informací vybrat ty
podstatné? Rozpoznat to důležité?
Učíme, samozřejmě učíme, ale... (povzdechnutí) Je to
velmi individuální a někdy se to podaří, někdy ne. Možná to
dřív dokázali lépe rozlišit než teď, ale těch dostupných
informací bylo podstatně méně.
Myslíte si, že zůstala stejná i zátěž, třeba počet
vyučovacích hodin?
Počet hodin je přibližně stejný, ale myslím si, že je dnes
více učiva.
Momentálně se české školství vypořádává s velikým
průšvihem na plzeňských právech. Jak to vnímáte Vy?
Ona není škola, jako škola. Jsou lehčí školy, jsou těžší, tedy
spíše jsou na žáky kladeny různě vysoké nároky. Vědomosti,
za které žák dostane na jedné škole dvojku, mu na druhé
můžou stačit na jedničku. Ale samozřejmě nemusí. A co se
týká plzeňských práv – stalo se a myslím si, že to všechno
bylo podmíněno penězi. Myslím si, že stejné věci se mohou
dít i třeba u různých rekvalifikačních kurzů apod. To je ale
chyba systému.
Jezdíte kočárové závody s koňmi. Jak jste se dostal ke
koním?
Naši doma měli tažné koně, ale moc jsem s nimi nebyl,
protože v podstatě od 15-ti let nejsem doma. A moje koně –
před šesti lety jsme měli s mojí současnou ženou svatbu a
jako svatební dar jsme si koupili koně. Ale jeden musel
čekat, zatímco druhý jezdil. Tak jsme se rozhodli koupit
druhého koně. Druhý kůň nám ale onemocněl. Pátrali jsme
po jeho historii a zjistili jsme, že původní majitel s ním
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jezdil závody spřežení, které nám ihned učarovaly. Tak
jsme si koupili třetího koně, se kterým jsme rok závodili.
Ale ten se nám zranil, takže jsme museli koupit čtvrtého,
abychom měli zdravého koně na závody. Takhle jsme se se
ženou dostali ke koním. Momentálně to u nás vypadá tak,
že veškerý čas trávíme v práci nebo u koní. Jenom pro
informaci jedny závody trvají tři dny. Je to náročný koníček
nejenom časově, ale také finančně. Ale ani jeden z nás
toho nelituje a určitě by neměnil.
Kdy jste se závoděním začínali?
To bylo před dvěma roky. A chytlo nás to tak, že už o ničem
jiném neuvažujeme, protože jezdíme se ženou společně.
Prý připravujete závodiště na Nebíčku?
V loňském roce bylo málo závodů na celostátní úrovni.
Počet klesl jak díky krizi, tak i problémům, které jsou s ní
spojené. Tak jsme se rozhodli zorganizovat závody doma v
Polici, které jsou součástí Českého poháru. Závod bude s
mezinárodní účastí, protože máme přislíbený start
závodníků z Polska. Závody by měly probíhat od 3. do 5.
září. Tak doufám, že se nám na Nebíčku a v okolí podaří
položit základy tradice závodů, a že se tady závodníkům
zalíbí.
Uděláte si čas, třeba při Olympiádě, abyste se podíval
na judo?
Když je možnost se v televizi podívat, kouknu se rád. Občas
se vídáme se známými z dob mojí aktivní kariéry. Když je
někde poblíž soutěž, snažím se tam občas zajet, ale
nejbližší místo je v Hradci Králové a to už je z ruky. Ale
snažím se aspoň jednou za rok vidět nějakou soutěž.
Nenapadlo Vás trénovat judo tady v Polici, anebo na
škole založit kroužek juda?
Ne. Z toho jsem už vyléčený. Když jsem trénoval softbal,
měli jsme družstva od mladších žáků a žákyň až po dospělé.
Se dvěma družstvy jsme se dostali do Světové série do USA
v mladších žákyních a starších žákyních, kde jsme vytvořili
společně s kolegy z Mladých Buků a ze Dvora Králové
společná družstva. Musel jsem si vzít půjčku, aby děti měly
na letenky. Dva roky po Americe jsem v tomto ohledu
přestal být aktivní. A navíc baseball, softbal i judo jsou
sporty velice náročné na techniku a na čas a ten současné
děti tomu věnovat nechtějí. Kdo chce v takovýchto
sportech být úspěšný, musí trénovat sám a nejenom na
tréninku. Radši hrají florbal nebo fotbal, které nejsou tak
náročné na pravidla i techniku. Nic proti těmto sportům
nemám, ale děti si již po krátké době pěkně zahrají,
zatímco v těch techničtějších sportech ten pokrok nejde
tak dopředu. Třeba baseball, ač vypadá jednoduše, má
velmi složitá pravidla. Ernest Hemingway říkal, že baseball
jsou nejrychlejší šachy na světě.
ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Jména ulic v Polici (nad Metují)
v letu let.
sedmé pokračování ...
I jedinec bez špetky talentu jasnovidce mohl téměř se
stoprocentní jistotou prohlásit, že po „vítězném Únoru 1948“
nadejde čas, kdy nebude přijatelné, aby se ulice v Polici nad
Metují, ve které se formovaly prvomájové průvody a po níž
chodívali soudruzi dělníci do „svých“ znárodněných továren,
mohla nést jméno kapitalisty Viléma Pellyho, byť od roku 1899
čestného občana města. A vskutku! – název ulice vydržel pouhé
dva roky od zmíněného puče: dne 24. dubna 1950 na zasedání
rady MNV, které předsedal Jáchym Hejl, podal člen rady Karel
Vacek návrh, aby se ulice Pellyova přejmenovala na ulici po
dosud žijícím (což bylo hrubé porušení pravidel při stanovování
jmen ulic!), prvním „dělnickém“ presidentovi republiky. Tak se
také s bezvýhradným souhlasem pléna bezprostředně stalo a
ulice „KLEMENTA GOTTWALDA“ byla na světě. Proč také ne,
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když již v listopadu roku 1948 byl Klement Gottwald jmenován
čestným občanem města Police nad Metují (a notabene je jím
dodnes!). A ještě zbývalo pro komunistickou ideologii
nepřijatelné pojmenování náměstí. Ale to se svého
přejmenování také brzy dočkalo. 8. května roku 1952, na
slavnostním zasedání pléna MNV, které se konalo v Kolárově
divadle, byla při té příležitosti schválena i změna názvu
náměstí: Masarykovo náměstí bylo přejmenováno na „NÁMĚSTÍ
9. KVĚTNA“.
Potom na pár let názvoslovné řádění utichlo, to ale
neznamenalo, že vše již bylo jak se patří v duchu „nových
světlých zítřků“. Když dne 26. března 1959 projednávala rada
MNV za předsednictví Josefa Reichla velmi závažnou otázku,
jak důstojně oslavit 10. výročí zrodu dětské komunistické
organizace zv. „Pionýr“, usnesla se jednak nechat zhotovit
rudou stuhu, která ozdobí pionýrskou standartu, jednak
přejmenovat ulici Terronskou na ulici Pionýrskou. Čáru přes
rozpočet však tomuto rozhodnutí učinila dne 9. dubna 1959
soudružka Věra Hanousková, když na zasedání rady MNV
prohlásila, že členstvo základní organizace KSČ, složené z části
učitelského sboru působícího na jedenáctileté škole, podává
prostřednictvím její osoby návrh přejmenovat ulici „Na Babí“
na ulici „PIONÝRŮ“. Rada MNV se usnesla s tímto podnětným
návrhem ztotožnit a své předchozí usnesení o přejmenování
ulice Terronské revokovala. Jméno ulice „Pionýrů“ bylo bez
okolků a jednohlasně schváleno při zasedání pléna MNV na sále
hotelu „Hvězda“ dne 16. dubna 1958. Ani na ulici Terronskou
se však proto nezapomnělo. Rada MNV dne 7. dubna 1960 při
jednom ze svých četných rokování vzala na vědomí podaný
návrh, aby u příležitosti 15. výročí osvobození Československa
Rudou armádou byla k tomuto jubileu přejmenována ulice
Terronská na ulici „DUKELSKOU“ (na paměť KarpatskoDukelské
vojenské
útočné
operace
sovětských
a
československých vojsk v roce 1944), a aby nová, dosud
bezejmenná ulice (ovšem původně již Bezručova), byla nazvána
ulicí „MÍROVOU“. Shromáždění pléna MNV tento návrh rady NV
při svém zasedání dne 28. dubna 1960 bez připomínek a
jednohlasně schválilo. A opět trochu statistiky: Terronských
ulic zbylo po éře komunistické čtyřicetiletky v Česku ještě 5,
z toho je ulice s tímto názvem nejblíže v Jaroměři. Dukelských
ulic je 143, Mírových ulic 124.
Ani pak však s podávanými návrhy na přejmenování ulic
v Polici nad Metují nebyl konec. Již dne 1. září roku 1960
projednávala rada MěNV jeden z dalších agilních návrhů uliční
organizace KSČ, totiž, aby se silnice vycházející z ledhujské
návsi a směřující do Suchého Dolu nazvala ulicí Lokvencovou.
Mimo nadání však rada MěNV tento návrh plénu nedoporučila a
rozhodla, že „příležitostně bude pojmenována jiná ulice na
ulici Lokvencovu.“ K chystanému a ve svém důsledku nemilému
překvapení došlo až v květnu roku 1961 – tehdy byla na návrh
rady MěNV a následným rozhodnutím pléna NV přejmenována
(notabene již podruhé) jedna z nejstarších ulic města
s historickým názvem Kostelní a obdržela název ulice
„LOKVENCOVA“. Nebyla však nazvána po místním populárním
kapelníkovi dechové hudby Josefu Lokvencovi (g1937), který
v ulici v čp. 11 kdysi bydlel a hudbu vyučoval, ale po bednáři
Josefu Lokvencovi z Ledhuje, prvorepublikovém komunistickém
propagátorovi a spoluzakladateli KSČ v Polici nad Metují, který
zemřel ke konci 2. světové války během své internace
v Terezíně.
Poněkud opožděně dorazila do Police kritika Stalinova kultu
osobnosti, zahájená N. S. Chruščovem již roku 1956. Až dne 19.
dubna 1962, teprve na základě důvěrného pokynu o
přejmenování těch ulic, které nesou jméno jednoho
z nejkrutějších diktátorů v historii lidstva, zaslaného odborem
pro vnitřní záležitosti rady Krajského národního výboru
v Hradci Králové, se rada MěNV rozhoupala a ulici se jménem
Stalina (takto pojmenovanou roku 1946) navrhla přejmenovat.
Plénum NV nato schválilo navržený staronový název – ulici
„NÁDRAŽNÍ“. Každopádně to však bylo o něco dřív, než
legendární odstřelení „fronty na maso“, tj. demolice Stalinova
pomníku v Praze na Letné, k níž došlo až o půl roku později.
Není od věci nepoznamenat, že to byl již sedmý název této
nešťastné ulice, který se, díky bohu, již do dnešní doby
nezměnil, a také, že toto pojmenování až tak exkluzivní není,

protože k současnému stavu je těch Nádražních ulic ve
městech České republiky „jenom“ 522.

nezastavěnou plání, nebo je to snad lidový ohlas na někdejší
legionářskou anabázi Ruskem?

„Rošáda“ s názvy ulic v Polici n. Met. se vcelku nenápadně
chystala roku 1965. Dne 22. dubna zasedala rada MěNV v čele
s předsedou NV Rudolfem Macounem a mimo jiné zde přišel na
přetřes geniální nápad místních členů organizace „Svazu
protifašistických bojovníků“, organizace, která smutně proslula
svojí extrémní ideologizací, věrnou službou komunistickému
režimu a falšováním dějin protinacistického odboje ve
prospěch jeho komunistického a východního křídla. Tito chrabří
bojovníci dali hlavy dohromady a vytasili se s geniálním
návrhem, aby stávající ulice Josefa Lokvence (dříve ulice
Kostelní) byla po pouhých čtyřech letech znovu přejmenována
(!). Ulice měla nést jméno „táty dělníků“, někdejšího
prezidenta republiky Antonína Zápotockého, a prozatím
bezejmenná ulice ve Velké Ledhuji, vedoucí k Suchém Dolu, by
byla přejmenována na ulici Josefa Lokvence. Moudře tenkrát
rozhodla rada Národního výboru: „Tato změna není
odůvodněna a proto bylo usneseno ponechati dosavadní
přejmenování těchto ulic.“ Je překvapující, že k přejmenování
tehdy nebyla navržena ulice Tomkova, což by bylo případnější,
protože kameník a hospodský harmonikář Zápotocký v této
ulici, v lokálu hospody U Richterů (čp. 49), zapomněl roku 1934
kromě vlastní čepice na věšáku i zaplatit svou útratu, když
musel překotně zmizet z Police po organizaci stávky během
stavby silnice na Slavný.
Negativní reakce na okupaci republiky „spřátelenými“
vojsky Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968 se projevila ve
městě rozmanitým způsobem. Na lešení, obklopující tehdy
radnici, i na zdech domů se objevila spousta protestních hesel,
zákonitě také došlo, podobně jako v jiných městech, i na
přejmenování ulic. Dne 2. října roku 1968 zasedala rada MěNV
a pod bezprostředním dojmem z polských tanků, vezoucích
nám na hlavních děl nikým nechtěnou „internacionální
pomoc“, se mj. usnesla, že na příštím valném shromáždění
Národního výboru bude plénu přednesen ke schválení návrh
přejmenovat nynější ulici Rudé armády na ulici „Na Sibiři“.
Rada NV rovněž navrhla přejmenovat náměstí na původní název
Masarykovo náměstí. Současně s těmito návrhy bude sboru
poslanců Národního výboru předložen i návrh pojmenovat
dosud bezejmenné ulice. Šlo jednak o nově vybudovanou ulici
vedoucí od kovárny v Malé Ledhuji až k Bukovici, jednak o další
novou ulici, směřující od nových jeslí k polické provozovně
Drůbežářství Xaverov, stojící pod Klučkem. Dne 31. 10. 1968
plénum Národního výboru zasedalo a zde mj. schválilo všemi
hlasy přítomných poslanců předložený návrh rady NV o
pojmenování nových ulic: ulici od kovárny v Malé Ledhuji
směrem k Bukovici, podél nových družstevních domů, nazvat
ulicí „OSTAŠSKOU“. Zde je nutno poznamenat, že pověstná
polická ironie a pohotová lidová tvořivost se s tímto názvem
příliš neztotožnila, a tuto „autostrádu“, vedoucí pod okny nové
zástavby, neoficiálně pojmenovala po tehdejším předsedovi NV
Rudolfu Macounovi jako „MACOUN-STRASSE“. Název je
v permanenci dodnes, někteří mladší uživatelé však historii
jeho původu již možná neznají.

K přejmenování náměstí však v této chvíli nedošlo,
pravděpodobně se čekalo na vhodnější a slavnostnější
příležitost. Ovšem ta se naskytla (bohužel) až o hodně a hodně
let později.
Pokračování v příštím čísle.
Miroslav Pichl

Ulici od nových jeslí směrem k drůbežářským líhním, kde
vznikla výstavba nových rodinných domků, se dostalo názvu
ulice „POD KLŮČKEM“ – což je nutno označit za hrubou chybu!
Poprvé se název pahorku, po kterém ulice dostala své jméno,
objevuje v prodejní smlouvě opata Matěje z roku 1547 a zní
„Kluček“ (s krátkým U). Název má původ ve staročeském
slovesu „klučiti“ (mýtiti) a říkávalo se tak holým kopcům, na
nichž po vykácení stromů zbyl „kluk“, tj. nezkopaný pozemek
s pletivem kořenů. Okolnost, že dnes je tento kopec zalesněn,
na tomto výkladu nic nemění, protože název jednoduše
zachycuje stav, jaký býval kdysi, když se tato výšina svou
holinou, od okolních zalesněných hor, ještě odlišovala. Ostatně
téhož původu je i název „Klučánka“, jak se nazývá údolí mezi
Ostašem a Hejdou.
Ulice, tvořící státní silnici II/303 od kostela směrem
k Bukovici (což byla původně ulice Ostašská, pak Rudé armády)
byla s podtextem protestu proti sovětskému napadení republiky
nazvána ulicí „NA SIBIŘI“. Původ tohoto názvu je však (alespoň
pro mě) obestřen záhadou – je to dávná reminiscence na
studené zimní větry, protahující touto kdysi ještě

Police a kultura

Nechci přeonačovat významy slov, ale synonymum znamená
slova stejného významu a já mám pod tímto pojmem zahrnuto
naše město Police = kultura. Co nás všechno čekalo v únoru je
skoro nevypověditelné, ale přece:
• do naší kultury zavítaly japonské studentky, asi zásluhou
pana ředitele Bořka a jeho dcery, též studentky HAMU.To, co
nám předvedly v ZUŠce na klavír a housle byl velký zážitek,
střídal se Mozart, Dvořák, Šostakovič, Haydn, Rachmaninov a
ještě další významní skladatelé. Všechno nemohu obsáhnout,
ale zaujalo mě i jejich pěkné vystupování a jejich promluva
v češtině. No, nedej pánbůh,abychom se, pro rozšíření
našeho vzdělání a globalizace, i my měli učit psát a hovořit
japonsky. Myslím naši postarší generaci, protože omladina
zvládá asi i tohle. Teda jména nastávajících umělkyň si moc
nepamatuji / plete se mi do toho Mitsubishi, ale to je asi
auto, ne?/, ale přece jedno jméno mě zaujalo –Rie
Michimura-Lacinová, která se tu provdala a líbí se jí tu. Další
jména houslistky a klavíristky najdete v PM č.2 a tyto dvě
dívky byly rovněž kouzelné a milé.
• ještě se musím též zmínit z oblasti hudby o kytarovém
koncertu v Koláru v podání souboru BOHEMIAN GUITAR
ORCHESTRA. To je soubor studentů a absolventů Pardubické
konzervatoře. A protože jsem ještě nikdy neviděla a
neslyšela tolik kytaristů pohromadě, byla jsem překvapena,
jak krásně zní takový soubor a jeho sólisté. V repertoáru se
střídaly skladby z různých období – renesance, baroka ,
romantického období a hudba 20.století. Ta hudba 20.stol.
mnou trochu otřásla, ale posléze, když jsem se
zaposlouchala, co ty kytary všechno dovedou, žasla jsem.
Právě ta moderní skladba Obloha, vzduch a úsměv od
kubánského skladatele Leo Brouwera / nar.1.3.1939/ mnou
zahýbala a nebýt výkladu a upozornění pana dirigenta na
všeliké zvuky, které nás čekaly, nevím,nevím, jak bych
reagovala.
• Milé překvapení bylo poděkování panu Jaroslavu Johnovi,
který nezištně vyrábí vzácné nástroje – kytary pro soubor, a
tak jsem zpyšněla, když jsem slyšela z úst povolaných o
tomto mistrovi a viděla jeho díla.
Další z únorových zážitků bylo společné čtení se Senior
klubem Ostaš v městské knihovně. Na programu byl slavný
román od Karla Poláčka Hostinec u Kamenného stolu. Naše
paní Plachtová ,šéfka knihovny, řekla o spisovateli pár milých
slov a také smutných, protože kniha byla vydána v době, kdy
Poláček nesměl publikovat kvůli svému židovskému původu, a
tak vyšla na žádost nakladatele roku 1941 pod jménem malíře
Vlastimila Rady. A přes otřesné zážitky spisovatele se jedná o
humoristický román, který byl brzo po válce v r.1949
zfilmován. Je to snad poslední film naší kinematografie , na
kterém není vidět dech „Února“.
A kdo jiný by se mohl tak úspěšně a věrohodně zhostit
tohoto úkolu, než náš František Pivoňka a
naše Ivana
Richterová a naši proto, že je známe nejen jako herce, ale i
báječné interprety legrácek i vážných věcí. A tak byly vybrány
z tohoto humoristického románu partie, které nám přiblížily
příběh hostince s paní hostinskou Tatrmužovou a jejím mužem,
kteří vždy srdečně vítají rodinu Dynderovu, přijíždějící každý
rok v létě do lázní Džbery pod Skálou a jsou ubytováni
v hostinci U kamenného stolu . Ale to byste museli slyšet
vypravěče příběhu Františka , který používá zvláštní, trochu
zastaralý jazyk hrdinů románu a Ivanu, paní Tatrmužovou ,
která svému muži pouze „oniká“. Slyšeli jsme úplný uvítací
koncert
pro
letní
hosty,který
předvedla
paní
hostinská,nešetřící lichotkami na rodinu Dynderovu , na paní
radovou a jejich dcery-dvojčata Alenu a Věru.
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Autor prostřednictvím našich milých předčítajících popsal
dokonale prostředí i postavy,do nichž jsme se mohli vcítit.
Osudy postav se proplétají a hrají si s láskou a city.
A kdo chce znát konec příběhu, ať si knížku přečte, navštíví
ho dobrotivá a veselá nálada. Dozví se, jak se paní hostinská
zamilovala do kočovného herce Benna Martense, jak opustila
Tatrmuže a jak se hostince ujali synovci Spytihněv a Tomáš.
Ale co naplat, bez paní Tatrmužové hostinec chátral a tak
nakonec, když uviděla tu spoušť, vzala vše do svých rukou. A
bude-li Vám chybět při čtení hlas Františka a Ivany, tak si je
domyslete.
A konečně přichází a oslovuje nás v Koláru Hrdý Budžes,
dramatizace prózy Ireny Douskové v podání
Divadla v Příbrami. Tři herci rozehrávají koncert slov a
uvažování hrdinky příběhu ,žákyně druhé třídy ZDŠ, která
promítá do dětských let husákovskou normalizaci. A ústy hlavní
představitelky žákyně Helenky Součkové v hlavní roli Báry
Hrzánové se dovídáme o tragiikomických letech, které nás
poznamenávají do dnešních dob. Celé představení se smějeme,
herečka Bára Hrzánová ,rozehrávající koncert slov, je skvělá a
korunuje představení rčeními, kterým rozumíme a chtělo by se
nám je říct, ale protože nejsme sedmiletí a máme rozlišovací
schopnosti, říkáme si: „mě se chce něco říct jako Antonu
Špelcovi ve filmu Anton Špelec
ostrostřelec, když mluvil o
císaři pánovi a nakonec přece jen zřetelně řekl : Císař pán je
vůl.
Ano, o tomto divadelním kusu se dá velmi velmi přemýšlet.
Kéž bychom se dokázali vyvarovat nástrah, která by nás strhla
tam, kde už jsme jednou byli.
A takovým mým zakončením únorové kultury bylo v Pelláku
promítnutí restaurovaných filmů Jana Špáty. Je to skutečně
klasika českého dokumentu. Střídají se obrazy smutné i veselé,
ale esej Respice in finem o venkovských stařenkách mě dojal
nejvíce. S pokorou a vyrovnaností očekávaly tyto stařenky
konec života, společníka jim mnohdy dělal jen věrný psík.
V dnešním přerychlém světě je i o konci užitečné přemýšlet.
Ve Variacích na téma Gustava Mahlera se Špáta poklonil
českému hudebníkovi, narozenému v obci Kaliště. Tento
génius, ve kterém se střetávaly city lásky i ďábla, ve svém
závěrečném díle vyjádřil :Všemocná láska nechť nás prostoupí.
Vždyť sami vnímáme ,jak se v nás sváří anděl s ďáblem a jak
těžké je tyto protiklady ovládat.
Těch filmů bylo ke shlédnutí více a každý by vyžadoval
větší pozornost, např. Hallo Satchmo, Atletické variace
v Athénách v r.1982 nebo život v severomoravském pohraničí
ve filmu Mezi světlem a tmou.
A protože je přede mnou kalendář s datem 27.2.L.P.2010 je
záhodno skončit, poděkovat všem ,kdo se o nás starají a
připravit se na jarní dny. Meteorologicky začíná jaro dnem
1.března.
Jar@a Seidelová

-

-

-

chovatele pana Štěpánka, ještě ten den vrátily ke
svému majiteli. Po jeho příjezdu se okamžitě změnily
v přítulná a hodná zvířátka. K agresivitě je dohnalo
vyčerpání a strach. (Dík za oznámení Aleši Andresovi.)
V útulku jsou tři pejsci, kteří čekají na nového páníčka.
Jeden našel nový domov díky paní Jirouškové a její
intervenci v deníku Blesk, kde fotky pejska uveřejnili
v rubrice „Čekají na vás“. Velké poděkování za velmi
poctivou práci odvedenou v útulku patří slečně
Michaele Tillerové, jeho nové správkyni.
Od února do května bude průběžně v našem městě
probíhat výzkum Českého statistického úřadu.
Vyškolení tazatelé budou navštěvovat různé
domácnosti a provádět šetření. Pochopitelně je
účast v tomto projektu dobrovolná a anonymní.
Tazatelé budou vybaveni pověřením a průkazem.
MP kontrolovala pořádek na lyžařském vleku, kde byly
zaznamenány stížnosti na chování některých jedinců,
to samé je i v knihovně.
MP pomáhala občanům ve styku s úřady, s otvíráním
zámků, pomáhala řešit svízelné životní okamžiky.
Spolupracovala s vedením ZŠ v otázce chování žáků,
zúčastnila se jednání školské rady a rady města.
Kolektiv městské policie

Ze psího útulku

Hledáte svého psa? Nebo prostě chcete jen psa z „útulku“?
Možná je právě v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku máme k 5.3.2010 tyto psy :

Kříženec černé barvy
– pes střední velikosti,
kterého někdo uvázal
u silnice směrem na Lachov,
již na začátku listopadu 2009.

Rezatá fenka s bílými
znaky – kříženec nejspíše
nějakého „španěla“,
o posledním lednovém
víkendu se zatoulala
na Radešov a od pondělí je
umístěna v záchytných
kotcích.

Městská policie informuje
V měsíci únoru městská policie :

-

-

-
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zajišťovala ve spolupráci s TS shazování ledu ze střech,
kontrolovala stav vozovek a chodníků. Pravdou je, že
někteří řidiči totálně ignorovali prosby a upozornění a
svá vozidla nepřeparkovali.
prováděla kontroly na základě oznámení občanů,
kontroly ve spolupráci se sociálním odborem,
doručovala písemnosti a zpracovávala zprávy pro
úřady.
Spolupracovala na jednotlivých případech s Policií ČR .
V rámci pochůzek odchytila a zajistila tři psy. Dále na
základě oznámení občanů o pohybu dvou agresivních
psů v aleji pod Klůčekm, provedla nezbytná opatření.
Ze dvou velmi unavených a zpočátku agresivních psů
se vyklubaly dvě feny Hannoverských barvářů, které se
díky pomoci předsedy MS Koruna pana Stodoly a

Další kříženec černé barvy –
fenka
s bílou
náprsenkou,
menší
velkosti,
odchycena
v Pěkově
o
posledním
únorovém víkendu 2010.
Německého ovčáka, kterého jsme představovali v minulém
čísle, se nakonec ujala rodina v Pěkově, ke které se zatoulal. A
novou „rodinu“ až z trutnovska našel i černý pejsek s kratičkým
ocáskem, který pobýval v útulku od začátku prosince 2009..
Tyto nalezené psy najdete i na internetových stránkách
města www.meu-police.cz pod odkazem praktické informace ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu Technických
služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o některého

z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš ztracený –
kontaktujte městskou policii, která Vám podá potřebné
informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla 491 541 115,
602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu 24
měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, FSO

Vedení účetnictví, daňová evidence,
zpracování mezd, daňová přiznání
Stanislava Holečková
Velké Petrovice 95
Tel.: 737 178 406
E-mail: stanislava.holečkova@seznam.cz

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Postní a velikonoční doba
První březnové dny přinesly krásné, předjarní počasí, ale
zima ještě ustoupit nehodlá a na příchod jara si musíme ještě
chvíli počkat, všechno má svůj čas. Svůj čas má i postní doba,
kterou nyní v církvi prožíváme a tento týden ve čtvrtek
budeme v polovině pro ni stanoveného času. Tento čas by měl
být, a to nejen pro křesťany, velkou výzvou k hledání dobra a
lásky a ke změně k lepšímu v nás i kolem nás. Objevování
dobra a lásky a naše změna k lepšímu nás může přivést k tomu,
abychom jednak prožili kvalitnější život, ale také k poznání
samotného Boha, protože tak objevíme jeho stopy, přítomnost
a působení mezi námi.
Liturgie letošních 6-ti postních nedělí, nás postupně vede
postní dobou a nabízí nám několik nosných témat: 1. neděle
postní - putování pouští a půst (40dní byl Ježíš veden pouští až
vyhladověl), pokušení (byl pokoušen od ďábla), 2. neděle
postní - putování na horu a modlitba (vystoupil na horu aby se
modlil), předobraz vzkříšení (když se modlil nabyla jeho tvář
nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo), láska a
poslušnost k synu Božímu (to je můj milovaný Syn, toho
poslouchejte), 3. neděle postní - výzva k pokání, být užitečný
(nést ovoce) a druhým k tomu pomáhat (pane ponechej ho
ještě jeden rok, okopám ho a pohnojím, je možné že pak
ponese ovoce), 4. neděle postní - marnotratný syn a jeho
obrácení (dej mi díl majetku který na mne připadá, všechno
zpeněžil, odešel a rozmařilým životem rozházel, vstanu a
půjdu k svému otci a řeknu mu Otče zhřešil jsem proti Bohu i
proti tobě), milosrdný otec (budeme se veselit, tento můj syn
byl mrtev a zase žije, byl nalezen), 5. neděle postní odsuzování druhých, pokrytectví (tato žena byla přistižena při
činu jako cizoložnice, zákon říká ukamenovat, co říkáš ty?),
Boží pedagogika a milosrdenství (kdo z vás je bez hříchu hoď
první kamenem, ani já tě neodsoudím, jdi a již nehřeš),
Květná neděle - královská důstojnost ve skromnosti a pokoře,
upřímné prokazování úcty a vděčnosti, vstup do završení
dějinného dramatu boje o záchranu člověka (přivedli oslátko,
hodili přes ně své pláště a Ježíše na něho posadili, požehnaný
král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a
sláva na výsostech). Tak ať tato slova padnou na úrodnou půdu
a pomohou nám dobře prožít postní dobu a připravit se na
velikonoce.
Jak již bylo mnohokráte řečeno nejvýznamnějším obdobím
křesťanského liturgického roku je doba velikonoční. Do ní
vstoupíme počátkem dubna, v týdnu po Květné neděli, kdy
skončí postní doba a začne postně - velikonoční Svatý týden
s Velikonočním triduem (třídením). V tomto týdnu prožijeme
Zelený čtvrtek - připomínku Ježíšovi poslední večeře (při
bohoslužbě v tento den se může konat symbolický obřad

umývání nohou, po vzoru Ježíše, kterým dal tímto učedníkům
příklad, jak si mají lidé prokazovat úctu a navzájem si sloužit),
Velký pátek - připomínku Ježíšova umučení, Bílou sobotu,
Velikonoční vigílii - připomínku Ježíšova vzkříšení a nedělní
Boží hod velikonoční - oslavu Ježíšova vzkříšení. Podívejme se
blíže na nádhernou bohoslužba Velikonoční vigilie, s jejími
čtyřmi částmi: bohoslužba světla, bohoslužba slova, křestní
bohoslužba a eucharistie. Bohoslužba světla začíná na
klášterním nádvoří, rozžehnutím a posvěcením velikonočního
ohně, poté se připraví velikonoční svíce - paškál, do kterého se
vyrývá kříž, letopočet a řecká písmena alfa a omega a vkládá
pět kadidlových zrn, naznačujících Ježišovy rány, paškál se pak
požehnaným ohněm zapálí a přitom se říká "Ať slavné Kristovo
vzkříšení naši tmu ve světlo promění". Paškál je pak nesen v
průvodu do potemnělého kostela a věřící si od něho zapalují
vlastní svíce. Po příchodu do kostela zazní na adresu paškálu
krásný velikonoční chvalozpěv (Exsultet), který je vrcholem
této části bohoslužby. Následuje bohoslužba slova, která se
může skládat až ze 7 čtení ze Starého zákona (nejdůležitějším
z nich je vyprávění o přechodu Izraelitů Rudým mořem při
východu z Egypta - Ex 14), jednotlivá čtení jsou od sebe
oddělena zazpívanými žalmy (nejdůležitější je Mojžíšova píseń
Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený, která zazněla
po přechodu Rudého moře), poté se při zpěvu Gloria (Sláva na
výsostech Bohu) znovu rozezní zvony, které od zeleného
čtvrtka mlčely, následuje čtení z Nového zákona (z Listu
Římanům), poprvé zazní velikonoční zpěv Aleluja a bohoslužba
slova vrcholí četbou evangelia o Ježíšově zmrtvýchvstání
s následnou promluvou (homílií). Další částí je křestní
bohoslužba. Při ní se nejprve požehná voda, potom bývají
pokřtěni a někdy i biřmováni ti, kdo se na to připravili a poté
obnoví všichni věřící, kteří se během postní doby připravili na
Velikonoce, své křestní závazky. Závěrečnou částí je slavení
eucharistie s přijímáním.
Nejenom velikonoční vigilie, ale i ostatní předvelikonoční a
velikonoční bohoslužby a obřady mají svoji velkou hloubku a
symboliku a jednoznačně z nich vyplývá Boží láska a zájem o
každého člověka.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
7. března
14. března
19. března
21. března
25. března
28. března

- 3. neděle postní
- 4. neděle postní
- Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE
PANNY MARIE
- 5. neděle postní
- Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
- KVĚTNÁ NEDĚLE (mše svatá s Pašijemi)

LITURGICKÝ PROGRAM LETOŠNÍCH
SVÁTKŮ V POLICKÉ FARNOSTI:

VELIKONOČNÍCH

1. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK
17.30 mše svatá na památku Večeře Páně
18.30 - 19.30 příležitost k osobní modlitbě a adoraci
2. dubna - VELKÝ PÁTEK, den přísného postu
8.00 křížová cesta
8.30 - 17.30 příležitost k osobní modlitbě a adoraci
15.00 začátek novény před Svátkem Božího milosrdenství
17.30 bohoslužba na památku Umučení Páně
18.30 - 19.30 příležitost k osobní modlitbě a adoraci u
Kristova hrobu
3. dubna - BÍLÁ SOBOTA
8.00 ranní chvály - společná modlitba církve (Breviář)
9.00 - 19.30 příležitost k osobní modlitbě a adoraci u
Kristova hrobu
10.00 požehnání velikonočních pokrmů
11.00 požehnání velikonočních pokrmů
20.00 VELIKONOČNÍ VIGILIE (přineste si s sebou svíčky)
4. dubna - VELIKONOČNÍ NEDĚLE - HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
8.00 Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - zpívaná mše svatá
(zpívat bude polický chrámový sbor)
5. dubna - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
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8.00 mše svatá
4. - 11. dubna - Velikonoční oktáv
V měsíci březnu budou bohoslužby podle obvyklého
pořadu:
v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod, každý
pátek po celou postní dobu od 17.00 hod pobožnost
křížové cesty,
ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
v sobotu od 17.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 17.00, St 9.00 - 10.00 hod
Změna ze zimního na letní čas se letos uskuteční
ze soboty 27. na neděli 28. března.
Rádi bychom všem popřáli hodně vytrvalosti v postním
konání a po jeho naplnění radostné Velikonoce a krásné
jaro. Všichni jste srdečně zváni na velikonoční bohoslužby.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Postup našich neregistrovaných
hokejistů do PLAY-OFF
V neděli 28.2.10 sehráli naši neregistrovaní hokejisté
důležitý zápas s Olivětínem. Šlo jim o postup ze základní
skupiny do PLAY- OFF. V 11,30 v hronovské Wikov aréně začal
tolik očekávaný souboj. V úvodní třetině, v oslabení, se J.
Obršál postaral o první gól. Naši hráli s plným nasazením a
vstřelili ještě další dva góly do soupeřovy branky. Autorem
druhého gólu (také v oslabení) byl P. Matěna a třetího A.
Jansa.
Výsledek 3 : 0 pro Polici nad Metují si pochvaloval i kouč
týmu P. Topolnickyj.
Gratulujeme k vítězství a přejeme hodně štěstí ve
vyřazovacích zápasech.
Za radu města Lenka Fulková

odbočky se konala 17. června 1952, za přítomnosti hostů Jiřího
Glosera za správu závodu, Jiřího Koťana za závodní radu ROH,
Ladislava Bůnu za KSČ, Miroslava Horáčka za ČSM a Oldřicha
Rejmonta za závodní klub. Za předsedu DSLM byl tehdy zvolen
Václav Vondrouš, místopředsedou se stal Rudolf Vintr,
jednatelem Jan Bialek a pokladníkem Jan Vacek. Členy výboru
se stali František Žid, Oldřich Beran, Ctibor Frencl, Miroslav
Doležal a Jiřina Rotterová. V diskusi schůze přislíbil Jiří Gloser
nové organizaci jménem vedení závodu veškerou finanční a
materiální pomoc, spolupráci a morální pomoc přislíbil i
Oldřich Rejmont. Pan Bůna vzpomněl velkých úkolů, které
organizaci čekají, a že členové nové organizace nemohou čekat
od této jenom zábavu a materiální stránku, ale že je hlavní
povinností organizace vychovávat nové kádry řidičů, kteří
budou moci v případě potřeby nastoupit po bok vojenských
řidičů. Dále konstatoval, že Svaz pro spolupráci s armádou
dosud na závodě ustanoven nebyl a bude na DSLM, aby se snažil
tuto organizaci uvést v život. Na konec vyzval předseda Václav
Vondrouš přítomné, aby osobní agitací získal každý co největší
počet členů do nově založené motoristické organizace.
Takto tedy začaly počátky organizovaného motorismu
v Polici nad Metují. DSLM byl později začleněn (jak jinak) do
základní organizace (ZO) Svazu pro spolupráci s armádou
(Svazarm) při n.p. Kovopol, která zde byla ustavena roku 1953.
Motoristé zde vytvořili početný motoristický kroužek, který měl
i největší zastoupení ve výboru ZO. Začátkem 60. let byla ZO
Svazarmu Kovopol složkou městského výboru Svazarmu, který
byl zrušen v roce 1962. V roce 1961 byl motoristický kroužek
povýšen na samostatný Automotoklub města Police s vlastním
výborem, ale zůstal začleněný do ZO Svazarmu Kovopol a
neměl vlastní finanční hospodaření. Ve výboru Automotoklubu
Police nad Metují pak po dlouhou dobu pracovala celá řada
obětavých motorismů, mnozí i po dlouhá léta. Z počátku
především Jaroslav Beran I, Vlastimil Braha, Josef Foglar, Jiří
Gloser st., Jiří Hrodek, Jaroslav Kollert, Míla Kollertová, Josef
Michl, Miroslav Pichl, Miroslav Ságner, Julius Stegena, Karel
Štěpán, Zdeněk Šulc, Jan Vacek, Lubomír Zinke a mnozí další.
V letech 1965 – 1968 byla ZO Svazarmu Kovopol i s její složkou
Automotoklubem začleněna do Jednotné organizace Svazarmu
města Police nad Metují. Vzhledem k podstatnému rozšíření
členské základny došlo v roce 1969 ke vzniku samostatné
Základní organizace Svazarmu – Automotoklubu v Polici nad
Metují s vlastním finančním hospodařením. Do práce ve výboru
AMK se postupně aktivně zapojili další fandové motorismu a to
Miroslav Drechsel, Vladislav Dubišar, Marie Krmašová, Olda
Nádvorník, Miloš Puschmann, František Tér, Vilém Selichar,
Josef Žid a další. Později začali ve výboru AMK pracovat i
mladší – Jaroslav Beran II, Jan Doležal st., Míra Fulka, Ing.
Martin Huml, Václav Klimesch, Jiří Krmaš, Tomáš Vacek.
Přesto, že ke změnám ve výboru AMK nedochází často, není
možné vyjmenovat všechny, kteří se velice aktivně
v motoristické organizaci angažovali. Omlouváme se proto
všem, kteří se ať jako organizátoři nebo aktivní sportovci na
rozvoji motorismu v Polici nad Metují podíleli a v tomto
stručném přehledu nejsou uvedeni. Tolik jen krátce z počátků
dějin organizačního uspořádání motorismu v Polici nad Metují.

Počátky motorismu v Polici
1. část
Vzhledem k tomu, že pro naše aktivní členy AMK Police nad
Metují je v tomto období tzv. okurková sezóna, můžeme se
ohlédnout na počátky motorismu v Polici nad Metují. Níže
uvedený text je převzat z Almanachu k 50 výročí
organizovaného motorismu v Polici nad Metují, který byl vydán
v roce 2002.
Poválečné počátky motorismu a motoristického sportu
v Polici nad Metují jsou spojeny se založením místní odbočky
organizace Dobrovolného svazu lidového motorismu (DSLM). 19.
května 1952 se sešlo několik zájemců o motorismus v závodní
škole práce v n.p. Kovopol a sestavili zde kandidátní listinu
přípravného výboru. Ustavující členská schůze kovopolské
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Na fotografii jsou v pořadí zprava Josef Michl, Jiří Tiller,
Jaroslav Špaček před terénní soutěží motocyklů.
Za AMK Police – Petr Dostál

Odchovanci TJ Spartak v zemi
tulipánů
Dvojice běžců a odchovanců TJ Spartak Police nad
Metují Pavel Brýdl a Miroslav Holub se zúčastnila závodu
v nizozemském Apeldoornu. Oba běžci se postavili na start
maratónské
trati,
která
vedla
především ulicemi
Apeldoornu a přilehlými lesoparky, kde byla vynikající
divácká kulisa.
Cílem obou maratónců bylo překonat své osobní rekordy
a bojovat o co nejlepší umístění. Především Pavel Brýdl
chtěl vylepšit 2. místo, na kterém se umístil v loňském
ročníku. Pavel se od startu držel v čelní skupině běžců.
Jediný, kdo akceptoval jeho tempo, byl polský závodník
Janicki. Pavel ovšem nenechal nic náhodě a svým rychlým
závěrem závod rozhodl a zvítězil v novém osobním rekordu
2:27:24, když druhého v pořadí Janického porazil o
3 vteřiny. Pavel se tímto výkonem zařadil na 1. místo
letošních maratónských tabulek.
Miroslav Holub, po slibném začátku, ve druhé polovině
maratónu zvolnil tempo. Přesto mu časomíra v cíli naměřila
čas 2:42:53, což Míru řadí do popředí českých maratónských
tabulek.
Nyní se oba běžci připravují na další sportovní klání.
Pavel na závody v běhu do vrchů. Jeho cílem je nominovat
se na ME i MS v této stále oblíbenější běžecké disciplíně.
Míra směřuje svou přípravu k Pražskému mezinárodnímu
maratónu, jenž se koná 9. května.
Kamil Krunka

Nohejbalový turnaj trojic
se opět vydařil
Jak už v únorových dnech bývá zvykem, proběhl ve
školní tělocvičně tradiční nohejbalový turnaj trojic. Letošní
9. ročník se uskutečnil 13. února. Je nutné zdůraznit, že
turnaj byl zároveň vypsán i jako 7. ročník memoriálu
Radima Téra.

O krásný pohár, který opět turnaji vybrousil Jarda Beran
z Bezděkova, přijeli bojovat nejen tradiční účastníci a
kamarádi Radima Téra, ale milé bylo, že se zúčastnily i
nové týmy. Turnaj měl nejen solidní sportovní úroveň, ale i
výbornou organizaci. Ovšem nic by se nepodařilo bez
kvalitních sponzorů. Letos turnaj podpořila: VEBA 08, OS
VEBA. Dále pak Hauk s. r. o., Bufítek Šnek, Savci,Vražedné
pobřeží, Suchomel zelenina, Kvíčerovská pekárna, Wikov
MGI a. s. Hronov, Skrblík, Elpol,Bowling Pluto, Ferona HK,
Obršál Aleš, KN nábytek, PK realizace Praha, TB+Glor,
Kniha Kohl.
Dvanáct týmů mohlo bojovat nejen o celkové vítězství,
ale i o velmi kvalitní ceny. Potěšitelné je, že do Police
přijeli nohejbalisté z celého širokého okolí, takže to nebyla
akce jen těch polických. A to je dobře! Na prvním místě se
umístil tým HUČÁCI, na druhém pak DYNAMO a třetí skončil
VIŽŇOV. Čtvrtý skončil tým Rambo, dále Keny, Savci,
Vichřice a osmí skončili Sokolíci.
Na závěr je třeba poděkovat Savcům, že tento turnaj
drží při životě, a že každý rok se příznivci nejen nohejbalu
mohou sejít ve školní tělocvičně na tomto turnaji
--

ZÁVĚR ROKU V POLICKÉM SOKOLE
Na závěr roku 2009 požádal odbor všestrannosti oblastní
postupové soutěže v TEAMGYMU v Kolíně a ve Dvoře Králové
nad Labem. Obou závodů jsme se zúčastnili.
TEAMGYM je poměrně nový sport, který navazuje na
klasickou gymnastiku a poskytuje prostor pro využití nových
forem cvičení jak v oblasti nářadí, tak i techniky cvičenců.
Je to týmová gymnastika, ve které se závodí ve třech
disciplínách: pohybové skladbě, akrobacii a skocích z malé
trampolíny.
Sokol Police n. M. letos postavil dvě smíšená družstva,
která nakonec z důvodu nemoci měla oproti loňsku
pozměněná složení, a která závodila pouze v ,,Malém
teamgymu“ ( bez pódiové skladby). Přesto z Kolína
v kategorii nad 16 let přivezlo družstvo 4 děvčat a 5
chlapců pod vedením Kateřiny Francové nejvyšší hodnocení
a 1. místo!
I v mladší kategorii do 11 let se letos polickým dětem
dařilo. Družstvo 3 dívek a 4 chlapců podalo překvapivý
výkon, ve Dvoře K. N. L. také vybojovalo pohár za zlaté
první místo. Největší odměnou malým sportovcům bylo, že
si mohou zaskákat na nafukovacím pásu ,,AIR
TRACKU“(speciální nářadí pro trénink), který pro tento
závod jednota Dvůr Králové vypůjčila. O další zlatý pohár
se velkým dílem zasloužila Jitka Krásná, která děti na
závod připravila.
Cvičenci všestrannosti Police nad Metují by tímto rádi
poděkovali městu Police nad Metují a jeho sportovní komisi,
která nám svým příspěvkem zajistila lepší podmínky pro
provozováni tohoto krásného sportu. Zmíněné finance byly
použity na profesionální trampolínu a nový gymnastický
koberec, který napomůže nejen
dětem v jejich
sebezdokonalování, ale také trochu ulehčí již tak nelehkou
práci trenérů. Děkujeme
Začátkem prosince uspořádal oddíl SG Loko Trutnov
mikulášský závod, kterého se zúčastnili v kategorii Andílci 3
závodníci. Marie Vlachová z našeho oddílu skončila na
krásném 8. místě a Daniel Klimeš a čertík Pepa Kollert
obsadili 1. a 2. místo. Na závěr přišel i Mikuláš a všem
dětem nadělil dárečky za jejich výkony.
Jako každoročně Mikuláš, čert a anděl navštívili naši
sokolovnu. Nejmladší děti se musely moc snažit, aby byly
odměněny sladkým balíčkem. Všechny děti si zkusily
výkonnostní test a střílení na branku. Přihlížející rodiče jim
při předvádění kotrmelců a přemetů Mikulášovi fandili. Na
závěr cvičitelé popřáli dětem krásné Vánoce a vyslovili
přání aby i v příštím roce našli cestu do sokolovny.
Kateřina Francová
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TJ Sokol Bukovice, oddíl stolního tenisu
pořádá v sobotu 20.března
v bukovické sokolovně

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
NEREGISTROVANÝCH
Soutěž je určena pro „amatérské“ hráče všech
věkových kategorií, kteří nehrají stolní tenis závodně
přihlášky 8.15-8.45 h, losování a začátek v 9.00 h
startovné 80 Kč
Systém soutěže - v 1.kole hra ve skupinách,
poté vyřazovací systém
bude upřesněno podle počtu účastníků
Pro vítěze budou připraveny ceny
Občerstvení zajištěno, pro jeho optimální zásobení a
hladkou organizaci turnaje prosíme předběžné přihlášky
zasílat na e-mail stepan.srutek@centrum.cz , popř. sms na
732129806 (není však podmínkou účasti)

OBEC VELKÉ PETROVICE
NABÍZÍ K PRODEJI

STAVEBNÍ POZEMKY
PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMKŮ
-

-

-

nádherná lokalita pod hřištěm, téměř v centru
obce
parcely od 993 do 1980 m2
v obci se nachází mateřská škola, obchod se
smíšeným zbožím, klub hasičů (pohostinství)
skvělá dopravní obslužnost – vlaky i autobusy
zájmové spolky: SDH, Klub historických vozidel,
myslivecké sdružení, honební společnost,
spolek žen Petrovické šikulky, rybářský spolek,
kulturní a společenské vyžití

K pozemkům jsou zavedeny přípojky elektřiny, vody,
kanalizace a položena nová komunikace

Možnost zahájení stavby v roce 2010
CENA 195,- Kč za m2

Závazné žádosti je možné zaslat poštou na adresu Obecního
úřadu Velké Petrovice, podat v kanceláři obecního úřadu
v úředních hodinách nebo elektronicky podepsané zaslat na
e-mailovou adresu ou.velkepetrovice@seznam.cz .
V žádostech je nutné uvést číslo požadované parcely.
Bližší informace a pravidla pro prodej na tel.
491 541 140, 607 936 059, nebo na
www.velkepetrovice.cz, v sekci úřední deska.

REALITYROJKOVIC.CZ
REALITYPOLICE.CZ
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PRONAJMU GARÁŽ NA SÍDLIŠTI
Bližší informace na telefonu
604 442 023

Pronajmu dlouhodobě kancelář
v přízemí domu č.p.92 u náměstí
TGM v Polici N.Met.
Kancelář je v přízemí, bez výlohy, vlastní AKU
vytápění a měřená elektřina + kuchyňka. Ke
kanceláři je společné WC + část společné chodby
(chodba 1. dle půdorysu) na vývěsky, vitríny apod.
Vstup do prostor jen na zvonek.
Je možno odprodat / pronajmout nábytek (viz
obrázky). Nejsou nutné žádné stavební úpravy.
Cena dohodou, prohlídky po dohodě s
majitelem.

Ing.
Miroslav Bahník
společník, jednatel
miroslav.bahnik@
arkatip.cz
GSM: 736 480 070

SPOLUJÍZDA
Hledám spolucestující na trasu
Police n. M. – Praha a zpět.
Jezdím 2 x týdně. Tam odpoledne nebo brzy
ráno. Zpět vždy kolem 8 hod.
Cena 100,- Kč/1 jízda. Vše po dohodě.
Kontakt: 603 779 553

KATHARINA

Prodej bytu 3 + 1 s garáží
Byt prošel celkovou rekonstrukcí v roce 2005, vše je nové:
voda, elek., podlahy, záchod, koupelna, topení je ústřední
radiátorové připojené k elektrickému kotli. Je možnost
zabudovat krb, nebo kamna. K bytu jsou dva sklepy, které
jsou také dosti velké na uskladnění potravin, kol atd. Garáž
je nově postavená v roce 2008, která je přímo u bytu a je
atypická svou velikostí – 6 x 4m výjezd je hned u hlavní
cesty. Byt je nutno vidět.
Cena: dohodou
Kontakt: Luděk Friml, mbt. 776372478,
54954, Police nad Metují
Email: l.friml@seznam.cz

CHATOVÁ OSADA OSTAŠ

přijme na letní sezónu paní na úklid
a pomocné práce.
Pracovní doba: krátký – dlouhý týden
Více info: 604 371 576

Gynekologická ordinace
od 1. 3. 2010 přestěhováno do 2. patra
(bývalé prostory VISUSU)
Ordinační doba:
Po 8.00 – 15.00 MUDr. Pokludová
16.00 – 18.00 (UZ vyšetření) MUDr. Kohoutová
Út 6.30 – 7.30 odběry
8.00 – 11.00 MUDr. Kohoutová
St 8.00 – 15.00 MUDr. Kohoutová
Pá 8.00 – 14.00 MUDr. Pokludová
Telefon zůstává stejný 491 543 866

Cestovní kancelář Kateřina Hladíková
Kostelní 9, 549 54 Police nad Metují
Typ:

Itálie – Rosolina Mare od 4.890 ,- Kč

2. 7. – 11. 7. 2010 nebo 16. 7. – 25. 7. 2010
Nabízíme zájezdy od více jak 200 CK z ČR
Rehabilitační pobyty, výlety
Pronájem apartmánů celá Evropa
Výlety pro školy a mnoho dalších
Prodej kosmetiky AVON a parfémy Federic Mahora

Restaurace a Penzion
„Pod Jasanem“

Vás srdečně zve k příjemnému posezení ve
stylovém prostředí. Nabízíme studenou a
minutkovou kuchyni z vepřového, kuřecího a
hovězího masa.
Objednaným akcím (min. 2 hod předem) možno po
dohodě uvařit dle vlastního přání kačenu, husu a
jiné speciality.

Provozní doba:
Po – Pá od 13.00 – 22.00 hod.
So – Ne od 11.00 – 24.00 hod.
Zároveň nabízíme ubytování ve 2 dvoulůžkových
pokojích s možností přistýlky, k dispozici je
společenská místnost s kuchyňkou se satelitním
TV příjmem a použití internetu.

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

Broumov
Šalounova 87
Datum:
23. březen 2010
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
25. březen 2010
v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. přemístěna
naproti baru „V“
(výjezd ve směru Bezděkov n. M.)
Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo http://autoskola-fiedler.wz.cz
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Kosmetika * Masáže - Jana Burešová

PŘÍSTROJOVÁ LYMFODRENÁŽ
Trápí Vás celulitida? Chcete mít pevnější, štíhlejší a
hladší nohy? Máte sklon ke křečovým žílám? Otékají
Vám nohy?
Pokud ano, nabízíme Vám jako jeden z mála salónů
speciální procedury přístrojových lymfatických masáží.

Jaké jsou účinky lymfatických masáží?
odstraňují úspěšně celulitidu, vyhlazují, zeštíhlují
a zpevňují obvod stehen, břicha, zadečku i boků
udržují dobrý stav pokožky v oblasti břicha, boků,
stehen, hýždí a
končetin, modelují postavu
(ideálně v kombinaci s cvičením a úpravou
jídelníčku)
mírní otoky a syndrom těžkých nohou
osvěžují unavené nohy, pro sedavě zaměstnané i
ty, kteří celý den stojí
prevence vzniku křečových žil
detoxikují organismus, zlepšují tok krve a lymfy,
prokrvují a omlazují
příjemná relaxace a regenerace organismu

Objednat se můžete a bližší informace
dostanete na tel. č.: 604 799 189

pro Vás připravilo
- největší výběr pokojových a balkonových květin, okrasných rostlina
trvalek v oblasti Broumovského výběžku (macešky, primulky, chudobky;
thuje na živé ploty; řízky převislých muškátů; sadbu salátu, kedluben,
květáku a jahod; ovocné stromky a růže; velký výběr semen a cibulovin)
- široký sortiment ostatního zboží (keramiky, substrátů, hnojiv, postřiků ...)
- akční ceny vybraného sortimentu
Protože většinu rostlin vyrábíme, můžete u nás nakupovat
za velmi zajímavé ceny.
Vlastní sortiment je doplněn rostlinami od renomovaných
českých zahradnictví, ale také zbožím ze zahraničí.

Dále nabízíme tyto služby
-

doručujeme kytice až do domu v oblasti Broumovska a Náchodska
vážeme svatební kytice, zdobíme svatební tabule, auta a obřadní prostory
zhotovujeme smuteční vazby a udržujeme hrobová místa
osazujeme truhlíky, mísy a květníky
navrhujeme, zakládáme, udržujeme zahrady; sečeme trávníky

V ZAHRADNICKÉM CENTRU V POLICI NAD METUJÍ
MÁME OD DUBNA OTEVŘENO KAŽDÝ DEN
Kde nás všude najdete?

V Hronově naproti spořitelně.
Tel.: 491 483 245
V Polici nad Metují naproti Penny Marketu
Tel.: 491 420 507
V Teplicích nad Metují vedle spořitelny
Tel.: 491 581 463
V Broumově naproti hřbitovu
Tel.: 491 521 253
V Jívce vedle mateřské školy
( po předchozí domluvě)
Tel.: 776 105 974
Web: www.zahradnictvi-zobal.cz
Email: zahradnictvi.zobal@tiscali.cz
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

trasa č.46 Náchodská
• 12,30 Police nad Metují /odstavné parkoviště-naproti kostelu/
• 13,30 Teplice nad Metují /parkoviště na náměstí/
• 14h Vernéřovice /parkoviště u obchodu potravin/
• 15h Broumov /parkoviště pod „Střelnicí“/ • 15,30 Křinice /u hospody/

Prodej 8.4.2010
Kuřice černé, červené

při objednání 10ks kuřic – kbelík ZDARMA!!!
stáří: 14-18týd.

cena: 130-150,-Kč

Prodej 13.5.2010
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18týd.
Kačeny pekingské / bílé brojlerové/
1-3týd.
Kačeny barbarie /husokačeny/
1-3týd.
Husy /bílé/
1-3týd.
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd.

cena: 130-150,- Kč
60-80,- Kč
90-110,- Kč
130-150,- Kč
250-290,- Kč

OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com
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Čekání na jaro…
Štěpána Horáka

▲ Srnčí dvojčata (Capreolus capreolus)

▲ Čáp bílý (Ciconia ciconia)

▲ Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

▲ Včelka Mája na pampelišce

▲ Beruška alias sluníčko sedmitečné

▲ Babočka paví oko (Inachis io)
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▲ Kos černý (Turdus merula)

NĚMČINA
výuka, překlady,
tlumočení
- v Polici nad Metují a okolí firemní NJ, malé skupiny, jednotlivci
Mgr. Jana Kittová tel.: 604 560 368
kittova@seznam.cz
... pokračování z titulní strany

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

A NTÉN N Í
TECHNIKA
Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA
na klíč - bytovky, penziony; opravy
a montáže na rodinné domy
SLOUČÍME,
ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a
Vašich přání YAGIEX ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop

Předsedou byl v té době Jirka Adámek. Po všechna léta
se oddílová základna rozrůstala. Přicházeli noví členové,
koncem šedesátých let především mladí, kteří stejně dobře
zapadli mezi ostatní. Pomalu zde vznikala další generace
polických lezců.
Na podzim roku 1970 byl do čela oddílu zvolen Jarda
Seifert a tím dění v oddíle s konečnou platností převzala
třetí vlna polických horolezců.
A jaká byla jejich činnost? V podstatě stejná jako u
generace předcházející. Zpočátku nesmělé pokusy
v blízkých skalách, později vystřídaly odvážnější a těžší
průstupy stěn u nás i v dalších oblastech celé republiky, a
to nejen pískovcových. Aby se ve všem držel krok se
špičkou, znamenalo to absolvovat zájezdy do našich velehor
i do zahraničí. Výstupy polických horolezců byly velmi
kvalitní, ať se jednalo o naše Tatry, o Alpy nebo rumunské
hory, ať to bylo v Africe nebo v Himalájích.
Členská základna se v sedmdesátých letech podstatně
rozrostla. Všichni byli zapálení pro náš sport i dění okolo
něho. Činnost se už nesoustřeďovala jen na lezení, ale
pořádali se též jiné sportovní a kulturní akce, které
přetrvávají až dodnes.
To vše je historie nedávná, která se prolíná se
současností. A současnost, ta je ve znamení mládí,
soutěživosti, specializace, supervýkonů a pronikání všeho
nového, revolučního do horolezeckého sportu. V nynější
době, kdy popularizace horolezectví je obrovská a kdy
konkurence je nebývale velká, je umění se prosadit ve
špičce. Potěšující je to, že našim lezcům se to daří tak,
jako v letech minulých, že se vždy o polickém oddílu ví.
Někdy to v činnosti oddílu trochu zaskřípe, ale to už
patří k věci. Proto bych zde chtěl Vás, nedávno narozené
upozornit na to, že starší členové oddílu to s Vámi i s naším
sportem myslí dobře. Nepodceňujte jejich rady. Snažte se
je ve všem pochopit i při jejich klasických výstupech. Mějte
na paměti slova Hermanna Buhla:
„Skutečný horolezec, také extrémista, má z lehké túry
takovou radost, jakou prožívá, když se pohybuje na hranici
lidských možností.“
A starším chci připomenout, že i Vám bylo nedávno
kolem dvacet, a že jste se určitě chovali ve skalách
podobně, jako ti naši mladí. Skály, lezení a parta byly pro
Vás vším. Každý z Vás chtěl něco dokázat. Překážky se
zdály malicherné. Motivace byla sama existence tehdejších
lezeckých problémů. Proto se nedivte mladým, že se spíše
řídí, tak jako Gaston Rébuffat, starým anglickým příslovím:
„Where is the will, there is the way.“ – „Kde je vůle, tam
je i cesta.“
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Vám všem: chce to jen trochu vzájemného pochopení a
tolerance. A nezapomeňte, že nejen vlastní horolezectví, ale
i etika, která náš sport provází od jeho vzniku, má svoji
historii a na to se poslední dobou často zapomíná.
Závěrem mi dovolte, abych se omluvil těm, kteří v mém
příspěvku čekali, že jejich jméno bude uvedeno v souvislosti
s úspěchy horolezeckého oddílu. Záměrně jsem se snažil
jména a názvy akcí většinou neuvádět, abych na někoho
nebo na něco nezapomněl.
Vlastně chci poděkovat všem, kteří ve čtyřicetileté
historii našeho oddílu něco pro dobrou věc udělali.
Za Vás, za oddíl, za všechny polické horolezce a čtenáře
této Ročenky – děkuji.
Zdeněk Matějka

Příspěvek Zdeňka Matějky, ilustrace Petra Zudy i kopie
Listu ustanovujícího a Seznamu členů jsou
vybrány
z Ročenky „88 – TJ Spartak Police nad Metují – Horolezecký
oddíl. Jácův příspěvek nechávám v plném znění. Určitě víte
proč. Příště se vrátíme k zpět do roku 1949.
/Ročenek se mi dostalo do ruky pět. Rok 1984, 1986,
1987, 1988, 1989-90. Odpovědným redaktorem byl předseda
HO ZJ Spartak Police nad Metují Zdeněk Matějka, lektorem
MVDr. Jan Schmidt, předseda HS OV ČSTV Náchod a PhDr
Zlatica Zudová, graficky zpracovával O.M. Šlégr, ilustracemi
zpestřoval Petr Zuda./
Ida Seidlmanová
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