Historie budovy čp. 341
Jak jsme si pověděli v minulém čísle, 17. června 1850
zahájil v Polici svou činnost okresní soud – nejnižší soudní
instance, tzv. okresní soud druhé třídy; v trestní agendě
podléhající broumovskému Okresnímu soudu a instančně ve
veškeré agendě Krajskému soudu v Hradci Králové. Své
úřední místnosti tenkrát našel, spolu s berním úřadem,
v budově dnešní polické radnice (čp. 98) a usídlil se tam na
dlouhých 65 let. Stále více rostoucím úřadům však byla
omezená kapacita budovy zřejmě záhy těsná, i když roku
1894 došlo k rozdělení polického soudního okresu a tím
k částečné snížení úřední agendy. Již roku 1907 se z budovy
okresního úřadu (tj. radnice) přestěhoval do čp. 209
v Nádražní ulici na přechodnou dobu berní úřad. V této době
se zřejmě začalo pomýšlet i na stavbu nové samostatné
budovy.
Jak se celá situace kolem
stavby nové budovy vyvíjela,
není přesně známo, ani kdo
byl
prvotním
iniciátorem
stavby. Zdá se však, že to bylo
samo město Police, kdo se o
stavbu zasazoval. Trochu více
o tom napovídá zápis ze
schůze městské rady dne 28.
5. 1912, do které byl pozván
říšský poslanec Karel Exner,
aby mu městská rada vyslovila
své poděkování za úspěšnou
intervenci „ve příčině stavby
soudní budovy. Pan poslanec
Exner vylíčil celý postup jím
zahájeného jednání v téže
záležitosti
s ministerstvem
veřejných prací, spravedlnosti
a financí a projevil svůj
názor, že asi se stavbou ještě
během
letošního
roku
započato
bude.
Na
to
projednána
záležitost
opatření zdejšího města silou a světlem elektrickým, dále
projekt stavby dráhy elektrické a subvence na tuto a
regulaci potoka, načež pan starosta vyslovil p. poslanci
vřelé poděkování, kterýž navzájem žádá za důvěru městské
rady, aby tato ve svých přáních na něho se obracela.“
Poslanec za stranu národně sociální Karel Exner (z
Jaroměře, učitel průmyslové školy ve Vídni) své slovo
dodržel, protože v červenci roku 1912 „byl vypsán v Praze u
c. k. místodržitelství konkurs pro stavbu nové c. k. okresní
úřední budovy, aby se kompetenti pro tuto stavbu vší práce
zahrnuti jak zednické, tesařské, truhlářské, zámečnické,
kamenické, štukatérské, klempířské, sklenářské atd.
přihlásili a oferty do 18. srpna ku c. k. místodržitelství do
12 hodiny polední podali, později žádný zřetel brán nebude.
Podmínky a plány této stavby úřední budovy lze nahlédnouti

vydává město Police nad Metují

a uvážiti u c. k. soudu v staré okresní budově čp. 98 v Polici
a má úplně odevzdána býti k účeli svému do 1. června 1914.
Starou okresní c. k. budovu obdrží městská obec opět
nazpět po vystavění nové této budovy za podmínky 20.000
korun a za připravené místo zplanýrované, dobře k této
nové stavbě způsobilé.“ Tečku za intervencí poslance
Exnera učinila městská rada na svém zasedání dne 9.
července 1912, kde městský tajemník Pejskar sdělil, že jej
poslanec Exner požádal, „zda městská rada nebyla by
ochotna projeviti uznání jeho zásluh tiskem za účelem
posílení jeho posice.“ Poličtí radní však byli opatrní a
rozhodli takto: „Městská rada uznává sice jeho zásluhy,
usneseno však vyčkati s projevem do té doby, až bude se
stavbou soudní budovy započato, aby veřejnost sama mohla
zásluh jeho oceniti.“

Dne 30. srpna 1912 ohledala c. k. stavební komise místo
pro stavbu nové administrativní budovy polického okresního
soudu a berního úřadu a shledala, že místo je zcela
způsobilé. Na stavbu, jak již bylo řečeno, vypsalo pražské
c. k. místodržitelství konkurs, ve kterém získal první místo
stavitel Václav Medek z Hlinska. Polická obec pro stavbu
nové soudní budovy vybrala parcelu na pozemcích
někdejšího benediktinského „Dolního dvora“ pod Havlatkou.
Tyto pozemky koupilo město 20. března roku 1884 za 6.700
zlatých od klášterního velkostatku a byly určeny pro
rozšíření města. Zde počínaje rokem 1908 začala vznikat
nová městská zástavba, tzv. „Nová čtvrť“, ohraničená
dnešními ulicemi Husovou, Tyršovou a Pod Havlatkou,
včetně tehdejší Gottliebovy textilní továrny, postavené již
roku 1900 (dnes v areálu Kovopolu).
... pokračování na zadní straně
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Mozaika z radnice
V pondělí 5. ledna odpoledne proběhlo první jednání
rady města v roce 2009. Rada města ve složení Zdeněk
Kadidlo, Lenka Fulková, Lubor Bořek, Ing. Jiří Vlček,
Ing. Vladimír Seidl, Jiří Trnovský, Ida Seidlmanová a
tajemník Ing. Pavel Pohner zasedá jedenkrát za čtrnáct
dní v pondělí od 16ti hodin ve velké zasedací místnosti
radnice. Jednání jsou neveřejná. Řídí se schváleným
programem vždy na půl roku dopředu. Aktuální program
s možnými hosty dle potřeby sestavuje starostka.
Z každého jednání je tajemníkem města pořízen zápis,
který je uložen v sekretariátu radnice.
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Ve středu 7. ledna odpoledne se konalo veřejné jednání
zastupitelstva města. Zastupitelstvo města se schází
nepravidelně dle potřeb na neveřejných – pracovních
jednáních a na jednání veřejných. Většinou ve středu od
17ti hodin na sále Pellyho domů. Termín a program je
plakátován,
oznamován
prostřednictvím
Polického
měsíčníku, veřejného rozhlasu, na oficiálních www
stránkách města. Veřejné jednání je otevřené všem
občanům a řídí se Jednacím řádem Zastupitelstva města
Police nad Metují. Veřejná jednání jsou nahrávána. Je
z nich zapisovatelkou Dagmar Hauschkovou pořizován
písemný zápis, také uložený v sekretariátu radnice.
Docházka zastupitelů na zasedání ZM v roce 2008
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V pátek 9. ledna jsme Novoročním koncertem
uzavřeli nespočet akcí od adventu po Tři krále.
Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu a
organizačně pomohli udělat radost zúčastněným na
tradičních i netradičních akcích.
V areálu technických služeb jsou tři kotce pro psy,
kteří se zatoulali nebo je už jejich majitel nechce.
Stará se o ně slečna Kolářová. Děkujeme všem, kterým
není osud opuštěných zvířat lhostejný. Nekrmte,
prosím, zvířata. Chcete-li psy obdarovat, domluvte se
se strážníky městské policie.
V polovině měsíce jsem měla několik jednání na
krajském úřadu. Na jednotlivých odborech jsme
diskutovali
aktuální
záležitosti.
Týkaly
se
zdravotnictví,
sociálních
služeb,
památek,
komunikací, školství….
I v lednu jsem se zúčastnila jednání bytové a kulturní
komise /viz str. 9 i školské rady. Bytové záležitosti
řešíme citlivě v součinnosti se sociálním odborem.
Setkala jsem se s manžely Kosovými a vyslechla
jejich pohled na situaci kolem přístavby domova
důchodců.
V pátek 16. ledna jsme navštívili letošní Region tour
v Brně. Více viz str. 13; 21-22.
Ráda jsem se setkala v Broumově s paní starostkou
Růčkovou a propovídala množství problémů nám
společných. Především otázku podpory cestovního
ruchu.
Police a Policko jsou specifické mnohým. Třeba i
obsáhlou
spolkovou
činností.
Je
tradiční,
nezaměnitelná a především přínosná. Snažím se ji
podporovat. Vážím si nabízené spolupráce k akcím.
Děkuju za pozvání na interní aktivity. Ráda jsem pobyla
s Žumpa týmem i s Krčmasenátem. Bylo milo!
V lednu jsem se také zúčastnila tří valných hromad
hasičů – SDH Radešov, SDH Velká Ledhuje a SDH
Police nad Metují. Každý sbor je jiný složením a
zaměřením. Na každý se však mohu spolehnout
v případě potřeby. Velkou pochvalu si zaslouží
poličtí hasiči, kteří s podporou radnice využili
několika mrazivých dnů a pro mnohé bruslaře
připravili ledový plácek u hasičárny. Děkuju!
Sněhové nadílky jsme využili i na lyžařském vleku na
Nebíčku. Pepa Dvorský s týmem vlekařů zajišťoval
provoz, jak to šlo.
I stopy pro běžkaře byly. V areálu Nebíčka, do
Klučanky i na Slavný.
Škoda jen, že všechny výše zmiňované aktivity jsou
závislé na počasí. Podařilo se nám dát dohromady
ochotné lidi, kteří jsou připraveni podmínky pro
zimní radovánky vytvořit. Všem děkuju a věřím, že
paní Zima ještě neřekla poslední slovo.
Příjemné jsou i návštěvy těch, kteří pro blaho obecné
hodně vykonali, ale které zdraví trápí. Za Karlem
Benešem a jeho manželkou se s Věrkou Kašíkovou
vydáváme rády. Přejeme jim, aby vše zvládli a
překonali.
Nemálo času již delší dobu věnuju Pěkovu. Naší
spádové obci, jejíž občané nejsou spokojeni
s vedením a podporou Pěkova a Honů. Zastupitelé
k této problematice již více než rok přistupují
s taktem, tolerancí a trpělivostí. Osobně jsem dávala
a dávám velký prostor pro konstruktivní , smysluplné
a zodpovědné jednání osadních výborů, tudíž i
Osadního výboru Pěkov. Ne vždy a každým je vše
pochopeno. Ne vždy jsou podávány pravdivé
informace. Ne vždy jsou potlačeny osobní ambice.
Obecní práce je mravenčí, nevděčná, mnohdy
neviditelná…

Do konce února mě ještě čekají v této záležitosti
jednání s poslanci Parlamentu ČR. Chystám další
pracovní jednání zastupitelů a Hovory s radnicí
v Pěkově.
Počet obyvatel v jednotlivých částech města Police
nad Metují k 31. 12. 2008
Hlavňov
154
Hony
54
Pěkov
283
Police
1 354
Velká Ledhuje
2 352
Radešov
71
Police nad Metují včetně spádových obcí se řídí
schváleným rozpočtem, který je veřejný.
V roce 2008 bylo ve spádových obcích kromě
běžné údržby, oprav budov z mandátního účtu
technických
služeb,
veřejného
osvětlení,
odpadových záležitostí, školství, hasičů, grantové
podpory spolků, pečovatelské služby, zimní i letní
údržby, provozu obecních objektů….proinvestováno:
Radešov
Doplnění veřejného osvětlení a rozhlasu podél
komunikace k Radešovu 240 674 Kč.
Materiál na opravu hasičské zbrojnice 41 500 Kč –
svépomocí hasiči.
Hlavňov
Lavičky na dětské hřiště 11 674 Kč, oprava dětské
skluzavky 1 547 Kč, oprava a vybudování chodníků u
autobusových zastávek 84 408 Kč, oprava cesty a
zatrubení příkopu před autobusovou zastávkou 41 769
Kč.
Pěkov
Lavičky na dětské hřiště 11 555 Kč, oprava dětské
skluzavky 1 547 Kč, zvonek v bývalé škole 1 350 Kč,
dobudování opěrné zdi včetně chodníku za autobusovou
zastávkou 139 629 Kč.
Police má svůj Dům s pečovatelskou službou Javor.
Jeho vybudování bylo náročné. Především finančně.
V současné době zde bydlí 42 občanů. Občané
z Police a spádových obcí jsou zde v případě volného
bytu umísťováni bezplatně. Dnes je zde 35 občanů
z Police, z toho 5 z Pěkova. Ostatní občané za
přidělení bytu platí 50 tis. Kč. Dnes jsou zde 2
občané Suchého Dolu, 1 občanka z Trutnova, 2
z Dědova, 1 z Bukovice a 1 ze Žďáru nad Metují.
Značnou přípravu vyžádal start dvouletého pilotního
programu Holocaust – Židé v boji a odboji. Vernisáž
stejnojmenné výstavy se uskutečnila v pondělí 26.
ledna odpoledne. Přítomni byli plk. Jan Horal a plk.
Jaromir Hořkovič. Večer na téma Mezi tmou a světlem
přednášela Dr. Zlatica Zudová – Lešková, CSc. K celému
projektu se vrátíme v březnovém čísle. Ve středu 25.
února se uskuteční v rámci projektu přednáškové
odpoledne PUVČ s dr. Olgou Castellyovou-Hostovskou a
dr. Václavem Sádlem na téma Egon Hostovský. Srdečně
zveme i veřejnost. Od této přednášky zvýhodňujeme
řádné studenty univerzity, kteří za celý semestr platí
školné 200 Kč. Vstup na jednotlivé přednášky zvedáme
ze 40 Kč na 50 Kč.
V lednu jsme se také sešli s řediteli příspěvkových
organizací. Hlavním bodem jednání byl podklad pro
rozpočet roku 2009.
Po dohodě s FÚ proběhly v malé zasedací síni radnice
konzultační dny k dani z nemovitostí, spolupráce bude
pokračovat. Stejně jako v minulém roce, tak i letos
připravila Česká daňová správa akci v období podávání
daňových přiznání, realizovanou aktivním přístupem
daňové správy k veřejnosti, zejména k poplatníkům
daně z příjmu fyzických osob.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce již není společné
zdanění manželů, dá se předpokládat, že daňová

přiznání na daň z příjmu fyzických osob bude podávat
daleko méně poplatníků.
Finanční úřad v Náchodě v malé zasedací síni polické
radnice /v mezipatře č. 13/ zřídí poradenské kontaktní
místo v pondělí 11. 3. od 13.00 hod. do 17.00 hod.
a v pondělí 25. 3. také od 13.00 hod. do 17.00 hod.
Nejpozději do začátku března budou na obce dodány i
potřebné tiskopisy daňových přiznání, daňové složenky
a příslušné letáky.
Pro poplatníky, kterým by nevyhovovali výše uvedené
termíny nebo by raději chtěli přijet na finanční úřad,
budou na FÚ v Náchodě v průběhu března rozšířené
úřední hodiny včetně pokladních hodin v každý
pracovní den otevření FÚ.
V období od 9. března 2009 bude na Finančním úřadě
v Náchodě zřízena informační telefonní linka č. tel.
491 418 312. Bude v provozu každý pracovní den a
budou na ní poskytovány informace k dani z příjmu
fyzických osob.
Od 1. 1. 2009 se společnost Marvel Credit a.s. stala
členem RENOMIA NETWORK – největší skupiny
pojišťovacích makléřů v České republice s napojením
na vedoucí světovou síť působící v 70 zemích světa.

Reorganizace policie ve
Východočeském kraji
V rámci reformy policie došlo od 1.1.2009 k reorganizaci
policejních složek také na území východočeského regionu.
Tímto dnem zanikla okresní ředitelství Policie ČR a na
všech těchto útvarech vznikl "Územní odbor služby
kriminální policie a vyšetřování" a "Územní odbor vnější
služby". Tyto útvary jsou řízeny z Krajského ředitelství
policie Východočeského kraje v Hradci Králové. Týká se
to i našeho bývalého Okresního ředitelství Policie České
republiky Náchod.
V souvislosti s touto změnou končí i funkce ředitele
okresních ředitelství a jejich zástupci. Na bývalých
okresech (nyní územních odborech) budou vždy velitelé
jednotlivých územních odborů.
V Náchodě:
-Územní odbor vnější služby
– vedoucí odboru plk. RNDr. Pavel Křivka, CSc
-Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování
– vedoucí odboru plk. JUDr. David Fulka.
Pro občany jsou samozřejmě zachovány všechny služby v
místech a rozsahu na jaký jsou zvyklí, struktura obvodních
oddělení se nemění.
Pro sdělovací prostředky budou i nadále k dispozici na
všech bývalých okresech tiskoví mluvčí, kteří zde budou
mít detašovaná pracoviště preventivně informačního
oddělení Krajského ředitelství policie Východočeského
kraje.
Preventivně informační skupina Náchod:
Pracovník vztahů s veřejností: por. Bc. Eva Prachařová
kontakt mobilní telefon: 724183755 (zveřejněn na www)
pevná linka: 974 534 207 (zveřejněn na www)
adresa:
Husovo nám. 698, Náchod 547 45
Nové www stránky:
www stránky Krajské ředitelství Policie České republiky
Hradec Králové:
http://www.policie.cz/lstDoc.aspx?nid=164&lang=cs
www stránky Územní odbory a obvodní oddělení Náchodska:
http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbory-pcr-aobvodni-oddeleni-641387.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d
Na www stránkách najdete v sekci zpravodajství
důležité informace, které jsou každým dnem aktualizovány:
http://www.policie.cz/clanek/zpravodajstvi-916207.aspx
Pokud máte na Vašich www stránkách nastavenou
adresu na stránky OŘ Náchod, tato stránka v současné době
již nenese žádné informace. Nastavte si, prosím, adresu
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nově na www stránky Územní odbory a obvodní oddělení
Náchodska – viz výše.
Doufáme, že tyto změny nepřinesou komplikace
v komunikaci a budeme se těšit na další spolupráci.
V případě nejasností mě, prosím, kontaktujte, ráda Vám
vše dodatečně upřesním.
Preventivně informační skupina Náchod
por. Bc. Eva Prachařová, tisková mluvčí

Veřejné zasedání
Zastupitelstva města Police nad Metují
se uskuteční

ve středu 25. února 2009

od 17ti hodin na sále Pellyho domů.
Na programu bude především rozpočet pro
rok 2009 a majetkové záležitosti města.
Florbalové turnaje jsou v plném proudu. Děkujeme
všem jejich organizátorům, především těm, kteří
podporuji ty nejmenší
Držitelka Sportovní ceny města Police nad Metují za rok
2OO8 Šárka Jirásková nezklamala. Na Mistrovství
republiky žákyň v Beskydech obsadila výborné 2. místo.
Blahopřejeme! Více str. 31.
Ida Seidlmanová

Trhy a pouť v Polici nad Metují v roce 2009
Velikonoční trhy
Kvíčerovská pouť
Martinský trh
Vánoční trhy

- 11. 4.
- 14. – 16. 8.
- 14. 11.
- 5. 12., 12. 12., 19. 12.

Trhy ve spolupráci s městem Police nad Metují zajišťuje
pan Pavel Kubín 737 121 975.
Ida Seidlmanová

Poplatky za likvidaci odpadů
a ze psů
Připomínáme úhradu poplatků za likvidaci odpadů a ze
psů. Oba poplatky musí být uhrazeny nejpozději do
31.3.2008. Poplatek za odpady byl pro rok 2009 stanoven
částkou 500,-Kč na osobu a rok, 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.
V sobotu 21.2.2009 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.
Daniela Adamová, finančně správní odbor MěÚ

Pravda nebo fikce ohledně přístavby
Domova důchodců
V minulém čísle Polického měsíčníku (č. 1/09) byl
prezentován názor Michala a Petry Kosových, ke stavbě
Domova důchodců.
Cítíce se článkem osloveni, pokusíme se odpovědět
na některé otázky, případně osvětlit nepravdivost
některých tvrzení v daném článku.
1. Souhlas souseda před zahájením řízení
Stavební zákon skutečně obecně nestanoví (a
v minulosti nestanovil) povinnost, dokládat se žádostí o
vydání územního rozhodnutí, či stavebního povolení souhlas
souseda (vlastníka sousedního pozemku). Samozřejmě
existují výjimky z tohoto obecného pravidla, které lze
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shrnout do několika bodů. Souhlasu vlastníka sousedního
pozemku je potřeba vždy toliko:
‐
pokud je stavba umisťována na hranici
pozemku (oplocení, garáž, kolna, přístřešek, bazén,
pergola, seník apod.)
‐
pokud zasahuje stavba svou částí na
sousední pozemek (přípojky, příjezd, přístup, apod.),
nebo pokud přesahuje svou částí nad tento pozemek
(balkony, římsy, okapy, přesahy střech, lávky,
apod.);
‐
pokud požárně nebezpečný prostor
stavby přesahuje na sousední pozemek;
‐
pokud bezpečnostní nebo ochranné
pásmo stavby přesahuje hranice stavebního pozemku
a zasahuje na sousední pozemky (sklady hořlavin,
čerpací stanice, tlakové stanice plynu, zásobníky
plynu, apod.);
‐
pokud je stavba povolována na základě
ohlášení dle právní úpravy stavebního zákona účinné
od 1.1.2007.
Je zřejmé, že přístavba domova důchodců (dále jen
„stavba“) nenaplňuje žádnou z předchozích ani současně
platných úprav stavebního zákona v tom smyslu, že by
souhlas souseda byl povinnou přílohou žádosti o vydání
územního rozhodnutí (resp. změny územního rozhodnutí),
potažmo stavebního povolení. Je nesporné, že stavebník
postupoval v roce 2001 nestandardně, a souhlas Kosových si
vyžádal nad rámec zákona. To proč tento nadstandardní
postup neopakoval v letech dalších, lze z úhlu našeho
pohledu jen těžko odhadnout. Za stavební úřad mohu
rozhodně konstatovat, že stavebník nebyl k zajištění
souhlasu sousedů před podáním žádosti o změnu územního
rozhodnutí povinen. Svým jednáním tak naplnil zcela jeden
ze základních ústavních principů, který každé osobě v této
zemi umožňuje činit cokoliv, pokud to není zákonem
zakázáno, přičemž nesmí být (kýmkoliv) nucen činit nic, co
zákon neukládá.
Na otázku, jak je možné, že takto velký projekt nemusí
být podložen výslovným souhlasem vlastníků nejbližších
(chcete-li dotčených) nemovitostí, bohužel nemůžeme
nabídnout relevantní odpověď, a to zejména proto, že
nejsme autory zákona, přičemž máme jen malé možnosti
(sílu) ovlivnit obsah právních norem stavebního zákona.
V tomto ohledu je třeba ze strany veřejnosti apelovat na
členy zákonodárného sboru (poslance, senátory), aby oni –
formou poslaneckých návrhů – navrhli změny předpisů
stavebního práva tak, aby souhlas souseda byl nezbytný
vždy, čímž by svým způsobem bylo zajištěno provázanější
chování sousedů vůči sobě navzájem, a každý by svůj
realizační záměr připravoval s přímou vazbou na své okolí.
Závěrem tohoto bodu lze ještě uvést, že s tímto
názorem koresponduje ve věci předmětné stavby i názor
odvolacího orgánu (krajského úřadu) a názor správního
soudu (Krajský soud v Hradci Králové), který v absenci
souhlasu souseda rovněž neshledal pochybení, a to ani na
straně stavebníka (projektanta), tak na straně stavebního
úřadu.
2. Uvedení v omyl
Zní to sice pěkně a spousta lidí si s chutí uleví směrem
ke zlořečené radnici (úřadu), ale tvrzení o tom, že město
uvedlo Kosovy v omyl, neobstojí. Město by mělo tvrději
bránit svá práva (ano i město má svá práva) reparační
žalobou u občanskoprávního soudu, neboť toto ničím a
nikým nepodložené tvrzení je obyčejnou pomluvou, která
nemá jiný účel, než zdiskreditovat město (a jeho
kompetentní orgány) v očích veřejnosti.
Město totiž při jednání o odkoupení části pozemku od
Kosových nemohlo vědět, že se za několik let změní dotační
podmínky Ministerstva práce a sociálních věcí v sociální
oblasti, a že stavebník (POZOR město není stavebníkem
dané stavby ani zřizovatelem právnické osoby, která DD

provozuje!!!) bude stavbu jako takovou nucen přeřešit za
účelem snížení její ceny.
Zcela nepravdivým je i tvrzení, že část pozemku byla
odprodána městu za účelem zřízení příjezdu k domovu
důchodců. Pro osvěžení paměti veřejnosti zde uvádíme, že
hlavním důvodem odkoupení pozemku je dlouhodobě
plánové zřízení místní komunikace propojující ulice
Smetanova a Pod Klůčkem. Stejným způsobem a pro stejný
účel, tj. pro zřízení místní komunikace, byly odkoupeny
části pozemku od Bučokových a od společnosti Xaveross
spol. s r.o. (dnes XAVERgen, a.s.).
Uvedením v omyl by tedy bylo takové jednání města,
kdy by při podpisu smlouvy bylo městu známo, že pozemek
využije za jiným než sjednaným účelem, přičemž by přesto
nechalo prodávajícího v dobré víře, že účel prodeje je stále
tentýž. Situace okolo tohoto tvrzení Kosových je o to horší,
že je tento nelogický a na pravdě se nezakládající
argument neustále opakován přesto, že již několikrát bylo
(dokonce i na jednání zastupitelstva města) Kosovým
vysvětleno, že město svým jednáním nikoho v omyl
neuvedlo, a že i ono samo jednalo v dobré víře. Pokud však
Kosovi nadále spatřují v jednání města úmysl poškodit
jejich práva, je jejich právem domáhat se soudní cestou
vyřčení absolutní neplatnosti kupní smlouvy na část
pozemku, který městu odprodali.
3. Nezhoršení pozice účastníků řízení
Věc, která nebyla přímo v textu příspěvku Kosových
zmíněna, ale jaksi z něj při čtení mezi řádky vyplývá, je
jistá pochybnost, vyplývající z pocitu Kosových, že
prodejem části svého pozemku, došlo ke znevýhodnění
jejich postavení jak v územním řízení (resp. řízení o změně
umístění stavby), tak v následném řízení stavebním.
Tady je třeba důrazně říci, že prodejem pozemku se
jejich pozice, coby pozice účastníků řízení nezhoršila.
Zůstala úplně stejná, jaká by byla, kdyby byli vlastníky
pozemku, který má společnou majetkovou hranici
s pozemkem stavby (DD). Postavením účastníků řízení (v
obecné rovině) se již několikráte zabýval ústavní soud,
přičemž dospěl k jednoznačnému závěru, tedy že účastníky
řízení vedených podle stavebního zákona mohou být
vlastníci nemovitostí, které nemají společnou hranici
s pozemkem stavby, ale nacházejí se vůči stavbě
v sousedství (viz Nález č. 96/2000 Sb.).
Prodej (nebo neprodej) části pozemku tak nemohl (a
neměl) mít jakýkoliv vliv na pozici, jakou Kosovi měli ve
správních řízeních. Podle právní úpravy platné v době
projednávání změny územního rozhodnutí také byli obecně
„účastníky řízení“, kteří byli, co do procesních práv, rovni
s ostatními účastníky řízení, jakými byli v té době stavebník
(navrhovatel) a vlastník pozemku. Nová úprava správního
řádu, jakož i na ni navazující úprava stavebního zákona
(reflektujíc ustálenou judikaturu Nejvyššího správního
soudu), pak účastníky řízení rozdělila na „hlavní“ a
„vedlejší“. Hlavními účastníky zůstali stavebníci (žadatelé),
vlastníci pozemků a staveb, na kterých je daná stavba
umísťována nebo povolována, a svým způsobem obce
(zejména v územních řízeních). Vedlejšími účastníky jsou
pak všichni ostatní počínaje přímými sousedy, či sousedy
vzdálenými, konče např. správcem povodí, nebo správcem
ochranného pásma podzemí vody. Rozlišení na hlavní a
vedlejší účastníky však nelze vnímat z hlediska umenšení
práv vně vedeného správního řízení (tj. tzv. věcných práv),
ale toliko jako rozlišení z hlediska práv, kterými mohou
disponovat účastníci v řízení samém, a kterými mohou
ovlivnit jeho průběh, jakož i jeho výsledek (tato práva jsou
nazývána procesními právy účastníků řízení). Mezi tato
práva patří např. jednání před správním orgánem
(stavebním úřadem), nahlížení do spisu vedeného řízení,
podávání námitek, podávání odvolání, a v konečném výčtu
například i podání správní žaloby, jako uplatnění
mimořádného opravného prostředku určeného k ochraně
práv účastníků řízení. Dlužno dodat, že všechna tato práva

byla Kosovými využita, a žádné z nich nebylo jednáním
stavebního úřadu zkráceno.
Lze tedy uzavřít, že odprodej části pozemku manželů
Kosových městu neměl na jejich postavení v žádném
z následných správních řízení vedených ve věci umístění a
povolení stavby absolutně žádný vliv, neboť Kosovi i jako
přímo mezující sousedé byli stále pouze vedlejšími
účastníky řízení. Tvrzení, že tomu bylo naopak, je
absolutně nepravdivé, neboť hlavními účastníky nemohli při
projednání předmětné stavby (tak jak je navržena) nikdy
být.
4. Závěr
Člověka nijak zvlášť netěší, když musí vystupovat
v pozici toho, kdo povoluje umístění nebo realizaci stavby,
která není zcela přijata veřejností. Žel pokud stavba
splňuje veškeré požadavky, které jsou na ni kladeny stran
zákonů, vyhlášek a technických norem, neexistují právně
relevantní nástroje, jak takovou stavbu nepovolit.
Pro klid našeho svědomí hovoří fakt, že jsme danou
stavbu posuzovali tak, jako by byla realizována v sousedství
našich rodinných domů (obdobně postupují i soudy, když se
při posuzování žalob snaží vcítit do role poškozeného). 80
podmínek, které ve stavebním povolení říkají stavebníkovi
(potažmo dodavateli stavby), jak má při provádění stavby
postupovat, aby nepoškozoval práva účastníků řízení, hovoří
za vše.
Je škoda, že tento článek nemohl být bezprostřední
odpovědí a následovat za článkem Kosových v minulém
Polickém zpravodaji, ale o jeho podání jsme se dozvěděli
až ze stránek našeho městského periodika. Pro větší
objektivitu by zajisté byla přímá návaznost lepší. Nicméně,
snad i toto pozdní světlo umožní nezasvěceným lépe
porozumět tomu, zda jsou někteří účastníci obětí
skutečnou, nebo jen domnělou.
Za Polici klidnější!
Rita Pohlová, Jiří Škop, Anna Rutarová, Ing. Jan Troutnar
odbor výstavby a odbor investic, majetku a životního
prostředí Městského úřadu Police nad Metují

ODPADOVÉ INFORMACE >
Upozorňujeme podniky, firmy, podnikatele,
obchodníky a ostatní společnosti, provozovny
a organizace na to, že nakládání s odpady, které
vznikají při jejich činnosti, se řídí zákonem o odpadech
č.185/2001 Sb. v platném znění (dále jen zákon) a
povinnostmi, které jim tento zákon, jako původcům odpadu
ukládá. Pokud chtějí pro likvidaci svého odpadu využívat
městský odpadový systém, mohou tak činit, podle § 18
zákona, pouze na základě písemné smlouvy s městem.
Město jim prostřednictvím odpadové firmy zajistí likvidaci
vytříděného zbytkového odpadu podobného komunálnímu
ze standardních odpadových nádob a umožní jim využívat
kontejnery na využitelné odpady (plasty, nápojové kartony,
sklo a papír). Pokud využívají městský odpadový systém
bez smlouvy, hrozí jim podle § 66 zákona uložení pokuty
do výše 300.000,- Kč.

Zastavení odběru sběrového papíru
v základní škole a ve sběrně
Z nepříliš známých důvodů došlo ve světě a tedy i u nás,
k výraznému snížení výkupních cen sběrového papíru a ke
snížení poptávky po této surovině. Tato situace s sebou
přinesla firmám, které se obchodem se sběrovým papírem
zabývají, problémy s ekonomickou únosností sběru
vytříděného
papíru.
Z tohoto
důvodu
nebude
v nadcházejícím období realizován sběr papíru v naší
základní škole, který se konal ve spolupráci s panem
Pumrem z Jetřichova, protože by na tento sběr musela
škola doplácet. Obdobná situace je i ve sběrně společnosti
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Stef, která zastavila odběr sběrového papíru. Prozatím tedy
zůstává možnost odkládat vytříděný odpadní papír do
modrých kontejnerů rozmístěných v ulicích města a do
sběrného dvora. Modré kontejnery jsou ve městě umístěny
na těchto místech: Na Sibiři, u prodejny barev; sídliště, na
parkovišti pod kotelnou; Hvězdecká, u prodejny „Konzum“;
Na Babí, u základní školy; Radimovská, pod Pellyho parkem;
na prostranství pod Havlatkou (u cesty do Radešova); U
Penny Marketu; u sběrného dvora; Hlavňov, u hasičské
zbrojnice; Pěkov, u bývalé prodejny.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Informace odpadové firmy
Marius Pedersen, a.s.
Při svozu komunálního odpadu, došlo v poslední době
k rozbití většího počtu popelnic. V převážné míře se jedná
o černé kulaté plastové popelnice, které neodpovídají
českým ani EU normám a nejsou uzpůsobeny tak, aby šly
zavěsit za oba úchyty na vyklápěči svozového vozidla.
Manipulací s touto popelnicí dochází nejen k jejímu
poškození (dochází k uvolnění popelnice a pádu buď na
zem, ke spadnutí popelnice do vozidla, kde ji lopata
okamžitě rozmačká nebo k utržení ucha popelnice), ale i
k ohrožení obsluhy, protože se již několikrát stalo, že
popelnice spadla z výšky na obsluhu. Do takovýchto nádob
dáváme lístky s upozorněním, že tyto nádoby není možné
dále vysypávat, a to z výše zmíněných důvodů. Omlouvám
se za případné komplikace, ale není možné tyto nádoby
dále obsluhovat. Jak jistě víte, naše firma prodává řádné
popelnice, momentální cena popelnice plech. 110 l je 702
Kč a popelnice plast. 120 l je 758 Kč. Popelnici za tyto ceny
dovezeme po předchozí domluvě přímo zákazníkovi.
Stanislav Mára, firma Marius Pedersen a.s.,
vedoucí provozu, provozovna Náchod, tel: 739 682 458

Kácení stromů na hřbitově
Během několika následujících dní dojde v prostoru
našeho hřbitova k pokácení tří vzrostlých stromů. Jedná se
o dvě břízy, z nichž jedna roste uprostřed spodní části
urnového háje, vpravo od přístupové cesty a druhá
v prostoru mezi hřbitovní kaplí a provozní budovou,
uprostřed tohoto prostranství. Důvodem jejich pokácení
jsou problémy s údržbou urnového háje a manipulační
problémy TS Police n.M. s.r.o. a pohřební služby. Třetím
stromem, který zde bude pokácen, je smuteční vrba,
rostoucí v prostoru před hřbitovem, vlevo od přístupové
cesty. Důvodem pokácení je její špatný zdravotní stav a
havarijní provozní nebezpečnost. V minulosti u ní došlo
k odlomení jednoho ze tří značně silných kosterních kmenů.
Proto byly všechny tři kmeny výrazně zkráceny a strom
ještě na nějaký čas zachován. Za tu dobu ale došlo k
silnému rozšíření dřevokazné houby, kterou byla vrba už
tehdy slabě napadena. Dnes jsou po celé délce kmene i
v koruně patrné plodnice dřevokazné houby a dřevo tohoto
stromu, které je samo o sobě dosti měkké a málo trvanlivé,
má hnilobou sníženou nosnost. Náhradní koruna značně
narostla a nabyla na váze a je zde tedy nebezpečí nového
rozlomení a pádu na blízký chodník, eventuálně nedalekou
sochu Panny Marie. Abychom tomu předešli, bude vrba
pokácena. Tento strom významně symbolicky dotváří vzhled
tohoto místa a bude zde chybět. Proto zde bude vysazena
nová smuteční vrba, která v budoucnu tu původní nahradí.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Městské lesy a DSO Lesy Policka prodej palivového dřeva
Organizace DSO Lesy Policka je po roce a půl své
činnosti ve stadiu, kdy počáteční potíže a překvapení od
úřadů jsou vyřešeny a svazek by se mohl plně věnovat
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lesnímu hospodaření. Bohužel však v současném období
vrcholí problémy, se kterými se lesnictví potýká už od
kalamit Kyrill a Emma, kdy se ceny za dřevo propadly pod
úroveň předešlých let. Navíc jsou nyní citelné problémy
s odbytem dřeva, což už s kalamitami nemá nic společného.
Odběratelé dřeva omezují nákup, omezuje se výroba a
otázkou dne už není „za kolik prodat“, ale „komu prodat“.
Svazku se naštěstí podařilo koncem roku uzavřít smlouvy na
odbyt dřeva na takové úrovni, aby mohl pokračovat ve své
péči o svěřené majetky a mít i určitou rezervu pro případ,
kdyby došlo k další kalamitě.
Koncem minulého roku DSO Lesy Policka otevřel své
internetové stránky, které je možné najít na adrese
www.lesypolicka.cz, kde je možné se dozvědět základní
údaje o organizaci, ale i aktuality z oblasti lesního
hospodaření, informace pro ostatní vlastníky lesů, či
připravovaných akcí pro veřejnost.
Další nabízenou možností je spolupráce při celkové péči
o les, pomoc při odbytu dřeva spojená s výrobou, nebo
zpracováním kalamit. Součástí takové péče je i poradenství
o možnostech získání finančních příspěvků na hospodaření
v lesích z různých dotačních programů státního rozpočtu
nebo EU, kde nabízíme i zpracování projektové
dokumentace k žádosti.
Aktuální informace:
- dne 10. 2. 2009 se otevírá 6. kolo žádostí o finanční
příspěvky z EU - Využívání poradenských služeb pro
vlastníky lesů, Obnova lesního potenciálu po
kalamitách a Podpora společenských funkcí lesa.
- DSO Lesy Policka nabízí prodej palivového dřeva
v různých délkách, především z jehličnatých dřevin.
Ceny uvádíme bez DPH a bez dopravy:
- délka 2 m ………..…
450,- Kč za prostorový metr
- délka 4 m ……….….
420,- Kč za prostorový metr
- v celých délkách ….
600,- Kč/m3.
Informace a objednávky vyřizuje pan Luboš Binar , tel.
605 150 117.
L. Binar, výkonný ředitel DSO Lesy Policka

Projekt „Bezpečné Policko“
Začátek roku byl věnován přípravě
projektu s názvem „Bezpečné Policko“.
Cílem celého projektu je zvýšit
bezpečnost obyvatel a ochranu majetku
a zdraví obyvatel v mikroregionu
Policka. Dalším cílem projektu je zlepšit vzájemnou
komunikaci města Police nad Metují a spolupracujících obcí
v regionu a sdílení informací od měst a obcí směrem
k občanům, včetně urgentních sdělení v případě nouze.
Území mikroregionu bude díky projektu pokryto signálem
bezdrátových místních informačních systémů (BMIS).
Jednou z dalších částí připraveného projektu je výstavba
městského/obecního kamerového dohlížecího systému a
dále instalace měřičů okamžité rychlosti v problematických
úsecích hlavní komunikace.
Rozpočet celého projektu činí 5,5 mil. Kč a projekt bude
realizován v případě získání dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod.
Helena Ištoková, DSO Policka

Obce Policka představují svoji historii
V následujících vydáních Polického měsíčníku bychom
rádi čtenáře seznámili s historií všech členských obcí
Dobrovolného svazku obcí Policka. Jenom pro připomenutí –
svazek obcí byl založen v srpnu roku 2002. Předmětem
činnosti svazku je ochrana společných zájmů a veškerých
aktivit, které povedou k ekonomickému, kulturnímu a
sociálnímu rozvoji mikroregionu, tvořeného katastrálními
územími všech členů svazku. Mezi členy patří Bezděkov nad
Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov,
Police nad

Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují. Krátké
ohlédnutí za svojí historií od března zahájí obec Bukovice.
Helena Ištoková, DSO Policka

Odbory se p ř e d s t a v u j í > >
Odbor kancelář starosty
Jako poslední z odborů Městského úřadu v Polici nad
Metují představujeme „Kancelář starosty“. Do této
organizační
jednotky
jsou
zařazeni
zaměstnanci
vykonávající
obslužné a technické profese. Jsou to
pracovnice podatelny, uklizečka, správce budovy - řidič a
správce informačního systému neboli informatik.

techniky má na starosti i ostatní kancelářskou techniku jako
jsou kopírky, tiskárny a telefony, včetně zajišťování
spotřebního materiálu. Pan Vaníček je také tvůrcem
webových stránek města a dbá ne jejich aktuálnost. Mimo
uvedené činnosti z oblasti informačních technologií
spravuje spisovnu městského úřadu a podává za město
přiznání k dani z nemovitostí.
Kancelář starosty jako
jediný
z odborů
městského úřadu nemá
svého
samostatného
vedoucího
a
podléhá
přímo
tajemníkovi.
Tajemník – vedoucí úřadu
je
nadřízeným
všech
zaměstnanců zařazených
do městského úřadu a plní
ze
zákona
úlohu
statutárního
zástupce
zaměstnavatele.
Je
odpovědný
za
plnění
úkolů obecního úřadu v samostatné i přenesené působnosti
starostovi, který jej také se souhlasem ředitele krajského
úřadu do funkce jmenuje nebo z ní odvolává. Tajemníkem
městského úřadu je od roku 1994 Ing. Pavel Pohner.
Pavel Pohner, tajemník

Pravidla při realizaci ZAKÁZEK
města Police nad Metují
Podatelnu má již od roku 2001 na starosti paní Dagmar
Hauschková. Jejíma rukama prochází veškerá přicházející i
odcházející korespondence. Mimo to, zajišťuje základní
sekretářský servis pro starostu a tajemníka a plní funkci
telefonní ústředny na čísle 491 509999. Z pohledu
návštěvníka je pracoviště podatelny základním kontaktním
místem, kde mu jsou poskytnuty nejdůležitější informace o
chodu radnice. Občané se zde mohou seznámit s platnými
zákony, městskými vyhláškami, nahlédnout do zápisů ze
zasedání zastupitelstva a rady města, podat inzerát pro
zveřejnění v Polickém měsíčníku, požádat o vyhlášení
zprávy v městském rozhlasu nebo se jen informovat o
časovém rozvrhu vedení radnice.
O pořádek a čistotu budovy
radnice se vzorně stará paní
Ludmila Berková, se kterou se
obvykle nesetkáte, neboť její
pracovní doba začíná, až když
všichni úředníci a návštěvníci
radnici opouštějí.
Správcem budovy městského
úřadu,
řidičem
a
osobou
odpovědnou
za
provoz
městských automobilů je pan
Petr Rutar. Jeho praktických
zkušeností
a
zručnosti
využíváme
k odstranění
drobných závad na technickém
zařízení i budově radnice. Do jeho povinností dále patří
seřizování věžních hodin, vyvěšování státní vlajky a
sledování spotřeby energií. Jeho řidičské profese využíváme
nejen pro dopravu materiálu a osob, ale i k vyřizování
rozličných záležitostí po celé republice.
Poslední z profesí začleněných do odboru „Kancelář
starosty“ je správce informačního systému, kterým je pan
Rudolf Vaníček. Základním úkolem informatika, jak se mu
také někdy říká, je udržovat v chodu informační systém
městského úřadu a Pellyho domů, tzn. udržet funkčnost
obou serverů a několik desítek osobních počítačů, včetně
údržby veškerého používaného programového vybavení a
zajištění celkové bezpečnosti systému. Kromě výpočetní

PREAMBULE
Tento materiál si klade za cíl popsat průběh ZAKÁZEK
tj. investičních akcí, oprav, dodávek a služeb jejichž
investorem je město Police nad Metují.
Stanovit pravidla při jejich zadávání, realizaci, převzetí
a jednoznačně určit odpovědnosti a kompetence
jednotlivých pracovníků a komisí, kteří se účastní nebo by
se měli účastnit tohoto procesu.
Pravidla schválil: RM dne 14.11.2008 usnesení 02/21/2008
Projednáno a schváleno v ZM: 10.12.2008 usnesení 02/07/2008
Datum zpracování: říjen 2008
Pravidla nabývají účinnosti: 1.1.2009

Pravidlo č.1
Harmonogram realizace zakázek.
Zakázky, které se realizují jsou určeny schváleným
rozpočtem města Police nad Metují. Po schválení
rozpočtu připraví odbor Investic majetku a životního
prostředí (IMŽP) harmonogram realizace schválených
zakázek (HRZ). Tento harmonogram IMŽP předloží ke
schválení Radě města (RM).
V případě nutnosti realizovat neplánované zakázky
bude IMŽP neprodleně informovat Radu města společně
s návrhem
na
případné
změny
schváleného
harmonogramu a způsobem financování těchto zakázek.
Odpovědnosti:
IMŽP – investiční technik
• Vypracování harmonogramu realizace zakázek (HRZ)
• Předložení HRZ stavebnímu úřadu k předběžné
specifikaci nutných povolení
• Předložení HRZ Radě města ke schválení
• Zveřejnění HRZ na webových stránkách města a jeho
aktualizace
• Návrhy na změny v HRZ
Rada Města
• Schválení HRZ a jeho případných změn
• Kontrola plnění HRZ
Stavební komise rady města
• Projednání HRZ a doporučení ke schválení (příp.
doporučení změn HRZ)
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Pravidlo č.2
Zveřejnění zakázek na webových stránkách města.
Pro transparentnost budou veškeré zakázky financované
městem Police nad Metují zveřejněny na webových
stránkách města a to od samého počátku, tj. od jejich
schválení v rozpočtu města, až po jejich dokončení a
konečné vyúčtování.
Informace, které budou tímto způsobem zveřejněny :
•
NÁZEV ZAKÁZKY
•
ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY
•
TERMÍN REALIZACE
•
PROJEKTANT
•
VYBĚROVÉ KOMISE, KRITÉRIA HODNOCENÍ
•
VYBRANÝ DODAVATEL
•
CENA REALIZACE
•
ZODPOVĚDNÁ OSOBA MĚSTA
•
SKUTEČNÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
ZAKÁZKY
•
VÍCENÁKLADY
•
CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY
Zveřejněny budou i dodavatelé, kteří neuspěli ve
výběrovém řízení a jejich nabídky.
Odpovědnosti:
IMŽP – investiční technik
•
Vložení a aktualizace informací k jednotlivým
zakázkám
Rada Města – pověří člena rady => místostarostu
•
Kontrola úplnosti a aktuálnosti zveřejněných
informací

Pravidlo č.4
Příprava zakázky
Výběrové řízení na dodavatele zakázky
Na každou zakázku bude provedeno výběrové řízení na
dodavatele. Výběrové řízení proběhne na základě
schválené prováděcí – projektové dokumentace (PD).
Způsob výběrového řízení je odvislý na velikosti zakázky.
4.1. Zakázky nad 6 mil. Kč rozpočtových nákladů bez
DPH stavebních prací a nad 2 mil. Kč na dodávky a služby
Je postupováno zásadně podle zákona č. 137/2006 Sb.
Výběrové řízení provede mandatář vybraný RM
Odpovědnosti:
IMŽP – investiční technik
•
Návrh mandatářů
•
Návrh členů výběrové komise
•
Návrh kriterií výběrového řízení
•
Spolupráce s vybraným mandatářem
Rada Města
•
Výběr mandatáře
•
Schválení členů výběrové komise a kriterií
výběrového řízení na základě doporučení SK a
mandatáře
•
Vyhlášení vítěze výběrového řízení
•
Schvaluje smlouvu o dílo s vybraným uchazečem
Stavební komise rady města
•
Posouzení mandatářů jejich doporučení RM
•
Doporučení členů výběrové komise a kriterií
výběrového řízení RM

Pravidlo č.3
Příprava zakázky
Prováděcí dokumentace

4.2. Zakázky malého rozsahu od 500 001 do 6 mil. Kč
bez DPH na stavební práce a do 2 mil. Kč na dodávky a
služby.

Prováděcí (projektová) dokumentace (PD) nebo stručný
popis rozsahu prací musí být zpracován ke každé
zakázce. Rozsah prováděcí dokumentace je odvislý na
velikosti zakázky.

Je postupováno dle pravidel § 38 zákona č. 137/2006 o
zjednodušeném podlimitním řízení.
Výběrové řízení provede IMŽP

Odpovědnosti:

IMŽP – investiční technik
• Návrh min. tří členů výběrové komise (alespoň jeden
člen komise musí mít odbornost ve vztahu
k požadovanému plnění)
• Návrh kriterií výběrového řízení
• Návrh minimálně 5 uchazečů pro zaslání výzvy
• Odeslání výzvy schváleným uchazečům (doba pro
podání nabídek min 10 dní ode dne odeslání výzvy
uchazečům)
• Zveřejnění výzvy na webových stránkách města

IMŽP – investiční technik
• Vypracování prováděcí dokumentace, popis rozsahu
prací
• Zajištění podkladů a návrh kritérií pro výběrové řízení
(veřejnou soutěž) na dodavatele projektových prací
• Předložení podkladů a návrh kriterií pro výběrové
řízení SK
• Předložení podkladů a návrh kriterií pro výběrové
řízení s doporučením SK RM.
• Spolupráce s vybraným projektantem
• Kontrola úplnosti PD dle vyhlášky č.499/2006 Sb.
• Předložení PD Stavební komisi k oponentuře
• Kompletace
a
předložení
PD
Radě
města
s doporučením Stavební komise
Rada Města
• Vypsání veřejné soutěže na PD na základě podkladů
předložených investičním technikem a doporučených
SK
• Schválení PD na základě doporučení SK
• Vyhlášení vítěze veřejné soutěže
• Schvaluje smlouvu o dílo s vybraným uchazečem
Stavební komise rady města
• Posouzení podkladů a návrhu kriterií pro výběrové
řízení, jejich doporučení RM.
• Oponentura PD
• Doporučení PD RM¨
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Odpovědnosti:

Rada Města
• Schválení členů výběrové komise a kriterií výběrového
řízení na základě návrhu investičního technika a
doporučení SK
• Schválení uchazečů výzvy
• Vyhlášení vítěze výběrového řízení
• Schvaluje smlouvu o dílo s vybraným uchazečem
Stavební komise rady města
• Doporučení členů výběrové komise a kriterií
výběrového řízení RM
• Návrh, doporučení uchazečů k zaslání výzvy.
4.3. Zakázky malého rozsahu od 100 001 do 500 000 Kč
bez DPH
Je postupováno dle zákona č. 137/2006 a nad rámec
tohoto zákona si stanovuje tato vnitřní pravidla pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu:
Výběrové řízení provede IMŽP

Odpovědnosti:
IMŽP – investiční technik
•
Oslovení minimálně 3 uchazečů
•
Zveřejnění výzvy na webových stránkách města
•
Výběr nejvýhodnější nabídky dle bodu 4.3.1.
Rada Města
•
Vyhlášení nejlepšího uchazeče na základě
materiálů předložených IMŽP a doporučení SK
•
Schvaluje smlouvu o dílo s vybraným uchazečem
Stavební komise rady města
•
Spolupracuje s investičním technikem, doporučuje
RM nejlepšího uchazeče.
4.3.1. Kriteria výběru uchazeče
Základním parametrem výběru nejlepšího uchazeče je
ekonomická výhodnost se stanovením dílčích hodnotících
kritérií v tomto pořadí a váhou:
1) nabídková cena
2) kvalita a technická úroveň nabízeného plnění
- výhodnost smlouvy, lhůta pro dokončení díla
- záruka
- zabezpečení dodávek, výše penále za nesplnění díla
- výše penále za nenastoupení na opravu závady
- záruční a pozáruční servis, odstranění závady
- splatnost faktur, výše pozastávky, reference
- zadávací
dokumentace
včetně
projektové
dokumentace + slepý rozpočet
- technické řešení, parametry,
4.4.Zakázky malého rozsahu od 1 do 100 000 Kč bez DPH
Je postupováno dle zákona č. 137/2006 a nad rámec
tohoto zákona si stanovuje tato vnitřní pravidla pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu:
IMŽP zadává zakázku za cenu obvyklou sjednanou na
základě znalostí a zkušeností, porovnáním cen,
vystavením objednávky.
IMŽP – investiční technik
•
Oslovení uchazeče
•
Výběr nejvhodnějšího uchazeče dle bodu 4.4.1.
•
Vystavení objednávky
•
Návrh smlouvy o dílo
•
Informování RM a SK o provedení zakázky před její
realizací
Rada Města
•
Bere na vědomí realizaci zakázky, popřípadě ji
může zrušit.
Stavební komise rady města
•
Spolupracuje s investičním technikem,
připomínkovat provedení zakázky RM.

může

4.4.1. Kriteria výběru uchazeče
Základním parametrem výběru nejlepšího uchazeče je
ekonomická výhodnost se stanovením dílčích hodnotících
kritérií v tomto pořadí a váhou:
1) nabídková cena
2) kvalita a technická úroveň nabízeného plnění
- výhodnost smlouvy, lhůta pro dokončení díla
- záruka
- zabezpečení dodávek, výše penále za nesplnění díla
- výše penále za nenastoupení na opravu závady
- záruční a pozáruční servis, odstranění závady
- splatnost faktur, výše pozastávky, reference
- zadávací
dokumentace
včetně
projektové
dokumentace + slepý rozpočet
- technické řešení, parametry,
Pravidlo č.5
Realizace zakázky

Realizace zakázky proběhne na základě
smlouvy o dílo nebo vystavené objednávky.

uzavřené

Odpovědnosti:
IMŽP – investiční technik
• Návrh na spolupráci s technickým dozorem – dle
náročnosti zakázky u zakázek nad 6 mil by měl být
technický dozor automaticky.(provádění pravidelných
kontrolních dnů)
• Kontrola průběhu realizace zakázky
• Informování RM a SK o průběhu realizace zakázky.
• Vedení stavebního deníku a ostatních dokladů.
• Schvalování víceprací do hodnoty schválené RM.
• Převzetí zakázky
Rada Města
• Stanovení limitů víceprací, které může schvalovat
investiční technik. (Závislé na velikosti zakázky)
• Stanovení víceprací nad limit investičního technika.
Stavební komise rady města
•
Spolupracuje
s investičním
připomínkuje realizaci zakázky RM.

technikem,

Závěrečná ustanovení:
1. Změny a doplňky schvaluje zastupitelstvo jako
dodatek
2. Tato pravidla nabývají platnosti dnem 1. 1. 2009
Ing. Pavel Scholz
investiční technik

Obsah usnesení rady města
č.1 a 2/2009 ze dne 5. a 19.1. 2009
RM bere na vědomí návrh odboru IMŽP na zajištění příkonu
elektrické energie pro budoucí výstavbu RD v lokalitě "Pod
Klůčkem". Realizace je závislá na schválení rozpočtu města
na rok 2009.
RM schvaluje Plán zasedání RM na I. pololetí roku 2009.
RM schvaluje prominutí nájemného za pronájem sálu
Pellyho domů pro konání Výroční schůze Místní organizace
RM schvaluje přidělení bytu č. 9 1+1 v domě č.p. 407 v ulici
Na Babí žadatelům, kterým bude nabídnut v tomto pořadí :
1) Bohumil Staněk 2) Ingrid Antlová
3) Jana Špačková
RM schvaluje výsledek hospodaření ZUŠ Police nad Metují
za rok 2008 a souhlasí s převedením zlepšeného
hospodářského výsledku ve výši 5 971,81 Kč do rezervního
fondu ZUŠ.
RM schvaluje Účetní osnovu a Odpisový plán ZUŠ Police nad
Metují pro rok 2009.
RM schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu k podání
nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou
zakázku malého rozsahu: Výběr technického dozoru
investora na akci "Intenzifikace ČOV Police nad Metují“.
Kritéria: Nabídková cena (včetně DPH) váha kritéria: 100 %
Výběrová komise (náhradník v závorce) :
za ERV: Ing. Roman Fof ( Jan Horkel ),
Kateřina Šubrtová ( Rostislav Matyska )
za TS:
Ing. Vasil Bučok ( Ivan Škop )
za město: Ing. Pavel Scholz ( Michal Mucha )
Zdeněk Kadidlo ( Ing. Pavel Pohner )
Obeslané firmy:
Vladimír Brandejs – Efekt, Poděbradova 417, 547 01 Náchod
JESTAV s.r.o., Hronov, Rokytník 26, PSČ 54931
Ing. Josef Javůrek, Jižní 870, Hradec Králové 500 03
JIKA - CZ s.r.o., Čibuz 6, Smiřice 503 03
Ing. František Kujan, Koželužská 385, Havlíčkův Brod 582 66
Radomíra Martinová, Divadelní 933, 54941 Červený Kostelec
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu, zpracování projektu pro stavební
povolení na akci: “Zástavba RD Pod Klůčkem“ v Polici nad
Metují – technická infrastruktura, firmu ing. Jany
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Podstatové za nabídkovou cenu 230.860,- Kč s DPH.
Realizace je podmíněna schválením rozpočtu města pro rok
2009.
RM schvaluje parametry výběrového řízení malého rozsahu
na akci: “Doplnění kanalizace Police nad Metují“ v lokalitě
na "Záměstí".
Kritéria:
Výše nabídkové ceny - váha 100 %.
Obeslané firmy:
Ing. Tomáš Buriánek - Hronov
Jindřich Řezníček - Náchod
Ing. Václav Holý - Náchod
Orgatex-Náchod s.r.o. - Náchod
Výběrová komise:
Zdeněk Kadidlo - místostarosta města
Ing. Vasil Bučok - ředitel TS Police nad Met. s.r.o
Ivan Škop - TS Police nad Metují
Ing. Scholz Pavel - investiční technik
Jiří Škop - odbor výstavby
náhradník: Ing. Pavel Pohner - tajemník, Rita
Pohlová - vedoucí OV.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 243/5 o
ploše cca 400 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení bezúplatný
převod pozemků p.č. 215/15 o výměře 30 m2 a p.č. 217 o
výměře 69 m2 v k.ú. Velká Ledhuje od vlastníka paní Dory
Neumannové do majetku města.
RM doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 17/3 o výměře 213
m2 v k.ú. Pěkov Ladislavě Bartoňové a Lence Tůmové do
ideálního spoluvlastnictví. Kupní cena je stanovena ve výši
20,- Kč/m2. Celkovou kupní cenu ve výši 4.260,- Kč uhradí
kupující při podpisu kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM prodej pozemků PK č. 656/4 o ploše
312 m2, 658/7 o ploše 5650 m2 a 659/5 o ploše 1559 m2 v
k.ú. Pěkov panu Václavu Zítkovi za kupní cenu ve výši 10,01
Kč/m2.
RM schvaluje dodatek Smlouvy o nájmu tepelných zařízení
ČOV a plovárny č. 1/2009 platný od 1.1.2009.
RM schvaluje dodatek Smlouvy o zajištění správy a údržby
města č. 1/2009 platný od 1.1.2009.
Ing. P. Pohner, tajemník

Rozpis lékařů stomatologické
služby únor 2009
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
14.2. – 15.2.
21.2. – 22.2.
28.2. – 1.3.
7.3. – 8.3.

Lékař

Tel. č.

MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.

491 543 398

MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

491 582 381

MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov

491 547 139

MUDr. Ladislav Růžička ml.,
Masarykova 30, Broumov

603 479 132

KULTURNÍ KOMISE
se na první schůzce letošního roku zabývala především
žádostmi o granty. Na řadu přišly také náměty na nástěnný
kalendář pro rok 2010.
Dále jsme jednali o možnosti podat žádost v rámci
grantů Královéhradeckého kraje na knižní vydání příspěvků
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pana Pichla, které vycházely a vycházejí v rámci Polického
měsíčníku (památky, osobnosti).
Město spolupracuje na dvou projektech, které realizuje
Svaz cestovního ruchu Branka, o.p.s. Náchod:
- vydání turistických novin „Léto v Kladském pomezí“
- příprava propagačního materiálu „48 výletů za
poznáním Kladského pomezí“, ve kterém bude
zahrnuto a zpracováno osm typů na výlet z Policka
(pěší, cyklo a 1 autovýlet).
Oba materiály by měly být k dispozici před zahájením
turistické sezóny (tj. cca do poloviny června). Za město se
na projektech Branky podílí Jana Rutarová.
Jana Rutarová

Co víme o štítné žláze?
Štítná žláza patří mezi žlázy s vnitřní sekrecí –
endokrinní orgány. Vylučuje hormony, které ovlivňují
mnohé fyziologické děje v organizmu. Nachází se na krku
před dýchací trubicí. Její činnost je ovlivňována
nadřízenými centry v mozku a to v podobě regulačního
okruhu hypotalamus – hypofýza – štítná žláza. Hypotalamus
produkuje hormony působící na hypofýzu, která produkuje
STH hormon (thyreotropní hormon). STH je hlavním
regulátorem funkce štítné žlázy. Poruchy štítné žlázy se
projevují abnormální sekrecí hormonů.
Struma
Jako strumu označujeme jakékoliv zvětšení štítné žlázy
nad normu. Dle světové zdravotnické organizace
rozlišujeme několik stádií:
0 - štítná žláza je nezvětšená a neviditelná
1 - štítná žláza volným okem nezvětšená, pouze hmatná
2 - štítná žláza je viditelná volným okem při normálním
držení hlavy
3 - štítná žláza je viditelná volným okem z větší
vzdálenosti
Jedna z častých příčin strumy je také deficit jódu v potravě
– tzv. endemická struma.
V našich krajích se vyskytuje zřídka, jód je totiž
přidáván do soli.
Hormony a vyšetření
Štítná žláza produkuje tyroxin /T4/ a trijódtyronín
/T3/. Normální laboratorní hodnota je pro T4(thyroxin) 50150 nmol/l, pro T3 1,2-3,0 nmol/l. Důležité je stanovit také
thyreotropní hormon – TSH, který signalizuje ovlivňování
žlázy z hypofýzy. Jeho norma je 0,4-4 mIU/l.
Kromě laboratorního vyšetření je pro diagnostiku
onemocnění štítné žlázy nevyhnutelná ultrasonografie.
Dokáže posoudit vlastnost žlázy, zobrazuje uzly a jiné
patologie. Umožňuje také odebrat vzorek a provést tzv.
FNAB – biopsii tenkou jehlou pod USG kontrolou. Další
vyšetřovací metodou je scintigrafie, pomocí které
rozlišujeme tzv. studené uzly (nevychytávají radioaktivní
látku) a teplé uzly (zvýšeně vychytávají radioizotopy).
Hypofunkce štítné žlázy
Rozvinuté příznaky z nedostatečné činnosti štítné žlázy
nazýváme myxedém. Vykytuje se častěji u žen a vzniká při
deficitu jódu, selenu, po zevních ozářeních, po léčbě
radiojódem, při užívání léků (např. Lithium, perorální
antidiabetika...).
Projevy hypofunkce štítné žlázy
1. přibírání na váze
2. spavost, zapomínání
3. bolesti svalů, syndrom karpálního tunelu
4. zácpa, zvětšený jazyk
5. zpomalení srdeční činnosti
6. suchá, drsná pokožka, vypadávání vlasů
7. mírná anemie
Diagnostikuje se ze zvýšené hodnoty TSH a ze
snížené hodnoty volného thyroxinu v krvi. Pokud trpíte

výše uvedenými projevy, vyžádejte si vyšetření krve na
přítomnost hormonů štítné žlázy. Hypothyreoza se dá
jednoduše léčit.
Terapie při hypofunkci štítné žlázy:
podává se levothyroxin (substituční hormon) – v dávkách
100-250 µg.
Hyperfunkce štítné žlázy
Graves-Basedowova choroba
Postihuje častěji ženy mladšího věku a je to nejčastější
choroba projevující se zvýšenou produkcí hormonu štítné
žlázy. Je to tzv. autoimunitní onemocnění, což znamená,
že je způsobené protilátkami vlastního těla.
Projevy
1. nervozita, hubnutí
2. řídnutí kostí (osteoporóza)
3. nepravidelná menstruace
4. teplá, zpocená kůže
5. vykulené oči – exoftlamus
6. bušení srdce, dušnost
7. zvýšený krevní tlak
8. průjem, žízeň
Pro Graves-Basedowovu nemoc je typické postižení očí a
to ve formě exoftalmu – vykulených očí. Často bývá prvým
příznakem. Vzniká zmnožením retrobulbárního vaziva a
může ohrozit zrak. Proto je důležité navštívit oftalmologa.
Koncentrace TSH bývá snížená a značně zvýšené jsou volné
hormony T3 a T4. Léčí se tzv. tyreostatiky – látky brzdící
činnost štítné žlázy. Patří k nim carbimazol, thiamazol.
Adenom
Produkce hormonů je z uzlu štítné žlázy a není
kontrolována nadřízenými centry. Diagnostikuje se
radioizotopovým vyšetřením, při kterém uzel ve zvýšené
míře vychytává kontrastní látku. Ideální terapií je
chirurgické odstranění.
Čerpáno z www.stitna-zlaza.net
Za ZS komisi zpracovala Bc. Monika Trnovská

 KNIHOVNA
Zábavné dopoledne
Na první prázdninový den, pondělí 2. února, jsme
připravili pro děti „Zábavné dopoledne“.
Děti se sešly v 9 hodin v dětském oddělení knihovny a
hned se pustily do práce. Z papírových rolí, látky,
barevného papíru, pomocí nůžek a lepidla vyrobily panenky
a panáčky různých velikostí. Došlo i na přišívání knoflíků.
Malé panáčky si odnesly domů, velká panenka se zabydlela
v knihovně.
Po malém občerstvení jsme se pustili do luštění
křížovek, hádanek a rébusů. Při vyplňování malého
literárního testíku děti musely prokázat, že se
v knihovnických regálech a vůbec v knížkách umějí
orientovat. Vždyť na správnou odpověď na otázku „V jaké
knížce vystupuje Janinka, Verunek a kmotříček?“ nebo „Kdo
ilustroval knížku, ve které najdeme Horáčka s Pažoutem?“,
jsou už potřeba nějaké znalosti. Děti to zvládly bez chyby a
za to si odnesly každý malou odměnu. Dopoledne uteklo
jako voda a už se těšíme na další společné akce.
Hana Jenková

Setkání se seniory v knihovně

Společné čtení pokračovalo 27. ledna při setkání nad
dílem Aloise Jiráska. Připomněli jsme si drobnou povídku
V Pekle, která se odehrává opravdu v Pekle nedaleko
Nového Města nad Metují. Vybrané partie povídky přečetl

pan František Pivoňka. Opět úžasně. Dokonce tak, že se
rozpředla debata, zda by nešlo si pana Pivoňku půjčovat na
domácí předčítání. Mě těší, že naši senioři neztrácejí smysl
pro humor.
Spisovatele Jiráska si připomeneme slovy, kterými
zakončil knihu ČECHY, díl V. HORY ORLICKÉ, STĚNY:
„Půvabné vy končiny
na
hranicích
našeho
království! Vy jste jediny
zachovaly
hlahol
Svatováclavský při pomezí
přes všechny bouře a
nátisky! Zachovejte ho i
nadále,
po
otcích
nejdražší
dědictví,
potomkům
nejdražší
odkaz!“ Ilustrace Karla
Liebschera
Pokračovat ve čtení
budeme 10. února nad
knihami Boženy Němcové.
Věra Plachtová

Malá Procházka po internetových
mapách
V letošním roce vydala Česká národní knihovna stolní
kalendář s názvem České knihovny 2009 – informační
zdroje. Tento kalendář obsahuje ve svých doprovodných
textech výběr internetových odkazů na užitečné stránky. Na
několik podle našeho mínění zajímavých jsme se podívali a
předkládáme vám naše dojmy z nich.
Z praktického hlediska jsou jistě zajímavé odkazy na
internetové podání různých map. Nejznámější je jistě
odkaz na stránky http://www.mapy.cz, které provozuje
portál SEZNAM.CZ. Tyto mapy jsou zajímavé tím, že kromě
běžných „technických dovedností“ jako je vyhledávání
trasy, určení GPS souřadnic vybraného místa a označení
vybraného cíle cesty, nebo i přepnutí na letecký pohled,
umožňují po vybrání volby „fotografie“ prohlížení jakési
fotogalerie se zobrazením místa na mapě kde fotografie
vznikla (pochopitelně pokud její autor zadal správné
souřadnice), takže se lze vydat na virtuální procházku po
okolí. Mimochodem polická radnice tam má fotografie hned
dvě.
Odkaz na server pro cyklisty a cykloturisty
http://www.cykloserver.cz nabízí na svém cyklo- atlasu online kromě zobrazení vrstvy s cyklostezkami, a turistickými
trasami možnost výběru, nebo i vlastní naplánování trasy
výletu. Zároveň s plánováním trasy podává informace o
výškovém profilu a délce trasy. Což mnozí jistě ocení.
Pro milovníky historických map bude mít jistě své kouzlo
odkaz
na
stránky
o
starých
mapách,
http://www.staremapy.cz který provozuje Laboratoř
geoinformatiky University J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Jsou zde k vidění digitalizované mapy Čech, Moravy a
Slezka počínaje nejstarší mapou části území České
republiky vydané roku 1518 Mikulášem Klaudyánem. Mimo
jiné zde lze najít i Vetterovu mapu Čech v podobě růže
vydanou v roce 1668.
Své specializované mapy provozují také například Portál
veřejné správy ČR (http://geoportal.cenia.cz), kde lze
najít informace o místně příslušných úřadech, nebo
Centrum pro regionální rozvoj (http://mapy.crr.cz), kde
lze najít přímé odkazy na weby jednotlivých měst a obcí
atd.
Takže jak vidno díky návaznostem na datové zdroje lze
pomocí internetových map vyhledávat nejrůznější
informace od geografických až po historické. A my
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samozřejmě rádi uvítáme každého návštěvníka, veřejného
internetu, který k nám do knihovny přijde.
Z. Hamerský

KINO

KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 17. 2. 2009 v 17 hod

KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Konečně film o lásce, který můžete vidět s
dětmi!
Rodinný film, dětský horor, dospělá
romance a pohádka o Červené Karkulce. I
když žánry na první pohled velmi odlišné,
přesto se výborně doplňují ve vizuálně
originálním filmu Marii Procházkové
„Kdopak by se vlka bál“. Režisérka
Žraloka v hlavě se v něm vrátila k poetice
úspěšného
absolventského
filmu
Příušnice.
Hlavní hrdinka příběhu se jmenuje Terezka. Zbožňuje
pohádku O Červené Karkulce, má starostlivé rodiče, ve
školce nejlepšího kamaráda Šimona a takhle by mohla žít
šťastně až do smrti, kdybychom se nepohybovali v realitě.
Najednou Terezka začíná ztrácet půdu pod nohama,
maminka a postupně všichni dospělí v jejím okolí se
začínají chovat divně a jediný, kdo jí dokáže poradit, je
kamarád Šimon. Ten má ve věci jasno. Maminku Terezce
vyměnili mimozemšťané. Stačí jedno píchnutí vidličkou,
rána, která se okamžitě zacelí, a důkaz bude na světě.
Terezku tak čeká veliké dobrodružství. Ve snaze zachránit
pravou maminku bude čelit mnohým nebezpečím a možná i
hladovému vlkovi.
A pro koho je film určen? „Je to film pro dospělé, který
mohou vidět s dětmi. Ve filmu se řeší závažnější rodinná
témata, je ale vyprávěn pohledem šestileté holčičky. Díky
tomu je srozumitelný a zábavný pro všechny. Není to film
směřovaný jen k dětskému divákovi, ideální je společná
návštěva kina rodičů s dětmi,“ vysvětluje producent
Vratislav Šlajer.
Režie: Maria Procházková. Hrají: Dorotka Dědková, Jitka
Čvančarová, Pavel Řezníček, Jana Krausová, Martin
Hofmann, Matouš Kratina, Marie Boková, Marek Taclík, Eva
Leimbergerová
Přístupnost: Mládeži přístupný. Romantické drama ČR 2008
(90 min).
Vstupné: 40,- Kč

Úterý 3. 3. 2009 v 17 hod

CESTA NA MĚSÍC 3D

I první let na
Měsíc měl své
mouchy…
Tři malí muší uličníci
jsou
nerozluční
kamarádi. Každý je jiný:
Nat je snílek a rozený
vůdce, IQ má chytrý
mozek a Scooter je
neuvěřitelně žravý. Rok 1969: „Kosmická raketa Apollo 11
startuje první misi na Měsíc. Na palubě ponese tři odvážné
astronauty - Armstronga, Aldrina a Collinse. Jejich kroky
budou prvními kroky lidí po měsíčním povrchu…“ Pro Nata a
jeho kamarády je to ta pravá příležitost splnit si svůj sen o
obrovském dobrodružství…
3…2…1… START! Motory jsou zažehnuty a na palubě Apolla
11, v helmách astronautů, jsou schovaní naši tři muší
dobrodruhové.
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Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které se
stanou součástí prvního přistání na Měsíci. Napínavé,
komediální i dojemné vesmírné dobrodružství pro všechny
generace nabízí díky 3D technologii jedinečný trojrozměrný
zážitek.
Zažijte na vlastní oči Cestu na Měsíc, s 3D brýlemi, ve
všech kinech ČR!
Režie: Ben Stassen. Hrají: Adrienne Barbeau, Ed Begley Jr.,
Tim Curry, Christopher Lloyd, Robert Patrick
Přístupnost: Mládeži přístupný. 3D animovaný, dobrodružný
USA, Belgie 2008 (český dabing, 85 min).
Vstupné: 40,- Kč

Úterý 17. 3. 2009 v 17 hod

LOVECKÁ SEZÓNA 2

Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější.
Je to prosté!
Užvaněný a potrhlý jelen Elliot a
zdomácnělý medvěd grizzly
Boog tvořili tu správnou dvojku,
která v prvním díle Lovecké
sezóny uhájila les a jeho
obyvatele před krvelačnými
lovci. A protože se jim v
konkurenci animované záplavy
roku 2006 dařilo nad očekávání
dobře,
vykoledovali
si
pokračování. V něm dojde na
rozhodující souboj na život a na
smrt mezi dvěma živočišnými
skupinami, které se navzájem
nenávidí – divokými a domácími
zvířaty. Jediný jezevčík Buřtík, který zdrhnul svým
páníčkům, aby ochutnal tu pravou svobodu, stále neví, na
jakou stranu se má přidat. V divočině Buřtíka láká bezbřehá
volnost, na druhý břeh ho zase přitahují vitamínové kosti,
které na něj líčí jeho panička ve snaze ho najít. Před
nemateriální svobodou nakonec zvítězí pamlsky v tlamě a
na Buřtíka spadne klec, respektive za ním zaklapnou dveře
obytného karavanu jeho páníčků. V tu chvíli si uvědomí
cenu svobody, ale to už je trochu pozdě. Naštěstí má
divoké kamarády, kteří ho nenechají ve štychu a s
nasazením vlastních krků půjdou v jeho stopách, aby ho
uchránili před osudem domácího mazlíčka. Naneštěstí
Buřtíkovi páníčci směřují na sraz chovatelů domácího
zvířectva, kterému šéfuje jeden věčně zpruzený pudl, jenž
kromě špatně provedené ondulace nenávidí ještě jednu věc
– divoká zvířata. Střet, který se blíží, je zcela
nevyhnutelný, a Elliot s Boogem budou muset oprášit
všechny triky, aby z téhle krize vyšli se zdravou kůží a navíc
ještě zachránili kamaráda Buřtíka.
Lovecká sezóna 2 obsahuje všechno, po čem srdce dětského
fanouška animovaných filmů touží. Roztomilou grafiku,
zábavné charaktery a ještě vtipnější gagy ve scénáři, na
kterém pracoval celý tým scenáristů.
Režie: Matthew O´Callaghan, Tod Wilderman. Hrají: Hrají
v českém znění: Ondřej Brzobohatý, Jitka Ježková, Tomáš
Racek, Tomáš Juřička, Petr Pelzer, Jan Maxián, Jitka
Smutná
Přístupnost: Mládeži přístupný. Animovaná komedie USA
2009 (český dabing, 76 min).
Vstupné: 40,- Kč

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
Úterý 31.3.2009 v 17 hodin
PEKLO S PRINCEZNOU
Úterý 7.4.2009 v 19 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE

POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

DIVADLO

KOLÁROVO DIVADLO
Pátek 27. 2. 2009 v 19 hod, Kolárovo divadlo

MADAME MELVILLE
Studio DVA Praha

Intimní zpověď. Tváře, slova a doteky první lásky, na
kterou nejde zapomenout celý život.
Překlad: Jitka Sloupová, Ivan Žáček.
Autor: Richard Nelson. Režie:Patrik Hartl
Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, Jan Meduna, Hanuš
Bor / Jaromír Meduna

Kultura v okolí
SDH VELKÉ PETROVICE SRDEČNĚ ZVE
ŠIROKOU VEŘEJNOST NA

HASIČSKÝ BÁL
SOBOTA DNE 14. 2. 2009
NA SÁLE KLUBU HASIČŮ
ZAČÁTEK VE 20.00 HODIN.
HRAJE SKUPINA FONTÁNA.
VSTUPNÉ 40,- KČ. BOHATÁ TOMBOLA.

Subtilní příběh vypráví o vztahu sedmnáctiletého
amerického školáka a jeho francouzské učitelky literatury.
Laskavě sentimentální příběh o ztrátě nevinnosti, zasazený
do Paříže roku 1966, jenž vypráví jeho dnes již dospělý
hrdina s nostalgií, která se stává pochopitelnou až na jeho
konci.
Vzdělaná a svobodná učitelka Claudie, ve škole povinně
oslovovaná jako Madame Melville, chodí se svými studenty z
americké školy pravidelně do kina na filmy francouzské
Nové vlny. Po jedné takové návštěvě, končící jako obvykle
dlouhými diskusemi v Claudiině bytě, se učitelka – jak se
ukáže, nikoli náhodou – ocitne sama se svým oblíbencem
Carlem. Claudie uvádí Carla do zvláštního světa ženské
psychologie, erotiky i evropské kultury, v němž nechybí
Bonnardovy obrazy, Mozartova hudba, ani návštěvy podivné
přítelkyně se svéráznými problémy.
Vstupné: 200,- / 190,- / 180,- Kč
Předprodej: od 26. 1. 2009

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
KOLÁROVO DIVADLO
Čtvrtek 12. 3. 2009 v 19 hod

MEGA TRAVESTI SHOW KOČKY
Nevíte co s čtvrtečním
večerem?
Chcete
se
parádně odvázat a zařádit
na hity, které máte rádi?
Chcete vidět Madonnu,
Tinu Turner, Zagorovou
nebo
Helenu
Vondráčkovou na jednom
podiu? Zveme vás na MEGA
TRAVESTI SHOW KOČKY!!
Více jak dvouhodinová efektní šou nabídne spoustu legrace,
písniček a hitů které máte rádi, české i zahraniční hvězdy.
Dveře do světa šminek, šatů, třpytu, umělých řas a
vysokých podpatků v MEGA TRAVESTI SHOW ČESKÁ
REPUBLIKA se vám otevřou 12. 3. 2009 v 19 hodin
v Kolárově divadle v Polici nad Metují.
Více na http://www.travestikocky.cz

VÝSTAVA V NÁCHODĚ

Vstupné v předprodeji: 190,- / 180,- / 170,- Kč
Vstupné na místě: 220,- Kč
Předprodej: od 16 .2. 2009

Radka Vlachová
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BRUSLENÍ V NÁCHODĚ
Zimní stadion
Náchod
BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST
v únoru
DNE

VEŘEJNÉ

VEČERNÍ

14. 2. 2009 sobota

14 - 16

17 - 19

15. 2. 2009 neděle

14 - 16

/

28. 2. 2009 sobota

14 - 16

17 - 19

Možnost změny sobotního veřejného bruslení z důvodů konání
zápasů je vyhrazena. Změny jsou zveřejňovány na internetu.
Telefonicky je možné ověřit na zimním stadionu.
tel.: + 420 491 426 021

Ceník vstupného pro veřejnost platný
pro sezónu 2008/2009:
Děti do 10 ti let
Ostatní
Doprovod
Večerní bruslení
Šatna
Bruslení škol
Broušení bruslí

15,- Kč
25,- Kč
10,- Kč
35,- Kč
5,- Kč
za 1dítě 10,- Kč
za 1 pár 25,- Kč

krajů,
z
toho
tří
v
samostatných
expozicích.
Veletrh GO se zaměřil na výjezdovou turistiku. Vedle
tuzemských cestovních kanceláří a agentur se zúčastnili
poskytovatelé služeb cestovního ruchu v oblíbených
zahraničních destinacích a zahraniční turistické centrály.
V prvních dvou dnech určených odborníkům prošlo branami
výstaviště více než 15 200 návštěvníků. Hlavní nápor na
pokladnách podle očekávání zaznamenali v sobotu, kdy si
veletrhy prohlédlo téměř 11 tisíc návštěvníků. Celková
návštěvnost podle očekávání dosáhla 35 tisíc osob.
Nejvýznamnější akcí bohatého doprovodného programu
pro veřejnost byl čtyřdenní 12. festival filmů, fotografií a
publikací s cestovatelskou tematikou GO KAMERA 2009 největší setkání svého druhu v České republice. Hlavním
tématem byla "Legenda Hanzelka - Zikmund", beseda a
autogramiáda s Miroslavem Zikmundem se stala vrcholem
ročníku
Mikroregion Policko se i letos představil v rámci
expozice Královéhradeckého kraje spolu s dalším městy a
obcemi turistické oblasti Kladské pomezí.
Největší zájem byl o cykloturistiku. Především mapy a
tipy na výlety. Na stánku města Police nad Metují bylo
k dispozici plno propagačních materiálů o celém
mikroregionu Policka.
Příští ročník veletrhů GO a REGIONTOUR se uskuteční
14. – 17. ledna 2010.

Nabídka infocentra:
poslední nástěnné kalendáře Libora Jenky:

jen
50,- Kč !!!

Z činnosti infocentra:
Veletrh cestovního ruchu
GO REGIONTOUR 2009 Brno
15. -18.1.2009
Tradičního středoevropského veletrhu cestovního
ruchu se zúčastnilo 1270 vystavovatelů ze 31 zemí.
Zvýšil se mezinárodní kredit veletrhů, když o 33 %
vzrostla účast vystavovatelů z okolních zemí. Výrazně se
zvýšil také zájem zahraničních návštěvníků, kterých se v
prvních třech dnech na pokladnách zaregistrovalo 2258
(v roce 2008 za čtyři dny 1030).

Radka Vlachová

Pellyho domy
Úterý 10. 2. 2009 od 17 hod
Pellyho domy, učebna č. 306

VÝZNAM ZELENÝCH POTRAVIN
PRO NAŠE ZDRAVÍ
Přednáší Miroslav Cink
délka trvání cca 2 hod

Sobota 21. 2. 2009 od 14 hod
Sál Pellyho domů

DĚTSKÝ KARNEVAL s Divadlem Pohádka
Divadlo Pohádka Praha

Veletrh REGIONTOUR opětovně představil turistickou
nabídku všech krajů České republiky, tuzemských regionů,
měst, incomingových agentur a ve zvýšeném počtu i regionů
z okolních zemí. Poprvé se stal skutečně „československým“
veletrhem, když prezentoval nabídku všech slovenských
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DISKOTÉKA, SOUTĚŽE, POHÁDKA
Zábavný pořad, ve kterém bude o
účastníky postaráno
formou aktivní zábavy. Variabilní
program plný soutěží (dovedností,
sportovní,
taneční,
pěvecké,
výtvarné),
her
s pohádkovým
představením, zkrátka s doslova
„nabitým“ programem, při kterém
se děti rozhodně nebudou nudit.
Masky vítány!
Vstupné: děti 40 Kč, dospělí 50 Kč

Počítačové kurzy

Přihlášky a bližší informace na www.policko.cz nebo v
Infocentru: Masarykovo nám. 75, Police nad Metují, tel.
491 421 501

Společnost POE EDUCO, spol. s r. o. a CKV Pellyho domy
Police n. Metují pro Vás připravili dva odpolední PC kurzy.

Kurzovné se hradí vždy zároveň s podáním přihlášky na
počítačový kurz!!

Místo konání: Pellyho domy, Police nad Metují
Moderně vybavená počítačová učebna s interaktivní
tabulí (po připojení datového projektoru se na ploše
tabule zcela
reálně
zobrazí
obrazovka
počítače.
Rukou, ukazovátkem či tužkou lze ovládat PC, vyhledávat a
zobrazovat informace z Internetu apod.) Kurz vede zkušená
lektorka.

Další akce
Zápis do TANEČNÍCH pro mládež na rok
2009
Kurz zahrnuje 14 lekcí a bude probíhat vždy v
sobotu, zahájení 5. září v 19,00 hod.
Kurzovné se platí při přihlášení do kurzu: jednotlivci Kč
1 300, pár Kč 2 300 (podmínkou je jednorázová úhrada za
oba účastníky).
Přihlášky jsou k dispozici v Infocentru nebo na
www.policko.cz
******

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
sál Pellyho domů, přednášky začínají v 14.30 hod:

25. 2. - Olga Castiellová-Hostovská, PhDr. Václav Sádlo
Egon Hostovský
4. 3. - PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
… je i socioložka

1/ Základy práce s počítačem a Internet
24 vyučovacích hodin, termín: úterý a čtvrtky, vždy
15.30 – 18.30 hod.
út 24. 2., čt 26. 2., út 3. 3., čt 5. 3., út. 10. 3. a čt
12. 3. Kurzovné: Kč 1 200,- vč. studijní příručky.
Kurz je určen pro začínající uživatele osobních počítačů,
pracujících pod operačním systémem Microsoft Windows.
Účastníci se prakticky seznámí se základy práce s
počítačem a se základními pojmy z oblasti výpočetní
techniky. Kurz je určen také pro uživatele, kteří se chtějí
naučit využívat základní internetové služby v praxi.
Nejsou vyžadovány žádné vstupní znalosti o
počítačích.

Vstupné pro veřejnost: Kč 40,- / přednáška
Více informací na www.policko.cz

Připravujeme na BŘEZEN
Úterý 17. 3. 2009 v 19 hod
Sál Pellyho domů

Křižovatky osudů

Hlavní témata kurzu: něco málo ze základních pojmů
osobního počítače, spouštění programů, práce s nápovědou,
práce se soubory, programy, příslušenství, průzkumník,
organizace ukládání dat, ovládací panely, hlavní panel,
orientace v síti Internet, internetový prohlížeč, vyhledávání
informací na Internetu.
******

2/ Texty v programu MS Word
snadno a hravě

16 vyučovacích hodin, termín: úterý a čtvrtky, vždy
15.30 – 18.30 hod
út 17. 3., čt 19. 3., út 24. 3., čt 26. 3. 2009
Kurzovné:
Kč
950,vč.
studijní
příručky.
Kurz je určen pro uživatele, kteří si potřebují rychle osvojit
práci s textem v prostředí programu Microsoft WORD. Na
praktických příkladech se účastníci kurzu naučí vkládat
text, upravovat jej a přidávat grafické doplňky.
Jsou požadovány základní uživatelské znalosti MS Windows
a práce s počítačem.
Hlavní témata kurzu: Nastavme si efektivní pracovní
prostředí, Vytvořme první dokument a upravme jeho
vzhled, Naučme se kopírovat a přesouvat data, Vyhledejme
potřebné informace a dále je zpracujme, Vytvořme si
textovou tabulku a naplňme ji daty, Přidejme do
dokumentu grafické objekty a zvláštní textové efekty,
Naučme se vytisknout dokument.

Recitál uvádí autorské šansonové seskupení
„6 Na Chodníku“. Více na www.6nachodníku.cz
Vstupné: 80 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru.

Výstavy v regionu
GALERIE PEKO, Náchod (do 28.2)
Proměny. Výstava devíti členů Fotoklubu Náchod.
Každý z autorů zachycuje proměnu svým svérázným
způsobem, nabízí divakovi subjektivní pohledy na změny a
stálosti světa.
STARÁ RADNICE v BROUMOVĚ (do 28.2)
Kamenné mezníky broumovského kláštera, aneb
putování po hraničních stezkách Broumovska. Polické
skautské středisko Skaláci a město Broumov pořádají
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„pokračování“ výstavy, která minulý měsíc probíhala
v Polici nad Metují v Pellyho domech. Fotografie
„hraničních kamenů“ broumovského opatství dokumentující
sílu a rozmach opatství, jenž ovlivňovalo život obyvatel
celého okolí.
Martina Váňová a Pavel Frydrych

Exkurze do Hvězdárny
Ve čtvrtek 8.ledna 2009 jsme společně s kamarády ze
třetích tříd ze školy v Polici nad Metují navštívili Hvězdárnu
v Hradci Králové.
V rámci výuky se pro žáky třetího ročníku pořádají
exkurze do hvězdárny. Žáci zde mají možnost se poprvé
seznámit se zařízením tohoto pracoviště, vyslechnout si
první zajímavé informace od odborných pracovníků, zeptat
se na všechny zvídavé otázky.
Pro naši exkurzi jsme volili hvězdárnu v Hradci Králové.
Nejprve jsme si prohlédli vstupní halu. Již zde bylo k vidění
mnoho zajímavého. Mimo vesmírných fotografií děti nejvíce
zaujala váha na zjišťování hmotnosti na měsíci, Slunci,
Zemi a v beztížném stavu.

Jaroslav Cita

Z Polické mateřinky

Společně s novým rokem jsme v naší mateřince přivítali
novou paní učitelku, slečnu Míšu Ficencovou, která posílila
naše řady po odchodu p. uč. Lenky Hornychové do důchodu.
Slečna Ficencová pracuje ve třídě Berušek a my věříme, že
se jí u nás bude líbit.
V únoru bude zahájen kurz plavání pro předškoláky, což
znamená, že se každý týden pojedou do Náchoda do
plaveckého bazénu učit, jak se nebát vody.
Pro rodiče předškoláků se konala přednáška pí Ivy
Řehákové na téma „školní zralost“.
Bohužel nás nemile překvapila malá účast rodičů,
ačkoliv si myslíme, že toto téma je hlavně v době zápisu do
ZŠ velmi aktuální.
21. a 28.1.2009 se třídy Berušek a Kopretin vypravily u
příležitosti Týdne knihy do knihovny. Připravený program se
dětem velmi líbil, zaujalo je prostředí i vlastní činnost
s knížkami, za což patří velký dík pí H. Jenkové, která celý
program připravila.
26.1.2009 navštívila třídy Zvonečků a Sluníček pí
Škopová, zdravotní sestra z týmu záchranné služby. Dětem
přístroje
používané
v záchrance
ukázala
některé
(defibrilátor, měřič tlaku, nafukovací dlahy na zlomeniny
apod.). Předvedla, jak všechno funguje a nakonec každý
dostal na památku malou injekční stříkačku. Paní Škopové
děkujeme a přejeme spoustu zachráněných.
Dále děkujeme paní Štanclové za sponzorský dar 1500,Kč na nákup hraček pro děti, a dále panu Obstovi za
pravidelný odvoz plastových víček. Bohužel, situace se
sběrem druhotných surovin je horší a horší, výkupny nemají
o plastová víčka zájem, a proto jsme nuceni sběr víček
tímto ukončit. Je to velká škoda, protože se většina rodičů
a dětí do této akce zapojila.
Od ledna si mají možnost případní zájemci, které
zajímá tématická náplň veškeré naší práce, prostudovat
školní vzdělávací program na našich webových stránkách:
www.meupolice.cz v sekci „školství“.
Těšíme se s Vámi nashledanou zase za měsíc.
Kolektiv učitelek MŠ
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Pak jsme se podívali do kinosálu. Zde jsme vyslechli
přednášku o naší sluneční soustavě a viděli modely všech
jejich planet. Vše bylo doplňováno zajímavými fotografiemi
z vesmíru. Následoval kreslený film "Kráva na měsíci", při
kterém jsme se velmi pobavili. Dále jsme ještě viděli
hvězdnou oblohu, na které byla zvýrazněna jednotlivá
souhvězdí. To byla příprava pro návštěvu v planetáriu, kam
vedly naše další kroky. V rychlém sledu jsme si prohlédli
noční oblohu během celého roku.

Pak jsme se šli podívat k dalekohledu a mohli si
prohlédnout kopuli, v které je umístěn. Škoda, že byla
zamračená obloha a my nemohli v praxi vidět pozorování.
V další místnosti nás zaujal funkční model trolejbusu. Zde
jsme také viděli model, na kterém jsme si ukázali střídání
dne a noci i ročních období.
Po skončení exkurze ve hvězdárně jsme se s dětmi
přesunuli do Obřího akvária. Tady se děti seznámily s
klimatem v tropických oblastech a pak viděly asi 40 druhů
ryb. Vše bylo doplněno velmi zajímavým výkladem.
Abychom úplně využili cesty, kterou jsme do Hradce vážili,
naší poslední návštěvou byla Základní škola v Lipkách. Mladí

přírodovědci zde mají nádherná terária. Ta jsou přístupná
veřejnosti. My tu viděli myši, hady, křeky, morčata, krysy,
želvy, ale i velmi krásné a zajímavé opičky.
Celá exkurze se nám velmi líbila a věříme, že si z ní děti
budou hodně věcí dlouho pamatovat.
Marie Vaisarová

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Dohořely prskavky a svíčky na vánočních stromcích,
prázdné lahve od silvestrovského šampaňského zmizely
v příslušných „skleněných“ kontejnerech, Tři králové
dokoledovali a nastal opět pravidelný rytmus pracovního i
školního života. Rovněž Polická univerzita volného času
zahájila svůj, již devátý ročník a tak společenský sál
Pellyho domů přivítal ve středu 28. ledna nejen posluchače
PUVČ, ale také hosty ze Základní umělecké školy a lektorku
první přednášky, posluchačům z dřívějších akcí již dobře
známou, Mgr. Lydii Bašteckou, ředitelku Okresního archivu
v Náchodě. Téma první lekce neslo název Ohlédnutí za
osudovými osmičkami – 20. století.
Po úvodních slovech paní starostky Mgr. Seidlmanové,
uvedl ředitel ZUŠ pan Lubor Bořek dva mladé muzikanty,
bratry Jana a Tomáše Pavlovy, kteří na svých nástrojích –
trubce a baskřídlovce - posluchačům vstup do nového
školního roku čtyřmi drobnými skladbami osladili (inu, jsme
v Evropě). Ti jim zase na oplátku svým potleskem nejen
poděkovali, ale popřáli současně i hodně úspěchů v
letošních hudebních soutěžích.
Poté se již ujala slova Mgr. Baštecká. I když se
přednáška měla zabývat „osmičkovými“ letopočty minulého
století, přece jen se v úvodu přednášející vrátila do století
předcházejícího, konkrétně do roku 1848, který měl na
další vývoj v českých zemích značný vliv. Dne 15. března
tohoto roku v osm hodin večer vstoupil do Stavovského
divadla, kde právě probíhalo představení, nejvyšší purkrabí,
hrabě Rudolf Stadion a oznámil přítomným, že Jeho
Veličenstvo císař přislíbil všem svým národům konstituci.
Toto prohlášení bylo v zemi přijato s velkým ohlasem.
Z nadšení, ale i z obav, aby se situace případně nevymkla
z rukou, začaly se po celé zemi zřizovat na ochranu svobody
a majetku občanské gardy. Jejich činnost byla do jisté míry
spíše formální, zaměřená na vnější efekt, pořizování
uniforem, praporů, výzbroje, apod. Přesto však byly tyto
gardy určitým projevem vlastenectví, vyjádřením touhy po
samostatném státě. V důsledku dalšího vývoje událostí, po
abdikaci císaře Ferdinanda Dobrotivého a nástupu mladého
císaře Františka Josefa I., který již v roce následujícím
vydává oktrojovanou, tj. vnucenou ústavu, jsou tyto gardy
v roce 1850 rozpuštěny a velké naděje národa na svobodné
uspořádání státu se pomalu rozplývají.
Dalším letopočtem, kterým se Mgr. Baštecká ve své
přednášce zabývala byl rok 1918, rok ukončení války a rok
vzniku samostatné Československé republiky. Ta byla
slavnostně vyhlášena 28. října, bezprostředně po tom, co
rakousko – uherský ministr zahraničí Andrássy poslal
presidentu USA Wilsonovi nótu, ve které oznámil, že
Rakousko – Uhersko přistupuje na podmínky ukončení války.
Přednášející také upozornila na to, že většina oslav
v republice probíhala ve skutečnosti nikoliv 28. října, jak se
většinou traduje, ale později. Stejně jako v případě roku
1848 i zde uvedla řadu ukázek z dobových dokladů o tom,
jak tyto události probíhaly v našem regionu, či přímo
v Polici nad Metují (zde se nadšené oslavy konaly 29. října),
Bezděkově apod.
Podrobněji se zabývala ještě rokem 1938, především
událostmi před uzavřením Mnichovské dohody. Velkou
událostí byla v létě tohoto roku Krajinská výstava 38
Náchod, kde byly prezentovány jednotlivé obce regionu,
jejich významné osobnosti a úspěchy v oblasti průmyslu,

hospodářství, kultury apod. V průmyslové části Polici např.
reprezentovaly výrobky textilního průmyslu, likéry z Pellyho
továrny, Truhlářova keramika nebo bytové textilie firmy
Geisler z Pěkova, v části kulturní pak expozice o polickém
rodákovi, violoncellistovi Hanuši Wihanovi. Samozřejmě
došla řada i na samotnou Mnichovskou dohodu a její
důsledky. Vzhledem k tomu, že další „osmičkové“ letopočty
většina účastníků zažívala na vlastní kůži, byly roky 1948
(znárodňování,
kolektivizace,
pronásledování
lidí,
emigrace), 1968 (Pražské jaro, „internacionální pomoc
spojenců“, normalizace, další vlna emigrace) a rok 1988,
který tzv. Palachovým týdnem vlastně nastartoval rok 1989
se „sametovou revolucí“, zmíněny již stručněji.
Co dodat na závěr? Snad jen to, že Mgr. Baštecká, jako
již několikrát před tím, svým poutavým vyprávěním
posluchače jistě zaujala, zvláště pasážemi týkajícími se
našeho regionu, či přímo obce a nelze než vyslovit jí za tuto
přednášku velké poděkování s nadějí, že mezi nás opět se
zajímavým tématem brzy zavítá.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Archi piccoli opět vyhrál
rozhlasovou soutěž Concerto
Bohemia
Studentský orchestr Základní
umělecké školy v Polici nad
Metují v roce 2008 opět vyhrál
rozhlasovou soutěž Concerto
Bohemia a mohli jsme jej slyšet
a vidět v přímém přenosu
z přehlídky
vítězů,
který
z pražského
Žofína
zprostředkovala Česká televize a Český rozhlas.
Archi piccoli – „Malé smyčce“ založil v roce 1998 na ZUŠ
v Polici nad Metují Ladislav Michal jako výběrové těleso
úspěšných žáků a sólových hráčů, kterým v té době bylo 7 –
9 let. Po něm převzala taktovku jeho manželka Michaela
Michalová. Pan učitel Michal však pro orchestr připravuje
malé hráče i nadále.
„Malé smyčce“ vyrostly, ale původní název si studentský
komorní orchestr ponechal. Dnes řada z nich již studuje na
konzervatořích a vysokých školách nejen po celé České
republice, ale i v USA, jako například Anna Skálová,
houslistka, která studuje na Univerzity of Michigan a získala
též stipendium v New York String Orchestra 2007 a
vystupovala na koncertech v Carnegie Hall.
Do orchestru přicházejí noví mladí hráči, takže jejich
věkový průměr se pohybuje kolem 12 let. Sólisté orchestru
jsou vítězi řady našich i mezinárodních prestižních soutěží u
nás i v zahraničí a opakovaně se stali stipendisty nejstarší a
nejslavnější letní hudební školy na světě Meadowmount
school of Music ve státě New York (Matouš a Šimon
Michalovi) a International Music Academy Pilsen
(A. Skálová). Orchestr vystupoval na koncertech v USA,
Itálii, Polsku a Dánsku, naposledy absolvoval v roce 2007 na
podzim úspěšné koncertní turné po Novém Mexiku.
17. února 2009 v 19 hodin máme možnost slyšet „Malé
smyčce“ v Městském divadle Dr. Josefa Čízka – v Beránku –
na koncertě abonentního cyklu Komorní hudby v Náchodě.
Program:
A. Vivaldi - L´Estro Armonico, Op. 3, Concerto No. 2
g-moll pro 2 housle, violoncello a orchestr
L. Janáček - Suita pro smyčce
G. Holst St. Pauli suite pro smyčce
J. S. Bach - Koncert d-moll pro 2 housle a orchestr
Sólisty koncertu jsou Matouš a Šimon Michalové, Hana
Stejskalová, Markéta Nádvorníková (housle), Tomáš Hejzlar
(violoncello).
Komorní hudba Náchod
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STATISTIKA
K 31.1.2009 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4268 obyvatel.

JUBILEA

=========

V lednu 2009 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Anežka Schirlová
pan Josef Grätz
80 let
paní Blanka Šťastná
pan Jan Zochr
85 let
paní Milada Jenková

CHKO. Při listování 64 stranami Rádce se dozví základní
informace o tématech jako cross-compliance, zalesňování,
pozemkové úpravy, prodej ze dvora, NATURA 2000, stavba
a rekonstrukce domu na území CHKO a další. Brožura je
přehledně členěna do 30 samostatných kapitol obsahujících
vždy shrnutí problematiky a popis praktického řešení
problému. Většina témat je odlehčena úvodními komixy,
nepostrádajícími nadsázku. Důležitou součástí
každé
kapitoly jsou užitečné odkazy na další zdroje informací,
kontakty na příslušné úřady a přehled legislativy.
Pracovníci Správy věří, že brožura bude užitečným a
skutečně praktickým návodem, který usnadní občanům
Broumovska orientaci v legislativní spleti a zároveň přispěje
k pochopení ochranářských opatření. Tiskovina je zdarma
k dispozici na Správě CHKO Broumovsko nebo v elektronické
podobě na jejích webových stránkách.

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.

Správa CHKO Broumovsko

SŇATKY = = = = = = = ===

Seniorské aktuality >>>

V lednu jsme oddávali jen jednou, a to 17.1. pár si
nepřeje zveřejnění.

21 dní v novém roce máme za sebou a byly dost pestré,
to nic nemění na tom, že Senior klub Ostaš měl první
letošní setkání. Předsedkyně pí H. Pivoňková popřála jen to
dobré v roce 2009 a hospodářka pí J. Němečková měla
finanční starosti - cinkaly a šustily korunky do pokladny a
razítko se potilo. Začátek čehosi nového je bilancování,
příjmy, výdaje a příspěvky, abychom mohli i letos
podniknout výlety a další bohulibé činnosti. Město nám
každoročně přispívá, za což jsme vděčni, přidal se i
provozovatel atrakcí v Kvíčerově pan Janeček. Děkujeme.
Paní ředitelka knihovny pí V. Plachtová nabídla opět kurz
na počítači pro seniory. Obdivuji její svatou trpělivost
absolvovat bez úhony tuto „KALVARII“. Místopředsedkyně pí
I. Richterová nás zahltila mnoha kulturními akcemi i
pozváním na PLES. Když senioři mají tak „málo“ času, ale
nezklamou, přijdou. Paní starostka nás seznámila
s přednáškou ze smutné historie národa HOLOCAUST,
výstavka, dokument pí Olgy Somerové a přednáška PhDr.
Zlatice Zudové – Leškové s názvem „Židé v boji a odboji“
vše v Pellyho domech v lednu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

======

V sobotu 31.1.2009 jsme přivítali letošní první várku „jedenáctku“ ještě loňských miminek.
DAVID
TADEÁŠ
ELIŠKA
TOMÁŠ
VOJTĚCH
BARBARA

KLIKAR
CITA
MARKOVÁ
PAZDERA
ŠENK
NOVOTNÁ

VÁCLAV
ONDŘEJ
PETR
MATĚJ
HUBERT

MAIXNER
NĚMEČEK
ŠNEJD
ŠENK
HRONEK

Dagmar Hambálková, matrikářka

Praktický rádce pro hospodaření v
CHKO Broumovsko
Nejen
pro
zemědělce,
ale
pro
všechny,
kdo
nějak
nakládají
s krajinou
Broumovska, připravila
Správa
CHKO
Broumovsko
ve
spolupráci s Institutem
aplikované
ekologie
Daphne ČR z Českých
Budějovic „Praktického
rádce pro hospodaření
v CHKO Broumovsko“.
Po otevření brožury
čtenáři nejprve vypadne
do klína volně vložené
schéma s přehledem
dotací dostupných pro
zemědělce na území
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Nejen smutné události provází člověka životem. Jsou i
radosti a o tu dnešní se postarala opět naše pí starostka,
když přivedla milé sympatické hosty – milovníky vody. Kdo
to byl? Paní Dana Zbořilová, žena, která pokořila kanál LA

MANCHE 14.8.2001 – 46 km v čase 11 hodin 56 sec. Otužilec
p. Petr Kocián a pí Radka Jirmanová ml., z níž roste díky
jemu další, koho studená voda těší a zároveň prospívá
zdravíčku. Film o přípravě, startu i cíli této plavby kanálem
LA MANCHE byl úžasný zejména pro nás rádoby také
„plavce“ stylu „paní radová“ – klasická prsa s hlavou hrdě
vztyčenou nad hladinou, aby nevzal účes za své. Nadlidský,
obdivuhodný výkon ženy, která si laťku dala příliš vysoko,
ale svůj životní sen, díky píli, silné vůli zvládla a překonala
tak sama sebe. Věřte, ve chvíli, kdy do cíle zbývalo už
jenom těch „pár“ a doprovodná loď, kterou zdobila naše
vlajka proplouvala, nejednomu tekly slzy dojetí. Vždyť my
jsme suchozemci křtění Vltavou a Metují...
Potlesk utichl až ve chvíli, kdy se mikrofonu ujal pan
Kocián, aby nás zasvětil do tajů a všeho kolem tohoto
sportu ve kterém je evidován i 96-ti letý pan doktor!
Zábavné i poutavé vyprávění. Poslední slovo měla Radka
Jirmanová a tak jsme se dozvěděli i v besedě vše, co nás
zajímá.
Voda je živel i životabudič a tak je dost pravděpodobné,
že se někdo ocitne ve šlépějích dnešních hostů. Mně
nezbývá než vzdát hold všem, kteří dokázali překonat
zdánlivě nepřekonatelné. Vytrvali a zdobí je pokora a
skromnost!
Předávám jednu užitečnou radu, protože je období
VODNÁŘE. Nebuďte jako leklé ryby, ani LÍNI a začněte něco
pro svoji fyzičku dělat. Já se zatím podívám do ledničky.
Něčím se začít musí...
Kde nás najdete?
www.police.cz záložka, sport a volný čas
Hana Krejčová

Filatelistický kroužek informuje>
České předsednictví Evropské unie
Po Francii předsedáme půl roku Evropské unii, po nás
bude následovat Švédsko. Předsednictví přináší velmi
vysoké nároky na mnohostrannou organizační práci,
zejména při jednáních o legislativních a politických
rozhodnutích. Závažnost předsednictví naší republiky je
zdůrazněna vydáním příležitostné poštovní známky.
Motivem jsou oficiální znaky názvů členských států EU.
V záhlaví známky je logo českého předsednictví naší země
EU 2009.CZ. Autorem je Tomáš Pakosta.

Mykologické okénko >>>
Ke kořenům naší mykologie
Jan BEZDĚK
Nar. 16. 5. V Soběslavi, zemřel 9. 3 1915 v Praze ve
věku 57 let. Učitel v Hněvkovicích u Havlíčkova Brodu a
posléze v Polici nad Metují, člen Francouzské mykologické
společnosti.
První český popularizátor mykologie a praktického
houbařství u nás (ještě před F. Smotlachou). Pořádal
mykologické kurzy a exkurze, často končících v hostincích
s ukázkami přípravy hub k jídlu. Snad i vzhledem k smrtelné
nemoci a poměrně krátkému životu málo publikoval. Napsal
knihu „Houby jedlé a jim podobné jedovaté“ (1901),
doprovázenou pěkným barevným „ Atlasem hub“ malíře
Václava Luňáčka, který houby výstižně namaloval. Druhou
Bezděkovou knihou je „Zužitkování hub“ (1905) a třetí „
Kritické studium mykologických publikací dr. J. Macků
(1917), kterou po Bezděkově smrti vydal jeho syn Miloslav.
V této knize uvádí Bezděk na správnou míru mykologické
chyby a omyly dr. Macků v jeho prvním vydání knížky Český
houbař z roku 1913. Žádné Bezděkovy usušené sběry hub se
nedochovaly - Bezděk také nepopsal žádný nový druh houby
a k jeho poctě byly pojmenovány dva druhy, Collybia
bezdekii Velen. a Tricholoma bezdekii Velen (oba 1920).
Vyňato z Mykologického sborníku 3/2008
Houbový bramborák
Tento recept mi poradil jeden občan z Police, který má
velice zajímavé nápady z oblasti kulinaření.
Já „obyčejný“ bramborák nejím, ale toto chutná
opravdu znamenitě. V těchto mrazivých zimních měsících
to má jediný háček – musíte mít doma zamražené houby a
to jakékoli, od hřibovitých přes holubinky a ryzce až
k václavkám.
750 g hub, 1 velká cibule, 1 kg brambor, majoránka, 200
g hl. mouky, máslo, 1 vajíčko, sůl, 1 větší palička česneku,
pepř
Houby podusíme trochu osolené na trošce másla až doté
doby než se vlastní šťáva vyvaří. Mezitím si nastrouháme
brambory, zasypeme moukou, přidáme vajíčko a ostatní
přísady. Do této směsi zamícháme podušené houby,
důkladně promícháme a můžeme přidat i na kostičky
nakrájený měkký salám, což záleží na chuťových buňkách
každého kulináře. Lžící děláme placičky, které smažíme na
mírném ohni z obou stran dozlatova. Dobrou chuť!
Zdeňka Fatková

Astronomický klub
Police nad Metují
Tradice české známkové tvorby
v tomto roce připomíná známka
Děvčátko s koláčem, která vyšla v r.
1960 v emisi 15. Výročí osvobození
Československa. Známka dle návrhu A.
Podzemné vyryl rytec J. Švengsbír a
nově rytecky upravil B. Housa. Anna
Podzemná 1909 – 1996 česká malířka a
grafička, dcera V. Suchardy, studovala
na Umělecko–průmyslové škole v Praze
u prof. A. Hofbauera, u Maxe
Švabinského na Akademii výtvarných
umění, ale i v Paříži na slavné
Académie Julien.
Za filatelistický kroužek
Stanislav Plachta

VENUŠE

Nejnápadnějším objektem na únorové obloze je
v letošním roce planeta Venuše. Můžeme ji vidět večer 33°
vysoko nad jihozápadním obzorem. V polovině února zapadá
Venuše po 21. hodině a podmínky pro její pozorování jsou
velmi příznivé. 19. února dosáhne největší jasnosti: -4,2
magnitudy.
Venuše je jasnější než hvězda Sirius v souhvězdí
Velkého psa. (Sirius je v polovině února o půlnoci
pozorovatelný přesně nad jižním obzorem). Venuše stejně
jako ostatní planety a tělesa Sluneční soustavy svítí
odraženým slunečním světlem. Venuše je po Slunci a Měsíci
nejjasnějším objektem na obloze vůbec. Předměty
osvětlené Venuší vrhají dokonce zřetelné stíny! Můžeme se
o tom sami přesvědčit. K pozorování si ovšem musíme
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vyhledat místo bez umělého (veřejného) osvětlení, které by
náš experiment rušilo.
Pokud se na Venuši podíváme dalekohledem s minimálně
20-ti násobným zvětšením, uvidíme ji nyní jako úzký srpek.
Venuše podobně jako náš Měsíc střídá fáze. Objevitelem
fází Venuše je známý hvězdář Galileo Galilei *15.2.1564
+8.1.1642. Střídání fází Venuše je způsobeno pohybem
planety kolem Slunce a skutečností, že je Venuše vnitřní
planeta. To znamená, že její oběžná dráha kolem Slunce
leží uvnitř oběžné dráhy naší Země.
Pozorování planety Venuše a s ní spojených úkazů bývá
oblíbeným programem amatérských hvězdářů.
18. června 2007 jsme s částečným úspěchem pozorovali
zákryt Venuše Měsícem, který probíhal na denní obloze.
Venuše byla velmi dobře vidět i bez dalekohledu (viz PM
7/2007). Loňský zákryt nastal 1. prosince, ale pro velkou
oblačnost jsme viděli pouze těsné přiblížení obou těles.
8. června 2004 jsme pozorovali velmi vzácný a
očekávaný úkaz: tranzit (přechod) Venuše před Sluncem.
Další tranzit nastane 6. června 2012. Doufejme, že nás jako
obvykle nezradí počasí!
Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

18. února ve 13 hodin 45 minut vstupuje do
znamení Ryb,
den se prodlouží o 1 hodinu a 36 minut,
3. v první čtvrti, 9. v úplňku, 16. v poslední
čtvrti, 25. v novu,
na začátku února ráno velmi nízko nad
jihovýchodním obzorem (7,5°),
večer vysoko nad jihozápadním obzorem,
není pozorovatelný,
není pozorovatelný,
pozorovatelný po celou noc v souhvězdí Lva,
není pozorovatelný,
není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Tříkrálová sbírka 2009
V našem okolí již podeváté vyšly
skupinky Tří králů koledovat do ulic a
domácností. S dětskými koledníky jde vždy
plnoletý doprovod vybavený pověřenímprůkazem od Charity a zapečetěnou
pokladničkou. Snažíme se posílat vždy stejné, nejlépe
místní koledníky, které znáte a máte tak jistotu, že peníze
doputují na účet Charity. Možná i díky této skutečnosti jste
letos sami odhalili falešnou skupinku žen, která zavítala i
do našich míst (co víme do Žďáru a Pěkova). Vaše
vnímavost nás těší a děkujeme za ni.
Letošní mrazivé počasí skupinky králů opravdu prověřilo,
přesto všichni ve zdraví přežili a po rozpečetění na
úřadech byly napočítány částky:

P o lic e n a d M e tu jí
S u c h ý D ů l a S la v n ý
M a c h o v, S rb s ká
B e z d ě k o v n a d M e tu jí
P ěkov a H ony
Ž ď á r n a d M e tu jí
B u k o v ic e
C e lk e m

49
10
23
12
5
9
8
119

5 3 6 ,0 0
1 5 2 ,5 0
6 6 5 ,0 0
0 6 7 ,5 0
6 9 5 ,5 0
9 2 6 ,0 0
7 0 7 ,0 0
7 4 9 ,5 0

Výtěžek sbírky bude použit na pomoc a podporu aktivit
pro starší, osamocené a nemocné lidi, na podporu práce s
mládeží, pomoc potřebným a rodinám v nouzi, na národní a
zahraniční humanitární pomoc a na projekty farních Charit
v oblasti sbírky.
Oblast ( řazeno podle abecedy )

Výtěžek

Počet skupinek

Průměr na
skupinku v Kč

Bezděkov
Broumov a okolí
Česká Čermná
Česká Skalice, Velký Třebešov
Hořičky a okolí
Hronov a okolí
Machov
Meziměstí a okolí
Náchod a okolí
Nový Hrádek a okolí
Police nad Metují a okolí
Suchý Důl
Teplice nad Metují a okolí
Velké Poříčí
Vernéřovice

12 067,50 Kč
60 530,00 Kč
9 721,00 Kč
38 214,50 Kč
27 871,00 Kč
106 109,00 Kč
23 665,00 Kč
23 598,00 Kč
145 234,00 Kč
29 222,00 Kč
73 864,50 Kč
10 152,50 Kč
36 223,50 Kč
27 358,00 Kč
5 943,00 Kč

4
11
3
7
5
16
4
7
32
8
10
2
12
5
3

3 016,88
5 502,73
3 240,33
5 459,21
5 574,20
6 631,81
5 916,25
3 371,14
4 538,56
3 652,75
7 386,45
5 076,25
3 018,63
5 471,60
1 981,00

Celkem za oblast FCH Náchod

629 773,50 Kč

129

4 881,97

Farní charita Náchod Vám tímto velice děkuje za
podporu a účast na takto významné akci.
Mgr. Kateřina Nekvindová, asistent pro místní sbírku

My Tři králové jdeme k Vám,
štěstí, zdraví, vynšujem Vám...
Tak tuto písničku mohli slyšet na Záměstí všechny
lidičky, kteří byli 9. ledna 2009 na večír doma.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

V částce za Polici je započítáno i 387 Kč z knihkupectví
a 2624 Kč z Radešova. Přesto, že se v poslední době
skloňuje slovo finanční krize, je součet celého policka o
7880,50 Kč vyšší než vloni!! Chtěli bychom vyjádřit velké
poděkování všem Vám, štědrým dárcům, že Vám nouze
potřebných není lhostejná. Také Vaše vstřícnost a ochota je
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koledníkům posilou na jejich cestě, stejně jako těm
menším nějaká ta dobrůtka v košíku. Dík patří i skautům a
dalším koledníkům, kteří nezištně vycházejí do ulic ve
snaze pomoci. Mnohokráte děkujeme všem.

S Martinou Macounovou a kasičkou, kam mohli lidé
přispívat, vyšli do sychravé setmělé ulice i Tři králové. A
vůbec jim nebyla zima, protože věděli, že dělají dobrý

skutek. A všude kde zazpívali, napsali svěcenou křídou na
dveře K + M + B 2009. Zažili i srandu, když jeden Král při
každém kroku pořád zvonil zvonečkem a ostatní se ptali:
„Proč stále zvoníš?“ A Král odpověděl: „Já musím, protože
mám zvoneček přivázaný mezi nohama“. Při loučení se
dohodli, že i příští rok vyrazí do ulic. A kdo? Míša Macoun,
Anička a Honzík Steinerovi.
A já jen doufám, že svůj slib dodrží, protože já jsem
svůj slib dodržela.
Maxovka

MAMINA >>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Jak se nakupuje s dětmi
Příběh první - láhev
Koupila jsem dítěti lahvičku s pitím – nechci podporovat
skrytou reklamu, takže jen podotknu, že bylo oranžové
v plastové lahvi s barevným obalem. Moje tříleté dítě láhev
otevřelo a cca polovinu vypilo. Pak jsme šli do
nejmenovaného obchodu, kde jsem potřebovala vyřešit
nějaké záležitosti. Nic jsme nekoupili a odešli. Po chvíli mě
dítě zatahalo za rukáv a povídá: „Mami, otevřeš mi pití?“
Říkám si, co otravuje, vždyť už má půlku vypitou, ale
vzhledem k tomu, že některé tyto lahve nejdou lehce
otevírat, popadnu ji a s údivem zjistím, že je skutečně
ještě zavřená a kupodivu plná. Začali se mi vařit mozkové
buňky. Prohlížím si pitivo – oranžové pití v plastové lahvi
s barevným obalem. Už už jsem chtěla volat Dr.
Chocholouška, Káprfílda nebo vědce kolem UFO, ale po
další chvíli přemýšlení mi svitlo. Dívám se na nevinný výraz
svého andílka a opatrně se ptám: „Verunko, kdepak jsi
vzala tu lahvičku?“ Nic. „To přece není to tvoje pitíčko,
kdepak máš to svoje?“ No, trochu to zkrátím. Nejdříve jsem
to zkoušela po dobrém, když mi byl odpovědí jen
nechápavý výraz, tak jsem lehce přitvrdila a nakonec jsem
s řvoucím dítětem, kterému jsem uzmula nové pití od
žíznivých úst, upalovala zpátky do inkriminovaného
obchodu. Ona totiž ta moje princezna uznala, že už má
vypito dost a že také ochutná ještě něco dalšího a tak si
prostě tu původní láhev s polovičním obsahem vyměnila za
plnou – jistě pro ni zajímavější, však tam také byla navíc
samolepka.
Největší obavu jsem měla z toho, zdali tam ta původní
lahvička ještě je a již se nenese v něčí tašce k domovu. Ale
byla tam, pěkně zařazená v tom správném okénku mezi
ostatními svého druhu. Kdybych nebyla tak vytočená,
možná bych se i pyšně zaradovala - mé dítě totiž určilo
správně i řadu dle obsahu – oranžová k oranžovým. Potupně
jsem se přiznala, zaplatila a uháněla pryč. Smích personálu
jsme slyšela ještě dlouho znít v uších.
Vyprávěla jsem tuto svoji nově nabitou zkušenost
maminkám v MC a doma a hned se mi sešly další a další
příběhy, ze kterých vybírám tyto dva:

Příběh druhý – kobliha
„Byla jsem se svým dítětem nakupovat v nejmenovaném
obchodě. Pokoušela jsem se dostat do igelitového pytlíku a
nabrat nějaké to pečivo k večeři. Dost jsem spěchala, bylo
po druhé hodině, všude plno lidí a za mnou se již začínala
tvořit fronta dalších rohlíků chtivých občanů. Rychle jsem
dokončila své počínání a otočila se, abych v davu nalezla
své dítko. Pohled, který se mi naskytl vyděsil nejen mě, ale
nejspíš již hodnou chvíli děsil i přihlížející. Můj miláček stál
u oddělení s koblihami. Vždy si jednu vybral, pečlivě olízal
vrchní vrstvu cukru a zase ji hezky vrátil mezi ostatní
moučníky. Kolem dítěte se vytvořil smějící kroužek
spoluobčanů, kvůli kterým jsem nemohla jinak, než všechny
znetvořené koblížky naházet do pytlíku a s červeným
obličejem se prodrat davem k pokladně.“ Autorka tohoto

příběhu podotýká, že by jejím dítětem poznamenané
pečivo odnesla, i kdyby kolem nebyla živá noha, avšak
tento způsob si ještě neměla tu možnost vyzkoušet a prý je
za to ráda.

Příběh třetí – ochrana
Tento příběh je z řad rodinných, budu však nadále
pokračovat v nejmenování osob, takže budeme dvěma
účastníkům říkat anonymně – třeba babička a vnučka.
To si takhle jednou babička vyrazila s vnučkou na nákup.
Babička úspěšně plnila košík vybranými potravinami.
Vnučka byla celou dobu hodná, neobtěžovala a nerušila
babičku svými nároky na různé pochutiny. Proto se babička
rozhodla, že jí za odměnu něco koupí. Toto své rozhodnutí
jí slavnostně oznámila ve frontě k pokladně. Dítě se
zaradovalo, vrhlo se ke stojanu u pokladny a začalo vybírat
tu nejkrásnější a nejlepšejší hračku. Poté ji vhodilo do
košíku a se spokojeným výrazem čekalo na babiččinu
platbu. Prodavačka namarkovala veškeré zboží až na tu
jednu malou krabičku. Nechápavě se podívala na babičku,
pak na Karkulku, promiňte, samozřejmě na vnučku, nechala
jsem se strhnout příběhem. A pak se opatrně zeptala:
„Tohle opravdu chcete?“ Babička – zraku již lehce mdlého –
zaostřila na krabičku, pak na personál a bez dalších okolků
odpověděla: „Jistě.“ Prodavačka se nevzdala: „Opravdu?“
Babička zbystřila smysly, nahnala více krve do mozku, aby
posílila periferní vidění. Nápis na krabičce se jí zjevil, jak
svatý obrázek: „Ty a já – pánská ochrana“ . A na tomto
místě je třeba zmínit, že všechny tři příběhy mají podobný
konec – babička zčervenala, rychle vytrhla krabičku ze
spárů zaměstnankyně obchodu a hodila ji zpět do regálu –
tedy tu krabičku, ne tu prodavačku. Potupně zaplatila a pak
utíkala k domovu – také se řvoucím dítětem, kterému
zaboha nemohla vysvětlit, proč mu nemohla koupit tu
krásnou barevnou krabičku, kterou si vybrala.
Závěrem nutno říct, že příběhy, které jsem vybrala jsou
jakýmsi poučením nejen pro ty, kteří jdou s dítětem
nakupovat, ale také pro běžného občana. Neboť pokud si
občan nedá pozor a nebude obezřetně vybírat jednotlivé
prodávané artikly, může se mu lehce stát, že si domů
přinese poloprázdné lahve s pitím, předžvýkané pečivo či
něco, co by ani doma mít nechtěl.
Vaše Káťa Hlávková

Program na únor
v mateřském centru MaMiNa
Pravidelný dopolední program – od 9.30 – 11.30
- Pondělí – Brumíci – pro rodiče a „již chodící“ děti od 1 – 2
let
- Úterý – Miminkování – pro těhotné a rodiče s
„nechodícími“ dětmi do 1 roku
- Středa – Kapříci – cvičeníčko a výtvarná dílnička pro
rodiče a děti od 2 let
- Čtvrtek – Cvrčci – tanečky a písničky pro rodiče a děti od
2 let
Malý Zvídálek – každý pátek od 9.30 – 11.30
V dubnu plánujeme, stejně jako v loňském roce, opět
otevřít dopolední program, ve kterém budeme společně
s dětmi objevovat svět. Program je určen dětem, které se
chystají od září do školky, bude otevřen každý pátek od
9.30 do 11.30. Děti přijímáme od 9.00 tak, abychom mohly
v 9.30 začít.
Děti (i jejich maminky) si u nás vyzkoušejí, jak zvládnou
pár hodin odloučení, což dětem může velmi usnadnit vstup
do mateřské školky. Každé dopoledne je tématicky
zaměřeno např.: na poznávání vztahů člověka k přírodě,
k věcem, které nás obklopují, se kterými se děti mohou
setkat ve svém každodenním životě – návštěva lékaře,
vztahy v rodině, život zvířat, nákupy atd.
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Program, který je určen dětem bez rodičů, je veden
dvěmi maminkami, které již mají zkušenosti s přípravou
našich pravidelných programů.
Vzhledem k velkému zájmu prosíme rodiče, kteří by
chtěly, aby jejich děti navštěvovaly Malého Zvídálka, aby se
přihlásily do konce března v MC nebo na tel.: 777/903 029.

Doplňkový program
Národní týden manželství – 9. – 15. února
Mateřské centrum MaMiNa se v tomto roce zapojilo
do celostátní kampaně Sítě MC ČR k Národnímu týdnu
manželství.
Síť mateřských center stála u založení tradice
Národního týdne manželství jako jeden z oficiálních
partnerů této kampaně. Kampaň našla v mateřských
centrech velkou odezvu, letošního ročníku se účastní
téměř 50 center na různých místech v republice.
Mateřská centra se zapojují do této kampaně velmi
pestrými nápady.
Klasické programy, jako bývají výstavy svatebních
oznámení či fotografií a přednášky odborníků na téma
manželství, rozšiřují stále více společné akce pro
manžele, jako jsou společné večeře, relaxační večer s
kulečníkem, bowlingem, masáží i perličkovou koupelí,
nebo tvoření pro manžele s názvem Potěšte svůj
protějšek či taneční hodiny pro manžele. Ostatně i
výstavy dostávají stále kreativnější podobu, doplňují je
například svatební zvyky nebo veselé svatební příhody.
Besedy s odborníky rozebírají manželský stav ze
všech možných úhlů pohledu, napovídají o tom názvy
těchto setkání: Manželské vztahy, harmonie, odpuštění,
Manželství a jeho význam pro harmonický vývoj dítěte,
Spokojený pár, Sny, mýty a realita v manželství, Rozdíly
v komunikaci mužů a žen, Jak se mění partnerské
vztahy s příchodem miminka, Co nám manželství dalo a
vzalo….
„Zastavení v běhu života a ohlédnutí zpět či do
hloubky vztahu však patří k nezbytným okamžikům,
které nám pomáhají překlenout krize, které se navzdory
našemu přání vtírají jako nežádoucí vetřelci a snaží se
narušit naše partnerské vztahy,“ říká Rut Kolínská.
V rámci kampaně jsou programy na upevňování
partnerských vztahů v rodině koncentrovány do jednoho
týdne, mateřská centra však k prevenci patologických
jevů v rodině přispívají svojí činností obecně.
K našemu prvnímu ročníku této kampaně jsme si pro vás
v MC MaMiNa připravili:
Malou
výstavku
svatebních
oznámení
našich
návštěvníků, které budou v tomto týdnu vystaveny ve
vitríně MC v průchodu vedle prodejny Kniha a také
Přednášku Partnerské masáže, která se bude konat ve
čtvrtek 12. února od 18 hodin v MC.
Této přednášky s ukázkou různých technik masáží si pro
nás připravila masérka paní Radka Kaufmanová. Jak už sám
název napovídá bude se věnovat různým druhům masáží,
které uvolňují ztuhlé svaly – krční páteře, šíje, zad aj.
Každý návštěvník dostane malý dárek. Sebou si přineste
deku. Na přednášku mohou přijít i jednotlivci, účast páru
není nutně vyžadována.
Babinec – čtvrtek 19. února – Pletení z papíru II. – košíky
Druhé setkání s novým fenoménem – pletení z novin –
budeme věnovat pletení košíků. Toto odpoledne je určeno
úplným začátečníkům, ale i pokročilým, kteří již absolvovali
první díl našeho tvoření – pletení věnců. Sebou si přineste:
noviny, formu, kterou budete oplétat (např.: květináč,
miska, krabička – nesmí mít silný okraj), kolíčky (cca 20ks)
a karton (2x větší než je dno vámi vybrané formy). Pro
pokročilejší tvořilky doporučujeme vzít si předem
připravené novinové trubičky - asi 50 -100 ks, dle velikosti
formy.
Další Babinec je plánován na 5. března, kdy se budeme
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věnovat jarnímu tvoření. Přesné instrukce naleznete na
plakátech.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Kroužky pro děti:
Kroužek Výtvarná dílnička jsme v novém roce obohatili o
pravidelné vyrábění z keramické hlíny, které se bude
střídat s dalšími technikami. Kromě výrobků z keramické
hlíny se děti naučí různé techniky malování a kreslení a
budou vyrábět zajímavé věci, jejichž výroba je
přizpůsobena jejich věku. Setkání probíhá každý pátek od
16. hodin, cena je 30,- za lekci, po první seznamovací lekci
vybíráme na 5 lekcí dopředu. Účast rodiče je vyžadována
dle věku dítěte. Přihlašovat se můžete na tel.: 728/
334 087 po 15. hodině nebo na mailu: i.monka@seznam.cz
nebo přímo v MC každé dopoledne.
Opět jsme do našeho programu zařadili Angličtinu pro
nejmenší, která by měla probíhat každé úterý od 16.
hodin v MC. Program bude probíhat nenásilnou, zábavnou
formou přizpůsobenou věku dětí, sestavených z písniček,
říkadel a her, lektorkou bude Mgr. Karolína Havlíčková.
Počet dětí je omezen. Finance a podmínky stejné jako u
Výtvarné dílničky.
Kadeřnické dny v MC MaMiNa
MC Mamina nabízí nejen svým členům a návštěvníkům,
ale i široké veřejnosti kadeřnické dny v MC. Od nového roku
nás můžete navštívit pravidelně každý lichý týden ve
středu od 14. ledna. Kadeřnice Irena Rutarová nabízí
veškeré kadeřnické služby dle vašeho přání včetně
vlasového poradenství. Nutno objednat na tel. 777/
567 984. Výhodou těchto kadeřnických dnů je, že si sebou
můžete vzít své děti, které si v MC budou hrát během
úpravy Vašich vlasů.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Kladské pomezí se představilo na
veletrhu Regiontour
Návštěvníci výstavy nás našli
ve
zbrusu
nové
expozici
Královehradeckého kraje pod
nejvyšší
horou
regionu
–
Sněžkou, která byla hlavním
motivem
letošního
ročníku
veletrhu turistických možností
Regiountour v Brně. Prezentace
Kladského pomezí zahrnovala
celkem 11 měst, obcí a svazků obcí a jako každoročně
nechyběl ani náchodský pivovar Primátor. V letošním roce
se na výbornou zhostilo doplňkového programu město
Hronov. Na pódiu pravidelně vystupovali herci ochotnického
souboru Jiráskova divadla, prostor byl dán i hronovským
firmám s krátkými reklamními spoty, dále probíhala
soutěžní anketa, kde byli připomenuti slavní hronovští
rodáci a ukázky promítání z festivalu amatérského divadla –
Jiráskův Hronov.
Dle předběžné závěrečné zprávy BVV se Regiontour Brno
2009 zúčastnilo 1 270 vystavovatelů ze 31 zemí na ploše
12 500 m². Zvýšil se mezinárodní kredit veletrhů, o 33%
vzrostla účast vystavovatelů z okolních zemí. Výrazně se
zvýšil také zájem zahraničních návštěvníků, kterých se
dnech
v prvních
třech
zaregistrovalo 2 258 /v roce 2008
za čtyři dny 1 030/.
Velký zájem v naší expozici byl
o atraktivní místa a cyklotrasy
našeho regionu.
Chceme přilákat ještě více
turistů do naší oblasti, posílili jsme
vztahy
s
ostatními
subjekty

cestovního ruchu a získali inspirace pro nové projekty.
Domnívám se, že letošní Regiontour splnil pro Kladské
pomezí svůj účel.
Marcela Štěpánková, Branka o.p.s. Náchod

Honební společenstvo „Metujka“
se sídlem v České Metuji

svolává Valnou hromadu,
která se bude konat
v pátek 13. února 2009 v 17.00 hodin
v Hotelu Bouda v České Metuji.
Všechny členy srdečně zve
starosta HS Metujka ing. Jiří Maixner, CSc

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Vaším
obecním/městským úřadem

VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
knihy
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
obnošené boty, svetry,
elektrospotřebiče, ledničky, televize,
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže
dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která
poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem,
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www: diakoniebroumov.org

Sběrným místem v Polici nad Metují je hasičská zbrojnice.
Těšíme se na Vás každé pondělí mezi 13. a 17. hodinou.
O mimořádném odběru se lze domluvit
s Jiřím Hubkou na mbt 725 086 504.

Na střeše si komín dýmá,
tím víc, čím je větší zima.
Má už tenhle špatný zvyk.
Je to kuřák notorik.
Nevadí mu, že to vadí,
když si pořád takhle čadí.
Zřejmě vůbec netuší,
že tím kazí ovzduší.
Marná snaha ekologů
bude v boji proti smogu,
dokud ČEZ a TRANSGASS tyjí
z vysokých cen energií.
M.Vítek

Žijí mezi námi…
Josef Drašnar, polický kovář
Je v Polici pro Vás něco, o čem byste mohl říci ,,je to moje
srdeční záležitost“?
Přitáhla mě sem kovárna, samozřejmě. Protože já jsem
začínal ve Velkým Poříčí v takový kovárně, kde když jsem se
hodně napřáh, tak jsem uhodil kladivem do stropu a padala
mi omítka za krk. A jednoho dne přišli za mnou dva
chlapíci, že se v Polici otvírá kovárna, jestli bych tam
nechtěl jít dělat. Jeden z nich byl už kovář, kterej tady
pracoval a kovárna ta je většinou pro dva. Tak jsem
neváhal a hned jsem se sbalil a už jsem byl tady. A potom
jsem teprve začal objevovat, že Police je krásný místo, že
se tady pořád něco děje, kde je nádherná příroda kolem,
historie. Ne, že by ve Velkém Poříčí historie nebyla, ale
tam nás hronováci nazývaly „naplaveniny“. Tady si
připadám dobře. Pořád se tu něco děje, plno sportovců, i
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když já sportovec přímo nejsem, ale obdivuju je. A kostel,
tedy klášter, ten mi učaroval. A práce: tady na hřbitově
jsme restaurovali sakrální kříž a to mě už vůbec zaujalo,
pokládám to za velikou čest. No a kovárna, historická
budova , postavená benediktiny 1726.
Představa kováře v nás evokuje pohádky. Jak jste se
k pohádce dostal?
Za to může můj otec, protože ten je kovář. Já jsem se
mu v kovárně pořád motal pod rukama, vlastně někde od
osmi, devíti let jsem chodil do kovárny a pořád jsem něco
vohejbal a ťukal.
Budete mít následovníka – pokračovatele?
No to je smutná historie, ale možná že se to ještě
napraví, to já nevím. Syn se vyučil uměleckým kovářem,
ještě na podzim loňského roku se mnou pracoval a pak
utekl. Myslím si, že na něho dopadalo to, že tý práce zas
tak moc není, aby se dva uživili, a přesto zabere hrozně
času. Připravovat návrhy, počítat materiál, cenový
rozpočty... Já jdu za tři roky do důchodu, třeba se vrátí a
já mu budu jen pomáhat. Těším se, až budu dělat jenom
věci, který se mně líbí. Třeba svícen v barokním provedení,
to je taková moje lahůdka.

Zuby netrháte?
Zatím se lidi uchýlili k zubařům, ale až se pohoršej a
pak to budu dělat já. Vybavenej na to jsem -kleště, narkózu
dřevěnou paličkou a nakonec probrat studenou vodou.
Jaká je cesta kováře ke gardě ostrostřelcké?
Sice jsem nebyl na vojně, protože ve dvanácti letech
jsem se popálil tak strašně, že se mi na rukou udělal
ekzém, ale od malička mě lákalo střílení. Když jsem je tady
viděl pochodovat, začal jsem se kolem nich motat. Měl
jsem i svoje dělo, ale to už nemám, vyměnil jsem ho za
uniformu a zbraně. Ostrostřelci, to je bezvadný.
A co historie kovárny?
Historie mě vždycky zajímala. Přečet jsem si tu novou
kroniku, co vyšla a tam toho o kovárně bohužel moc není.
Akorát, že během 30letý války se tady skrejval nepřátelskej
voják a kovář mu dal nějaký hadry a nechal ho přespat v psí
boudě. V noci potom utek, aby ho nechytli a nezabili. Jinak
toho tam moc není, až mě to mrzí, psalo se tam o kdejakým
novým kiosku, ale že kovárna běží po někejch 30ti letech,
tak to tam není vůbec žádná zmínka. Myslím si, že poličáci
kovárnu docela vnímaj a občas slýchám: sejdeme se u
kovárny, čekej mě před kovárnou...
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Verše z Policka
Pokračování veršů Josefa Němečka

Země síly a krásy
Do krásy soutěže, když půjdou naše kraje,
tu ani jeden z nich v soutěži neprohraje.
Ať očím postaví se ti do cesty ves, či hora,
od hranic k hranicím, od Hřenska do Tábora
každičké zákoutí té krásy tolik chová,
že měl bys kráčet bos z Šumavy do Čerchova,
po horách, po lesích bys měl jít sám a pěšky,
přes pole, po lukách, přes řeky, přes výběžky
a za celou tu pouť bys nepromluvil slovo,
až na opačný kout, v rodiště Jiráskovo.
A za ním leží kraj stulený do hor středu,
jejž Mistr Jirásek nazýval „U sousedů“.
A tihle sousedé nejsou bez historie.
Zde každý kouteček paměti na zvon bije.

Kde všude můžeme vidět práci vašich rukou?
Tady nahoře v kovárně máme malou galerii. Kromě
našich výrobků tam mám i věci, který jsem porůznu našel a
objevil: krásný starý truhly, staletý soustruh ještě se
šlapacím kolem, spoustu starýho nářadí, ale třeba i
čtyřmetrový vrták na dřevěný potrubí. No, na všechno si asi
nevzpomenu, ale dělal jsem brány tady na hřbitově, na
náměstí koše ke stromům, katry v Broumovském klášteře...
bylo toho už dost, po okolí kolem dvaceti křížů.
Kdybyste měl tu možnost, měnil byste?
Neměnil bych. Občas sice bolej ruce, občas záda, ale
když to k něčemu je, tak to člověka zas tak nebolí. Už když
jsem ve Velkém Poříčí stavěl dům, tak jsem si v něm udělal
kovárnu. A když se objevila šance jít sem, tak to pro mě byl
velikej svátek.
Kovete koně?
Ne, koně nekovu, ale asi před třema rokama tady byli
dragouni a husaři a táta, jako starej kovář, tehdy naposledy
koně koval.
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U nás, když na podzim se loučí léta sláva,
tu tráva na mezích se zvonky promodrává.
Pak, jako poslední polibek od děvčete
už slunce líbá stráň, kde modrý hořec kvete.
Když větry zadují a padne příkrov bílý,
i hrdý bodlák už svou šedou hlavu schýlí.
Kraj svléká pestrý šat a barev klávesnicí
už jeden tón jen zní. Tu v chatkách na vesnici
při černých hodinkách se vypravují báje,
z nichž ale, jaký div, snad každá pravdivá je.
Tu kolem po horách zas ožívají stíny.
Zas kovář na Hvězdě buší do kovadliny,
zrádci na Ostaši, kat mečem hlavu stíná,
nad matkou ubitou, zas dítě ruce spíná
a žoldnéř na větev za vlasy ženu věší.
Pro víru emigrant jde krajem bez přístřeší
a opat Sellendr utíká v nočním šeru
zas cestou Pánovou k Polici, ku klášteru.
když zavřel broumovský kostelík na závory,
pak národ vedl boj až k pláním Bílé Hory.
poskytla Marie Vajsarová

Lidové pranostiky podle
církevních svátků na měsíc únor
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc
v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29 dní. Třikrát
v historii měl únor i 30 dní.Český název měsíce vysvětlují
jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují a
vynořují kry na řekách (únor = nořiti se). V římském kalendáři
byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc
má proměnlivý počet dnů a právě k němu se přidával
v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil.

2. února:
Hromnice – Uvedení Páně do chrámu
Na Hromnice o hodinu více.
Na Hromnice půl píce a půl krajíce.
Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
O Hromnicích milejší ovčákovi vlk nežli slunce.
Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě moc.
Panenka Maria Hromničná čistá - úroda jistá.
Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.
Přejdou Hromnice - je konec sanice.
O Hromnicích jasný den, připrav kožich ještě ven.
O Hromnicích teplo - medvěd staví boudu rychlo,
O Hromnicích mrzne - medvěd bourá boudu, jen to vrzne.
3. února:
sv.Blažeje, biskupa a mučedníka v Arménii (+ 316)
Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
4. února:
sv. Veroniky, učednice Páně
O svaté Veronice bývá ještě sanice.
5. února:
sv. Agáty ( Háty ), panny a mučednice na Sicilii ( + 251)
Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
6. února:
sv. Doroty, panny a mučednice v Malé Asii ( + 303)
Svatá Dorota také na sníh bohatá.
Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
O svaté Dorotě uschne košile na plotě.
7. února:
sv. Romualda, opata v Itálii ( + 1027)
Svatý Radko - na poli hladko.
9. února:
sv. Apoleny, panny a mučednice v Alexandrii ( + 250)
Svatá Apolena bývá v mlze často zahalena.
10. února:
sv. Scholastiky, abatyše v Itálii ( +543)
O svaté Scholastice navleč si rukavice.
13. února:
sv. Řehoře II., papeže ( +731)
O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše umoří.
14. února:
sv. Valentina, kněze a mučedníka v Římě ( + 269)
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
Svatý Valentýnek - jara tatínek.
16. února:
sv. Juliány, panny a mučednice v Malé Asii ( + asi 303)
O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
18. února:
sv. Simeona Jeruzalémského,
biskupa a mučedníka (+ 107)
O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.
22. února:
sv. Petra nastolení v Antiochii
Je-li na Stolici sv. Petra zima, ještě dlouho potrvá.
Když mrzne na svatého Petra nastolení,

bude mrznout čtyřicet dní bez prodlení.
24. února:
sv. Matěje, apoštola ( + kolem roku 61 ), nyní 14.5.
Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je.
Nenajde-li led Matějova pila, najde jej Josefova širočina.
Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
Na svatého Matěje do závěje naleje.
Na svatého Matěje rampouchy - úrodný rok na mouchy.
Na Hromnice metelice všechny cesty zametá, svatý Matěj
rád je zase odmetá.
27. února:
sv. Gabriela od Bolestné P. Marie,
řeholníka v Itálii + 1862)
Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.
28. února:
sv. Romana, opata ve Francii ( + 460)
Je-li na svatého Romana jasně, vyjde nám úroda krásně.
Masopustní úterý:
Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.
Koblihy na ulici - vajíčka ve světnici,
koblihy ve světnici - vajíčka na ulici.
Popeleční středa:
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
Suchý půst - úrodný rok.
Zdroj: Stanislava Kovářová, Pranostiky pro každý den,
nakladatelství Alda v Olomouci
Vybral František Janeček

Reakce na článek „Žiji na venkově“
Už několik let se odhodlávám napsat do Polického
měsíčníku. Článek pana Pátka mě povzbudil, že je nás víc,
kdo by si přál život v Polici příjemnější. Konkrétně chci
napsat od té doby, co se mi narodilo dítě, což znamená
nachodit po městě s kočárkem spoustu kilometrů. Už
tenkrát jsem si začala klást otázku, jestli je Police město
pro lidi nebo pro psy. To jsem smývala psí výkaly z koleček
kočárku. Ještě víc mi vadí nezodpovědní páníčkové psů, co
začala chodit naše holčička. Třeba procházka po sídlišti se
téměř neobejde bez takové nehody. A teď už to vůbec
nestíhám - hlídat kolečka kočárku, kde vezu miminko, a
zvídavé kroky své dcery.
O zodpovědnosti k tomu, co dýcháme, darmo mluvit.
Podle mého názoru je to otázka volby. Volby, kterou
děláme dnes a denně, když se rozhodujeme, jestli si zase
koupíme bůček, protože je levnější nebo nějaké zdravější,
ale dražší masíčko. My jsme se doma rozhodli pro topení
plynem a jsme rádi, že tu možnost v Polici máme. Ušetříme
jinde, tohle je naše volba. Za kvalitu ovzduší jsme ochotni
zaplatit i přes to, že žijeme z jednoho platu a rodičovského
příspěvku.
Věřím, že většina Poličáků to cítí tak, že naše město je
hlavně pro lidi a tedy taky i pro děti, které běhají po
chodnících a po trávnících a taky chtějí spát venku v
kočárku na čerstvém vzduchu.
Naďa Dvořáková

Příjemné zpestření předvánočního
shonu
Místo nesmyslného smýčení jsme tento čas využili
k návštěvě koncertů žáků Polické ZUŠ a věřte, byla to
skutečně nádhera.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem učitelům a
samozřejmě i panu řediteli Luboru Bořkovi, ale i
účinkujícím za to, že v dnešní uspěchané době se věnují tak
krásnému. Myslíme si, že tím určitě nedělají radost jenom
nám. Poděkování určitě patří všem, ale my bychom rádi
poděkovali i jmenovitě panu učiteli p. Fialovi. Nejen za
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jeho obětavou práci, ale taky za to, že má pro všechny tak
obrovské srdíčko. Každý z nás, kdo doma má nebo měl
puberťáka, a je úplně jedno jestli slečnu nebo chlapce, ví,
že to s nimi někdy stojí opravdu za to. A on tuhle bandu
dokáže nejen usměrnit, ale i naučit výborně hrát. A jeho
žáci hrají opravdu super, ale to ostatně všichni žáci ZUŠ.
Takovým krásným završením pro nás jako rodiče byl koncert
ve Velkých Petrovicích. Sál byl plný diváků. A teď tedy
ještě nesmíme opomenout paní učitelku L. Němečkovou,
jak by řekla naše dcera „je dost dobrá“. Bylo krásné vidět,
že nejen my rodiče, ale i malé děti, horlivě tleskají.
Hezkým zpestřením bylo také vystoupení 4-letého Pepíčka
na trubku. To snad nejde ani popsat, to se musí vidět.
Koncert zakončil Small band, a ti také nemohli být jiní
než výborní. Přídavek byl fajn. Krásný, ale nebyl jen
poslech hudby, ale po duši nás pohladily i slova uč. Fily. A
věřte, při vánočním přání, které bylo opravdu od srdíčka,
mně ukáply slzy dojetí. Co si přát nakonec. Snad jen, aby
vydrželi nejen naše děti, ale i vynikající pan učitel.
My jim přejeme hodně dalších úspěchů a krásných
koncertů.
Hezké dny přejí Vítovi
PS: Doufám, že se nebudete zlobit, když poslední slova
budou patřit naší dceři, která koncerty odehrála, i přesto,
že byla nemocná. K a t e ř i n k o, chceme Ti říct, bylo to
k r á s n é.
Máme Tě moc rádi Mamka a taťka

Čertova skála

Vpravo od silnice z Hlavňova na žluté turistické cestě
nad Suchým Dolem, na kraji lesa, se vyjímá osamocený
začouzený skalní útvar, kterému se říká Čertova skála. Je
odtud pěkný výhled na Broumovské stěny, Hejšovinu a Bor.
Pro poslední odpoledne roku 2008 vykouzlila matka příroda
pohádkové počasí a tradičního Silvestrovského vešlapu
k této skále dorazilo téměř čtrnáct stovek turistů.
Ke skále se vztahují dvě pověsti, námětem zcela
odlišné.
Podle první z nich toto skalisko v dávných dobách
sloužilo náboženským účelům. Stával prý na něm železný
kalich a pod ním kamenný oltář. V dobách pronásledování
se tu konaly pobožnosti tajných evangelíků, z nichž mnozí
se prý v těchto místech loučili s vlastí před odchodem do
exilu. V blízkosti této nápadné skály také prý zakopávali své
poklady, aby je po návratu snadno našli. Ač se však našlo
mnoho takových, kteří v okolí kopali, aby přišli snadno
k bohatství, nikdo žádné peníze nenalezl. Snad dodnes
v zemi čekají na potomky svých pravých majitelů.
Druhá z pověstí skálu spojuje s ďáblem. Ten prý ji
sebral někde na Ostali, aby ji z jakési msty hodil na bývalý
Ticháčkův statek. Pro svůj čin si však špatně vybral denní
dobu. Na Ostali se totiž objevil až pozdě v noci, a protože
se tam vůbec nevyznal, dost dlouho mu trvalo, než vhodné
skalisko našel. To, které se mu nejvíc zamlouvalo, však bylo
hodně velké, a tak ho čert nějakou dobu vylamoval ze
země. Pak zase musel po té práci odpočívat a nabírat síly
před další cestou, a proto vyletěl až před samým svítáním.
Byl právě kousek za Klůčkem, když v sousedství zakokrhal
kohout. Čert ztratil svou moc, ale ještě se rozpřáhl, aby
skála odletěla co nejdál. Dopadla do míst, kde leží dodnes.
Čert se propadl do země, a nikdy už své dílo nedokončil.
Zdroj: Eva Koudelková, Police nad Metují a okolí
v lidových vyprávěních. Nakladatelství Bor, Liberec 2002
Vybral František Janeček

Murphyho zákony z běžného
života
Základem je týmové práce. Neúspěch můžete svést na
druhého.
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Když něco ukládáte, pamatujete si, kam jste to
uložili.
Ti, co bydlí nejblíže, přijíždějí nejpozději.
Ten, koho je potřeba do hry nutit, nakonec vždycky
vyhrává.
Ať vyhráváte nebo prohráváte, stejně nakonec
prohrajete.
Vždy je víc prádla špinavého, než čistého.
Nerozbitná hračka je výborná pomůcka k rozbíjení
ostatních hraček.
Otlučený porcelán se nikdy nerozbije.
Jakmile se něco osvědčí, přestane se to vyrábět
Člověk začne jednat rozumně, až selžou všechny
ostatní varianty.
Nic nevychází přesně podle plánu.
Když se vám konečně podaří udělat něco, co jste si
celý život přáli, nejraději byste dělali něco úplně
jiného.
Celý úspěch řešení spočívá v umění najít správného
řešitele.
Rozumný člověk nikdy nic nedokončí.
Chybovati je lidské, ale ten pocit je božský
Nejrychleji něco najdeme, začneme-li hledat něco
jiného.
Každý drát ustřižený na potřebnou délku je příliš
krátký.
Neštěstí nikdy nechodí samo.
Předměty se ničí přímo úměrně ke svojí ceně.
Čím příšerněji vás ostříhají, tím pomaleji to odrůstá.
Nepořádek na pracovním stole neustále narůstá.
Nejlepší golfové údery se vám podaří, pokud právě
hrajete sami.
Ať jedete kudy chcete, vždycky je to do kopce a proti
větru.
Hlavní příčinou problémů je řešení jiných problémů.
Snažíte-li se zachytit padající křehký předmět,
naděláte víc škody, než kdybyste ho nechali spadnout.
Když jde do tuhého, všichni se vypaří.
Když se to zasekne, pomožte tomu silou. Když se to
ulomí, stejně to tam nemělo co dělat.
Vybral F. J.

Rybova Česká mše vánoční v
„Koláru“
Pravda, nezazněla
toho 9.1. L.P.2009 v polickém
kostele Nanebevzetí Panny Marie ,ale nic to neubralo na
její kráse, líbeznosti a svatosti. Ono totiž mrzlo, až praštělo
a naše dnešní tělesné konstituce jsou jaksi křehčí než za
časů Rybových, a tak jsme si všichni hověli v teple a
pohodlí Kolárova divadla.
.
Nehodí se do dnešní doby pěkné přirovnání, že trpíme
nedostatkem nedostatku, jak o tom v kterýchsi novinách
rozjímal jeden mladý ekonom? Ano, ve všem musíme mít
dostatek pohodlí, jídla, tepla a najednou jsme překvapeni,
když se setkáme s tím, že to stále nefunguje a že bychom
měli více býti než více míti.
Ale nechejme filosofování a vraťme se ke kráse České
mše vánoční „Hej, mistře!“. Byl to krásný začátek nového
roku, který nám připravila polická Základní umělecká škola
a to jako vždy, ať se jedná o sváteční či ty zdánlivě
nejobyčejnější dny.
Koncert zahájila dobrým slovem paní starostka Ida
Seidlmanová a pan ředitel ZUŠ Lubor Bořek.
Započal sólem na trubku, a jestli se nemýlíme, byla to
skladba od P.J.Vejvanovského, která mladým trumpetistou
navodila sváteční náladu.
A pak se spustila vánoční mše v provedení smíšeného
pěveckého sboru naší
umělecké školy a sólistů pod taktovkou paní učitelky
M.Michalové. Říkám naší, protože jsme ji přijaly za vlastní.

Sólisty byli pan Václav Boštík, tenor z Divadla
Pardubice,Jaroslav Patočka ,bas z Divadla Liberec, paní
Jana Pinkasová JUVENTUS CANTANS, soprán a Lenka
Nimrichtrová, alt, Přelouč a sborové zpěvy obstarali naši
zpěváci.
Jen tak na okraj , protože se jedná o známé údaje.Tato
vánoční mše, která vznikla v r.1796, má pastorální ráz, je
zasazena do českého prostředí a je prostá, radostná a
srozumitelná tak jako český barok. V orchestru se střídají
sbory,sóla, housle, varhany, klarinety, lesní rohy ,
flétny,kontrabas, tympány. Určitě jsme na některý nástroj
nevědomky zapomněly !
Po úvodním zahájení nástrojů začíná první část mše –
Kyrie a to -dialog pastýřů : mladší pastýř – tenor: Hej
mistře , vstaň bystře, vyhlédni na jasnost , nebes na
švarnost ,krásu uhlídáš v tento noční čas.Hvězdy jsou dnes
krásnější, obloha je jasnější ,……….
A starší pastýř- bas : odpovídá - Nu, proč mi nedáš
v spaní pokoje ? Proč mne nyní lekáš …..řekni, řekni, copak
přece to má znamenat? A oba dva se ozývají: Co jest to, co
jest za líbezné hraní. Nebeský toť jest zpěv a plesání.
Mladší odpovídá: Toto já slyším dnes celou noc, starší
odpovídá: To musí znamenat velmi moc.
A znamenalo. Do dnešních dob jsme okouzleni zrozením
Ježíška, toho, který nám zjevil dobro, laskavost, bohatství
srdce a snad i touhu vylepšovat sama sebe . Škoda, že
brzo zapomínáme na tuto oslavu života a radosti a
podléháme svárům malosti a netečnosti.
A vrátíme se k závěru vánoční mše –Communio, který je
optimistický. Soprán, alt, tenor a bas vyzpěvují: S radostí,
s plesáním, s veselostí, srdcem spokojeným od Betléma
kráčíme, radost velkou cítíme. Radujme se, veselme se, že
jsme viděli Ježíše, který se dnes narodil, celý svět
vysvobodil. Uděl nám všem spokojenost, vlej do našich srdcí
svornost , abychom se milovali,tím jen tebe vyznávali, Bože
náš dobrotivý, Otče vždy milostivý!
Novoroční koncert byl zakončen krásnou skladbou A.
Vivaldiho „Concerto grosso d moll“ a skladbou C.Jenkinse
„Paladio“, ale Rybova mše nás bude doprovázet do
příštích nejen vánočních dnů.
Díky!
Sestry B. a J. Seidelovy

Něco málo k roku 2008, jak jsem ho
viděl u nás v Polici.
Nejsem žádný velký pisálek, ale přece jen něco na
jazyku mám. Nevím, zda vyjmenuji vše a všechny, ale
alespoň Ty, kteří mně v paměti zůstali. Za celoroční snažení
(nebylo toho málo) bych chtěl jménem naší rodiny
poděkovat slečnám od kultury a to R.Vlachové a
J.Rutarové. Opravdu si myslím, že si nemůže NIKDO
stěžovat na malé kulturní vyžití, ať už v Pellyho domech či
Kolárově divadle. Jen mně připadá, ač se obě pracovnice
hodně snaží v různých odvětvích, tak se Poličákům málokdy
zavděčí, o čemž svědčí malá návštěvnost dosti atraktivních
akcí. Možná, že by se i spoluobčané mohli vyjádřit sami,
které akce by uvítali. Schránka na MěÚ je stále k dispozici a
Informační centrum otevřeno denně.
Další poděkování mi napadá Klubu přátel turistiky, za
jejich nemalé snažení, ať už s Polickým vandrem, Zimním
tábořením či Silvestrovským vejšlapem. Nejsou to zdaleka
jen tyto akce, ale i náročná příprava na ně, hrstkou
nadšenců. Patří k tomu zajisté i úprava terénů, stezek a
jejich značení. Další, kdo nás příjemně překvapil a
nadchnul, je polický Sokol a jeho "olympiáda" v Sokolovně.
Krásné!!! Další poděkování by zasloužily asi i technické
služby, za jejich viditelné zlepšení v úklidu a údržbě města.
Omlouvám se těm, na které jsem zapomněl, ale mohou
napsat a vyjádřit se i další spoluobčané.
Zdeněk Beran Police n.Met.223

Jak to kdysi chodilo: Trestní
senát města Police nad Metují

Pokračování z minulého čísla...

Sedmidílný seriál o působení obecního trestního senátu
města Police (nad Metují) jsme zahájili v minulém čísle
pojednáním o úředních pravomocích této instituce. Nyní se
již budeme věnovat vybraným kauzám z konání tohoto
bohulibého orgánu: na pořad přichází kategorie velmi četně
zastoupená – přestupky proti veřejnému pořádku.
Tak např. 21. října 1889 se konalo trestní řízení s bratry
Šorfovými z Ledhuje v příčině noční výtržnosti. Josefu
Šorfovi byla uložena velmi mastná pokuta 30 zlatých (!)
případně 6 dnů vězení „vzhledem k dřívějším trestům jeho
co přitěžující okolnosti. Na druhých neshledáno viny“ –
rozhodl trestní senát v čele s purkmistrem Františkem
Pášmou. 13. května 1890 byli trestáni Václav Seifert a
znovu Josef Šorfa za „rušení nočního klidu rvačkou na
náměstí.“ Václavu Seifertovi byla uložena pokuta 5 zlatých
nebo 1 den vězení, Josefu Šorfovi pokuta 15 zlatých,
„případně vězení 3 dnů dle rejstříku trestního.“ 23. června
1890 bylo zase vedeno trestní řízení proti Antonínu Průšovi
„za rušení nočního klidu křikem a nadáváním.“ Rozsudek:
„odsouzen k pokutě 10 zlatých, případně do vězení na 48
hodin dle ministerského nařízení ze dne 30. 9. 1857.“
7. listopadu 1890 bylo vedeno trestní řízení „s trhovci
Karlem Liškou z Třebešic okresu Benešovského a Josefem
Pfeifrem z Týniště pro přestupek proti předpisům policejním
v příčině veřejného pokoje a proti mravopočestnosti,
spáchaným rvačkou, vádou a hulákáním v noci na náměstí.
– Viníkům uložena pokuta po 2 zlatých, případně trest
vězení po 12 hodinách.“
Jiný případ: 11. května 1891 zahájila rada města trestní
řízení „na Kajetána Vacka z Police a Františka Krtičku
z Ledhuje pro výtržnost a veřejné pohoršení rvačkou a
křikem na náměstí.“ Rozsudek: „uložena každému pokuta
po 10 zlatých případně vězení 2 dnů.“ 30. října 1891
projednávala městská rada „oznámení ponocných na
Antonína Průšu, že v noci před dnem 25. t.m. nadáváním a
nemravným křikem porušil noční klid a způsobil veřejné
pohoršení.“ Byl mu uložen náležitý „flastr“: pokuta 20
zlatých, případně 4 dny vězení. 20. března 1893 bylo zase
zahájeno trestní řízení „s účastníky noční výtržnosti rvačkou
na náměstí dne 5. t.m.“ Jirman Antonín, Kraus František a
Tomeš Václav byli odsouzeni každý k pokutě 2 zlatých,
případně do vězení na 12 hodin. Hůře dopadl jistý Václav
Kaufmann, který byl pro rušení nočního klidu křikem a
nadáváním odsouzen ten samý den k pokutě 20 zlatých,
případně na 4 dny do vězení.
27. července 1893 vedla městská rada trestní řízení
s dalšími „výtečníky“ Josefem Drejslarem a Ferdinandem
Rösselem „pro způsobení veřejného pohoršení rvačkou na
ulici.“ Každý z viníků byl odsouzen k pokutě 2 zlaté,
případně do vězení na 12 hodin. A opět: 5. května 1894
proběhlo trestní řízení s Františkem Krtičkou a Václavem
Ducháčem z Ledhuje „pro veřejné pohoršení rvačkou na
náměstí“. Rozsudek trestního senátu městské rady byl
poměrně přísný: „každému trest vězení na 3 dny podle císař.
nařízení ze dne 20. 4. 1854 ř. z. čís. 96.“ 20. července 1891
proběhlo na městské radě trestní řízení na Kajetána Vacka
„pro způsobení veřejného pohoršení nemravným
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vystupováním. Viníkovi uložena pokuta 10 zlatých, případně
trest vězení 2 dnů.“ 22. srpna 1893 se projednávala stížnost
obyvatel Hořejší ulice, „že v hostinci Petra Klikara dějí se
povyky dlouho do noci, z čehož že sousedé v ulici velmi jsou
obtěžováni a pohoršeni. – Usnešeno, aby ve příčině stížnosti
Petru Klikarovi dáno bylo napomenutí s vyhrožením pro
případ, že by dáno bylo příčiny k dalším stížnostem.“
Den 5. září 1894 byl pro trestní senát velice úrodný:
nejprve bylo na pořadu jednání s bratry Bohumilem a
Florianem Taimrem a Josefem a Antonínem Krtičkou „pro
rušení nočního klidu. – Trest v prvním tomto případě
prominut; nařízeno ale, aby viníkům se dostalo přísné důtky
a výstrahy.“ Dále s Ferdinandem Weigertem „pro veřejné
pohoršení povykováním. – Viník v tomto prvním případě
nepostižen trestem; nařízeno ale, aby mu dána byla přísná
důtka a výstraha.“ Další předvolaný Josef Šolc dopadl
mnohem hůře: pro rušení nočního klidu a pohoršení křikem
a nadáváním byl viník „odsouzen na 7 dnů do vězení
vzhledem k potěžující okolnosti té, že pro veřejné pohoršení
již vícekráte byl trestán.“ Jiný případ byl Josef Meier
z Bukovice, který byl souzen „pro rušení nočního klidu
pouličním povykováním. – Kdežto obviněný jest ve vazbě u
c. k. soudu, uloženo, aby c. k. soud byl požádán za
předvedení ho k výslechu.“ A opět stará firma Kajetán
Vacek: souzen „pro veřejné pohoršení pouličním
povykováním. – Viník odsouzen na 5 dnů do vězení vzhledem
k přitěžující okolnosti té, že pro veřejné pohoršení již
vícekráte byl trestán.“ 14. července 1894 se opět konalo
trestní řízení s Josefem Šarfem a Václavem Ducháčem z
Ledhuje „pro veřejné pohoršení rvačkou na náměstí a
v ulici.“ Trest byl mimořádně mastný: „Každému z obou
viníků uložena pokuta po 25 zlatých, případně trest vězení 5
dnů.“ A opět Václav Ducháč: 1. května 1895 s ním proběhlo
trestní řízení s pro rušení pokoje a pohoršení. Jako známý
recidivista byl odsouzen k mimořádně vysoké pokutě 30
zlatých (!), případně na 6 dnů pobytu ve vězení. 14. října
1897 se projednalo trestní řízení „s Augustinem Wintrem,
obuvnickým pomocníkem v Polici a Františkem Jankem ze
Žďára pro rušení nočního klidu rvačkou a povykováním na
ulici. – Jinak to dopadnout nemohlo: „pokuta 3 zlaté,
případně 15 hodin vězení podle ministerského nařízení ze
dne 30. září 1857.“ 24. ledna 1908 bylo projednáno trestní
opatření na Františka Prouzu, cihlářského dělníka ze
Svobodných Dvorů pro noční výtržnost. – „Ježto týž byl
přes noc ve vazbě a tudíž trest sobě odpykal, upouští se od
dalšího potrestání“ – rozhodla městská rada. 25. srpna 1897
zase bylo projednáno trestní řízení „s Václavem Holinkou a
Františkou Hausdorfovou pro rušení nočního klidu
povykováním na ulici“. – Rozhodnuto nekompromisně:
„každému 5 zlatých pokuty, případně vězení 24 hodin.“ Ne
vždy se však měřilo tak přísně: 24. června 1904 bylo
zahájeno trestní řízení pro rušení nočního klidu proti známé
firmě Josefu Šarfovi. – „Se zřetelem k tomu, že obviněný
činu lituje a za odpuštění prosí od potrestání upuštěno a
budiž mu dáno napomenutí“ – rozhodl trestní senát městské
rady.
Výše uvedené přestupky však spadaly pouze do jedné, i
když velmi bohatě zastoupené kategorie rušení veřejného
pořádku. Tím však výřad hříchů polických sousedů nekončí.
Ostatní provinění, které musel řešit obecní trestní senát, byly
nadmíru pestré struktury, ve které byli zastoupeni jak
dospělí tak i školáci. Jednalo se zejména o majetkové
delikty zahrnující polní a lesní pych, dopravní přestupky (i
když trochu jiného druhu než dnes, ale rychle se jezdilo již
tenkrát), přestupky proti požární bezpečnosti i
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mravopočestnosti, i ochranu zvířat (již tenkrát!). Ani tehdy
nechyběly postihy majitelů psů.
Tak například 12. listopadu 1888 zahájila městská rada
trestní řízení na Josefa Antoše čp. 79 v Polici z přestupku,
„kterého se dopustil tím, že na vzdor rozhodnutí obecního
výboru ze dne 6. listopadu 1887 č. 742 a ze dne 27. července
1888 v kůlni při domě svém mlátil obilí.“ Byl odsouzen
k pokutě 25 zlatých, případně na 5 dnů do vězení.
Připomeňme, že se s největší pravděpodobností jednalo o
přestupek proti požární bezpečnosti, a že Josef Antoš byl
majitelem hostince (či malého hotelu) na náměstí čp. 79, ze
kterého byla roku 1963 zřízena první samoobsluha ve městě.
Pokračování v příštím čísle...

Miroslav Pichl

KALENDÁRIUM
ÚNOR 2009
1. února
20. výročí – vykonání posledního trestu smrti na území
České republiky; absolutní trest byl zrušen v roce 1990
a jeho nepřípustnost je zakotvena v Listině základních
práv a svobod a rovněž vyplývá i z mezinárodních
právních závazků.
10.výročí – otevření prodejny obuvi v polické Kostelní
ulici č. 9 p. Milanem Schirlem.
2. února
160.výročí - narození Pavla Országha Hviezdoslava
(1849 – 1921), slovenského básníka a překladatele,
autora baladických děl Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský,
Herodes a Herodiasa, Krvavé sonety a jiných.
140.výročí – narození Rudolfa Jedličky (1869 – 1926),
lékaře, chirurga, rentgenologa a radiologa, iniciátora a
mecenáše řady sociálně zdravotních iniciativ.
110.výročí – zvolení továrníka Viléma Pellyho starostou
města Police nad Metují, jenž starostoval až do r.
1906.
80. výročí – narození Věry Chytilové, filmové režisérky,
autorky polodokumentárních filmů Strop, Pytel blech a
O něčem jiném, dokumentů Praha neklidné srdce
Evropy a TGM Osvoboditel a od r. 1966 i hraných filmů
Sedmikrásky, Ovoce stromů rajských jíme, Panelstory,
Kalamita, Vlčí bouda, Hra o jablko, Faunovo velmi
pozdní odpoledne, Kopytem sem, kopytem tam, Šašek
a královna a Dědictví aneb Kurvahošigutntag.
20.výročí – úmrtí Ondreje Nepely (1951 – 1989),
nejúspěšnějšího československého krasobruslaře všech
dob, který v letech 1966-73 získal pět zlatých a tři
bronzové medaile na mistrovství Evropy, tři zlaté a dvě
stříbrné medaile na mistrovství světa a také zlatou
olympijskou medaili v Sapporu 1972.
4. února
Světový den boje proti rakovině, který se stal
významným dnem v roce 2002, kdy byla podepsána
Pařížská charta práv onkologických pacientů.
7. února
1010. výročí – úmrtí Boleslava II. Pobožný (932-7 – 999),
knížete z rodu Přemyslovců, sjednotitele Čech,
středoevropského panovníka, který udržoval zvlášť
dobré vztahy s Polskem, za jeho vlády došlo k zřízení
pražského biskupství, k založení prvního kláštera na
našem území - u Sv. Jiří na Pražském hradě a rovněž k
založení prvního mužského kláštera v Čechách benediktinský klášter v Břevnově, a též vyvraždění rodu
Slavníkovců.

45. výročí – od započetí bourání komínu (z r. 1899)
bývalé Gottliebovy-Hubkovy továrny na nádvoří n. p.
Kovopol, který byl z prostorových důvodů rozebírán po
cihle..
10. února
140.výročí – schválení stanov spolku „Sokol Polický“
v Polici nad Metují, který si kladl za cíl provádět nejen
sportovní cvičení, organizovat výlety, ale též založit
zvláštní hasičský městský sbor.
110. výročí – úmrtí Josefa Emlera (1836 – 1899),
historika,
prvního
profesora
pomocných
věd
historických na Universitě Karlově, autor rozsáhlých
pramenných edic.
11. února
Světový den nemocných, který vyhlásil papež Jan
Pavel II. v roce 1993.
80. výročí – doposud nejméně naměřené teploty
v Polici nad Metují - 34°C.
40.výročí – úmrtí Josefa Krtičky (? - 1969), rolníka a
posledního starosty samostatné obce Velká Ledhuje, od
r. 1922 součásti Police nad Metují.
12. února
200.výročí – narození Charlese Roberta Darwina (1809 –
1882) britského přírodovědce a zakladatele evoluční
biologie.
160. výročí – úmrtí Františka Veverky (1799 – 1849),
rolníka a spoluvynálezce ruchadla zvaného veverče,
které půdu nejen obracelo, ale také kypřilo, mísilo a
drobilo, a v podstatě užívaného dodnes.
30. výročí – úmrtí Václava Hybše (1911 – 1979),
hudebníka,
kapelníka
a
bývalého
obchodníka
s hudebními nástroji.
14. února
1140. výročí – úmrtí Konstantina (Cyrila, asi 827 - 869),
řeckého učence, misionáře a světce, autora písma
hlaholici, se kterým jsou spjaty počátky našeho
písemnictví a rozvoje křesťanství na Velké Moravě;
překladatel čtyř evangelií ke ketrým připojil vlastní
poetickou skladbu Prologas.
90. výročí – narození Miroslava Zikmunda (1919),
cestovatele a publicisty, který s přítelem J. Hanzelkou
na vozech Tatra podnikl dvě výpravy do Afriky a Jižní
Ameriky (1947-50) a do Asie, Austrálie a Oceánie (195964).
Svátek zamilovaných sv. Valentýn.
15. února
80. výročí – založení společnosti s ručením omezeným
HRUBÝ&RÖSSEL, výroba kovového zboží v Polici nad
Metují.
60. výročí – zákazu pořádat plesové zábavy, který vydal
bez udání důvodu Okresní národní výbor v Broumově.
16. února
5. výročí – úmrtí Miroslava Šimka (1940 – 2004), herce,
moderátora a literáta.
17. února
65. výročí – první devalvace československé měny (její
obsah zlata v koruně snížen o 1/6; resp. z 44,58mg na
37,15mg ryzího zlata).
19. února
100. výročí – narození Václava Votruby (1909 – 1990),
fyzika, který se jako první fyzik u nás systematicky
zabýval kvantovou mechanikou a všemi jejími důsledky
a rovněž systematikou elementárních částic; autora
knih Teorie elektromagnetického pole, Základy
speciální teorie relativity a jiných.
20. února
40. výročí – vydání prvního čísla zpravodaje Městského
národního výboru v Polici nad Metují „Ozvěny Ostaše“.

21. února
Mezinárodní den mateřského jazyka, vyhlášený
UNESCO-m v roce 1999 na oslavu zhruba 6 000 jazyků,
jimiž se ve světě mluví.
22. února
Evropský den obětí, na základě podpisu Charty práv
obětí britským ministerstvem vnitra v roku 1990.
24. února
325. výročí – narození Matyáše Bernarda Brauna (1684
– 1738), rakouského sochaře, řezbáře a mistra
iluzívního baroka, usedlého v Čechách pravděpodobně
před rokem 1710 a již v letech 1725-26 byla Braunova
dílna s přiznaným příjmem 900 zlatých a šesti tovaryši
největší dílnou v Praze; autora sochy Vidění sv.
Luitgardy, umístěné na Karlově mostě, soch v Kuksu,
vytvořené na objednávku hraběte F. Sporcka (alegorie
Ctností a Neřestí, monumentální plastiky tesané do
pískovcových skal v Betlému u Kuksu, čtyřicet
groteskních sošek callotovských trpaslíků pro kukské
závodiště atd.), výzdoby pražské rezidence císařského
diplomata Jana Václava Gallase, zahradní plastiky z
Cítolib (dnes ve Vídni), řezby pro klášter v Plasech,
sochy na mytologické téma pro zahradu zámku v
Duchcově a dalších.
120. výročí – narození Arne Laurina (vlastním jménem
Arnošt Lustig, 1889 - 1945), novináře, šéfredaktora
listu Prager Presse, od r. 1939 úřadníka čs. konzulátu a
zakladatele Československého tiskového archivu v New
Yorku, práce na němž přispěly k jeho úplnému
vyčerpání a smrti. Archiv byl v r. 1946 převezen do
Prahy a slouží badatelům.
115. výročí – rozšíření župní hasičské jednoty „Metuj“ o
hasičské sbory z Bělého, Hlavňova, Velkého Poříčí,
Suchého Dolu a Zbečníku.
25. února
130. výročí – narození Otakara Ostrčila (1879 – 1935),
skladatele a dirigenta, žáka školy Z. Fibicha, od r. 1920
šéfa opery Národního divadla, jenž proslul realistickým
uvedením původních hudebných děl, autora Pohádkové
suity, Pohádky o Šemíku, opery Honzovo království a
balady: Balada česká, Balada o mrtvém ševci a mladé
tanečnici, Osiřelo dítě, zastánce konstruktivismu v
hudbě: Symfonietta, Léto, Křížová cesta.
90. výročí – vydání zákona o kolkování rakouskouherských bankovek soupisu jmění. Na několik hodin
byla hranice zcela uzavřena a veškerá doprava
zastavena.
28. února
55.výročí – I.ročníku „Polického lyžařského okruhu“,
který v délce 15 km jako první zdolal p. Adam
z Machova.
50.výročí – zahájení odvozu odpadků z města Police
nad Matují za roční poplatek 80.-Kčs.
PhDr. Zlatica Zudová–Lešková, CSc.

ULICE
Líbilo se mně v PM vzpomínání p. JUDr. Seidlové o dětství
prožitém na Záměstí, že jsem se rozhodla přiblížit zejména
starousedlíkům, pamětníkům a patriotům naší Police nad
Metují, teritorium mého dětství, KOSTELNÍ ulici. Oživit
vzpomínky na lidičky - originály, na které zapomenout nelze,
ale občas zavzpomínat. Zůstávají vzácnými kamínky v mozaice
života. Nám tolerovali mnohé lumpárny, odpouštěli a zároveň
vychovávali. Chci se s vámi podělit o drobné, snad i humorné
příhody, a jak je přijmete, záleží jen na vás.
Dominantní byl KLÁŠTER, čp. 1, místo posvátné, k němu
patřil P NORBERT LOKVENC, obávaný pan farář, ale nejen on.
Obrovský kříž ze dřeva, zavěšený na zdi chodby, nás krotil v už
tak bohatých aktivitách. Naproti ROUSKOVI, pan ROUSEK
podnikal v textilu, přes dvůr ČETNICKÁ STANICE vedená
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vrchním strážmistrem p. NOVÁKEM, KNIHKUPECTVÍ pana A.
KRTIČKY - útulný krámek vonící čistým a potištěným papírem a
knížkami. Stále nejoblíbenějším místem her vedle, byl však
KONZUM p. KARLA VOBORNÍKA a okýnko do ulice. Každou
sobotu navečer se stávalo pro kluky BIOGRAFEM. Proč? No přeci
svátek, koupání. Pravidelně tu lezla do necek obložených
židlemi a textilem vnadná slečna. Kluci fantazírovali, nám to
nic neříkalo. MLÝN A PEKAŘSTVÍ pana BERANA. Syn Jarka byl
jen o jeden den mladší než já, prima kluk, na kterého maminka
z provoněného krámku pravidelně volala: "Jarouši, chceš
namazanej slípek?" (patka z bochníku chleba). Jára snad nikdy
neodmítl. Mnoho jich neochutnal. Při horolezeckém výstupu na
Javorinu ve Vysokých Tatrách tragicky zahynul. Bylo mu 20 let!
Hostinec a řeznictví mého dědy JANA VACKA, to byla BAŠTA.
Sál, prostor i pro jízdu na kole a týrání klavíru. Co ubožák
zkusil, nešel ani naladit. Nebylo to mojí pílí, o totální zničení
se zasloužily myši. Hlavně šenkovna, slyšet výroky štamgastů.
Ty zůstaly uloženy v mozkovně hlouběji než matematické
poučky. U "KOKSÁKŮ" a horního stolu sedávali sousedé
živnostníci a rokovali nad sklenkou červeného nebo čepicí z
pěny chlazeného pivka. Tady se čerpal "materiál" ze snůšky
mnohdy nesmyslů, ale pánové se dobře bavili i o věcech
všeobecných a z jejich ranku.
Sousedili jsme s CUKRÁRNOU pana LUDVÍKA KAVÁLKA a
TRAFIKA v domě byl hlavní sklad tabáku pí. MARIE
VÁCLAVÍKOVÉ. Pan VÁCLAVÍK byl nenápadný, tichý člověk,
svoje místo na šachové partii zásadně neměnil, geniální byl v
tom, že si hrál sám! Sám proti sobě! A nejen to, zpíval
prostonárodní písničku, zřejmě z vlastní lidové tvorby. Text
nelze publikovat, pamatuji si ho 63 let! Byl to dobrák od kosti,
bohužel, ne zrovna dobře skončil. Zmíněný pan KAVÁLEK, jeho
kšeft doznal několik proměn v názvu, „RUPA“, později
„VOPRC“ = volný prodej cukrovinek. Snad bezkonkurenční,
nejvtipnější poutač ve výloze zaujal každého, nejen zákazníky
- U NÁS NEKAŠLEME – MÁME HAŠLERKY. Tak to se nepovedlo.
Kluci měli „nudle“ od nosu jako opratě, až na náprsence.
Zelenina čp. 6, k ní patřila droboučká tetička, pí.
ROKYTENSKÁ. Nejvíce nám chutnalo kysané zelí do papíru a do
dlaně. Pan ROKYTENSKÝ st. byl agent – dealer, doporučoval
Vamberecká kamna, zaručeně nejlepší!!!
Kvalitní reformky, dokonalé dámské prádlo, voňavá mýdla a
zboží výborné jakosti, tomu vévodila milá, usměvavá, vždy
elegantní pí. ROZÁLIE KRAMERIUSOVÁ. V tomto domě se
nacházelo ŘEZNICTVÍ pana JANA JOHNA, přezdívka NÁRODSPÁČEK. Na toho malého si rád odskočil večer, nejdříve si ale
ověřil, ve které fázi spánku se klimbající Anynka právě nachází
a raději se zeptal: „Anynko, je zatažený rolo?“ Když
neodpověděla, tak se zdejchnul, pokud se ozvala, pohotově
pravil: „Já ho jdu teda zatáhnout!“ a zmizel po anglicku.
Tichošlápek, ale starostlivost až dojemná. „KOLONIÁL“ pí.
AMÁLIE KOHMOVÉ, prodejna se slušným výběrem, ale povahou
zoufalce. U každého požadovaného zboží si neodpustila, že
není, nebude, nemá, nakonec prodala „ze svýho“. Jak
šlechetné. Manžel pan KOHM a křupavé SLAŇÁKY, to byl PEKAŘ.
Obligátní ryšavá papacha na jeho hlavě bývala zdrojem zábavy,
když mu ji pánové deformovali do neslušných tvarů, to ho
nepopsatelně rozčilovalo.
ŠVEC pan NOVÁK, krom verpánku měl i vedlejšák, pro své
milované ptáčky pěstoval různé brouky. Nám se u Nováků tak
líbilo, když byl BÁL, mohli jsme u nich přespat a to moc rádi.
Paní Nováková byla zlatá ženská.
Pan RUFR – KLOBOUČNICTVÍ, ten se svým veržínkem snad i
spal. Chodíval k naší babičce FILOMÉNĚ okukovat hrnce na
plotně a jeho postřeh z cesty do Prahy je nezapomenutelný:
„Míno,
byl jsem v Praze, nic tam není, všude samá
prostitulka!“ Alespoň to.
Můj otec s panem Ječmínkem si u STRAUCHŮ
v KOŽEŠNICTVÍ obstarali sáčky na klobouky a s logem p. S se
promenádovali Kostelní ulicí a provokovali ho,“ Votroci jedni“.
OPRAVNA OBUVI - Pan JAROSLAV PROUZA, zvaný ČENDA „ELEKTRICKÝ ŠVEC“. To mu „přišili“ kamarádi po nezdařilém
zavedení elektrické přípojky, to se mu dráty pomotaly a tak při
otočení vypínačem v kuchyni se rozsvítilo v chlévě.
Umrlá ulička (Hvězdecká), před ní ŽELEZÁŘSTVÍ jako u
ROTTA, tomu velel pan SERAFÍN ŠVORČÍK. Plechy, řetězy, dráty
všeho druhu, zboží zavěšené až od stropu. Na protějším
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chodníku, směrem ke ŠKOLE vlastnila krámek pí. HOLÍNKOVÁ,
navazoval na PAPÍRNICTVÍ pana J. TÁSLERA a vedle MODISTKA –
pí. Ducháčová, prodávala líbivé, slušivé a šik apartní
kloboučky. Dášenka byla moje kamarádka a když v r. 1945 šla
ulicí fronta, nedalo se přejít přes silnici, byla u nás a obligátní
otázka mého otce zněla: „Cos měla DUŠÁČOVÁ k obědu?“
„JEJÍTTO A TAŠI!“ Po zrušení střídavě ČEDOK – TURISTA,
později výrazná, nepřehlédnutelná osobnost pan VÁCLAV
HORNYCH – CUKROVINKY „SLADKEJ VAŠEK“. V Kvíčerově bylo
těch přezdívek. Svědčí to o vtipnosti lidí. I Záložna v domě tu
byla.
HOLIČSTVÍ, oznamovala provozovna pana ŠTANCLA.
Mašinkou jsme měli mnohokrát hlavu do modra, stříhalo se i na
HAVLA-BUBIKO a do KOŠÍČKU. Ani fotograf nechyběl. Dvě
generace rodiny STANISLAVA ŠRŮTKA. Sem jezdili svatebčané
v kočárech a my, děti, jsme s nadšením „natáhly šňůru“,
padaly korunky a mohly jsme k panu FERDINANDOVI
ZOCHEROVI do „CUKRÁŘSTVÍ“ na skvělou zmrzlinu. Tady bývala
fronta až k soše u školy. K těm svatebčanům dodávám, že je
pravda a podařilo se nám šňůru natáhnout, bohužel pouze
jednou: Doma nám tou gumovou od žehličky jich natáhli víc ….
HAMPLOVA ULIČKA - tunel vedoucí na Záměstí, zde měl p.
KAREL ŠVORČÍK krom obchodu i lokál. Navíc byl skvělý
muzikant, šlágry co hrával o tanečních u našeho dědečka byly
úžasné …
ČISTÍRNA PRÁDLA – pan KULHÁNEK s chotí a dcerou
JÁRINKOU. Zasloužilý hasič, rád sedával v neděli odpoledne na
štokrleti na chodníku, pokuřoval a sledoval provoz. V hospodě
se chystalo občerstvení před fotbalovým zápasem a tenhle
hasič na dědu volal:“ Jeníku, dnes už jely tři auťáky na
BRAUNAU, japak to jenom bude, takovej provoz?“
Těšila jsem se na červenec, to přijížděli jejich příbuzní
s klukem. Ten pořád seděl rozkročený na dlouhém smetáku a
hopsal celou ulicí v přesvědčení, že je Horymír na Šemíku. Pro
nás to byl jenom Hurvínek, ale z Prahy…
V mé
mozaice ještě chybí SEDLÁŘ A ČALOUNÍK pan
LADISLAV ŠRETR. Uměl skvěle hýbat ušima a byl dodavatelem
kůžiček ke šlajfkám pro naše exhibice za STATKEM na
PEJSKARÁKU. Mě nutil jíst koninu, a tak vděčím snad jemu a
koním, že se tak ráda řehtám.
Pan ŠRETR uzavírá moji procházku Kostelní ulicí, ta na
rozdíl od těch, se kterými jsem Vás seznámila a nebyli zdaleka
všichni, žije!
Všechno je hodně dávno, ale ti lidé z našeho dětství jako
by tu byli s námi a často si je i rádi připomínáme.
Jestlipak si na nás někdo někdy také zavzpomíná v dobrém
a s veselou? Já bych si to přála …..
Věřím, že jste moje rozjímání vzali s nadhledem. Humor je
koření života, tak si ho okořeňme!

Hana Krejčová

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Liturgické mezidobí a doba postní
Zima zatím neskončila a stále trvá, jenom trochu
polevila na síle. No a v církvi stále trvá období mezidobí.
V neděli 1. února jsme prožili z pondělka přeložený svátek
Uvedení malého Ježíše do chrámu, kam ho jeho rodiče
Josef a Marie, přinesli čtyřicet dní po jeho narození a podle
pravidel Mojžíšova zákona představili a zasvětili Hospodinu,
při tom došlo také k setkání s prorokem Simonem
a prorokyní Annou. V rámci liturgie tohoto svátku byly také
posvěceny svíčky „hromničky“, které se vkládají do rukou
těm, kteří umírají a putují do Boží náruče a v minulosti
také sloužily jako ochrana před přírodními živly. V průběhu
února už nás mnoho událostí nečeká, připomeneme si
jenom několik památek světců a svátek Stolce sv. Petra. Ke
konci února, přesněji 25. února, pak vstoupíme Popeleční
středou do doby postní, tedy do období přípravy na

velikonoce. Při bohoslužbě v tento den posvětí kněz popel z
velikonočních ratolestí loňského roku a na znamení pokání s
ním označí věřící. Tento den bude také dnem přísného
postu. Postní doba pak potrvá 40 dní.
LITURGICKÉ
8. února 10. února 15. února 22. února -

KALENDÁRIUM:
5. neděle v mezidobí
Památka sv, Scholastiky
6. neděle v mezidobí
7. neděle v mezidobí, Svátek Stolce sv. Petra,
apoštola
25. února - Popeleční středa, Den přísného postu
1. března - 1. neděle postní

V měsíci únoru budou bohoslužby v Polici n.M. podle
obvyklého pořadu:

5
5
5

v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod,
ve středu mše svatá od 8.00 hod.,

v sobotu od 17.30 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie v lednu
Kontrolovala parkování motorových vozidel , bránících
zimnímu úklidu . V této souvislosti uložila také několik
blokových pokut za přestupky. Trvale kontrolovala sjízdnost
a schůdnost komunikací ve správě města a v případě
zjištěných nedostatků činila opatření k okamžité nápravě.
Zabývala se odkládáním odpadu mimo vyhrazená místa
, (domovní odpad , vrak vozidla).
V souvislosti s přístavbou DD několik jednání ohledně
čistoty komunikace a chodníku v blízkosti DD.
Ve spolupráci se stavebním odborem a odborem
majetku provedla několik kontrol . Na jejich základě byla
zahájena správní řízení.
Společně s ekologem byly provedeny kontroly kouřivosti
lokálních topidel , bohužel byly uděleny i blokové pokuty za
pálení odpadu.
Odchytla tři zaběhnuté psy , které posléze vrátila zpět
majitelům.
Ve druhé polovině měsíce ledna velmi úzce a intenzivně
spolupracovala se sociálním odborem Měú na několika
případech.
Doručovala písemnosti pro odbory města a státní
orgány.
Zjistila a vyřešila
přestupek týkající se podávání
alkoholu mladistvým osobám.

Informace pro řidiče.
Několik slov o změnách, jak postupovat v případě
dopravní nehody, kdy s účinností novely zákona o silničním
provozu č. 274/2008 Sb.,se v otázkách ohlašovací
povinnosti dopravních nehod mnohé změnilo. Jistěže
nehodu pochopitelně nikomu nepřejeme, ale když k ní
přece jen dojde, je dobré znát jak se v takové situaci
orientovat:

Kdy nastane povinost volat policii
Muže zákona budeme volat v těchto případech:
1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen
drobnému) nebo k usmrcení osoby.
2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně
přepravovaných věcí ke škodě převyšující zřejmě
částku 100 000,- Kč.

3.

4.

5.

6.

Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na
majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného
vozidla, přilehlé nemovitosti, apod.; policie se však
nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle,
které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové
společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z
rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní
komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti
nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel
apod.).
Pokud při nehodě dojde k poškození obecně
prospěšného
zařízení
(např.
přejezdového
zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí
(např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez
vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost
provozu.

V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si
měli vystačit sami, tedy bez součinnosti policie.
Na druhou stranu je ale potřeba říct, že oproti
současnému stavu se toho zas až tolik nezmění.
Nejpřevratnější změnou vlastně není ani stotisícový limit,
nýbrž změna v koncepci ochrany vozidel třetích osob,
pokud řidič takového vozidla měl přímou účast na nehodě.
Zatímco dnes voláme policii ke každé nehodě, kterou
jsme měli třeba se služebním autem nebo s autem na
leasing, od ledna 2009 se to radikálně změní a policie se i
v těchto případech bude volat jenom tehdy, přesáhne-li
škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku 100
000 Kč.
Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě
libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon
nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář
záznamu o dopravní nehodě, který se i v současné době
doporučuje všem řidičům vozit v autě s sebou.
Euroformulář záznamu o dopravní nehodě je pro
případné zájemce k vyzvednutí na služebně Městské
policie , nebo na sekretariátu Městského úřadu v Polici
nad Metují
Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl
poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě,
zavolejte k nehodě policii ČR. Vás to nic stát nebude,
protože úvahy o zpoplatnění "planého" výjezdu policie k
nehodě byly nakonec zavrženy.

Několik slov k pojištění
za provoz
motorového vozidla, tzv. povinného
ručení
Centrální databáze vozidel a databáze pojištěných
vozidel zjišťuje, která vozidla jsou nepojištěná o již od
počátku roku 2009 vyzývá písemnou formou ty řidiče, resp.
provozovatele motorových vozidel k úhradě pojistného
povinného ručení.
Rada pro ty , kteří netuší, kolik že vlastně vlastní
vozidel. V každém případě se doporučuje si zajít na odbor
dopravy pověřené obce či magistrátu a požádat o výpis z
registru vozidel. Za 30,- Kč dostanete výpis kolik máte na
svoje rodné číslo, či IČ zaregistrováno vozidel.
Jak je to se zdravotní způsobilosti k řízení
motorového vozidla v souladu se zákonem č. 361/2000
Sb. O provozu na pozemních komunikacích
Zdravotní způsobilost k řízení mot. vozidel - § 84
citovaného zákona
1) (1)Zdravotní způsobilostí k řízení motorového vozidla
se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení
motorových vozidel (dále jen zdravotní způsobilost)
2) Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní
způsobilosti (dále jen "posudek") vydává posuzující
lékař na základě prohlášení žadatele o řidičské
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3)

oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění,
výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných
odborných vyšetření.
Držitel řidičského oprávnění, který není osobou
uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit
pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců
před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v
den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let
věku pak každé dva roky. Povinná osoba – (řidič
nad 60 let věku), která nemá platný posudek o
zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilá k
řízení motorových vozidel. Ještě připomenutí, řidič nad 60 let věku, který nemá platný posudek o
zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilý
k řízení motorových vozidel a dopouští se tak
přestupku ve znění § 89 již citovaného zákona.

Informace pro občany za zákona o
zbraních a střelivu.
Od 1.února do 31.července 2009 je vyhlášena amnestie
na nelegálně držené nebo nelegálně získané zbraně.
Občané mohou v této lhůtě ilegálně držené zbraně
dobrovolně a beztrestně odevzdat do úschovy kterémukoliv
útvaru policie. Proti takové osobě nebude zahájeno žádné
správní ani trestní řízení. Naopak má možnost tuto zbraň
zlegalizovat.
Osoba, která zbraň odevzdá, může ve lhůtě dvou měsíců
ode dne jejího odevzdání požádat o vydání příslušných
dokladů opravňujících k držení zbraně.
Kolektiv městské policie

Výroba klíčů, Oprava obuvi

ŠTANCL
nabízí
Opravu obuvi,
kabelek, batohů

Šití koženkových manžet
na ruční brzdy a řadící
páky aut
Visací zámky od 38Kč
Vložky FAB od 143Kč
Dále nabízíme autoklíče,
kroužky, visačky, rozlišovače, bezpečnostní kování,
více vložek na jeden klíč. Kvalitní bezpečnostní
vložky GEGE pEXTRA – zvláštní ochrana proti
kopírování klíčů, odvrtání,metodě SG, vyhmatání.
Kontakty: mobil 604570865,
www.opravaobuvi.unas.cz

Gymnázium,
Hradební 218, 550 01 Broumov

přijme od 1. 5. 2009
pracovníka/pracovnici na pozici účetní.
Písemné nabídky s uvedením životopisu
zasílejte na adresu školy nebo mail:
reditel@gybroumov.cz

Lyžaři TJ SPARTAK v sezóně 2008 – 2009

Stříbrná medaile na Mistrovství ČR
staršího žactva!

Masáž

31. ledna se na Pustevnách v Beskydech konalo 1. M-ČR
staršího žactva v běhu na lyžích. Z našeho oddílu se jej
zúčastnila Šárka Jirásková a nevedla si špatně. V běhu na 3
km volnou technikou vybojovala krásné 2. místo a byla tak
nejlepší z našeho kraje. Ve štafetách pak krajská štafeta
na 3 x 3 km klasicky s velkým přispěním Šárky získala 4.
místo, když Šárka na posledním úseku dokázala předjet 2
soupeřky.
2. M-ČR, sprint a 3 km klasicky se pojede 14. a 15.
února v Trutnově a my Šárce přejeme, aby svou sbírku
medailí ještě rozšířila.
Šárka dokazuje, že se zodpovědným přístupem
v přípravě se nechá udělat vynikající výsledek i v tak
nepříznivých podmínkách, jaké v posledních dvou zimách u
nás máme.
Šárko děkujem!
Antoní Pohl

úleva
pro tělo
i duši

Český rybářský svaz MS Police nad Metují

vyhlašuje
výběrové řízení

na pronájem kiosku
"Na hrázi" v Hlavňově.
Zájemci o pronájem se hlaste na mobil:
606474886 u předsedy pana Obršála.
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Využijte nové služby:
Cítíte se unavení a vyčerpaní?
Je Váš každodenní život plný stresu?
Dopřejte si chvilku jen pro sebe a nechte se
hýčkat.
Nabízím příjemné využití Vašeho času:
kosmetickou mašáž
relaxační masáž zad, rukou, nohou nebo
celého těla vonnými rostlinnými a
éterickými oleji
Pracovní doba dle dohody
Objednat se můžete na telefonním čísle
604 799 189
Provozovnu kosmetiky najdete u autobusového
nádraží v prodejně Tabák. Těšíme se na Vaši návštěvu
Jana Burešová, 17. listopadu, Police nad Metují
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

Kosmetika
kouzlo doteku
Laskavé
doteky
při
kosmetické masáži uvolňují
látky příznivě působící na
pocit tělesné pohody, blaha a
úplné relaxace. Pro Váš
dobrý pocit nabízím tyto služby:
laskavý a citlivý přístup
laskavý a citlivý přístup
odpočinek v příjemném prostředí
používání přírodní aromaterapeutické kosmetiky
ošetření všech typů pleti
masáž obličeje, dekoltu a ramen doplněná o energii
Reiki
pleťové masky – krémové, čokoládové, z mořských
řas, alginátové, z bahna z Mrtvého moře, ze
zeleného jílu
hloubkové čištění pleti, peeling
úprava a barvení obočí a řas
depilace chloupků v obličeji, na hrudi, depilace
nohou a rukou
dárkové poukázky na všechny nabízené služby
prodej přírodní aromaterapeutické kosmetiky
Pracovní doba dle dohody
Objednat se můžete na telefonním čísle 604 799 189
Provozovnu kosmetiky najdete u autobusového nádraží
v prodejně Tabák. Těšíme se na Vaši návštěvu
Jana Burešová, 17. listopadu, Police nad Metují

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **
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Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výroba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

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

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

www.servissokol.kvalitne.cz

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ TECHNIKA
Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA na
klíč - bytovky, penziony; opravy a
montáže na rodinné domy

SLOUČÍME, ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností
a Vašich přání YAGIEX
ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22, 547 01
Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
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VÝKUP
STARÉHO NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ
VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve
500 Kč dám za pivní láhev
LEDHUJ,
ostatní lahve koupím za nejvyšší
ceny – SBĚRATEL.
Přilby vojenské, hasičské a vše
z obou válek.

Dále nábytek a starožitnosti
Petr Vágner
Broumov I/5
606 270 421, 608 103 810

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

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87
Datum:
24. února 2009
v 15.00 hod.

17. listopadu 284
Datum:
26. února 2009
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

Koupím pozemky z Policka a
Machovska.
Telefon 491 543 440.

SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

PRODEJ
originální autodíly * autobaterie
autokosmetika
oleje a chladící kapaliny
kvalitní ojetá auta dovezená ze Švýcarska

PNEUSERVIS
prodej pneumatik a ráfků * seřízení geometrie kol * úschova
sezónních pneumatik

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
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PŘÍRODNÍ KOSMETIKA Atok

ucelené řady pro každý typ pleti
líčení
prodej dekorativní kosmetiky

Kosmetika Tomkova 62 Police n. Metují tel:775393608

Přijďte a vyzkoušejte

Kosmetika vhodná i pro pány

Možno se objednat v kosmetickém salonu v ulici Tomkova 62 nebo na
telefonu 775393608

TRVALÁ NA ŘASY
DÁRKOVÉ POUKAZY

Ošetření pleti přírodní kosmetikou ATOK
− kosmetika vhodná pro všechny typy pleti ,vhodné i pro alergiky s
velmi citlivou pletí
− prodej přírodních produktů

−

−

−

OŠETŘENÍ PLETI luxusní kosmetikou MARY KAY

„ŽEHLIČKA“ PLETI Galvanic spa
− žehlička na vrásky i celulitidu, rychlá regenerace pokožky,
kterou vidíte ihned

EXKLUSIVNÍ NOVINKA na Českém trhu

Drahomíra Večeřová

KOSMETICKÝ SALON

Florbalový turnaj

„O pohár starostky města
Police nad Metují 2009“
Štěpána Horáka

▲ Focení týmů – skupina „Radost“ – část 1

▲ Sojka běžící obehrát spoluhráče Trndu ☺

▲ Focení týmů – skupina „Radost“ – část 2

▲ Viktorky útočí na Žumpu

▲ Axmánek (ČZU) v souboji s Třasákem (Tiky)

▲ Lemplové Náchod - letošní, jakožto i loňský,

vítěz turnaje. Gratulujeme!

▲ Rozhodčí Radek Tománek z Holomóca (vpravo)
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Uzávěrka příštího čísla 5. března 2009
Distribuce 11. března 2009
Vychází v nákladu 1 000 ks
Autor obálky: Štěpán Landa – žák Grafického studia výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují

Vlastní stavba budovy okresního soudu byla zahájena 25.
února 1913. Dejme slovo kronikáři Josefu Brandejsovi, který
celou stavbu pozorně sledoval: „Počala se stavěti tato c. k.
soudní budova s věznicí na dolnodvorském pozemku. Stavitelem
byl architekt V. Medek, architekt z Hlinska pod dozorem dvou
státních c. k. ingeneurů Otakarem Weinzeltem a Josefem
Barthem z Prahy vyslanými. [pozn.: jejich stavební kancelář
byla umístěna v čp. 207, v ulici Ke Strážnici] Pozemek pro
stavbu této soudní budovy darovala obec města Police úplně
zdarma a k tomu měla ještě obec polická za upuštění staré
budově soudní čp. 98 na náměstí se nacházející, bývalé to staré
městské radnice od r. 1717 postavené a v které se úřadovalo od
r. 1740 až do roku 1850, kdež byl také tam znamenitý archiv
města Police umístěn a když měli patrimoniální úřady přestati
a nastaly c. k. okresní sídla úřadů, tak tu obecní rada města
Police darovala na ten celý čas doby onu radniční budovu na
c. k. soudní úřadování dokud bude v Polici soudní okres
existovati. Že ale se státnímu dohledu na onu budovu mělo
většího nákladu na opravy dáti, tak raději si erár postavět dal
sám svou novou budovu a za upuštění této měla obec 20.000
K zaplatiti náhrady. Stavba této nové c. k. okresní budovy a
c. k. věznice odhadnutá byla na 150.000 K a měla býti dne 14.
července 1914 hotova a ku svému účelu odevzdaná. Do základu
této nové soudní budovy byl vložen na pergamenu napsaný
pamětní spis s deskou 10. března 1913 za c. k. soudního rady
Václava Janaty v Polici a soudce K. Novotného. Truhlářskou
práci obdrželi ofertním podáním truhláři v Hronově a z Hradce
Králové, klempířskou práci obdržel Albert Pišl v Polici a Josef
Skočdopole společně i Jan Durdík klempíři sebou. Železářské
potřeby a práce dodával Adolf Švorčík obchodník. Kamenickou
práci s lámáním kamenů Antonín Nemejta rolník ze Lhoty za
Machovem dodával z jeho pozemku a dal je zpracovávati
kameníkům. Písek dodávali hlavňovští sedláci. Opukový kámen
dodával a přivážel Urban z jeho pozemku z Bukovice. Cihly
koupené byly přes milion kusů od Viléma Pellyho z jeho
kruhové cihelny v Polici a Vlach z Ledhuje rolník je dovezl.
V měsíci říjnu 1913 byla střecha již pokrytá s taškami
z hronovské cihelny a v roce 1914 byla kolaudace té budovy
s c. k. komisí z Prahy a odevzdaná k jejímu účeli k úřadování.“
Ke kolaudaci nové budovy došlo dne 18. října 1914. Ještě
ten samý měsíc tam byl přestěhován ze svého dočasného sídla
přestěhován berní úřad se správcem berního úřadu Františkem
Hausdorfem, kontrolorem Janem Rokytenským (polickým
rodákem), adjunktem Karlem Růžičkou a Janem Novákem,
úředním sluhou. Teprve příští rok, dne 12. května 1915, se
stěhoval okresní soud s archivem a věznicí z budovy radnice na
náměstí do své nové budovy na Nové čtvrti. Budova radnice na
náměstí se tak po 64 letech opět uvolnila pro potřeby města.
Připomeňme, že okresní soud měl v té době tento personál:
soudní rada Václav Janata, soudce Karel Novotný, kancelista
Bischof, listovní Fousek, písaři Beier a Šanda, soudní
vykonavatel (čili jak se říkalo „zavírák“) Václav Illich. „Soudní
první řízení započalo dne 6. července 1915, v den památný
upálení Jana Husa“, poznamenává Josef Brandejs.
Okresní soud v Polici nad Metují fungoval od této doby
prakticky bez přerušení 38 let. Jen občas zavlál na soudní
budově bílý prapor, jako např. 19. července 1935, na znamení,
že se v arestu toho dne nenachází žádný uvězněný delikvent.
Rovněž dne 21. června 1937 zaznamenal kronikář Stanislav
Šrůtek, že „v pondělí se objevil na soudní budově vyvěšený bílý
prapor na znamení, že toho času není v trestnici okresního
soudu žádný vězeň. Prapor visel na budově až do pátku 25. 6.,
kdy byl přiveden nový vězeň, který ale po odpykání 6 hodin
trestu byl opět propuštěn, takže se prapor objevil na budově
znovu, ne však na dlouho. Hned druhého dne v sobotu zmizel
prapor z budovy na důkaz, že trestnice má opět nového
obyvatele.“
Musel přijít až rok 1948, a s ním tragický měsíc únor tzv.
„vítězný“ – se všemi důsledky, které s předvojem dělnické třídy
přinesl. Dne 1. února 1949 vstoupil v platnost zákon č. 319/1948
Sb. o zlidovění soudnictví, na který navazoval zákon
č. 320/1948 Sb. o organizaci krajských a okresních soudů. Celá

soudní organizace se přizpůsobila krajskému zřízení (byly
zrušeny zemské soudy a obvody krajských odpovídaly obvodům
působnosti krajských a okresních národních výborů). Zákony
navíc znamenaly dosud nepoznané posílení laického prvku
v soudnictví – tak zvaní „soudci z lidu“ byli postaveni na stejnou
úroveň jako profesionální soudci a získali větší zastoupení.
Lidové soudy nahradily v novém systému dosavadní soudy
okresní. Jejich sídla a obvody se shodovaly se sídly a obvody
Okresních národních výborů, přičemž bylo možno v případě
potřeby zřídit i pobočku lidového soudu.
To byl i případ Police nad Metují: okresní soud v Polici nad
Metují byl na základě nového zákona zrušen a výkon soudní
agendy přešel na Lidový soud v Broumově. V Polici nad Metují
poté vznikla jeho pobočka, včetně dobře využité věznice. Mnozí
starší občané si ještě na vězně, den co den pochodující na práci
do cihelny ještě možná vzpomenou. Tento stav však trval do
roku 1955, kdy věznice zanikla. Činnost místní pobočky
Lidového soudu již zřejmě nedosahovala kapacity budovy (a
navíc s ní již byly jiné záměry) a tak se v říjnu roku 1957
přestěhoval soud a státní notářství do místností v klášteře. Ani
to však nemělo dlouhého trvání: dne 1. července 1959 bylo
v Polici nad Metují notářství, pobočka Lidového soudu a vedení
pozemkových knih, umístěné v budově kláštera trvale zrušeno,
a celá agenda byla převedena do sídla ONV v Broumově.
Stávající státní notář Jaroslav Linhart odešel posílit výrobu do
národního podniku Kovopol, správce pozemkových knih Josef
Seidel začal dojíždět do nového působiště v Broumově. Po 109
letech soud v Polici nad Metují skončil.
A bývalá soudní budova čp. 341? Ta našla záhy nové
uplatnění. Dne 1. listopadu 1956 byla v Polici nad Metují zřízena
dvouletá mistrovská zemědělská škola. Vyučovalo se ve třech
ročnících, žáci se rekrutovali z broumovského, náchodského,
trutnovského a částečně z dobrušského okresu, věková hranice
pro přijetí byla v rozmezí 17 – 40 let. Většina žáků bydlela
v internátě, který byl zřízen z bývalé věznice okresního soudu.
Učebny a jídelna byly prozatím umístěny v bývalé dívčí škole
pod Havlatkou, v Tyršově ulici čp. 294. Ředitelem školy a
současně ředitelem Školního statku byl ustanoven Josef
Štěpánek. Po přestěhování pobočky Lidového soudu a státního
notářství do budovy kláštera se uvolnily místnosti pro
zemědělskou mistrovskou školu, která se sem přestěhovala
z budovy školy pod Havlatkou čp. 294, kde dosud sídlila.
Dne 1. 9. 1960 zde byla zřízena Střední zemědělská
technická škola, která fungovala až do roku 1967, kdy proběhly
poslední maturity a škola byla zrušena pro nedostatek žáků. Již
dva roky předtím se nepřijímali noví žáci, 3. ročník přešel do
Kostelce n. Orlicí a do Hořic. Namísto Střední zemědělské
technické školy bylo zřízeno dvouleté Zemědělské odborné
učiliště, do kterého přešli žáci z Jaroměře a z Broumova. To
zahájilo svou činnost 1. srpna 1967. V září 1969 byla při
odborném zemědělském učilišti rovněž zřízena dvouletá Dívčí
odborná škola. Snad stojí za zmínku, že v roce 1981
navštěvovala zemědělské učiliště i skupina 30 Vietnamců, kteří
zde získávali praktické zemědělské znalosti.
Není smyslem tohoto článku podrobně mapovat historii
zemědělského odborného školství v Polici nad Metují ani
připomínat nepříliš dávné události, a tak jen stručně z průběhu
posledních let: zemědělskou školu hostila bývalá soudní budova
až do roku 2004, kdy bylo vyučování na Středním odborném
učilišti zemědělském a Zemědělském učilišti v Polici nad Metují
utlumeno, posléze zrušeno a nakonec přeloženo do Nového
Města nad Metují. Budova byla naštěstí městu zachována, 5. 10.
2004 došlo Královéhradeckým krajem k jejímu bezúplatnému
převodu na město. Komplex budov posléze našel své nové
uplatnění. V prvním patře budovy bylo umístěno muzeum
stavebnice Merkur, do přízemí bylo z budovy ZUŠ (čp. 107)
přemístěny kanceláře kontaktního místa sociální podpory a část
pronajata soukromým podnikatelům. Bývalý internát (resp.
někdejší vězení) byl rekonstruován a vzniklo zde devět bytových
jednotek, daných do užívání roku 2007.
Miroslav Pichl

