Ohlédnutí za historií domu čp.294
Budova čp. 294 je dnes pro běžnou veřejnost prakticky
nepřístupná a pro mnohé občany již neznámá. Pouze několik
zbylých zaměstnanců Kovopolu může popatřit na prakticky
opuštěnou stavbu, dnes skrytou v areálu továrny, kde bylo a
je (možná) umístěno jen pár kanceláří. Ale byly doby, kdy v
této budově bylo živo, hlaholila školní zde mládež, která se
zde připravovala do praktického života. Ano, je to budova
bývalé měšťanské dívčí školy na konci Tyršovy ulice.
Ke vzniku této školní budovy však musíme jít trochu oklikou a začít rokem 1893, když polická obec postavila nový
městský chudobinec (čp. 286), když starý, zřízený roku 1849
z chalupy čp. 250, již svou kapacitou přestal postačovat.
Stavba jednopatrové zděné budovy chudobince na Nové ulici
se realizovala za starosty Viléma Pellyho a mnozí tuto budovu určitě dobře pamatují, protože zmizela až roku 1988,
jako dokonale „vybydlená“ ruina. Na uvolněném místě po
této barabizně, tvořící nevhodnou dekoraci zejména při
prvomájových průvodech, pak byla spěšně vybudovaná galerie fotografií vyznamenaných pracovníků
národního
podniku
Veba, vtipně označená
jako „safari“.
Roku 1900 byla
však budova chudobince pouhých sedm
let stará a možná
právě proto padla do
oka továrníku Vilému
Pellymu.
Bylo
to
v období, kdy se znovu
stal starostou města po
náhle zesnuvším Františkovi Pášmovi a rovněž v době, kdy skupoval kolem své přádelny, postavené roku
1896,
zemědělské
usedlosti a jiné domy a
vytvářel si kolem své
továrny
jakési
své
malé „dominium“.
16. března roku
1900 podal Vilém Pelly
návrh obecnímu zastupitelstvu, „aby obec mu podstoupila
městský chudobinec čp. 286 proti tomu, že by na jiném
místě postavil a obci odevzdal dům stejně takový.“ Obecní
zastupitelstvo o této věci pojednalo a rozhodlo takto: „Pokud se týče vyřešení prosté otázky, má-li chudobinec čp.
286 z majetku obecního být zcizen a postoupen, bylo se
usnešeno jednohlasně, aby se tak stalo. Co do způsobu však,
jakým se tak státi má, připouští obecní zastupitelstvo dvě
eventuality, z nichž pan žadatel nechť volí, totiž: 1.) buď

vydává město Police nad Metují

že mu obec prodá dům čp. 286 za určenou cenu trhovou, 2.)
že mu předloží plán, dle kterého by nový dům na výměnu za
chudobinec čp. 286 vystavěl, sama vykáže stavební místo a
mu po případě doplatí náklad stavební by více obnášel, než
kolik vydáno bylo na stavbu chudobince.“ Vilém Pelly se
nakonec rozhodl pro koupi domu a tak obecní zastupitelstvo
při svém zasedání dne 12. dubna 1900 rozhodlo o hodnotě
budovy chudobince a určilo jeho prodejní cenu na 12.000
korun. „Dále se obecní zastupitelstvo usneslo na tom jednohlasně, aby pro nový chudobinec vystaven byl nový patrový
dům za jižním konci obecního pozemku č. parcely 930/1 dle
předloženého mu náčrtu stavebního plánu průčelím do projektované tam hlavní ulice, v jehož přízemku aby zřízena
byla nemocnice z nouze pro nakažlivě nemocné o dvou světnicích pro nemocné, jednou pro ošetřovatele a komoře, od
ostatních částí domu úplně osamocené vchodem, chodbou i
záchodem a aby v poschodí jeho zřízeny byly dvě světnice
rozměrů takových, aby jich zatímně na tak dlouho, pokud
by nedošlo k stavbě
zvláštní budovy pro
školy
měšťanské,
užito býti mohlo za
učebny pro průmyslovou školu pokračovací.
Stavba
nechť se vykoná ve
vlastní správě obce. Městská rada
opatří cokoliv shledá ku zdaru věci a
ve prospěch obce.“
Tak se také stalo. 24. září roku
1901 složil továrník
Vilém Pelly obnos
12.000 K za budovu
bývalého chudobince čp. 286 na Nové
ulici a ve své nové
nemovitosti ubytoval mistry jeho
továrny.
Stavba
nového městského
chudobince čp. 294
byla zahájena v dubnu roku 1902, na pozemcích bývalého
„Dolního dvora“, poblíže tzv. „Slepého mostu“ přes potok
Vrbičky. Byl to vlastně první dům postavený na této tzv.
„Nové čtvrti“ (pomineme-li Gottliebovu továrnu), na ulici
nazvané roku 1915 ulicí „Husovou“ (poté roku 1922 ulicí
„Sokolskou“, později, roku 1932, přejmenovanou na ulici
dra Miroslava Tyrše, a ještě později roku 1942 z německého
nařízení na ulici „Mozartovu“).
... pokračování na straně 46
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Mozaika z radnice

 I v letošním roce bude polické koupaliště provozovat pan
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Petr Kocián, který vloni přinesl do města nový sport –
otužování a dálkové plavání.
Petr Kocián je zapsán v České knize rekordů. Na
festivalu Pelhřimov 11. června 2005 vydržel nevídaných
41 minut a 17 sekund v mrazáku se 433 litry mrazivé
vody a byl zasypán dalšími 150 kg ledu, přičemž byl
ponořen celým tělem s výjimkou hlavy a paží.
V pondělí 31. srpna se skupinka dálkových plavců, mezi
nimi i polická Radka Jirmanová, vydá na 103 km dlouhou
plavbu Baťovým kanálem.
Svatební obřad je záležitostí hodně osobní. Přání
snoubenců se snažíme co nejvíce naplnit. Uniformita je
minulostí.
Důstojnost
podmínkou.
Samozřejmě
s ohledem na vybraný prostor. Na přání, profesi a zájmy
nevěsty i ženicha. Polická zuška zažila mnohé. I svatební
obřad. Milý. Nejdůležitější je jistě následné bytí
manželů, ale vzpomínky patří k životu. Jsou-li příjemné,
jen dobře.
Kolegové dlouhodobě trpěli mojí nespokojeností se zimní
údržbou města a spádových obcí. V letošní zimě jsem
opakovaně ráda na adresu technických služeb děkovala.
Doufám, že i Vy jste zaznamenali posun k lepšímu.
Nedostatků jsme si vědomi. V příští zimě by se měla na
chodnících, kde neprojede Ladog objevit fréza. Na
některých místech pro případ potřeby zásobníky se směsí
písku a soli. Vítáme každou přínosnou připomínku.
Mám v živé paměti reakce mnohých občanů na loňské
uzavření prodejny Konzumu na sídlišti. Vysvětlování,
zdůvodňování, jednání…. Konzum v dražbě neuspěl.
Obchod vlastní a provozují vietnamští spoluobčané.
Názory na jejich podnikání mohou být různé. Mají čisto,
zboží v přijatelném výběru, jsou ochotní a vstřícní.
Prodejní doba – i o vánočních svátcích – nevídaná. Děkuji
všem, kteří jejich služeb využívají.
Jedna ze tříd ZŠ Komenského v Náchodě pod vedením
třídní učitelky Zuzany Kůrkové připravuje projekt o řece
Metuji. Ráda pomáhám pro tvořivé žáčky shromažďovat
materiály. Těším se na jejich dílo i splnění slibu, že se
s námi o svoji práci rozdělí na stránkách Polického
měsíčníku.
Poděkování patří všem, kteří se v této zimě snažili
připravit podmínky pro zimní sportování. Aktivní i
rekreační. Pepa Dvorský, Jirka Meier, Franta Soumar a
Radek Starý letos vlekařili nejvíc. Tonda Pohl, Petr
Jenka a Jirka Černý projížděli stopy na Nebíčku, do
Klučanky a na Slavný. Hasiči se starali o „plácek“ ledu u
hasičárny. Nezmiňuju ani nutnou starost o technickou
stránku.
Jaro se bude pomalu hlásit a s ním i turistická sezona.
Ať se nám to líbí nebo ne, turismus k dnešnímu životu
patří a do budoucna to bude čím dál větší zdroj
podnikání. Celoročního. Jen musíme přemýšlet,
vymýšlet, snažit se nabídnout, upoutat. Využívat
přírodních krás, na kterých zásluhu nemáme. Využívat
svých schopností, které mohou přinést zajímavé cíle
návštěvníkům zblízka i z daleka. Nabízet kvalitní služby.
Ubytovací, pohostinské, volnočasové, vzdělávací…. Do
konce tohoto roku bych ráda dala do života Strategii
podpory cestovního ruchu na Policku. Kdo by měl zájem
se zapojit do této aktivity, bude vítán.
V uplynulém roce jsem se při toulání naším městem
radovala z podnikání zahradníka pana Zobala. Doufám,
že v letošním roce uskuteční některé ze zamýšlených

plánů. Věřím, že se areál stane i odpočinkovým místem,
které budeme rádi navštěvovat.
 Vyhrané komponenty dětského hřiště firmy Pampers
bychom rádi umístili do bývalého parku naproti hřbitovu.
Chtěli bychom do budoucna na více místech ve městě
vytvořit volně přístupné zóny oddechu a aktivního
odpočinku. Otázkou je jejich životaschopnost. Bude
záležet taky na nás. Lhostejnost nám jistě nepomůže
před případnými škodiči. Hledáme správce Pellyho
parku, který by nejen otevíral a zamykal, ale taky na
pořádek v parku dohlížel.
 První měsíce ledna a února byly ve znamení tvorby
rozpočtu pro letošní rok. Byl schválen na veřejném
jednání ZM ve středu 25. února 2009. Uveřejňujeme
ho i v tomto čísle PM. Jedná se o závazný dokument.
Zároveň však živý. Jakákoli změna podléhá schválení
rady či zastupitelstva, a především složitému aparátu
čerpání a kontroly. Děkuji všem, kteří se jakkoli na
tvorbě rozpočtu podíleli, především vedoucí finančně
správního odboru paní Jindře Kosinkové. Dále panu
tajemníku Ing. Pavlu Pohnerovi a radnímu Ing. Jiřímu
Vlčkovi.
 Období přípravy rozpočtu přineslo mnohá jednání.
Příjemná i nepříjemná. S vědomím potřebnosti mnohého
jsme byli nuceni rozhodovat nejen s ohledem na
finanční, ale i technické možnosti. Na schválené práce
byl vypracován harmonogram. Jeho plnění je
v kompetenci investičního technika Ing. Pavla Scholze.
Technické záležitosti jsou probírány každé úterní ráno
na technické poradě, jednou za měsíc proběhne kontrola
plnění zmiňovaného plánu akcí.
 V úterý 10. února proběhla kontrola zbraní naší
městské policie - bez výhrad.
 Ve středu 11. února jsem jednala s ředitelem společnosti
MADE panem Petrem Vodičkou o spolupráci, podpoře i
požadavcích občanů a města k této společnosti.
 S velitelem hasičů Jiřím Hubkou a pracovníkem TS
Michalem Muchou jsme se dlouhodobě zamýšleli nad
využitím hasičské zbrojnice a nad konkrétními
úpravami, které by záměr podpořily. Do konce
pololetí bychom rádi nabídli hasičům i nájemníkům
lepší podmínky pro jejich činnost.
 Ve středu 11. února odpoledne jsme v obřadní síni
radnice přivítali letošního prvního občánka města Vašíka
Liskovského s bratrem Péťou a s rodiči. Viz str. 19
 Ve čtvrtek 12. února dopoledne jsme se sešli s řediteli
našich příspěvkových organizací. Tato pracovní
setkání jsou již tradiční a přínosná v řešení mnoha
problémů.
Naše PO – Mateřská škola Police nad Metují – Dana
Baláková, Mateřská škola a Základní škola Police nad
Metují – Mgr. Karel Nývlt, Základní umělecká škola
Police nad Metují – Lubor Bořek, Městská knihovna –
Věra Plachtová, CKV Pellyho domy – Jana Rutarová
 V pátek 13. února jsme uskutečnili každoměsíční
kontrolu hřbitova ve složení Iveta Osobová –
administrativní správa hrobů, Michal Mucha – pracovník
TS, Daniel Švorčík – správce hřbitova, Ing. Pavel Scholz –
investiční technik.
Výsledek kontroly: nutnost
prohrnovat v zimních měsících cestičky i k památníkům
v levé části při vstupu, pokácet čtyři vytipované a
schválené břízy, natřít bránu, zpevnit příjezdovou část
od levé brány včetně prostoru před kaplí, opravit
chodníčky v urnovém háji, vyprojektovat novou část
urnového háje, pokračovat v citlivém rušení hrobů nad
kaplí, zkulturnit místa k odběru vody, vyřešit pronájem
prostoru ve skladové části hřbitova. K práci správce
hřbitova nebyly vzneseny připomínky. Při kontrole jsme
zaznamenali na jeho adresu dvě pochvaly. Jakékoli Vaše
stížnosti či připomínky v této oblasti sdělte správci





















Danielu Švorčíkovi v kanceláři na hřbitově nebo nám na
radnici.
K připomínkám občanů také slouží schránka, která je
umístěna ve vestibulu radnice. Před schody vlevo.
V sobotu 14. února jsme se poradovali s novými občánky
a jejich rodiči. Viz str. 19
Tuto sobotu se v Pěkově hrálo další loutkové
představení.
Radešovští v hasičské zbrojnici hráli Člověče, nezlob se.
Značnou pozornost věnujeme našim osadním
výborům. Zastupitelstvo města na posledním jednání
schválilo Jednací řád osadních výborů. Doufáme, že
přispěje k ještě lepší spolupráci a hlavně zajistí lepší
komunikaci mezi radnicí a spádovými obcemi, ale i
mezi členy osadních výborů a občany.
V úterý 17. února dopoledne se zástupci DSO Policko
sešli na radnici. Kromě rozpočtu svazku se diskutovalo o
odpadovém hospodářství se zástupci firmy Marius
Pedersen.
Další setkání svazku proběhne ve čtvrtek 19. března od
15ti hodin v Suchém Dole. Přizvali jsme na něj zástupce
DSO Jestřebí hory, abychom si vyměnili své zkušenosti.
S vědomím nutnosti a potřebnosti podpory spolků
jsem se setkala s panem Karlem Vackem, zástupcem
polických
„hvězdářů“.
Sledujte
okénko
Astronomického klubu. Rádi bychom letos uskutečnili
četná pozorování pro veřejnost. V září proběhne
v Pellyho domech velká výstava.
Další setkání bylo s MaMiNou. Byla jsem se podívat i na
jednom z jejich Babinců. Koná se v sudé čtvrtky od
16ti hodin v jejich prostorách v budově prvního
stupně základní školy. Využijte laciných tvořivých
nabídek. Mnohé se naučíte, vyrobíte i zvíte.
Ředitelka Správy CHKO Broumovsko Ing. Hana Heinzelová
mě informovala o současném stavu a práci správy.
Hledaly jsme možné společné projekty. Konstatovaly
jsme, že v současné době je spolupráce velmi dobrá.
Sál Pellyho domů zdobí historické fotografie. Snažíme
se o zútulnění prostoru. Oslovili jsme řezbáře Petra
Kyselu, aby do čela sálu vyřezal znak města.
Rada školy se zabývala naplněností a kvalitou výuky
v okolních školách a spoluprací se školami v okolních
samostatných obcích. Schválili jsme Výroční zprávu školy
za školní rok 2007-2008, diskutovali jsme o novém
systému přijímacího řízení na střední školy, jednali o
pokračování úspěšné součinnosti při řešení sociálněpatologických jevů. Stručně řečeno. Společnými silami
se snažíme, aby si již od nejútlejšího věku naše děti
uvědomovaly svá práva i své povinnosti. Vás žádám o
pomoc. Nebuďme lhostejní.
DSO Policko je členem Branky. V úterý 17. března t.r.
se uskuteční jednání její správní a dozorčí rady. Jako
současná předsedkyně správní rady vystoupím
s návrhem na urychlenou změnu činnosti. Je nutné
posílit aktivity v propagaci turismu a začít vymýšlet a
využívat
podnikatelských
aktivit
k celoročním
turistickým aktivitám.
S npor. Bc. Pavlem Štenglem, vedoucím oddělení Policie
ČR Police nad Metují, tvoříme konečnou podobu
Koordinační smlouvy mezi policií a městem.
Ráda jsem se zúčastnila masopustního veselí v domě
s pečovatelskou službou. Viz str. 22 – 23.
Únor a březen je ve znamení valných hromad a
výročních jednání. V Pellyho domech se sešli rybáři,
v sokolovně automotoklub a ostrostřelci, na Bezděkově
Fond pro pozůstalé. Síla občanské společnosti se měří i
množstvím spolků, jejich kvalitou a činností. Jsem ráda,
že spolková činnost ve městě a v okolí má tradici. Je
povinností města s nimi spolupracovat a podporovat je.





Doufám, že to tak mnozí vnímají. Děkuji všem, protože
jejich činnost je většinou dobrovolná a bez finančního
ocenění.
V pondělí 2. března jsme se s Ing. Helenou Ištokovou
zúčastnily Na Babí konference Podnikání bez hranic.
Týkalo se i přeshraniční spolupráce. Je obtížné
skloubit
a
zrealizovat
myšlenky státního a
podnikatelského prostředí.
V úterý 3. března odpoledne byla slavnostně zahájena
přestavba domova důchodců. Jen pro zajímavost uvádím
něco z mé promluvy.
Duchovní zrod domova je spjat s rokem 1935. Té zimy
napadl první sníh až na Tři krále 6. ledna. U příležitosti
85. narozenin Police udělila 6. března čestné občanství
prezidentu T.G. Masarykovi. Na budově okresního soudu
v Bezděkových sadech se 19. července objevil bílý
prapor na znamení, že ve věznici toho dne není žádný
vězeň. Jízdenka vlaku z Broumova do Chocně stála 24,50
Kč. Za tuto cenu bylo možno koupit 12 kg chleba, 9 kg
mouky a 4 kg cukru. Průměrná měsíční mzda tehdy
činila 420 kč.
Neznámým mecenášem, který 21. listopadu věnoval 500
tis. kč na výstavbu Okresního ústavu pro staré občany
byl po letech zjištěn továrník M.V.Škop. V této době
taky věnoval 50 tis. kč na stavbu projektované silnice
z Police přes Lachov do Teplic. Vše pod pseudonymem
František Polický. /M.Pichl-Police nad Metují v datech/
Mně je teď sotva přes padesát. Už dávno vím, řečeno
s Markem Ebenem, že není možné, aby celé „vyznění
života“, kdy se člověk snaží o morálku a slušné
vystupování a něco si odpírá a pro někoho se obětuje,
končilo jakousi šroubovací schránkou, v níž bude trocha
popela.
I proto je dobře, že žil M.V. Škop, že žije každý z nás,
kdo dobré podporuje a k němu ruku přiloží!
Ida Seidlmanová

Finanční příspěvky (granty) města
Police nad Metují pro rok 2009
Do 30. listopadu roku 2008 mohly právnické osoby
neziskového charakteru (spolky, soubory, občanská
sdružení, nadace a další organizace) a fyzické osoby,
podávat žádosti o finanční příspěvky města. Celkem bylo
přijato 52 žádostí ve výši Kč 1 408 950,-. O podpoře
jednotlivých projektů rozhodovaly sportovní, sociálně
zdravotní a kulturní komise. Na základě jejich doporučení
byly
vybrány
projekty
sportovních,
kulturních,
společenských a jiných akcí či na podporu činnosti spolků a
organizací. Ty následně schválila rada města a
zastupitelstvo města. Celkem budou podpořeny projekty ve
výši Kč 692 450,-. Výsledky grantů jsou zveřejněny na
webových stránkách města www.meu-police.cz odkaz
Polická radnice – Granty, příspěvky, dotace – Granty a
příspěvky města - pro rok 2009. Upozorňujeme úspěšné
žadatele, že je nutné uzavřít s městem smlouvu o
poskytnutí finanční podpory. Návrh smlouvy je zveřejněn
také na webových stránkách města. Smlouvy budou
uzavírány na městském úřadě v kanceláři č. 25 na finančně
správním odboru (správa dotací), u Heleny Ištokové.
Prosíme úspěšné žadatele, aby se do této kanceláře
dostavily, případně se telefonicky nebo e-mailem domluvily
na dalším postupu.
Doufáme, že všechny přidělené peníze budou využity
účelně a přispějí k všestrannému rozvoji našeho regionu.
Prostředky je třeba vyúčtovat do 30.11.2009.
Další žádosti se podávají do 30.5.2009.
Ing. Helena Ištoková - Správa dotací
Městský úřad v Polici nad Metují
Tel. 491 509 996 e-mail: istokova@meu-police.cz
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SCHVÁLENÉ GRANTY pro 1. a 2. pololetí roku 2009
Žadatel

Akce

SDH Radešov

Hasičská soutěž Radešov

TJ Sokol Police n. M.

Provoz tělocvičny Sokolovny
včetně zakoupení nářadí

Čes. rybářský svaz Police n. Sportovní činnost a
M.
závody rybářského svazu

Schválená
částka [Kč]

2 000
150 000
10 000

Savci

Nohejbalový turnaj trojic, memoriál
R. Téra

1 000

SSK Pedro Police n. M.

Dětský triatlon

2 000

SSK Pedro Police n. M.

Florbalový turnaj "O pohár
starostky města"

3 000

SSK Police n.M. 0843

Činnost rok 2009

2 000

TJ Sokol Hlavňov

Činnost organizace

10 000

AMK Police n.M.

Příspěvek na činnost - závody

10 000

TJ Spartak Police n.M.

Činnost a údržba celoročně

HC Police n.M.
neregistrovaní hokejisté

Sezóna 2008/2009

350 000
5 000

Činnost - basketbal neregistrovaní
SK FAGONE o.s. Police n.M.
hráči

1 000

SK FAGONE o.s. Police n.M.

Soutěže koňských spřežení Český
pohár, Zlatá podkova, M-ČR

3 000

SK FAGONE o.s. Police n.M.

Činnost - neregistrovaní hráči
softballu

1 000

SK Pítrs bikes team Police
n.M.

Velká cena, činnost Police n. M.

5 000

SDH Velká Ledhuje

O pohár starostky města Police
n.M.

3 000

Horolezecký klub Ostaš
Police n.M.

Novoroční open

3 000
3 000

SDH Hlavňov

Soutěž o putovní pohár
Výstava historických vozidel
Bezděkovy sady

10 000

Svaz filatelistů

Předplatné časopisu Filatelie
pro rok 2009

450

ZO ČZS Police n.M.

Soutěž pro žáky ZŠ Police n.M. výstava Pellyho domy

1 000

Pěkovské ženy

Činnor - ples, dětský den, zájezd,
výstava, zájezdy

5 000

SVH-T-S-20 Pláň

Pietní akty, výstavy

7 000

Klub rodným krajem Č.
Kostelec

MKS Červený Kostelec

5 000
30 000

Mykologické akce, výstavy,
přednášky

5 000

ZO ČSCH Police n.M.

Činnost ZO ČSCH

7 000

Centrum pro zdravotně
postižené

Poskytování soc. služeb/celoroční
provoz

3 000

Společné cesty o.s. Náchod

Soc. služba - osobní asistence pro
děti, mládež a dospělé

6 000

Dobročinný fond pro
pozůstalé Police n. M.

Příspěvek na činnost

3 000

Senior klub Ostaš

Činnost klubu rok 2009

8 000

MC MaMiNa, o.s.

Činnost mateř. centra rok 2009

15 000

Český červený kříž

1 000

Hospic Červený Kostelec

5 000

Centrum sociální pomoci

Celkem

3

Síť rodinných poraden

Investice

2 713 000 Projektová dokumentace Intenzifikace ČOV
113 000 Doplatek VISu ze smlouvy
Intenzifikace ČOV - firma ERV /výběrová řízení PD, TDI
411 000
…... /
3 237 000 Výdaje na akci "Intenzifikace ČOV" celkem
Projektová dokumentace / její doplnění/ kanalizace
150 000
Záměstí
1 100 000 Kanalizace Pod Betlémem
380 000 Kanalizace /odkanalizování komunikace/ v Radešově
Pokračování kanalizace /2. část/ - příprava na odvedení
500 000
srážkových vod z poldrů /přes zahradnictví/
80 000 Kanalizace - přepojení septiků za radnicí
5 447 000 Akce "Intenzifikace ČOV" + kanalizace celkem
150 000 Odvodňovací příkop Slunečná ulice
1 436 000

Příjezdní komunikace /+ chodník + parkoviště …U
Damiánky/

800 000 Pěkov - oprava komunikace okolo Rősslových
2 236 000 Místní komunikace celkem
231 000 PD - zástavba RD " Pod Klůčkem"
600 000 Poplatek ČEZ za přeložení vedení VN - "Pod Klůčkem"

1 081 000 Bytové hospodářství celkem
408 000 Parkoviště pro byty čp. 268 U Damiánky
250 000 Propojovací chodník ze sídliště na Komenského náměstí
20 000 PD k výše uvedenému chodníku
175 000 Úprava výjezdů v ulici na Sibiři
PD chodíky Pěkov - aktualizace projektu pro stavební
25 000
povolení
15 000 Spoluúčast - projektová dokumentace cyklostezka Pasa
893 000 Chodníky, parkoviště, cyklostezky celkem
420 000 Zadávací dokumentace sportovní haly
70 000 Prováděcí dokumentace - víceúčelové venkovní hřiště

Mykologický kroužek

Občanské poradenské
středisko

Náklady v Kč

250 000 Poplatek za podíly ČEZ nové vedení NN - "Pod Klůčkem"

ÚAMK Metuje Velké
Petrovice

Junák, svaz skautů a skautek
Činnost střediska
ČR, stř. Skaláci

Přehled investic, oprav, projektů a studií zařazených
do schváleného rozpočtu na rok 2009

12 000
5 000

692 450

100 000 Doplnění koupaliště vybavením /skluzavky apod./
590 000 Sportovní zařízení v majetku obce
250 000 Rekonstrukce garáží za radnicí
Rezerva na havárie a mimořádné neplánované nezbytné
300 000
výdaje
Komunální služby a územní rozvoj /hospodaření s
550 000
majetkem/ celkem
Veřejné osvětlení - digitalizace sítí VO a místního
120 000
rozhlasu
30 000 Projekt rozšíření urnového háje na hřbitově
75 000 Zádlažba na hřbitově - urnový háj
105 000 Pohřebnictví - hřbitov celkem
Projektová dokumentace - urbanistická studie pěší
220 000
zóny
35 000 Energetický audit budov mateřské školy
75 000 Projekt zateplení mateřské školy
110 000 Předškolní zařízení - mateřská škola celkem
107 000 Projekt Bezpečné Policko 7,5 % k dotaci ROP
Pro části Pěkov, Hlavňov a Radešov - opravy , údržba
330 000
a nezbytné potřeby /OV/
Oprava radnice /izolace v obřadní síni, klenby, dveře/ 350 000
podíl města při dotaci MK
Účelový transfer občanům - podíl města na opravě
kulturních památek při získání dotace Ministerstva
14 000
kultury a podílu vlastníků /kovárna - p. Drašnar, Tomkova
ul. čp. 39 Koláčných /
Kulturní památky - městská památková zóna /jejich
364 000
zachování a obnova/
Oprava kapličky v Pěkově a kříže v Hlavňově - podíl
100 000
města k dotaci kraje
30 000 Oprava sochy sv. Václava
130 000 Ostatní kulturní památky místního významu

12 433 000 Úhrnem

ROZPOČET MĚSTA POLICE NAD METUJÍ NA ROK 2009

V Ý D A J E - dle paragrafů a položek

P Ř Í J M Y - dle paragrafů a položek
Par

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pol

1111
1112
1121
1211
1332
1337
1341
1343
1344
1345
1347
1361
1511
2460
4111
4112
4116
4121
4131
4132
4134

Popis

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost
Přev.z ostat.vlast.fondů
Převody z rozpočtových účtů

Celkem:

Schválený
rozpočet (Kč)

7 500 000
1 000 000
9 500 000
13 500 000
0
2 030 000
115 000
70 000
45 000
20 000
600 000
798 260
2 800 000
0
0
3 448 530
0
801 740
446 000
34 000
0
42 708 530

1032 Podpora ostatních produkčních činností

Příjmy z pronájmu pozemků
2143 Cestovní ruch
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Celkem:
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3111 Předškolní zařízení
2122 Odvody příspěvkových organizací
3311 Divadelní činnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3314 Činnosti knihovnické
2122 Odvody příspěvkových organizací
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje
Celkem:
3392 Zájmová činnost v kultuře
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Celkem:
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612 Bytové hospodářství
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3613 Nebytové hospodářství
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3632 Pohřebnictví
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Celkem:
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3111 Příjmy z prodeje pozemků
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
Celkem:
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Celkem:
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
2210 Přijaté sankční platby
6171 Činnost místní správy
2210 Přijaté sankční platby
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
Celkem:
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
3201 Příjmy z prodeje akcií
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

PŘÍJMY CELEKEM :

265 000
90 000
170 000
260 000
135 000
2 400 000
69 000
400 000
120 000
266 000
50 000
105 000
155 000
360 000
130 000
10 000
500 000
30 000
151 000
160 000
36 000
4 000
40 000
245 000
446 000
1 179 000
2 434 000
370 000
4 674 000
80 000
460 000
460 000
150 000
20 000
8 000
42 000
90 000
140 000
34 000
72 000

53 289 530

Par

Pol

Popis

Schválený
rozpočet (Kč)

1032 Podpora ostatních produkčních činností
5163 Služby peněžních ústavů
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením
Celkem:
2141 Vnitřní obchod
5164 Nájemné
2143 Cestovní ruch
5021 Ostatní osobní výdaje
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5169 Nákup ostatních služeb
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Celkem:
2212 Silnice
5021 Ostatní osobní výdaje
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
6121 Budovy, haly a stavby
Celkem:
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5163 Služby peněžních ústavů
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
5901 Nespecifikované rezervy
6121 Budovy, haly a stavby
Celkem:
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
5151 Studená voda
6121 Budovy, haly a stavby
Celkem
2341 Vodní díla v zemědělské krajině
6121 Budovy, haly a stavby
3111 Předškolní zařízení
5169 Nákup ostatních služeb
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
6121 Budovy, haly a stavby
Celkem:
3113 Základní školy
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3231 Základní umělecké školy
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
6121 Budovy, haly a stavby
Celkem:
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání
5141 Úroky vlastní
3311 Divadelní činnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021 Ostatní osobní výdaje
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5175 Pohoštění
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)
5194 Věcné dary
Celkem:
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál
5021 Ostatní osobní výdaje
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5161 Služby pošt
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)
Celkem:

14 000
1 000
15 000
18 000
30 000
8 000
3 000
10 000
40 000
149 000
28 740
3 000
45 000
85 260
402 000
5 000
1 617 000
800 000
1 436 000
3 858 000
20 000
0
7 000
15 000
878 000
920 000
96 000
5 447 000
5 543 000
150 000
35 000
1 208 000
75 000
1 318 000
3 755 000
1 413 000
53 000
1 466 000
570 000
69 000
65 000
34 000
12 000
40 000
25 000
10 000
385 000
20 000
12 000
50 000
8 000
730 000
40 000
10 000
4 000
1 000
2 000
5 000
90 000
5 000
3 000
2 000
162 000

4

3314 Činnosti knihovnické
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3315 Činnosti muzeí a galerií
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím
3319 Ostatní záležitosti kultury
5021 Ostatní osobní výdaje
3322 Zachování a obnova kulturních památek
5171 Opravy a udržování
5493 Účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyz.osobám
Celkem:
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.
5171 Opravy a udržování
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5169 Nákup ostatních služeb
Celkem:
3392 Zájmová činnost v kultuře
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021 Ostatní osobní výdaje
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5134 Prádlo, oděv a obuv
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5151 Studená voda
5154 Elektrická energie
5161 Služby pošt
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163 Služby peněžních ústavů
5167 Služby školení a vzdělávání
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5172 Programové vybavení
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175 Pohoštění
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)
5194 Věcné dary
Celkem:
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
5021 Ostatní osobní výdaje
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5169 Nákup ostatních služeb
5175 Pohoštění
5194 Věcné dary
Celkem:
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
5021 Ostatní osobní výdaje
5164 Nájemné
5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům‐práv.osobá
5901 Nespecifikované rezervy
6121 Budovy, haly a stavby
Celkem:
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
5901 Nespecifikované rezervy
Celkem:
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
5901 Nespecifikované rezervy
Celkem:
3612 Bytové hospodářství
6121 Budovy, haly a stavby
3613 Nebytové hospodářství
5171 Opravy a udržování
3631 Veřejné osvětlení
5154 Elektrická energie
5169 Nákup ostatních služeb
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
Celkem:
3632 Pohřebnictví
5169 Nákup ostatních služeb
6121 Budovy, haly a stavby
Celkem:
3635 Územní plánování
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
3636 Územní rozvoj
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5021 Ostatní osobní výdaje
5164 Nájemné
5169 Nákup ostatních služeb
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5901 Nespecifikované rezervy
6121 Budovy, haly a stavby
6130 Pozemky
Celkem:
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5169 Nákup ostatních služeb
Celkem:
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5169 Nákup ostatních služeb
Celkem:
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5154 Elektrická energie
5169 Nákup ostatních služeb
Celkem:
3733 Monitoring půdy a podzemní vody
5169 Nákup ostatních služeb
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5169 Nákup ostatních služeb
Celkem:

5

1 808 000
150 000
32 000
380 000
14 000
394 000
100 000
288 000
0
0
0
0
0
288 000
715 000
80 000
188 000
68 000
3 000
30 000
65 000
25 000
200 000
1 000
40 000
1 000
1 000
620 000
15 000
15 000
1 000
10 000
0
15 000
8 000
2 101 000
20 000
70 000
90 000
35 000
55 000
270 000
28 700
6 300
275 000
100 000
490 000
900 000
510 000
54 000
239 000
803 000
70 000
100 000
170 000
1 081 000
330 000
660 000
527 000
120 000
1 307 000
421 000
105 000
526 000
135 000
220 000
5 000
5 000
1 441 000
112 000
300 000
400 000
350 000
2 613 000
25 000
25 000
5 000
1 890 000
1 895 000
10 000
1 420 000
1 430 000
65 000
30 000
1 417 000
1 447 000

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021 Ostatní osobní výdaje
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5134 Prádlo, oděv a obuv
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5151 Studená voda
5156 Pohonné hmoty a maziva
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163 Služby peněžních ústavů
5164 Nájemné
5167 Služby školení a vzdělávání
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175 Pohoštění
5194 Věcné dary
Celkem:
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021 Ostatní osobní výdaje
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5134 Prádlo, oděv a obuv
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
5167 Služby školení a vzdělávání
5169 Nákup ostatních služeb
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Celkem:
5512 Požární ochrana ‐ dobrovolná část
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019 Ostatní platy
5021 Ostatní osobní výdaje
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5134 Prádlo, oděv a obuv
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5156 Pohonné hmoty a maziva
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163 Služby peněžních ústavů
5167 Služby školení a vzdělávání
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5901 Nespecifikované rezervy
Celkem:
6112 Zastupitelstva obcí
5021 Ostatní osobní výdaje
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
5167 Služby školení a vzdělávání
5169 Nákup ostatních služeb
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175 Pohoštění
5176 Účastnické poplatky na konference
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené
5194 Věcné dary
Celkem:
6171 Činnost místní správy
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021 Ostatní osobní výdaje
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
5131 Potraviny
5134 Prádlo, oděv a obuv
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5151 Studená voda
5153 Plyn
5154 Elektrická energie
5156 Pohonné hmoty a maziva
5161 Služby pošt
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163 Služby peněžních ústavů
5166 Konzultační, poradenské a právní služby
5167 Služby školení a vzdělávání
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5172 Programové vybavení
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175 Pohoštění
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)
5194 Věcné dary
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
5361 Nákup kolků
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6123 Dopravní prostředky
Celkem:
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
5141 Úroky vlastní
5144 Poplatky dluhové služby
5163 Služby peněžních ústavů
Celkem:
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
5163 Služby peněžních ústavů
6399 Ostatní finanční operace
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
Celkem:
6402 Finanční vypořádání minulých let
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
5901 Nespecifikované rezervy
Celkem:

VÝDAJE CELKEM:

694 000
26 000
180 000
65 000
9 000
4 000
28 000
8 000
30 000
22 000
2 000
6 000
4 000
31 000
5 000
2 000
5 000
9 000
1 130 000
58 000
601 000
87 000
172 000
62 000
30 000
1 000
10 000
10 000
30 000
10 000
5 000
6 000
1 024 000
57 000
2 000
200 000
65 000
23 000
76 000
86 000
38 000
32 000
19 000
7 000
21 000
21 000
40 000
370 000
1 057 000
59 000
1 266 000
285 000
115 000
50 000
3 000
5 000
10 000
23 000
3 000
16 000
5 000
1 840 000
5 934 000
52 000
1 501 500
540 500
38 000
5 000
5 000
30 000
270 000
240 000
15 000
176 000
255 000
70 000
230 000
165 000
5 000
167 000
90 000
370 000
230 000
65 000
15 000
30 000
45 000
10 000
22 000
34 000
1 000
5 000
460 000
11 076 000
230
10
60
300

000
000
000
000

215 000
358 000
143 000
501 000
62 000
1 352 000
1 352 000

55 612 000

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů a položek
Par

Pol

Popis

0 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
0 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Schválený
rozpočet (Kč)

5 211 000
3 111 470
‐6 000 000

2 323 470

Rada města Police nad Metují
vyhlašuje dle vyhlášky č.2/2000

VÝBĚROVÉ

ŘÍZENÍ

na čerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na území města Police nad Metují.
Příjem žádostí o půjčku je od
16.3.2009 - 10.4.2009.
Adresáty půjček mohou být pouze osoby, které vlastní
obytné budovy na území města Police nad Metují, Pěkova,
Honů, Hlavňova a Radešova.
Z fondu budou poskytovány půjčky na:
Název/účel
doba splatnosti

úrok p.a.

max.výše

a) oprava či výměna krytiny vč. konstrukce
4 roky
5%
do 50 tis. Kč
b) dodatečná izolace proti spodní vodě
4 roky
5%
do 25 tis. Kč
c) obnova fasády starší 10-ti let
4 roky
5%

do 50 tis. Kč

zasahuje při požárech, povodních, otevírání bytů,
olejových skvrnách na vozovkách, transportů pacientů do
sanitky z bytu i z nedostupných terénů. Mnoho akcí
vyplývalo ze situací a občanských potřeb.
Za první dva měsíce letošního roku má jednotka 4
zásahy – 2 požáry, jedno otevření bytu a transport pacienta
se zlomenou nohou ze starého parku.
Březen proběhne ve znamení školení, která budou
probíhat na HZS v Broumově.
Děkujeme všem našim hasičům. Dříve narozeným za
jejich přízeň a výchovu mládí, které nyní přináší své ovoce.
Bez nich bychom si život ve městě nedovedli představit.
Ida Seidlmanová, Jiří Hubka

Měření průjezdnosti městem Police nad Metují
úterý 5.8.2008 / úterý 17.2.2009

Datum měření

Broumov

Směr
Doba měření
Typ vozidel

5.30 - 6.30
osobní, MOTO
nákladní vozidla

10.00 - 11.00
osobní, MOTO
nákladní vozidla

Místo měření

u fy Pejskar

u fy
Kovopol

u fy
u fy
u fy
u fy
u fy Kovopol
u fy Pejskar
Pejskar Kovopol
Kovopol Pejskar

Počet vozidel

55/87

68/45

18/7

5/4

216/103 96/81 39/35

9/2

d) zřízení nové byt. jednotky z nebytového prostoru
6 let
5%
do 80 tis. Kč

Počet vozidel u fy
Pejskar ve směru
celkem

328/232

64,82% /
63,74%

e) zřízení ČOV, kde nelze napojit na měst.
kanalizaci
2 roky
5%
do 25 tis. Kč

Počet vozidel u fy
Kovopol ve směru
celkem

178132

35,18% /
36,26 %

Počet vozidel ve
směru celkem

506/364

100%

UPOZORNĚNÍ
Projekt „Zkvalitnění dopravní
infrastruktury pro
turistický ruch Radków – Police nad Metují“
Od pondělí 9.3.2009 6:00 hodin do 30.4.2009 bude
uzavřena lokalita v centru města - prostranství za
Pellyho domy a omezena průjezdnost ulic U Damiánky a
Radimovská. Tato uzavírka bude provedena z důvodu
zahájení rekonstrukce stávající komunikace ulice U
Damiánky v délce 50 m včetně chodníku pro pěší před
domem č.p.268, dvou lokalit pro stání osobních vozidel
v celkovém počtu 15 míst a úpravy části stávající
komunikace ulice Radimovské, včetně plochy pro
kontejnery na separovaný odpad. Příjezd na staveniště
bude umožněn pro vozidla stavby z ulice 17. listopadu a
po dobu výstavby i pro vozidla záchranné služby a hasičů
z ulice 17. listopadu nebo z nedotčených úseků ulic U
Damiánky a Radimovské. K objektům vlastníků dotčených
nemovitostí bude zajištěn provizorní přístup.

Město Police nad Metují má pět
dobrovolných hasičských sborů.
Zprávy z jejich výročních jednání, která se uskutečnila
na konci roku 2008 a v lednu roku 2009 naleznete na
internetové adrese města www. meu-police.cz.
Jedná se o SDH Police nad Metují, SDH Velká Ledhuje,
SDH Hlavňov, SDH Pěkov, SDH Radešov. Velitelem všech
sborů i JPO2 je Jiří Hubka.
Ve městě se JPO2 velmi osvědčila. Má 15 členů /z
různých SDH/. Střídají se v nepřetržité pohotovosti a po
vyhlášení poplachu posádka 4 lidí vyjíždí k zásahu do pěti
minut.
V roce 2008 měla 15 zásahů přes operační středisko ve
Velkém Poříčí a 6 zásahů na likvidaci vos. Jednotka

5.30 - 6.30

Doba měření
Typ vozidel

osobní, MOTO
u fy
Kovopol

Místo měření

u fy Pejskar

Počet vozidel

101/101 63/42

10.00 - 11.00

nákladní vozidla

osobní, MOTO

nákladní vozidla

u fy
u fy
u fy
u fy
u fy Kovopol
u fy Pejskar
Pejskar Kovopol
Kovopol Pejskar

24/8

3/3

205/137 96/69 40/32

16/3

Počet vozidel u fy
Pejskar ve směru
celkem

370/278

67,51% /
70,38%

Počet vozidel u fy
Kovopol ve směru
celkem

178/117

32,48% /
29,62%

Počet vozidel ve
směru celkem

548/395

100%

čtvrtek 7.8.2008 / čtvrtek 12.2.2009

Datum měření

Broumov

Směr
14.30 - 15.30

Doba měření
Typ vozidel

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Náchod

Směr

osobní, MOTO
u fy
Kovopol

18.00 - 19.00

nákladní vozidla

osobní, MOTO

nákladní vozidla

u fy
u fy
u fy
u fy
u fy Kovopol
u fy Pejskar
Pejskar Kovopol
Kovopol Pejskar

Místo měření

u fy Pejskar

Počet vozidel

190/176 120/80 32/34

4/2

148/97 70/39 15/12

6/0

Počet vozidel u fy
Pejskar ve směru
celkem

385/319

65,81% /
72,50%

Počet vozidel u fy
Kovopol ve směru
celkem

200/121

34,19% /
27,50%

Počet vozidel ve
směru celkem

585/440

100%

Náchod

Směr
Doba měření
Typ vozidel

14.30 - 15.30
osobní, MOTO
nákladní vozidla
u fy
Kovopol

18.00 - 19.00
osobní, MOTO
nákladní vozidla

u fy
u fy
u fy
u fy
u fy Kovopol
u fy Pejskar
Pejskar Kovopol
Kovopol Pejskar

Místo měření

u fy Pejskar

Počet vozidel

205/105 116/69 36/31

9/3

165/86 43/30 17/8

3/0

Počet vozidel u fy
Pejskar ve směru
celkem

423/275

71,21% /
72,94%

Počet vozidel u fy
Kovopol ve směru
celkem

171/102

28,79% /
27,06%

Počet vozidel ve
směru celkem

594/377

100%
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ODPADOVÉ INFORMACE >
Kolik odpadu jsme vyprodukovali a
vytřídily v roce 2008
Rok 2008 už naplnil svůj čas a v rámci bilancování toho,
co nám přinesl a co jsme po sobě zanechali, je i pořádná
kupa vyprodukovaných odpadů. Každé takové ohlédnutí
může být v nějakém směru poučné a pozitivně motivující.
Toto odpadové může být poučné v tom, že tvorba odpadu
není z globálního pohledu nějaká bezvýznamná okrajová
záležitost a nese v sobě informace o míře našeho
konzumního života a surovinové a energetické náročnosti
naší společnosti, no a motivující v tom, abychom se snažili
některá pozitivní čísla z této bilance (jako je množství
vytříděných a využitých odpadů) překonat a ostatní naopak
záměrně nenaplnit a tu ohromnou odpadovou produkci
snížit. Tak tedy v roce 2008 bylo z míst určených
k odkládání odpadů na území města Police nad Metují
svezeno, prostřednictvím společnosti Marius Pedersen,
a.s., pana Martince z Náchoda, společnosti STEF Recycling,
a.s., pana Pumra z Jetřichova, Diakonie Broumov a pana
Fridricha z Bělého, následující množství komunálního a
drobného stavebního odpadu (čísla v závorkách jsou údaje
za rok 2007):
plasty 51.208 kg (40.236), nápojové kartony 345 kg
(163), sklo 101.920 kg (66.700), papír 95.034 kg
(96.347), kovy 114.100 kg (117.100),
pneumatiky 4.186 kg (1.106) kg, olověné akumulátory
620 kg (3.148), baterie 18 kg (24), barvy a lepidla
1.821 kg (1.236), léčiva 8 kg (6), rozpouštědla,
kyseliny, zásady, pesticidy a detergenty 547 kg (32),
oleje a olejové filtry 374 kg (85),
elektrická,
elektronická
a
chladících
zařízení
(elektroodpad) 237 kg (788),
biologicky rozložitelný odpad 62.860 kg (42.570),
objemný odpad 165.140 kg (181.470),
směsný (zbytkový) komunální odpad 905.173 kg
(892.863)
stavební odpad 153.160 kg (102.380).
V této bilanci není uvedeno 15.285 kg elektrozařízení,
která byla shromážděna ve sběrném dvoře a při mobilních
svozech a byla uplatněna v režimu zpětného odběru
prostřednictvím společností Elektrowin, Asekol a Ekolamp a
neevidují se jako odpad.
Celkové množství svezeného odpadu v roce 2008 tedy
činí 1.656.751 kg (1.546.254). Toto celkové množství lze
rozdělit následovně:
vytříděno bylo (PL, NK, SK, PAP, K) 362.607 kg
(320.546) = 21,9 % (20,7),
sběrným dvorem a mobilními svozy prošlo
nebezpečný odpad a elektroodpad 3.625 kg (5.319) =
0,2 % (0,3),
objemný odpad, pneumatiky, odpad ze zeleně 233.386
kg (193.716) = 14,1 % (12.5),
stavební odpad 153.160 kg (102.380) = 9,2 % (6,6),
popelnicemi a kontejnery u domů (včetně chalupářů,
podnikatelů, firem a organizací které mají s městem
smlouvu) prošlo 836.063 kg (816.703) = 50,5 % (52,8),
z odpadkových košů, z ulic (smetky), ze hřbitova a z
ostatních činností města bylo odvezeno 67.910 kg
(107.590) = 4,1 % (6,9) odpadů.
Průměrně tedy na 1 obyvatele našeho města vychází
ročně celkem 375 kg (349) odpadu, z toho je 82 kg (72)
vytříděných PL, NK, SK, PAP, K, 88 kg (70) elektroodpadu,
odpadu nebezpečného, objemného, ze zeleně a stavebního,
odloženého ve sběrném dvoře, 189 kg (184) zbytkového
odpadu odloženého do popelnice nebo kontejneru u domu;
zbývajících 16 kg (23) je podíl na odpadu z odpadkových
košů, z ulic, ze hřbitova a z ostatních činností města.
K těmto číslům můžeme ke každému z našich obyvatel ještě
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přidat průměrně 3,5 kg elektrozařízení, odložených ve
sběrném dvoře, uplatněných v režimu zpětného odběru.
Pro ilustraci ještě uvedu, že celkové odpadové náklady
za rok 2008, bez provozních nákladů technických služeb a
po odečtení příjmu od společnosti Ekokom, činily cca
2.450.000,- Kč, což je průměrně na každého obyvatele
555,- Kč.
Na závěr jenom krátké zhodnocení. Podíl 21,9 %
vytříděného odpadu (PL, NK, SK, PAP, K) na celkovém
množství vytvořených odpadů je poměrně slušný a
vztáhneme-li toto množství pouze k odpadu z popelnic, je
uvedený podíl ještě vyšší - 43 % (39,2). Stále ale máme
v tomto směru velké rezervy, a to především v papíru, ale i
v plastu. Naší společnou snahou by mělo být, uvedený podíl
zvýšit, tím snížíme podíl využitelných odpadů, odkládaných
do popelnic a potažmo na skládky a společně také získáme
více finančních prostředků od společnosti Ekokom. Zcela
běžnou samozřejmostí by již také mělo být, že do
popelnice nedáváme žádné (tedy ani ty nejmenší)
elektroodpady, nebezpečné odpady a tam kde to lze ani
bioodpady (v maximální možné míře bychom měly využívat
domácí kompostování). Ve využívání bioodpadů (ze zahrad
i domácností) máme veliké rezervy a na nakládání s nimi
bude v dohledné době zaměřována stále větší pozornost.
Všem, kdo si plní své povinnosti a se svými odpady
řádně
nakládají,
v rámci
vytvořeného
městského
odpadového systému, město děkuje.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Pravidelná změna intervalu svozu
zbytkového komunálního odpadu
Oznamujeme občanům z centrální části města, tedy z
katastrálních území Police nad Metují a Velká Ledhuje, že
od 11. kalendářního týdne se přechází ze 14-ti denního na
týdenní intervalu svozu zbytkového komunálního odpadu
z popelnic. Změna na 14-ti denní interval pak opět nastane
na konci září, a to po 39. kalendářním týdnu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Město Police nad Metují
ve spolupráci s hasiči pořádá

v sobotu 21. března 2009
od 9.00 do 11.30 hod.
před radnicí na náměstí

MIMOŘÁDNOU SBÍRKU
PRO DIAKONII BROUMOV
Sbíráme především veškeré šatstvo
a textilie. Domácí potřeby kromě nábytku
a velkých elektrospotřebičů.
Knihy i časopisy.
Děkujeme za Vaše pochopení a pomoc při této akci.

Částečná uzavírka komunikace č.
II/303 v katastru území Hronov a
Žabokrky
Od 2.3.2009 do 3.5.2009 bude částečně uzavřena silnice
II/303 v ulici Jungmanova od č.p. 107 papírny (za odbočkou
místní komunikace směrem na Padolí a do Lísek) po
železniční stanici Žabokrky (před odbočkou směrem na
Velký Dřevíč a Stárkov) z důvodu rekonstrukce. Investorem
je SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Částečná uzavírka bude vyznačena dopravními značkami
a střídavý jednosměrný provoz bude řízený přenosnou

světelnou signalizací. Po dobu oprav bude zachován průjezd
alespoň v jednom jízdním pruhu o minimální šířce 3 m.
Po dobu uzavírky budou přemístěny autobusové zastávky
Hronov, Žabokrky, žel.st. a to ve směru na Broumov za
odbočku na Velký Dřevíč a od Broumova před odbočku na
Velký Dřevíč. Zastávky na Stárkov a ze Stárkova budou
přemístěny za železniční přejezd na komunikaci odbočující
do Velkého Dřevíče (viz nákres).
Další etapa rekonstrukce této komunikace si vyžádá
úplnou uzavírku v předpokládaném termínu 4.5.2009 –
12.7.2009. Po upřesnění tras objížděk a vyřešení hromadné
dopravy Vás budeme včas informovat.
Odbor majetek MěÚ Hronov

Usnesení rady města ze zasedání
č.3, 4, 5/2009 ze dne 9., 16. a 2.3. 2009
RM schvaluje výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování
informací podle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím za rok 2008.
RM doporučuje ZM ke schválení Podmínky Rozhodnutí o
poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu
pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 „eGovernment v
obcích - CzechPOINT“.
RM schvaluje přidělení bytu 3+1 v domě č.p. 341 v Tyršově
ulici paní Žanetě Ferencové na dobu určitou 1 rok s možností
opakovaného prodloužení nájmu v případě řádného placení
nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu.
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 - 1+1 v domě č.p. 200 v
Nádražní ulici paní Jaroslavě Šramarové na dobu určitou 3
měsíce s možností opakovaného prodloužení nájmu v případě
řádného placení nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu.
RM schvaluje odpuštění nájemného za pronájem sálu v Pellyho
domech pro konání výroční členské konference Horolezeckého
klubu Ostaš Police nad Metují dne 13.2.2009.
RM doporučuje ZM ke schválení odkup části pozemku PK č. 389
o ploše 457 m2 od vlastníka Drahušky Kociánové a části
pozemku PK č. 390 o ploše 157 m2 od vlastníka Jana Geislera v
k.ú. Bukovice.
Kupní cena je stanovena dohodou za pozemek pod komunikací
100,- Kč/m2 a za pozemek mimo komunikaci 70,- Kč/m2.
RM schvaluje znění smlouvy o dílo 001/09 a závazného
prohlášení zpracovatele projektové dokumentace firmy
Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o. Hradec Králové
ve stupních DSP, ZD, DPS a výkon autorského dozoru na akci:
"Intenzifikace ČOV Police nad Metují“.
RM doporučuje ZM ke schválení, aby studie „Police nad Metují:
technicko-ekonomické posouzení optimálního řešení likvidace
městských odpadních vod v částech Radešov, Hlavňov, Pěkov a
Hony“ byla použita jako podklad pro změnu schváleného plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje.
RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu lesních
pozemků mezi městem a DSO Lesy Policka pro rok 2009.
RM schvaluje použití znaku města Police nad Metují na
pozvánky a propagační materiály vytvořené firmou Kobla
v souvislosti s položením základního kamene při slavnostním
zahájení rekonstrukce polického domova důchodců.
RM schvaluje podání grantové žádosti na 62. Polické divadelní
hry.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření - zisk v HČ na účtu
Správy nemovitostí za rok 2008 ve výši 446 706,59 Kč,
schvaluje převést tento HV na účet 903 Fond hospodářské
činnosti a dále odvést zisk do hlavní činnosti města /zahrnout
do schváleného rozpočtu města na položku 4131 Převody
z vlastních fondů hospodářské činnosti/
RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 1 až
3, celkem zvýšení příjmů o 869 525,- Kč, výdajů o 320 000,Kč, tř. 8 tj. snížení revolvingu o 549 525,- K
RM doporučuje ZM ke schválení odkup části pozemku PK č. 388
o ploše cca 1500 m2 v k.ú. Bukovice od spoluvlastníků Jaroslava
Klimeše, Miroslava Klimeše a Jiřího Klimeše.
Kupní cena je stanovena dohodou za pozemek pod komunikací
100,- Kč/m2 a za pozemek mimo komunikaci 70,- Kč/m2.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu - zpracování projektu pro stavební

povolení na akci “Doplnění kanalizace Police nad Metují“ v
lokalitě na "Záměstí" firmu PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER
ing. Tomáše Buriánka, Hronov za nabídkovou cenu 146.500,Kč s DPH.
Zakázka bude hrazena ze schváleného rozpočtu města pro rok
2009.
RM schvaluje hospodaření MŠ Police nad Metují za rok 2008 a
ukládá v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. odvést
zlepšený hospodářský výsledek ve výši 69 231,16 Kč do
rozpočtu města. Rozborem hospodaření za rok 2008 byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
Dále schvaluje použití fondu reprodukce majetku ve výši
63 774,80 Kč k dofinancování nákupu 2 ks myček nádobí v roce
2009.
RM schvaluje hospodaření Knihovny města Police nad Metují za
rok 2008, které skončilo se zlepšeným hospodářským výsledkem
ve výši 205 266,01 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek bude
rozdělen následovně :
a) 165 266,01 Kč odvedeno v souladu s § 28 odst. 4 zákona č.
250/2000 Sb. do rozpočtu města.
b) 40 000 Kč (úspora mzdových prostředků) převedeno do fondu
odměn
Dále RM ukládá odvod částky 101 360,- Kč z fondu reprodukce
majetku příspěvkové organizace do rozpočtu města.
Rozborem hospodaření za rok 2008 byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Police nad Metují za rok 2008. Rozborem hospodaření za rok
2008 byla zároveň provedena kontrola dle zákona 320/2002
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM schvaluje použití části fondu reprodukce majetku
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Police
nad Metují v částce 29 478,61 Kč ke krytí oprav a údržby
nemovitého majetku prostřednictvím účtu 64810 – doplňkové
zdroje oprav v roce 2008.
RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu města Police
nad Metují na rok 2009, výdaje činí 55 598 000,- Kč, příjmy 53
289 000,- Kč, třída 8 2 309 000,- Kč (splátky úvěrů a půjček
6 000 000,- Kč - zapojení přebytku 3 112 000,-Kč - zapojení
revolvingu 5 197 000,-Kč).
RM schvaluje poskytnutí mimořádné zálohy na provozní
příspěvek TJ Spartak Police nad Metují pro rok 2009 ve výši 50
tis. Kč, o tuto zálohu bude snížena celková dotace na činnost
přiznaná rozpočtem města TJ Spartak na rok 2009.
RM schvaluje přidělení bytu v pečovatelském domě paní
Boženě Rokytenské od 1.3.2009
RM vyhlašuje v souladu s vyhláškou č. 2/2000 výběrové řízení
na půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Police nad Metují.
Lhůtu na podání žádostí stanoví na dny od 16. 3. do 10. 4.
2009.
RM doporučuje ZM ke schválení, aby město financovalo
výstavbu komunikace před bytovým domem firmy Maratonstav
a.s. bez parkoviště na části pozemku p.č. 731/3 v k.ú. Velká
Ledhuje Rozpočtovaná cena bude prověřena výběrovým
řízením. Vysoutěžená cena bude zahrnuta spolu s přípravou
infrastruktury pro plánované další dva domy do rozpočtu města
na rok 2010.
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí půjčky ze SFŽP na
projekt Intenzifikace ČOV Police nad Metují (akceptační číslo
08018381).

Usnesení zastupitelstva města ze
zasedání č.2/2009 ze dne 25.2. 2009
ZM schvaluje předložený návrh programu 2. veřejného
zasedání ZM v roce 2009.
ZM schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v
rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2,
oblast intervence 2.1 „eGovernment v obcích - CzechPOINT“.
ZM schvaluje, aby studie „Police nad Metují: technickoekonomické posouzení optimálního řešení likvidace městských
odpadních vod v částech Radešov, Hlavňov, Pěkov a Hony“ byla

8

použita jako podklad pro změnu schváleného plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje.
ZM schvaluje Jednací řád osadních výborů.
ZM schvaluje „Zásady financování sportu města Police nad
Metují“.
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole práce
MěÚ s připomínkami, podněty a stížnostmi občanů města Police
nad Metují v 1.pololetí 2008 a pověřuje kontrolní výbor provést
kontrolu oblasti správy a pronajímání městských bytů.
ZM schvaluje 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
paní Editě Hilscherové za kupní cenu ve výši 8,11 Kč/m2.
ZM schvaluje prodej domu č.p. 79 s pozemkem st.č. 160 v k.ú.
Pěkov manželům Janovi a Jiřině Šilpertovým za kupní cenu dle
znaleckého posudku ve výši 840.000,- Kč. Kupní cena uhradí
kupující do tří měsíců od podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje zachování výše odměn neuvolněným členů ZM,
předsedům komisí a výborům na úrovni schválené usnesením
ZM č. 10/06/2006.
ZM schvaluje rozpočet města Police nad Metují na rok 2009,
výdaje činí 55 612 000,- Kč, příjmy
53 289 530,- Kč, třída 8
2 322 470,- Kč (splátky úvěrů a půjček 6 000 000,- Kč zapojení přebytku 3 111 470,-Kč - zapojení revolvingu 5 211
000,-Kč).
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 01 až 03, celkem zvýšení
příjmů o 869 525,- Kč, výdajů o 320 000,- Kč, tř. 8 tj. snížení
revolvingu o 549 525,- Kč.
ZM schvaluje změnu splátkového kalendáře smlouvy o úvěru č.
2473/05/LCD na projekt Pellyho domy - centrum celoživotního
vzdělávání ve městě Police nad Metují, a to takto:
k datu 20. dubna 2009 splatit částku 3 000 000,- Kč , což je
šestinásobek měsíční splátky, tím budou splaceny splátky do
data 20. září 2009 včetně. Tato změna je v souladu s čl. III
Splácení body 2 a 5 smlouvy o úvěru.
ZM schvaluje odkup pozemků v k.ú. Bukovice takto :
1) pozemek p.č. 395/2 o ploše 154 m2 od vlastníka Jana
Geislera
2) pozemky p.č. 395/3 o ploše 302 m2 a p.č. 395/4 o ploše 155
m2 od vlastníka Drahušky Kociánové
3) pozemky p.č. 395/5 o ploše 714 m2 a p.č. 395/6 o ploše 800
m2 od spoluvlastníků Jaroslava Klimeše, Miroslava Klimeše a
Jiřího Klimeše.
Kupní cena je stanovena dohodou za pozemek pod komunikací
100,- Kč/m2 a za pozemek mimo komunikaci 70,- Kč/m2.
ZM schvaluje 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.
ZM schvaluje 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.
Ing. P. Pohner, tajemník

Z činnosti zdravotně – sociální
komise
Naše komise se v letošním roce sešla dvakrát. Poprvé
22.1., kde projednávala zejména došlé žádosti o grantové
finanční prostředky pro 1. pololetí tohoto roku a
dotazníkové šetření komunitního plánování sociálních
služeb v Polici nad Metují a okolních obcích.
Program druhého jednání, které se konalo 4.3., byl
poměrně bohatý. Ve středu 18.3. se ve velkém sále
Pellyho domů uskuteční setkání členů Senior klubu Ostaš,
kde mj. proběhne nejen pro jeho členy besídka o
nejčastějších očních onemocněních v pozdním věku.
Toto setkání začíná ve 14 hodin.
Den 22.3. byl na celém světě prohlášen „Mezinárodním
dnem invalidů.“ Při té příležitosti se naše komise rozhodla
uspořádat přednášku pro zdravotně postižené občany. Tato
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akce bude uskutečněna až v měsíci dubnu, termín a téma
bude občanům včas oznámen.
Komise se jednoznačně shodla uspořádat v letošním
roce tzv. „zážitkový seminář“. Posláním semináře je
umožnit účastníkům zážitek „na vlastní kůži“. Každý si bude
moci vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku, překonávání
architektonických bariér pomocí francouzských holí a
sebeobsluhu jednou rukou. Ocitne se tak v obtížných
situacích, které musí postižený člověk řešit při běžných
denních činnostech. Účastníci tak zakusí pocity člověka
s pohybovým postižením a zároveň si uvědomí, jak a čím lze
těmto lidem pomoci. Zážitkový seminář je vhodným
způsobem, jak postupně odstraňovat informační, psychické
a komunikační bariéry, které přetrvávají mezi zdravými a
postiženými lidmi. Následně může dojít ke sblížení těchto
skupin a jejich vzájemnému a lepšímu porozumění.
V podzimních měsících plánujeme uspořádat besídku
s výstavou kompenzačních a didaktických pomůcek pro
nevidomé, slabozraké a sluchově postižené občany.
Vloni proběhla u příležitosti Světového dne zdraví
výtvarná soutěž dětí 1. i 2. stupně ZŠ na téma „Co můžete
udělat pro své zdraví“. Jelikož se tato soutěž setkala
s velkým ohlasem, chceme tuto soutěž v letošním roce
zopakovat. Tentokrát na téma „Tajemství krve“.
Posledním bodem jednání byla již výše zmíněná
dotazníková anketa komunitního plánování sociálních služeb
v Polici nad Metují a okolních obcích. V současné době
probíhá její zpracování. S jejími výsledky se mohou občané
seznámit na internetových stránkách města Police nad
Metují koncem měsíce března. Chceme touto cestou
poděkovat všem občanům, kteří se této ankety zúčastnili, a
věříme, že se nám podaří nalézt cesty, jak tento druh
služeb ještě více zkvalitnit.
Za ZS komisi – Bc. Monika Trnovská

Ze sportovní komise
Poslední zasedání MZ schválilo jednohlasně materiál,
který vypracovala naše komise v závěru loňského roku a
předložila ho k posouzení radě města. Hlavními body tohoto
materiálu je definování výše finanční částky, která bude
z městského rozpočtu určena do kapitoly sportu a zároveň i
dělení těchto peněz podle předem daných pravidel.
Největší sportovní organizace ve městě – Spartak a Sokol
– mají zaručené prostředky k zajištění základního provozu.
Toto pravidlo se týká i sokolů ze spádových obcí. Další
významná částka míří cíleně na podporu sportování
mládeže a třetí větší balík financí je určen na podporu akcí
spolků i jednotlivců.
Grantový systém na akce byl již vytvořen a běží již
druhým rokem. Snad jen v této kapitole záleží také na
argumentační šikovnosti žadatele a schopnosti nabídnout
zajímavou akci.
Jako všude i na sport bychom rádi měli peněz více.
Každý, kdo se kolem sportování pohybuje, zajišťuje
pravidelnou činnost oddílů nebo třeba jen jednotlivé akce,
tak každý by mohl uvést řadu argumentů pro potřeby
navýšení finanční podpory z městského rozpočtu. Ale máme
tolik, kolik máme a s těmito penězi musíme hospodařit. A
jsem osobně velmi rád, že jsou na světě jasně daná pravidla
rozdělování. Jsou veřejná a tedy také snadno
kontrolovatelná. Čas ukáže, zda je jejich současné
nastavení tou optimální variantou. Nic není definitivní a tak
uvítáme všechny rozumné podněty a návrhy, které by vedly
k případnému zlepšení stávajících pravidel.
Znění pravidel pro rozdělování finančních prostředků na
podporu sportu ve městě, podmínky pro poskytování
grantové podpory na pořádané akce a také termíny pro
podávání žádostí najdete na webových stránkách města.
Rád bych závěrem připomenul fakt, že se historicky
nedalo do sportování ve městě tolik peněz, jako za poslední
dva roky. Přesto bych rád vyjádřil víru i obecnou nutnost
v dalším finančním posílení kapitoly sportu v městském

rozpočtu. Sportování pro body i pro radost v Polici i okolí si
to určitě zaslouží.
S přání hezkého dne Petr Jansa

Rozpis lékařů stomatologické
služby březen 2009
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
14.3. – 15.3.

Lékař

Tel. č.

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

491 524 334

21.3. – 22.3.

MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov

491 523 607

28.3. – 29.3.

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

491 541 654

4.4. – 5.4.
11.4.

MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 291 Police nad Met.

491 543 543

MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí

491 582 381

12.4.

Bc. J. N. Ogriščenko – dentista
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov 491 502 425

13.4..

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov 491 502 525

Než usnu
Přemýšlím
Co vše je láska
Ze dna řeky oblázky
Noty písní
Hlásky slov
Na pavučině
Tenké jako dech
Droboučké perly
Blatouchy
Ne podzim rozkvetlé
Rašící květy jabloně
Spící novorozeně
A také voda a sůl
A noc a den

Vzedmuté moře
S krajkou vln
A tichý déšť
Stopy v písku
Ptačí zpěv
Růže šípková
Zraňující trny
Propast dálek
Hloubka údolí
Strmost skal
Usměvavé svítání
Bouře v hlubinách
Blesk co ozáří
Zapomenuté cesty …

Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka
Čachtická paní

Příběh krásné, leč kruté hraběnky, koupající se v krvi
panen, lákal mnoho čtenářů i autorů. Knihy i nejnovější
film se liší. Ale jak to bylo doopravdy?
Pozvání na besedu přijal novinář a spisovatel

Andrej Štiavnický,

který se přes dvacet let věnuje studiu materiálů a
dokumentů, souvisejících s osudem
Alžběty Báthoryové.
Beseda bude doplněna výstavkou materiálů z východního
Maďarska z oblasti Ecsedu, kde se Alžběta Bathoryová
narodila. Výstavku připravila slečna Jitka Janečková.

Sál Pellyho domů,
ve čtvrtek 2. dubna 2009 v 19 hodin.

 KNIHOVNA
Město a knihovna města Police nad Metují

Tibet

Přednášet o své cestě do Tibetu bude
paní Petra Martincová
Pellyho domy – knihovna,

26. března 2009 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Akce proběhne v rámci kampaně "Vlajka pro Tibet".

Knihovna a poezie
Poezie patří do knih a knihy do rukou čtenářů, aby je
otevřely a čtenáři v nich hledali slova a ve slovech jejich
významy a skryté významy a … Co vše se dá najít ve
slovech. To zkoušejí hledat básníci. A pak nám své objevy
napíší do básní. V knihovně se snažíme pečovat nejen o
knihy, ale trochu i o básníky a rádi se s nimi setkáváme a
snažíme se jim dát prostor a podnět k psaní básní. A také
bychom rádi jejich napsaná slova představili vám čtenářům
a posluchačům. Proto se občas v knihovnách setkáte
s autorským čtením.
Březen je měsícem knihy a setkávání nad knihou. Autoři
poezie z našeho okolí se sejdou v knihovně 27. 3. 2009 a
věřím, že se domluvíme na společném setkání se čtenáři při
Černé hodince v dubnu. O ní více v příštím čísle. Dnes si
dovolím předložit vám novou báseň paní Věry Kopecké.
Začtěte se do koncertu slov:

Vstupné dobrovolné.

Noc s Andersenem
Hned po Černé hodince se s dětmi
chystáme strávit Noc s Andersenem.
V knihovně se sejdou pravidelní
návštěvníci dětských čtvrtečních
odpolední
a vydají
se
na
dobrodružnou cestu za knížkami.
Více zatím neprozradíme. Snad
jenom to, že v této noci nebudou
sami, spát se bude nejméně na 616
místech ve čtyřech zemích (ČR, SR, Polsko, Slovinsko).
Logo Noci s Andersenem

Nabídka knih:
•
•
•

•
•
•
•
•

Jakoby, Bernard: Zprávy od zemřelých.
Nová kniha z edice Největší záhady světa.
Farkas, Viktor: Průvodce nevysvětlitelnými jevy.
Edice Tajemství.
Vašák, Pavel: Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy.
Deník na rok 1835, částečně psaný v šifrách, popisuje
většinou Máchův intimní vztah se snoubenkou Lori
Šomkovou.
Růžička, Miloslav: Vyhnanci – akce „Kulak“.
Životní osudy 120 rolnických rodin násilně vystěhovaných z rodných gruntů.
Holtr, Andrew: Dr. House.
Pravda a mýty o netradičních lékařských metodách v
televizním seriálu.
Šmíd, Jan: Obrázky z Provence podruhé.
Nové příběhy z kraje levandule.
Gregory, Philippa: Králova přízeň.
Historický román z doby vlády Jindřich VIII.
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•
•
•
•

Nosková, Věra: Víme svý.
Pokračování známých románů Bereme, co je a Obsazeno.
Bernieres, Luis de: Partyzánova dcera.
Román z Londýna 70. let.
Šulc, Jiří: Operace Bruneval.
Román z 2. světové války.
Šulc, Jiří: Dva proti Říši.
Román o atentátu na R. Heydricha.
Za knihovnu Věra Plachtová

KINO

KOLÁROVO DIVADLO
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.
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

Úterý 24.3.2009 v 19 hod

HLÍDAČ Č. 47

Distribuční film České televize, který vznikl na motivy
románu Josefa Kopty. Scénář k filmu Hlídač č. 47 je
poslední scenáristická práce známého televizního autora
Eduarda Vernera, který zemřel v roce 2003. Eduard Verner
ve svém textu vyzdvihl téma bolestného údělu člověka,
který, ovlivněn a poznamenán hrůznými válečnými zážitky,
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doufá, že ve svém dalším životě
najde díky lásce, přátelství, práci
a rodinnému
štěstí
ztracenou
rovnováhu.
Josef Douša je železniční hlídač,
který jednoho dne zachrání mladého
muže před skokem pod vlak.
Zachráněný muž se ovšem po
incidentu zamiluje do Doušovy
manželky. K tomu všemu ztrácí
hlídač Douša načas sluch. Ačkoliv se
mu sluch za určitý čas vrátí,
předstírá Douša i nadále svoji hluchotu, aby zjistil, co si o
něm, i o tušeném vztahu jeho ženy k Ferdovi, lidé říkají za
jeho zády...
Velký lidský příběh oslovil i zkušeného a talentovaného
režiséra Filipa Renče, kterému se scénář Eduarda Vernera
dostal do rukou před několika lety.
Režijní scénář Filipa Renče a Zdeňka Zelenky podtrhuje
dramatičnost předlohy a posiluje i domýšlí osobní vazby
všech hrdinů.
Režie: Filip Renč
Hrají: Karel Roden, Lucia Siposova, Václav Jiráček, Vladimír
Dlouhý
Dále hrají: Norbert Lichý, Zdeněk Dušek, Vladimír Kulhavý,
Luboš Veselý, Zuzana Šavrdová, Radka Fiedlerová, Veronika
Forejtová, Veronika Dobešová, Emma Černá, Martin
Myšička, Jiří Zapletal, Jan Holík, Tomáš Šolc, Jindřich
Bonaventura, Milan Riehs, Petr Pelzer, Michal Slaný, Rudolf
Kubík, Petr Bláha, Miroslav Babuský, Ludmila Koucká, Ester
Honsová, Roman Hybeš, Jan Sedal, Jakub Kohák, Jiří
Chlumský
Přístupnost: Mládeži nepřístupný do 15 let.
Příběh lásky a vášně ČR 2008 (108 min).
Vstupné: 50 Kč

Úterý 31.3.2009 v 17 hod

PEKLO S PRINCEZNOU
Komediálně laděná pohádka
Co se stane, když si princezna Aneta nechce vzít prince
Jeronýma?
Bude svatba, válka nebo
peklo na zemi?
Princezna Aneta (Tereza
Voříšková) se za žádnou
cenu nechce vdávat. A už
vůbec ne za nešikovného
prince Jeronýma (Jiří
Mádl), kterému byla kdysi
zaslíbena výměnou za ochranu království.
Král Bedřich však na sňatku trvá, protože sní o velké říši.
Notabene porušení slibu by znamenalo vyhlášení války. Jak
tedy princeznu zachránit a přitom neporušit úmluvu?
Král Leopold tedy vymyslí geniální lest. Namluví všem, že se
o jeho dceru uchází sám Lucifer. Předpokládá, že se princi
Jeronýmovi nebude chtít princeznu zachraňovat a
domluvená svatba se tak zruší. Domluví se proto
s potulnými
komedianty,
aby
mu
v nedalekém
polorozpadlém mlýně vybudovali „pravé peklo“. To pro
případ, že by se někdo chtěl přesvědčit, jak je to
s Luciferem doopravdy...
Netuší ale, jakou lavinu nepředvídatelných okolností spustí.
Přivolá tím hněv nejen samotného vládce pekel Lucifera,
ale i jeho temperamentní snoubenky Muribany.
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Petr Nárožný, Václav
Postránecký, Zlata Adamovská, Václav Vydra, Miroslav
Táborský a další.
Přístupnost: Mládeži přístupný.
Pohádka ČR 2008 (95 min).
Vstupné: 40 Kč

Úterý 7.4.2009 v 19 hod

LÍBÁŠ JAKO BŮH

Helena
Altmanová
je
sympatická
profesorka
francouzštiny a literatury na
gymnáziu. Patří k oblíbeným
pedagogům, díky zdravému
nadhledu si rozumí se
studenty
i
kolegy
ve
sborovně. Daleko nepředvídatelnější okamžiky ji však čekají
v osobním životě. Rozvětvená rodina k tomu poskytuje
dostatek příležitostí. Soužití v jednom bytě s bývalým
manželem, úspěšným spisovatelem Karlem, problémy
ovdovělé sestry Kristýny, manželské karamboly syna Adama
i pozdní lásky babičky Alžběty
- to všechno Helenu
zaměstnává natolik, že jí na vlastní život a vlastní city jaksi
nezbývá čas. A přesto jednoho dne přijde to, co obvykle
přichází, když už jsme na sny rezignovali. Helena se za
pohnutých okolností seznámí s lékařem záchranné služby
Františkem. A úplně normálně a naplno se zamiluje! Začíná
bouřlivý příběh plný vášně, rozchodů a návratů, v němž
zamilované dvojici komplikují vztah plánovitě či
neplánovaně jak partneři, tak další členové rodiny.
Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži – to jsou
motory komedie, poháněné pošetilostmi, sebeiluzemi i sny,
kterým podléhají zamilovaní, nemilovaní i žárliví…
S humorem, nadhledem, temperamentem, laskavou ironií a
pochopením vypráví
scenáristka a režisérka Marie
Poledňáková příběh, který mohl prožít kdokoliv z nás. Nebo
ještě prožít může. Vždyť lidské toužení po lásce je
nekonečné, stejně jako naděje, že nás láska přece jen
potká.
Režie: Marie Poledňáková
Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Jiří
Bartoška, Milan Šteindler, Martha Issová, Jaroslava
Adamová, Nela Boudová, Roman Vojtek, Václav Postránecký
a další
Přístupnost: Mládeži přístupný.
Komedie ČR 2008 (115 min).
Vstupné: 50 Kč

DIVADLO

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

Úterý 14.4.2009 v 19 hod

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BUTTONA
Narodil
jsem
se
za
velmi
podivuhodných okolností ...
Film vycházející z povídky F. Scotta
Fitzgeralda vypráví o sympatickém
padesátníkovi Benjaminu Buttonovi,
který je se svým životem spokojený
a navíc se nedávno zamiloval do
třicátnice Daisy. Hlavní hrdina však
místo stárnutí začíná mládnout, což
se mu nejdřív líbí, ale postupem
času obrátí. Protože prožívat svůj
život v opačném směru a mládnout
vedle své pozvolna stárnoucí lásky, to není úplně normální.
Režie: David Fincher
Hrají: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Julia
Ormond, Elle Fanning, Jason Flemyng
Přístupnost: Do 12 let nevhodný
Romantické drama USA 2008 (české titulky, 166 min).
Vstupné: 50 Kč

Jaroslav Cita

Z činnosti infocentra:
Sběratelská soutěž
Cesty ke hvězdám
Hrací plán a další informace najdete na
www.cestykehvezdam.cz

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE POUZE
V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!
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Sběratelská soutěž "Cesty ke hvězdám je prioritně
sběratelská". Vydávání, distribuce a prodej plastových karet
s motivy hradů, zámků, pochodů, různých akcí je
sběratelskou
prioritou
účastníků
hry.
Na www stránkách Klubu českých turistů nebo v kontaktních
místech Klubu českých turistů je možné získat informace o
zapojených místech, objektech, hradech, zámcích,
rozhlednách, turistických akcích, pochodech, jeskyních
apod.
Na www stránkách Klubu českých turistů nebo v
kontaktních místech Klubu českých turistů je možné získat
prázdnou křížovku finálové hry.
Na každé kartě (kterou je možné zakoupit na hradech,
zámcích, rozhlednách, turistických akcích apod.) je
uvedeno pořadové číslo a heslo. Toto heslo je možné dopsat
do jednotlivých volných políček křížovky a postupně si ji tak
zaplňovat a luštit tajenku.
Pamětní sběratelská karta je vždy k dostání v pokladně
objektu nebo na startu pochodu apod.
Cena: 25,- Kč.

Nabídka infocentra:
poslední nástěnné kalendáře Libora Jenky:

Foyer Pellyho domů
2. - 31. 3. 2009

Výstava:

EGON HOSTOVSKÝ

Výstavu vám rádi zpřístupníme v provozní době Infocentra.

Neděle 5. 4. 2009
v 15 hod

EVA a VAŠEK

Eva a Vašek Vás zvou na
koncert s novým
programem pro rok
2009 s promítáním.
Vstupné v předprodeji: 180,- Kč
(na místě 200,- Kč)
Sleva ZTP a ZTP/P 25%
Předprodej: od 2. 3. 2009

Počítačový kurz
Pellyho domy, Police nad Metují.
Moderně vybavená počítačová učebna
s interaktivní tabulí.

Texty v programu MS Word
snadno a hravě
doprodej za 50,- Kč
Radka Vlachová

Pellyho domy
Úterý 17. 3. 2009 v 19 hod
Sál Pellyho domů

Křižovatky osudů

16 vyučovacích hodin, úterý a čtvrtky, vždy 15.30 – 18.30
hod: út 24. 3., čt 26. 3., út 31. 3. a čt 2. 4. 2009 (změna
termínu o týden)
Kurzovné: Kč 950,- vč. studijní příručky
Závazné přihlášky do 18. 3. 2009
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.
Přihlášky a bližší informace v Infocentru, tel. 491 421 501
Kurzovné se hradí vždy zároveň s podáním přihlášky na
počítačový kurz!!

Další akce
TANEČNÍ pro mládež 2009
- poslední volná místa
Recitál uvádí autorské šansonové seskupení
„6 Na Chodníku“. Více na www.6nachodníku.cz
Vstupné: 80 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru.
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Přijímáme přihlášky pouze od chlapců nebo párů.
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)
Přihlášky v Infocentru nebo na www.policko.cz

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

25. 3.
8. 4.

Jiří Beneš – Parní muž a moje tvorba
Doc. Mgr. Jindřich Štreit – Lidský fotograf

Vstupné pro veřejnost: Kč 50,- / přednáška
Unie rodičů při ZŠ a MŠ v Polici nad Metují si Vás dovoluje pozvat na

kkdy:
dy: v ssobotu
obotu 114.
4. bbřezna
řezna 22009
009
kkde:
de: v PPellyho
ellyho ddomech
omech v PPolici
olici nnad
ad M
etují
Metují

Středa 8. 4. 2009 v 19 hod
sál Pellyho domů
Vladimír Lemberk: Divočinou BORNEA
Čtvrt roku na rovníkovém
ostrově… Je dosud Borneo
symbolem ráje tropických
zvířat a neporušenosti přírody,
obývají ho divoké kmeny
lidojedů
žijící
uprostřed
neproniknutelného
pralesa?
Výstup na nejvyšší horu JV
Asie Mt. Kinabalu (4102 m).
Divocí sloni, orangutani a
vousatá prasata, raflésie největší květy světa, lov
krokodýla, podmořské zahrady
na korálových útesech. Tance a zpěvy dajáckého kmene
Kelabitů.
Mezi dvěma návštěvami uplynuly pouhé 4 roky, ostrov se
však změnil…. Přednáška je doplněna autentickými
videosekvencemi a zvukovými ukázkami.
Více na www.stopy.cz
Vstupné: 50 Kč, děti 30 Kč

K tanci a poslechu hraje skupina
MODEUS Jana Nývlta
- začátek ve 20 hodin - vstupné 50,-Kč
- kuchyně
kuchyně a občerstvení
občerstvení M. Exnera v provozu
- tombola - každý los vyhrává
Mládeži do 16 let nepřístupno

Sál Pellyho domů - výstava
18. - 30. 4 2009

Emma SRNCOVÁ

Místenky možno zajistit v kanceláři školy, tel. 491580080

Připravujeme na DUBEN
Jana Rutarová

Sobota 4. 4. 2009

sál Pellyho domů

Cvičení
s Olgou
Šípkovou
Bližší informace budou
uvedeny na plakátech a
na www.policko.cz
Prodej vstupenek:
od 9. do 31. 3. 2009
v Infocentru v Polici n. M.

Výstavy v regionu
Přehled
kulturních
akcí
pořádaných
Regionálním muzeem v Náchodě v měsíci
březnu 2009
Tereza Maršíková: obrazy
Od 7. do 29. 3. 2009 mohou návštěvníci ve výstavní síni
Regionálního muzea v Náchodě (roh Zámecké a Tyršovy
ulice) zhlédnout výstavu obrazů mladé nadějné náchodské
autorky Terezy Maršíkové. Vernisáž proběhne v pátek 6.
března 2009 v 16 hodin. Otevřeno je denně mimo neděle a
pondělí 9-12.00; 13-17.00 hod., v sobotu 8-12 hod.

Egypt. Výstava fotografií Marcely a
Roberta Honsových
Ve dnech 7. – 27. 3. 2009 si mohou návštěvníci
v přednáškovém salonku a chodbě budovy stálé expozice
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muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě prohlédnout
výstavu fotografií z Egypta. V zájmu autorů se ocitá
především málo známá tvář této země, snímky se svým
obsahem zásadně odlišují od toho, co známe z výpravných
publikací o této zemi. Na svých fotografiích rozevírají mimo
jiné husté závoje smogu a špíny, ve kterých se utápí Káhira
a běžnému Evropanovi se snaží přiblížit nezkreslený obraz
islámského světa, rozptýlit či vyvrátit mylné nebo
tendenční informace, se kterými se často v našem okolí
setkáváme. Otevřeno je denně mimo pondělí 9-12.00; 1317.00 hod.

Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od
nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až
po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18,
otevřeno denně kromě pondělí 9-12.00; 13-17.00 hod.
Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle
491 433 722,
příp.
elektronicky
na
adrese
muzeumna.ekonom@seznam.cz.

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná
dělostřelecká
tvrz,
součást
čs.
pohraničního opevnění z let 1935-1938 s prohlídkou
rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1.
republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní
síni provozního areálu před pevností. Mimo sezonu – tj. v
listopadu až březnu je otevřeno pouze pro předem ohlášené
organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze objednat na
tel. čísle 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum,
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky
muzeumna.ekonom@seznam.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NÁCHOD (do 31.3)
Bratři Čapkové v grafice. Velice zajímavá výstava ve
druhém patře Náchodské knihovny. Projekt ukazuje jak
nejznámější sourozenecká
umělecká dvojice První
republiky inspirovala a stále inspiruje umělce. Součástí je
výstavy je i reprodukce posledního portrétu Josefa Čapka
z Sachsenhausenu od Josefa Dobeše, datovaný 21.4.1943.
Součástí expozice je i bohatý textový doprovod.
Neopakovatelný zážitek nabízejí i samotné výstavní
prostory.

GALERIE SLAVIE, Náchod (do 26.3.)
Lenka Vítková – Třetí domov. Autorka ukazuje všední,
důvěrně známé předměty (knihy, boty, květináče apod.)
v nečekaném úhlu pohledu. Jakoby se strohou barevnou
škálou pokouší dostat až k samému jádru podstaty. I přes
poměrně malé formáty jasně ukazuje současnou představu
expresionismu, jako niterně emočního projevu.
Martina Váňová a Pavel Frydrych

školní zahrady, kde jsme si každý den hráli s tímto
netradičním materiálem s pomocí hrabiček, lopatiček a
kbelíčků.
Ve středu 11. února byl pro děti ze třídy Berušek
významný den. Děti jely poprvé do Náchoda na první lekci
plaveckého výcviku, a aby toho nebylo málo, odpoledne je
čekal zápis do první třídy. Z naší školky se zápisu zúčastnilo
22 dětí.
V pondělí 16. února se děti ze tříd Kopretin a Berušek
společně vypravily do Broumova na exkurzi k záchranné
službě. Měli jsme možnost si prohlédnout sanitku –
přístroje, zdravotnický materiál, naučili jsme se číslo
záchranné služby 155 a zažili jsme skutečný výjezd
k nemocnému dítěti. Za tento zážitek a poutavé vyprávění,
srozumitelné pro děti, děkujeme pí Švorčíkové a pí
Škopové.
V úterý 22. února celá mateřská škola ožila masopustem
– všichni jsme se oblékli do masek (včetně personálu) a
společně jsme si zatančili na pohádkovém karnevalu.
Děkujeme všem rodičům za výrobu a přípravu nápaditých
kostýmů a masek.

Z trochu jiného soudku…

Čas plyne jako voda, pro čilejší jedince letí jako vítr. Už
je tomu třicet let, co stojí naše mateřská školka a je
k dispozici několika generacím dětí, dnes již zasloužilých
rodičů. Z malé holčičky je rázem slečna, za nějaký čas
mladá paní, následně dáma v nejlepších letech a nakonec
roztomilá stařenka. Téhle naší mateřské školce - „mladé
paní“ přejeme k narozeninám všechno nejlepší a u této
příležitosti chystáme na

18.DUBNA 2009 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Podrobnosti a bližší informace o Dni otevřených dveří
Vám sdělíme v příštím čísle Polického zpravodaje a na
www.meu-police.cz pod kapitolou školství.
Z historie Mateřské školy v Polici nad Metují:
Stavba byla zahájena 1.dubna 1978, dokončena
v prosinci 1978. Dodavatelem a investorem byla VEBA n.p.
Broumov. Kolaudace 1. budovy byla 20.12.1978, provoz byl
zahájen 15.1.1979. Ve dvou třídách bylo zapsáno 60 dětí.
Ředitelkou MŠ byla jmenována pí Jaroslava Komersová. 2.
budova byla zkolaudována 27.8.1979, do provozu uvedena
3.9.1979. Při zahájení 1. školního roku 1979 - 1980 bylo
v MŠ zapsáno 118 dětí. Až do roku 1992 byla mateřská škola
závodní – n.p. Veba, od tohoto data je zřizovatelem město
Police nad Metují. V září r. 2000 došlo ke změně ředitelky
školy. Odcházející ředitelku pí Jaroslavu Komersovou
nahradila pí Alena Švorčíková.
Od 1.1.2003 je škola samostatným zařízením s právní
subjektivitou.
Po odchodu pí Aleny Švorčíkové do důchodu v srpnu
2007 převzala vedení MŠ pí ředitelka Dana Baláková.
Kolektiv učitelek MŠ

Zimní sjezd kopečka u kostela

Z polické mateřinky…

Měsíc únor jsme všichni prožili ve znamení velké
sněhové nadílky. Měli jsme tak možnost využít zadní část
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Protože letošní zima je po delší době bohatší na sníh,
vznikl nápad na sjíždění bezděkovského kopečka u kostela
"na čemkoli". Lednový termín sice nevyšel pro rychlou
oblevu, ale čekání se vyplatilo a tak byl stanoven druhý
termín - čtvrtek 19.února.
Sněhu bylo skutečně dostatek, slibované mrazy nebyly
tak kruté, jen chřipka kosila řady možných závodníků. S
napětím jsme proto očekávali, kolik dětí přijde a čím nás
kdo překvapí.
Nečekali jsme dlouho a mezi pekáči se objevila
nádherná čarodějnice se svým létajícím pekáčem hlídaným
krásnou kočkou. Během chvilky se na startu objevil i "Áďa
mobil", krásný model automobilu z krabice. Další skvělé
nápady - velká duše, pytle se senem či slámou (některé
upravené do tvaru kočky), dětské koupací vaničky či mísy

na těsto jsou jen výčtem toho, že nápadů bylo skutečně
mnoho. Budu určitě upřímná, když řeknu, že všechny nás
překvapil model rakety, který byl skutečně úžasný.

Prakticky své povídání ukazovaly opět na názorné
pomůcce - panáčkovi i na dětech. Všem celé dopoledne
velmi rychle uteklo. Děti od návštěvy navíc dostaly jako
odměnu omalovánky a malou čokoládku. Už teď se těšíme
na jejich příští návštěvu.

Základní umělecká škola informuje…
•

Mimo soutěže o nejhezčí model děti soutěžily v
projíždění slalomu, podjíždění branek, trhání fáborků i
nejdelším dojezdu. Hodina utekla jako voda, a protože u
nás na kopečku stále fouká, začala doprovodným týmům být
zima. Z tohoto důvodu jsme se přesunuli do školy, kde na
nás čekal teplý čaj, perník a odměny za účast.
Z našeho pohledu se akce vydařila a doufáme, že se
skvěle bavili i všichni přítomní. Třeba se příští zima zase
vydaří a sejdeme se zde s novými a zajímavými nápady
opět.

Marie Vaisarová

Alenka stůně

Stalo se již zvykem, že nás během měsíce února ve
školce navštěvují členky místní organizace ČK. Pro svou
návštěvu si letos vybraly středu 18.2.

Absolutní vítězství v mezinárodní soutěži

Dne 8. února 2009 zasedala porota 43. ročníku
Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků
Concertino Praga 2009. Z celkem 14 nahrávek z 8 zemí
světa (Polsko, Řecko, Estonsko, Rusko, Litva, Portugalsko,
Bulharsko a Česká republika) vybírali porotci nejlepší
interprety v oborech duo, trio, kvarteto a kvinteto.
Absolutním vítězem Mezinárodní rozhlasové soutěže
Concertino Praga a nositelem Ceny Heleny Karáskové se
stalo houslové duo Matouš a Šimon Michalovi!
Cenu předá ministr školství mládeže a tělovýchovy
České republiky. Český rozhlas sourozencům Michalovým
natočí a vydá profilové CD.
V souladu s pravidly soutěže byly nahrávky posuzovány
anonymně, teprve po udělení cen získala porota jmenné
seznamy interpretů. Předsedou poroty byl Jiří Bárta, jejími
členy pak Adam Skoumal (Česká republika), Helena
Bondarenko (Rusko), Clara Novak (Itálie), Wolfgang W.
Meyer (Německo) a zástupci Evropské vysílací unie (EBU)
Alina Velea (Rumunsko) a László Terdik (Maďarsko). Na
zasedání dohlížel také zástupce EBU a ředitel Euroradia
Classic Pierre-Yves Tribolet.
Českou republiku reprezentovaly hned tři nahrávky.
Jednalo se o vítěze Národní rozhlasové soutěže České
republiky Concertino Praga 2009, která je pro naše
interprety jakýmsi předkolem soutěže mezinárodní.
Vítězové 43. ročníku soutěže - její laureáti - navštíví
Českou republiku v červnu 2009. Čeká je obhajoba jejich
prvenství na slavnostním Koncertě laureátů v pražském
Rudolfinu. Koncert se koná dne 14. června. Poté se ještě
mladí hudebníci zúčastní 41. ročníku Jihočeského festivalu
Concertino Praga, tedy tradičního koncertního turné po
jihočeských městech (Jindřichův Hradec, Bechyně, Český
Krumlov a Třeboň).
Gratulujeme našim bývalým žákům (nyní studentům
Pražské konzervatoře ve třídě prof. J. Foltýna) k tomuto
vynikajícímu úspěchu!

• Soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT
V únoru startuje okresními koly maraton soutěží, které
pro všechny ZUŠ v naší republice vyhlašuje Ministerstvo
školství – letos jde o tyto obory: Hra na dechové a bicí
nástroje sólo, Sólový a komorní zpěv, Hra smyčcových
souborů a orchestrů.
Naše škola byla pověřena pořádáním okresního kola
soutěže dechových a bicích nástrojů (to proběhlo ve středu
18. února) a krajského kola smyčcových orchestrů, které se
uskuteční ve čtvrtek 19. března v Kolárově divadle.

• Okresní soutěž dechových a bicích nástrojů

Dětmi byly již od rána očekávány. Přišla jako vždy paní
Vejrychová s paní Kristovou a povídaly dětem, jak se
chránit před onemocněním a jak se zachovat při úrazu.

Ve středu 18. února 2009 proběhlo v prostorách ZUŠ
Police nad Metují okresní kolo soutěže, vyhlášené MŠMT pro
obory Hra na dechové nástroje dřevěné, Hra na dechové
nástroje žesťové, a Hra na bicí nástroje. Soutěž probíhala
na třech místech před dvěma odbornými porotami tak, že
v učebně č. 11 (zkušebna smyčcových orchestrů) hodnotila
sedmičlenná porota výkony hráčů na dechové nástroje
dřevěné (zobcové flétny, příčné flétny, klarinety, saxofony,
hoboj) a na koncertním sále šestičlenná porota výkony
hráčů na dechové nástroje žesťové (trubky, lesní rohy,
tenory, barytony, pozouny, tuby). Tato porota se po
ukončení žesťové soutěže přesunula na detašované
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pracoviště ZUŠ v prostorách kláštera, kde v učebně bicích
nástrojů proběhla soutěž ve hře na bicí nástroje (bicí
souprava, tympány, marimba, perkuse).
Soutěž ve všech třech oborech prokázala mimořádně
vysokou úroveň nejen co do počtu soutěžících (Náchodský
okres má již tradičně v této soutěži největší zastoupení
v porovnání s ostatními okresy Královéhradeckého kraje a
letos počet přihlášených ještě stoupl), ale i co se týče
kvality výkonů. To se odrazilo i v hodnocení porot, které
rozhodly o vyslání rekordního počtu postupujících do
krajského kola těchto soutěží, které proběhne ve dnech 17.
– 18. 3. 2009 v Jičíně.
Výsledky našich žáků:
Trubka:
Pavel Tomáš
Kollert Jaroslav
Sichrovský Chan
Lesní roh:
Jirmannová Markéta
Němcová Monika
Tenor:
Pavel Jan
Sichrovský Josef
Tuba:
Kubeček Lukáš
Bicí nástroje:
Faifer David
Kollert Tomáš
Šrámková Karolína
Vyčichlo Jan
Obst Petr
Pohlová Hedvika
Příčná flétna:
Šulcová Klára
Stejskalová Tereza
Krucinová Hana
Milatová Lucie
Steinerová Anna
Vítová Kateřina
Klarinet:
Pátek Matěj
Pátková Barbora
Pastorková Katka

1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
(absolutní vítěz soutěže)
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
1. místo s postupem
1. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
1. místo s postupem
1. místo s postupem
2. místo

Vítězové žesťových nástrojů, postupující do krajského kola,
se svou korepetitorkou Karolinou Sorokinovou

•

Okresní soutěž v sólovém a komorním
zpěvu

Okresní kolo této soutěže proběhlo již 28. ledna
v Červeném Kostelci. Naši školu reprezentovaly zpěvačky
jak v sólovém zpěvu, tak i dívčí trio v komorním zpěvu.
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Umístění:
Rainová Zuzana
Valchařová Markéta
Pátková Barbora
Vaisarová Kateřina

1. místo
2. místo
3. místo
3. místo

Dívčí trio (Z. Rainová, A. Patrná, B. Pátková)
1. místo s postupem

•

Krajské
kolo
pěvecké
„Karlovarský skřivánek“

soutěže

17. února se konala v Náchodě ještě jedna pěvecká
soutěž – tentokrát krajské výběrové kolo pro celonárodní
soutěž „Karlovarský skřivánek“.
I odtud přivezla paní učitelka Miriam Blažková radostnou
zprávu:
Do republikového finále postoupily za naši školu Markéta
Valchařová a Zuzana Rainová.

•

Concerto Bohemia 2009

Do dalšího ročníku rozhlasové soutěže Concerto Bohemia
2009 jsme přihlásili dva naše smyčcové orchestry
v kategoriích do 15 let a nad 15 let. Pořídili jsme nahrávky
do I. kola soutěže a nyní přišla zpráva z Českého rozhlasu,
že oba naše orchestry postoupily do finále! Rozhlasový štáb
přijede natočit soutěžní snímky v měsíci dubnu a potom
odborná porota vybere vítězné nahrávky a orchestry pro
podzimní Koncert vítězů.
Všem soutěžícím blahopřejeme k úspěchu a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy!

Co nás v nejbližší době čeká:
- čtvrtek 12. března v 17 hodin sál ZUŠ – Klavírní koncert
japonské klavíristky Hatsumi Saitó
- středa 18. března v 18 hodin Kolárovo divadlo – Jarní
koncert (smyčcové orchestry)
- čtvrtek 19. března od 9 do 15 hodin Kolárovo divadlo –
Krajská soutěž smyčcových orchestrů
- úterý 28. dubna v 18 hodin Kolárovo divadlo – Koncert
maminkám
Vstupenky pro akce v divadle budou v předprodeji
v Informačním centru Pellyho domů.
(ZUŠ)

Žáci na SPŠ Hronov nejsou lhostejní
V letošním roce jsme se
zapojili jako škola do
projektu Adopce na dálku a
dlouhodobě se tak snažíme
zajistit zejména možnosti
školní docházky a další
drobnou
podporu
konkrétnímu
potřebnému
dítěti,
pocházejícímu
z těžkých
sociálních
poměrů.
Po
průzkumu
možností a nabídek jsme
vybrali
jako
zprostředkovatele
této
pomoci
společnosti
Arcidiecézní charity v Praze,
která
vyhledává
v Indii
rodiny, které si nemohou
z finančních důvodů dovolit docházku svých dětí do školy a
„nabízí“ tyto děti prostřednictví svých koordinátorů k
„adopci“. Zaujal nás způsob, jakým tato organizace kontakt
s dětmi zajišťuje a jak se jí daří za relativně malou roční
částku zajistit těmto dětem nejen školní docházku, ale
částečně i akutní zdravotnickou péči. Realizace samotné
adopce je velmi konkrétní, adresná a zpětná vazba od dětí i
školy, která dítě vzdělává, je důkazem o vhodnosti této
instituce. Vybrali jsme si chlapce Ummara Farooka (17 let),
našeho vrstevníka a doufáme, že naše pomoc jemu i rodině
maličko vylepší jeho životní podmínky.
Ing. Hana Lelková
učitelka SPŠ Hronov a vedoucí projektu

Radiační a chemická obrana
obyvatelstva na SPŠ Hronov
STATISTIKA

]]]]]]]]

K 28.2.2009 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4258 obyvatel.

JUBILEA

V rámci výuky chemie, základů ekologie, občanské nauky a
tělesné výchovy, prevence sociálně-patologických jevů a
volby povolání se ve Střední průmyslové škole Hronov
uskutečnila 11. 2. 2009 beseda s prap. Robertem
Dolozimem z vojenského útvaru protichemické ochrany
v Liberci. Velmi profesionálním, odborným a poutavým
způsobem přiblížil úlohu armády ČR v současnosti, přehled
a význam zahraničních misí AČR, historii a vývoj jaderných,
chemických a biologických zbraní včetně ochrany
obyvatelstva a nastínil management krizového řízení. Žáci
se zajímali o vývoj zbraní, způsoby použití biologických a
chemických zbraní a ochrany proti nim, o účasti
protichemické jednotky v misích v zahraničí a možnostech
studiu na vojenských školách.
Ing. Hana Lelková

=========

V únoru 2009 oslavili životní jubilea:
70 let
pan MUDr Jaromír Kopecký
pan František Hanzl
75 let
pan Josef Středa
paní Františka Grütznerová
pan Antonín Zeidler
paní Zdeňka Vitvarová
pan Miloslav Ther
paní Marie Ducháčková
80 let
paní Marie Kobrová
85 let
paní Božena Škopová
paní Anna Havlíková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SŇATKY = = = = = = = ===
V únoru proběhly dva svatební obřady:

7.2. Petr Ševců a Michaela Szturcová

9.2. Stanislav Mádle a Petra Nováková (viz foto)
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Gabriel

Tereza

Jiří

1. OBČÁNEK ROKU 2009 ] ] ] ]
Václav Liskovský – narodil
se
1.1.2009
v 0,46
v Trutnově a tím se stal
prvním miminkem Police
nad Metují roku 2009.
V obřadní síni ho spolu
s maminkou
Kateřinou,
tatínkem
Davidem
a
bráškou Péťou dne 11.
února přivítali a pozdravili
zástupci města, komise pro
obřady a slavnosti a Klubu
seniorů Ostaš.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

======

Další miminka jsme pozvali na sobotu 14.2.2009.
Kryštof Brát
Gabriel
Vacek
Rosalie
Šedková
Adéla
Hrušková
Jitka
Jirmanová
Jiří
Tauc
Victoria Staňková
Markéta
Kollertová
Sofie
Marečková
Tereza
Veverková
Veronika Karpfová
Marie Františka Musilová
Žofie
Karpfová
Klára
Karpfová

Kryštof

Adéla

Jitka

Klára

Upozornění pro cizince
s povolením k trvalému pobytu na území ČR
Ve dnech 5. a 6. června 2009 proběhnou volby do
Evropského parlamentu. Právo volit má i občan jiného
členského státu EU, který v den voleb dosáhl zletilosti a má
na území ČR trvalý pobyt.
Občané členských států, kteří chtějí uplatnit své právo
volit, m u s í projevit svou vůli hlasovat v těchto volbách
tím, že nejpozději 40 dnů před volbami, požádají o zápis
do dodatku stálého seznamu voličů.
Žádost o zápis do dodatku může volič cizinec
podat v kanceláři matriky (evidence obyvatel)

nejpozději do 16,00 dne 26.dubna.
Veronika a Žofie

Markéta

Sofie

Pokud volič – občan jiného státu EU – o zápis do dodatku
nepožádá, hlasovat do zastupitelstev obcí nemůže.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Poděkování
Marie Františka
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Victoria

Rosalie

Děkujeme panu Martinu Exnerovi za vstřícné jednání při
zajištění smuteční hostiny, dobré jídlo a ochotnou obsluhu .
Rodina Švorčíkova.

Vzpomínka
V každém z nás je dobro i zlo. Uctívejme každý
život. Rozlučme se s těmi, kteří s námi byli a odešli.
Dlouhá léta patřili mezi nás, k naší Polici. Budeme
vzpomínat na paní Helenu Friedovou, holiče pana
Jaroslava Klímu a pana Oldřicha Plachtu.
Jsem ráda, že jsem mohla osobně stisknout ruku
s přáním zdraví a osobní spokojenosti MUDr. Jaromíru
Kopeckému, dlouholetému zastupiteli města Police nad
Metují, který se v únoru v plné síle dožil krásných
sedmdesátin.
Ida Seidlmanová

Poklepání na základní kámen v
našem domově důchodců

Dne 3. 3. 2009 proběhlo v našem domově slavnostní
poklepání na základní kámen přístavby a rekonstrukce
domova důchodců. Na tento akt přijelo mnoho pozvaných
hostů, kteří se po malém občerstvení a prohlídce
stávajícího domova shromáždili na staveništi a paní
ředitelka je přivítala slovy:
„Vážení hosté, klienti, zaměstnanci,
dovolte, abych Vás dnes přivítala při výjimečné události
v našem stávajícím Domově důchodců Police nad Metují. Na
tento okamžik jsme dlouhá léta čekali. Dnes společně
poklepeme na základní kámen přístavby a rekonstrukce
Domova. Pro všechny zúčastněné, pro celou veřejnost
Policka, je tento akt velkou nadějí, že v Polici nad Metují
vyroste zařízení pro seniory, které bude důstojné a klidné
pro klienty, moderní a technicky účelné pro zaměstnance a
reprezentativní pro obyvatele našeho města.
Velké poděkování za to, že můžeme dnes pokládat
základní
kámen,
patří
našemu
zřizovateli
Královéhradeckému kraji. Velmi ráda zde na stavbě vítám
hejtmana královéhradeckého kraje pana Bc. Lubomíra
France. Za sociální a zdravotní sféru radního pana Ing.
Miroslava Uchytila. Věřím, že započaté dílo bude s jejich
významnou podporou dále pokračovat.
Jsem potěšena, že nás svou návštěvou poctila i paní Ing.
Hana Orgoníková, poslankyně parlamentu České republiky,

kterou si dovoluji přivítat o to srdečněji, že její
specializace je právě stavební inženýrství.
Další poděkování patří MPSV, které se bude podílet na
spolufinancování této akce. Velká ochota pana Ing. Zdeňka
Žďárského nám umožnila zahájit akci již v minulém roce i
přes velkou časovou náročnost, která byla způsobena
odvoláním majitele sousedního pozemku proti stavebnímu
povolení a tím pozdržením plánovaného zahájení stavby o
tři měsíce ze srpna na prosinec 2008.
Poděkování patří i firmě PROXION s.r.o. Náchod v
zastoupení pana Ing. René Hubky, pana Ing. Zdeňka Bauera
a paní Ing. Jitky Šourkové, kteří stáli u zrodu připravované
akce již několik let. Vždy byli vstřícní při tvorbě projektu k
požadavkům provozu DD tak, aby vyhověly standardům
kvality sociálních služeb. Zástupce projekční kanceláře
tímto představuji a vítám.
Dále bych chtěla představit a přivítat pana Ing.
Jaroslava Jeništu, který vykonává na této stavbě technický
dozor investora a je pro nás zárukou kvality stavebního
díla.
Nezbytným je i pan Ing. Josef Novotný, koordinátor
BOZP, který garantuje celý průběh stavby po bezpečnostní
stránce. I jeho zde vítám.
Dále vítám paní Evu Šnajdrovou, která pro DD zajišťuje
investiční poradenství.
Vítám zástupce města a Městského úřadu Police nad
Metují paní starostku Mgr. Idu Seidlmanovou, pana
místostarostu Zdeňka Kadidla a paní Ritu Pohlovou, vedoucí
stavebního odboru, kteří s námi spolupracují a s velkým
očekáváním sledují vývoj této stavby.
Také jsme rádi, že pozvání přijali starostové okolních měst
a obcí, radní a zastupitelé města Police nad Metují a další
významní hosté.
Vítám též pana Bc. Pavla Schumu, vedoucího sociálního
odboru města Náchod.
Na závěr tohoto mého uvítacího vstupu bych ráda
představila zástupce generálního dodavatele stavby,
stavební společnosti KOBLA spol. s r.o. Pečky. Vítám mezi
námi generálního ředitele pana
Ing. Jana Bláhu a
obchodního náměstka pana Ing. Václava Javůrka.
Představuji vám i hlavního stavbyvedoucího pana Milana
Janespala, který celou stavbu řídí.
Ještě jednou vás všechny srdečně vítám v prostorách DD
Police nad Metují, děkuji za vaši podporu a přízeň. Věřím,
že se během našeho slavnostního odpoledne ještě osobně
setkáme“.
Po úvodním proslovu vystoupily s krátkým programem
děti ze ZUŠ Police nad Metují a následně seznámila paní
ředitelka přítomné s historií domova a s plánovaným
průběhem stavby:
„Nyní mi dovolte, vážení hosté, abych Vám sdělila
stručně několik informací z historie a současnosti Domova
důchodců Police nad Metují.
Dne 21. listopadu roku 1935 věnoval neznámý dárce 500
tisíc korun na výstavbu ústavu pro přestárlé občany.
Stavba byla postavena za 15 měsíců a ústav v ní čítal
kapacitu 35 lůžek. Jako první domovník zde pracoval Josef
Kříž – cestář ze Žďáru nad Metují a jeho manželka v
domově vařila.
V roce 1947 byla provedena přístavba k původnímu
objektu a ústav tak mohl poskytnout kapacitu až 43 lůžek.
Na dlouhé roky pak byly investice do DD v Polici nad Metují
zastaveny.
Postupně probíhal v našem DD nezbytný, modernizační
proces a začaly přípravné kroky k rekonstrukci stávající
budovy. Byly postaveny balkóny, provedena izolace celé
budovy proti zemní vlhkosti, postupně byly vyměněna
původní okna za plastová, plynofikace topení a kuchyně,
vybudovány nové koupelny a sociální zařízení v obou
patrech, zakoupeny polohovací postele, noční stolky, vozíky
a chodítka pro imobilní klienty, židle, stoly, vybavení do
kuchyně, prádelny, a instalovala se počítačová síť.
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I přes veškeré úpravy stávající prostory přestávají být v
současné době vyhovující pro klienty a pro poskytování
péče.
Domov nabízí celkem 42 míst. Současné prostory jsou
pro klienty a pro poskytování péče již nevyhovující.
Obyvatelé žijí především ve čtyřlůžkových pokojích, jejich
soužití je na malém prostoru mnohdy komplikované.
Zároveň je v těchto podmínkách velmi náročná a namáhavá
práce pro personál DD, který se i přesto snaží poskytovat
péči v co nejvyšší kvalitě.
O rozšíření areálu polického DD se hovoří již dlouhých
30 let. Plány se však dostaly vždy pouze do stádia
vypracování projektu, který se nakonec nerealizoval.
V roce 2002 pak myšlenka stavby došla až do fáze
výběru dodavatele stavby. Okresní úřad Náchod, pod který
v té době DD spadal, mělo velký zájem na realizaci stavby,
ale plán ztroskotal na nepřidělení financí.
V roce 2004 vznikl plán současné přestavby. Na počátku
prosince loňského roku byla konečně, k radosti mé,
zaměstnanců i klientů, zahájena dlouho očekávaná,
náročná výstavba nové části DD, jejíž součástí je i
přestavba stávající staré budovy.
Vzpomenu zde s poděkováním na zástupce kraje
minulého volebního období pana hejtmana Ing. Pavla
Bradíka a pana Miloslava Plasse, náměstka hejtmana. Stáli
u zrodu této akce spolu s panem PhDr. Martinem
Schánělem, ředitelem zdravotnického holdingu a paní Ing.
Ludmilou Lorencovou, vedoucí sociálního a zdravotního
odboru.
Díky přestavbě bude v Domově vytvořeno celkem 64
míst, čímž se oproti současnosti zvýší kapacita o 22 lůžek.
Nejprve bude dokončena nová budova o kapacitě 45 lůžek.
Všechny klienty DD přestěhujeme do nové části a započne
rekonstrukce stávající budovy, kde vznikne ubytování pro
19 klientů. Celkem bude 20 pokojů jednolůžkových, 19
dvoulůžkových a pro imobilní klienty vytvoříme 2 třílůžkové
pokoje.Každý pokoj bude vybaven vlastním sociálním
zařízením, potřebnou dostatečnou plochou pro bydlení a
novým nábytkem. Novou tvář dostanou samozřejmě i
společné prostory domova. Vznikne zcela nová moderní
kuchyně, společenská a rehabilitační místnost či prostory
pro pracovní terapie, místnosti pro technické zázemí. Nové
budou i kanceláře a prostory pro vzdělávání zaměstnanců.
Předpokládáme, že také vybudujeme ve vestibulu malou
kantýnu, v níž by si klienti mohli posedět u kávy.
Dále plánujeme vyhradit a vybavit i místnost určenou k
tichému rozjímání, vzpomínání a pro bohoslužby. Stavba,
jejímž generálním dodavatelem je stavební společnost
KOBLA spol. s r. o. Pečky, přijde téměř na 100 miliónů
korun. Na jejím financování se podílí částkou 48 700 000
korun Ministerstvo práce a sociálních věcí a částkou 47 225
000 korun zřizovatel domova – Královéhradecký kraj.
Královéhradecký kraj také uhradí další náklady určené na
vybavení, a to v částce přesahující 3 000 000 korun. Stavba
by měla být dokončena za rok a půl. Práce jsou teprve v
začátcích a probíhají v současnosti především na tvorbě
základů pro přístavbu a výtahy, pokládá se kanalizace.
Výstavba areálu je skutečně náročná, protože veškeré
práce probíhají za plného provozu. Stavební podmínky
berou klienti statečně, přestože mají kolem budovy z
bezpečnostních důvodů omezený pohyb. Je náročnější i
přeprava klientů, protože musel být demontován výtah. O
veškerém dění a průběhu stavby jsou klienti i zaměstnanci
pravidelně informováni a na nový areál se těší.
Díky realizaci této významné investice vznikne v
polickém domově v blízké budoucnosti komplex, který bude
schopen poskytnout uživatelům i zaměstnancům podmínky
pro splnění požadovaných technických a sociálních
standardů kvality poskytovaných sociálních služeb na
evropské úrovni.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem přítomným, že si
našli čas a přišli podpořit svou přítomností tyto slavnostní
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chvíle. Poděkování patří i žákům ZUŠ s jejich doprovodem,
Polickým ostrostřelcům a především firmě KOBLA za
umožnění tohoto nezapomenutelného zážitku.
Pevně doufám, že se sejdeme při příležitosti dokončení
stavby a společně otevřeme provoz nového areálu DD Police
nad Metují. Věřím, že spolupráce všech zúčastněných a
zainteresovaných stran bude probíhat se vstřícností a
profesionálním přístupem a bude směřovat ke zdárnému
dokončení tak významné investice.
Po krátkých proslovech několika významných hostů
posvětil základní kámen katolický kněz pan Marian Lewicki.
Následně slavnostně zahájili vlastní poklepání základního
kamene královéhradecký hejtman pan Lubomír Franc, paní
poslankyně Hana Orgoníková , obyvatelka našeho domova
paní Věra Sochůrková a další hosté.
Slavnostní salvou Polických ostrostřelců a přípitkem na
zdar započatého díla byla událost v DD ukončena.
Za DD Hana
Voborníková sociální pracovnice

Zprávy z DD
A je tady únor…
Stavební práce na přístavbě DD pokračují i navzdory
velkým mrazům, chvílemi se zdá , že nám lopata velkého
bagru už, už nakoukne přímo do pokoje. Rádi sledujeme
alespoň přes okno stavební hemžení, vždyť tolik nákladních
aut a strojů jsme najednou ještě neviděli.
Teď si jen můžeme přát, aby nás zima dlouho netrápila,
a stavaři mohli bez problémů pokračovat a my je mohli
sledovat již z laviček na zahradě.
Ale ani během února jsme se nenudili. Kromě
pravidelného cvičení a čtení jsme hráli různé společenské
hry – např. turnaj ve hře „ Člověče, nezlob se“.
Nezapomněli jsme společně oslavit narozeniny. Během
oslavy jsme se podívali do slunné Itálie a prohlédli si
památky Říma – krásný výklad nám podala vrchní sestřička
paní Ticháčková.
Než jsme se nadáli, tak je tady konec února a s ním i
„Masopustní merenda“!
Na občerstvení nám peněžně přispěla firma MePro
Trading, s.r.o. zastoupená panem Petrem Neumanem.
K poslechu i k tanci nám sponzorsky zahráli pánové J.
Trnovský a Z. Mazač a moc hezky. Děkujeme!!
Hned třetího března nás čeká velká sláva. Firma
provádějící přístavbu DD organizovala slavnostní poklepání
základního kamene, jehož se, kromě politických zástupců
našeho kraje a jiných významných hostů, aktivně zúčastnili
i někteří naši uživatelé.
Nakonec přinášíme opět jeden z receptů našich babiček,
tentokrát je to:

TRHANEC
Upečeme klasické bramborové placky z vařených
brambor (babičky je pekly na suché plotně). Placky
natrháme na kousky a v míse smícháme s uvařeným zelím a
s usmaženou cibulí se škvarky. Cibule může být hodně a
škvarky je možno vynechat nebo nahradit na kostičky
nakrájenou opečenou uzeninou. Dobrou chuť!!
Za DD Věra Kašíková, ředitelka

Seniorské aktuality >>>
„Náš dům zní smíchem“...
úvodní slova jedné z písniček, ale pasují na dnešní
MASOPUSTNÍ setkání Senior klubu Ostaš jako „prdelka na
nočníček“. Odpusťte to srovnání, jiný příměr neznám. Ale
čekalo se na BAVIČE pan Václava Faltuse. Ten díky našim
drahám na Hlavní nádraží Kvíčerova přijel. Na Perónu ho
očekávala paní starostka Ida Seidlmanová, která ho osobně i
přes sněhové bariéry autem bezpečně přivezla do centra.

Paní předsedkyně Helena Pivoňková, díky tiskařskému
šotkovi ho přejmenovala na Jiřího, ale kdo má smysl pro
humor z toho nedělá horor, naopak jedno srdečné líbnutí na
líčko vše napravilo a potom už zněl jenom smích, smích a
zase smích!

Kde nás najdete?
www.police.cz záložka, sport a volný čas
Hana Krejčová
CK Avanti Dobruška spolu se Senior klubem Ostaš pořádají

zájezd do Gradace
na Makarské riviéře.
V ceně 5.790,- Kč je doprava, polopenze, ubytování a výlet
do Mostaru a Medjugorje. Odjezd je v

pátek 29. května a návrat v neděli 7. června 2009.
Přihlásit se můžete telefonicky v CK (494 622 328) nebo
osobně v info centru v Pellyho domech.
Katalog zájezdů v jiných termínech obdržíte
v papírnictví pod náměstím.

Veselý masopust na „Javoru“
Pan Václav Faltus je sympaťák, jeho rejstřík hlasů není
konečný, zatím „pouze“ 236 a tak mezi námi pobývali
osobnosti nejen z řad herců, sportovci, ale i politikové.
Historky, ty připravuje sám život, unikátní situace se nedají
naaranžovat, ty se musí prožít a díky těmto se naše bránice
rozkmitají...
A že se kmitaly! Protože smích je nejlepší lék na zdraví,
naši senioři si život určitě prodlouží. Nebojte, ona si ta
zubatá nakonec každého najde, ale tím se neobírejme...
Odměnou byl potlesk v sále, upomínka, dárek od MěÚ
Police n. M. Bylo nám slíbeno, že se mezi nás rád vrátí.
konstatoval, že naši senioři smysl pro humor mají. Víte, že
se také ráda řehtám, všiml si i toho, pochválil smích hodně
podobný Uršule Klukové a dostalo se mně rovněž políbení.
Je to gentleman, co?

Zimu na našem domě rádi nemáme! Uklouzané
chodníky, krátké dny a málo sluníčka na dobré náladě
nikomu nepřidá.

A proto vždy, když na naši nástěnku vyvěsíme, že se
bude konat masopust, všem je veseleji. Víme, že se jaro
(sice pomalu) blíží.
Masopust, který se konal 19.2.2009, je u nás na našem
domě s pečovatelskou službou
tradiční. Vyzdobená
společenská místnost, harmonika, zpěv, tombola, něco
dobrého k zakousnutí a rozpustilé masky.

Ráda jsem se pochválila, ona sice samochvála smrdí, ale
mně to přišlo milé, tak ať se to v Kvíčerově „přetřásá“!
Závěrem jménem seniorů, kteří jsme se zúčastnili
společného čtení v KNIHOVNĚ, považuji za povinnost
poděkovat aktérkám projektu pí starostce a pí ředitelce za
krásné oduševnělé ukázky z dílny literárních klasiků ústy
pana Františka Pivoňky. Byly to zážitky pro relaxaci duše.
Přáním zůstává, aby s příchodem podzimu opět mezi nás
zavítali další a my se tak dozvěděli o životě a osudu těch,
z jejichž bohaté studnice moudrosti můžeme čerpat ...
Už učitel národů J. A. Komenský řekl: “Ten kdo
nemiluje knihu, nemiluje moudrost“ A kdo nemiluje
moudrost je hlupákem.
Ať už milujete cokoliv, zůstaňte sví, milujte, zachovejte
si smysl pro humor a zase 18. března se nechte překvapit
při našem dalším setkání. Do té doby se mějte fajnově.

Tombola je nejen bohatá, ale i vtipná. Od výher typu
toaletní papír, vázička a i ,,placatice“ byla. Novinkami byly
„ Jarní procházka s našim správcem Jirkou“ nebo „Posezení
na Vražebném pobřeží s pečovatelkami“.
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K poslechu ale i k tanci hrála a zpívala Maruška Ryšavá
z Pěkova. Velké překvapení byla pro nás pro všechny Hilda
Bednářová, která hrála na vozembouch. Zazněly i písně na
přání pro starostku pí Seidlmanovou a místostarostu p.
Kadidla, kteří nás přišli navštívit a popovídat si s námi.
Z příjemného posezení se nikomu domů nechtělo.
Další milá akce nás čekala už za několik dnů. V úterý
24.února po desáté hodině naše zahrada ožila velkým
ruchem.
Čtyřicet malých postaviček běhalo po zahradě, válely
sněhové koule, uplácávaly sníh tak dlouho, až vznikla
ovečka, pejsek, tučňák a nad vším stáli majestátní
sněhuláci. To nás navštívili žáci ze ZŠ- první a druhý ročník.
Po krásně vykonané práci a malém občerstvení od babiček
se děti vracely do školy. .
Naše akce nejsou velké, ale věříme, že jimi naše klienty
potěšíme.Na březen chystáme kromě zažitých kartiček,
cvičení a promítání filmu, výlet ,,modrým autobusem“ na
Machovsko a začneme se připravovat na Velikonoce.
Pečovatelky DPS

Filatelistický kroužek informuje>
Česká pošta vydala dne 11. 2. 2009 poštovní známku
k Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci. Je na ní
skokan na lyžích ve “V stylu“. Hodnota je 18 Kč.
Autor předlohy je Zdeněk Netopil, rytcem je Václav
Fajt.

Další známkou je aršík k Ochraně polárních krajů a
ledovců, v hodnotě 35 Kč.
Změny v oteplení způsobují nejen změny mořských
proudů, ale i stoupající koncentrace skleníkových plynů
v atmosféře a stoupání světových oceánů. Obraz na aršíku
zpodobňuje hroucení ker a ledovců, rybářská loď v pozadí
připomíná podíl lidské činnosti na těchto jevech. Autorem
výtvarného návrhu je grafik Josef Dudek (*1954), který se
poprvé podílí na známkové tvorbě, rytcem je Miloš
Ondráček.

Za filatelistický kroužek
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Stanislav Plachta

Kladské pomezí v Hamburku
Díky
projektu
podporovaného
Evropskou unií a Královéhradeckým
krajem se turistická oblast Kladské
pomezí účastnila po dobu pěti dní
německého veletrhu cestovního ruchu
Reisen. Veletrh se konal v termínu 4. –
8. února v severoněmeckém městě Hamburk. Návštěvníci
se nejvíce zajímali o možnosti ubytování, přírodní
zajímavosti a válečnou historii z roku 1866. Největší
pozornost a zájem si získaly Adršpašské skály. Ve společné
expozici České republiky vystavovalo pět krajů, město
Jablonec nad Nisou a 4 soukromé subjekty. Kladské
pomezí se prezentovalo společně s turistickým regionem
Krkonoše a Královéhradeckým krajem. Obecně prospěšná
společnost Branka byla vybrána jako koordinátor projektu
„Cílená prezentace a propagace Královéhracekého kraje“
pro oblast Kladského pomezí. V letošním roce se ještě
účastní veletrhů v Mnichově a Budapešti. Součástí
dvouletého projektu je kromě účasti na zahraničních
veletrzích cestovního ruchu také vydání šesti tematických
brožur, inzerce, propagace v krajských městech formou
infovláčku, pořádání poznávacích cest pro novináře či
zástupce cestovních kanceláří a jiné akce k propagaci
cestovního ruchu.

Markéta Venclová, Branka, o.p.s.

Výzva pro podnikatele

Propagace regionálních výrobků a
specialit
Branka, o.p.s.
se podílí na přípravě brožury
„Gastronomie a tradiční výrobky v Královéhradeckém
kraji“, která je součástí rozsáhlého projektu. Vyrábí Vaše
firma tradiční regionální výrobky nebo
potraviny,
pořádáte
zajímavou
akci
zaměřenou na tradiční produkci a zároveň
sídlíte v turistickém regionu Kladské
pomezí?
Ozvěte se nám. Budete mít
možnost
prezentovat
své
výrobky
v propagačním materiálu Královéhradeckého kraje. Chcete
se podělit o kuchařský recept na regionální specialitu,
pošlete nám jej. Termín k zaslání přihlášek je do pátku
6.3.2009. Kontakt: Branka, o.p.s. , Masarykovo nám. 1, 547
01 Náchod, email: venclova@kladskepomezi.cz . Brožura se
plánuje vydat ve čtyřech jazykových mutacích v nákladu
30 000 kusů a bude sloužit jako nabídka volnočasových
aktivit pro návštěvníky a turisty regionu. Zdarma bude
k dostání v informačních centrech a na domácích i
zahraničních veletrzích cestovního ruchu.
Markéta Venclová Branka, o.p.s.
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod

Astronomický klub
Police nad Metují
SATURN
V březnu nastávají nejlepší podmínky pro pozorování
planety v letošním roce. V polovině měsíce vychází Saturn
večer po 17. hodině a zapadá ráno po 6. hodině. Kolem
půlnoci lze spatřit Saturna přesně nad jihem v souhvězdí
Lva. V září přechází do souhvězdí Panny, kde zůstane až do
závěru roku 2012.
Jasnost Saturnu dosahuje 0.5 magnitudy. Je to tedy
podstatně méně než v případě Venuše, kterou stále
můžeme pozorovat nad západním obzorem (viz PM 02/09).
Napravo nad Saturnem září Regulus, nejjasnější hvězda
v souhvězdí Lva.
Saturn je druhou největší planetou Sluneční soustavy.
Prvním člověkem, který jej pozoroval dalekohledem, byl
Galileo Galilei. Slavný hvězdář tehdy uviděl kotouček
planety a po obou stranách zvláštní kruhové útvary,
podobající se ouškům hrnečku. Své pozorování nedokázal
vysvětlit (domníval se, že vidí 2 měsíce). O správné
vysvětlení se v roce 1655 zasloužil holandský hvězdář
Huygens: Saturn je obklopen prstencem!
K pozorování Saturna s prstencem stačí malý
astronomický dalekohled s objektivem o průměru 50
milimetrů. Větší přístroj nám ukáže další zajímavé detaily.
Například tzv. Cassiniho dělení což je tmavá mezera v
prstenci, pojmenovaná podle svého objevitele.
Saturn má nejvíce měsíců ze všech planet Sluneční
soustavy. Malý amatérský dalekohled nám umožní pozorovat
pouze největší Saturnův měsíc Titan. Větší stroje umožňují
pozorování dalších měsíčků. Jsou to: Tethys, Dione, Rhea,
Japetus. K identifikaci měsíců slouží diagramy otištěné
v publikaci Hvězdářská ročenka 2009.
Pro pozorovatele na Zemi se v letošním roce Saturnův
prstenec zavírá. Zcela uzavřený a tedy nepozorovatelný
bude prstec v září.
Každé astronomické pozorování vyžaduje především
dobré počasí a jasnou oblohu. V letošním roce je počasí
mimořádně nepříznivé, jasná noc dosud nenastala!
Doufáme, že se příroda v jarních měsících „umoudří“,
abychom mohli naše dalekohledy náležitě využívat!!!
SATURN NA OBLOZE V BŘEZNU 2009

SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

20. března ve 12 hodin 43 minut vstupuje do
znamení Berana, nastává astronomické jaro.
V březnu se den prodlouží o 1 hod. a 52 min.,
4. v první čtvrti, 11. v úplňku, 18. v poslední
čtvrti, 26. v novu,
není pozorovatelný,
večer nad západním obzorem,
není pozorovatelný,
nízko na ranní obloze v souhvězdí Kozoroha,
pozorovatelný po celou noc v souhvězdí Lva,
není pozorovatelný,
není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

MAMINA >>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Jak se hopsá těhulkám
Cvičení na rehabilitačních míčích pro těhotné je
součástí programu mateřského centra již od loňského roku.
Díky grantu fi. Konzum jsme mohli ke stávajícím míčům a
overbalům pořídit i masážní ježky, válečky, podložky,
cvičební gumy a karimatky – vše pro pohodlí budoucích
maminek a také canisterapeutických setkání.
Cvičení se nově ujala Karolína Havlíčková, která ač není
ve stavu jiném, má již nějaké to dítko doma a tím i
potřebné zkušenosti. Ovšem, že je nám jasné, že ač je už
státně zasloužilá matka neznamená to, že jí tento fakt
opravňuje být lektorkou cvičení na míčích. Samozřejmě má
i další potřebné znalosti – školy, kurzy, semináře aj. Avšak
při cvičení jsem byla několikrát svědkem toho, že by bylo
nejlepší mít nějakou těhotnou lektorku, která to má jak se
říká aktuální. Ono se dost špatně cvičí pětici velryb,
promiňte, těhotných v pokročilém stádiu, když mají celou
hodinu koukat na štíhlou akční cvičitelku, jak jí to jde a
ostatní funí, vzdychají a hekají.
Ony taky ty její pokyny občas hraničí s bláznovstvím:
zvedneme levou ruku, chytíme jí pravou rukou za loket,
nadechneme se, tlačíme za záda dolů, pak nedýcháme,
tlačíme proti lokti, vydechneme a tlačíme po zádech dolů.
No to by nezvládla ani Šípková, natož žena v druhém
trimestru. Než si člověk uvědomí, co má udělat, zjistí, že
už asi tak 5 minut nedýchá, dítě v dutině břišní se bouří a
vykopává SOS na žaludek. Ale na obranu paní lektorky
musím podotknout, že k těmto politováníhodným
nedopatřením dochází maximálně jednou za lekci a
Karolína se velmi snaží veškeré cviky předem předvést,
vysvětlit a zdůvodnit proč se vůbec cvičí a čemu přispívají.
Realizace přítomných cvičenců je však někdy poněkud
odchýlená od původního záměru cvičitelky.

Pohledy do vesmíru
LETNÍ ČAS se zavádí v neděli 29. března, kdy se o druhé
hodině SEČ posunou hodiny na třetí hodinu SELČ (letní čas
skončí v neděli 25. října),
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Občas si také lektorka vymyslí cvičení typu – svaž si
nohy posilovací gumou, postav se ke stěně a jednu nohu
zvedej. Cvičení je velmi efektní, zvlášť, když máte fajfku,
ale dokážete si představit, že by nedej bože začalo hořet?!
Už vidím ty vyděšené pohledy hasičů, až se ze školy
hromadně vyvalí pět tučňáků s obrovskými břichy a budou si
rozrážet cestu mezi plameny a stříkačkami chrlícími vodu.
Zážitek.
Avšak někdy úplně stačí, aby na cvičení dorazil rušivý
element v podobě ředitelky zařízení – mě. To se pak
budoucím maminkám vyplavuje kyselina do obličejů (to prý
nastane, když se cvičí a u toho se člověk směje – nebo tak
nějak). Pak si musí mými poznámkami krušně zkoušená
matka sednout na čočku a relaxovat. Podotýkám, že čočkou
není míněna placatá luštěnina připravovaná na kyselo, ale
cvičební náčiní tohoto jména.
Na konci cvičení ještě přijede vlak s ježky a ženy se
odkutálí domů. Aby to nevypadalo, že tam provádíme
kdovíco a také pro uklidnění ochranářů upřesňuji, že vlak se
dělá tak, že si těhulky sednou za sebe a navzájem si
přejíždějí záda masážními balónky, co se nazývají ježci.
Závěrem bych ráda uvedla, že jsme rádi, že se nás
Karolína tak hezky ujala. Cvičí se nám s ní moc dobře, baví
nás to a prospívá to i našim značně se zvětšujícím tělům,
opuchajícím končetinám a pulsujícím křečovým žílám (to
abychom příště méně posilovali a více relaxovali). Kájo –
díky.
Vaše Káťa Hlávková

Program na březen
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
Od dubna – Malý Zvídálek – pro děti, které se chystají
do MŠ, bez rodičů, od 9 – 11.30

Doplňkový program
Babinec – čtvrtek 19. března od 16. hodin – Pletení
z papíru III. – slepičky
Další setkání s
pletením z novin budeme věnovat
velikonoční přípravě. Naučíme se plést slepice či kohouty
z novinových ruliček, zkusíme si i výrobu vajíček.
Sebou si přineste: formu, kterou budete oplétat menší
kulatější misku – nesmí mít silný okraj), kolíčky (cca 20ks) a
karton (2x větší než je dno vámi vybrané formy).
Začátečníci potřebují ještě cca troje noviny. Pokročilejší ať
si přinesou předem připravené novinové trubičky - asi 50 ks,
dle velikosti formy.
Vítání jara – čtvrtek 19. března – v rámci dopoledního
programu od 9.30
Při našem již třetím ročníku tohoto prožitkového
programu opět zaženeme zimu a přivítáme jaro. Děti čeká
otvírání jarní brány zlatým klíčem, spousta písniček, říkadel
či jarní pohádka. Nebude chybět ani zajímavé vyrábění a
sázení kytiček.
Tento program a také jarní Babinec jsou financovány
z programu Procter & Gamble pro mateřská centra, který
spravuje Nadace Via. Děkujeme.
Proměny v MaMiNě – sobota – 21. března od 15 hodin
Další proměnlivé odpoledne pro návštěvnice mateřského
centra a ženy z řad široké veřejnosti. Tentokrát oživené o
uklidňující masáže rukou a ochutnávku čajů s možností
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koupě. Po Proměnách se již tradičně chystáme za zábavou.
Na tuto akci je nutné se přihlásit!! Na tel.: 777/903 029
nebo na mailu katahlavkova@mcmamina.cz nebo přímo
v MC – každé dopoledne.
Cena je 100,- pro členy sdružení a 200,- pro nečlena
MC.
Přednáška PhDr. Rejtharové – Sourozenecké konstelace –
úterý 31. března v 16. hodin
Dětská psycholožka z PPP v Náchodě si pro nás opět
připravila zajímavé téma – jak to chodí mezi sourozenci. Při
přednášce se zaměříme na různé druhy konfliktů a jednání
mezi sourozenci, rivalitu, vzájemné vztahy mezi dětmi i
rodiči, věkové rozdíly aj. V průběhu přednášky je možné
zeptat se na konkrétní problém, který rodiče se svými
dětmi řeší. Vstupné je 30,-. Během přednášky je zajištěno
hlídání dětí, cena za hlídání je 20,- za dítě.
Velikonoční výstava – úterý 7. dubna - sál Pellyho domů –
dopoledne od 8 – 11 hodin pro MŠ a ZŠ, odpoledne od 14
– 17 hodin pro širokou veřejnost.
Mateřské centrum MaMiNa oslovilo různé školy, školky a
sdružení z našeho mikroregionu a společně připravili
výstavu jarních a velikonočních výrobků, která bude
probíhat v sále Pellyho domů. Součástí výstavy výrobků
budou i zajímavé stánky s ukázkou výroby tradičních
velikonočních
výrobků, z nichž si některé mohou
návštěvníci i vyzkoušet, např.: pletení pomlázek, zdobení
vajíček, velikonoční pečivo aj.
Výdělek z dobrovolného vstupného bude použit na jednu
ze třech aktivit, o které rozhodne sám návštěvník
vyplněním kuponu.
Těmito aktivitami jsou: nákup granulí pro městský psí
útulek, obnova květinové výzdoby v Bezděkových sadech –
na autobusovém nádraží nebo nákup posezení na dětském
hřišti. Hlasující může připojit i vlastní nápad.
O výsledcích ankety vás budeme informovat.
Instituce, které k datu uzávěrky tohoto PM, přislíbili
účast na Velikonoční výstavě jsou: Knihovna Města Police n.
M., Základní a Mateřská škola v Polici n. M., ZUŠ Police nad
Metují, ZŠ a MŠ Žďár nad Metují, ZŠ a MŠ Suchý Důl, ZŠ a MŠ
Bezděkov nad Metují.
Srdečně vás zveme – přijďte a podpořte dobrou věc.
Za podporu děkujeme Městu Police nad Metují.

Pozvánky, nabídky a sdělení
Poděkování
Mateřské centrum MaMiNa velmi děkuje Spinning Sport
Centru Helena, Lukáši Vackovi a Heleně Vackové za
sponzorské lekce pro členky našeho sdružení.
Bližší
informace
o
spinningu
najdete
na
www.sportcentrumhelena.com.
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.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI
Obecně
prospěšná
společnost
poskytující
dluhové
poradenství, služby jsou určeny fyzickým osobám, které se
dostaly do finanční tísně v důsledku neschopnosti splácet
své závazky.
Poradna poskytuje bezplatně zejména následující služby:
rady, jak postupovat v případě hrozící platební
neschopnosti
rady, jak postupovat v situaci, kdy platební
neschopnost již nastala
konzultace k oddlužení podle insolventního zákona
pomoc při vyplňování a podávání návrhu na povolení
oddlužení ( osobní bankrot)
konzultace k průběhu soudního a exekučního řízení
Služby poradny jsou poskytovány bezplatně, diskrétně,
nezávisle a nestranně.
Kontakt: Poradna při finanční tísni, o.p.s
Americká 22
120 00 Praha 2
BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA: 800 722 722
V PROVOZU KAŽDÉ PRACOVNÍ PONDĚLÍ
OD 8:30 DO 11:30 A OD 13:30 DO 17:30.
Tel.: 222 922 240 Fax: 222 524 198
e-mail: poradna@financnitisen.cz
www.financnitisen.cz

Apokalypsa druhé světové války
Ke konci ledna,přesněji 26.1.2009, proběhla v Pellyho
domech výstava „Židé v boji a odboji“, uspořádaná ve
spolupráci města se Sdružením židovských odbojářů a
vojáků při Židovské obci v Praze a Historickým ústavem AV
ČR. Věru ,bylo na co shlížet na fotografiích ,
representujících vlastně jen zlomek účastníků odporu
československých Židů v letech druhé světové války.
Vyslechli jsme vzpomínky dvou účastníků války a odboje a
to plk. Jana Horala a plk.Jaromíra Hořkoviče. A jak
z výstavy a poutavé přednášky „Mezi tmou a světlem paní
PhDr. Zlatice Zudové-Leškové,CSc“ vyplynulo, Židé se
nepoddali a zapojili se do odboje v Čechách ,na Moravě a
Slovensku a stali se aktivními příslušníky československé
armády v boji proti nacismu a fašismu na všech frontách II.
světové války. Závěrem byl promítnut film paní Olgy
Sommerové „Sedm světel“ jako zdrcující obžaloba
nacistického běsnění, jehož cílem bylo vyhladit Židy.
Prostředky, které nacisté zvolili, vyvolávají ještě dnes
hrůzy a jsou popřením veškerých zákonů člověčenstva, jako
tvorstva stvořeného k obrazu božímu.
Výpovědi židovských žen, které se po válce vrátily
z táborů svědčily o tom, jaká síla a víra v přežití byla
v těchto ženách. Evropská vina holocaustu nesmí být
zapomenuta a popíračům holocaustu, jako např. biskupu
Richardu Williamsonovi, by neměla být dána možnost
k šíření nepravd.
Večerní přednáška a vůbec celkové dění na Středním
východě mě přimělo k tomu, abych se hlouběji zajímala o
problematiku života Židů . Přečetla jsem si knihu
anglického autora Martina Gilberta „Churchill a Židé“.
Výuka na školách v době, kdy jsem absolvovala
středoškolské a vyskoškolské učení, se záměrně vyhýbala
zmíněné problematice.
Proto mě též zaujal postoj velkého politika Winstona
Churchila k Židům, kterého Židé neodolatelně přitahovali.
On to byl, kdo podporoval vznik Židovské národní domoviny
v Palestině na základě Balfourovy deklarace z roku 1917.

Byla to deklarace,která zaručovala Židům , žijícím
v diaspoře, neomezené přistěhovalecké právo do Palestiny
(bývalé Judeje) a tamnímu obyvatelstvu občanská a
náboženská práva. Tuto deklaraci ratifikovalo 50 států. V té
době žilo v Palestině na 100.000 Židů , nyní podle
dostupných údajů přes sedm milionů.
K tomu je nutno
dodat , že skončením první světové války se po osmanské
nadvládě
stala Palestina svěřeneckým územím Velké
Britanie a všech peripetií, spojených s tímto územím a
jeho osídlováním se Winston Churchill účastnil.
Osidlování domoviny bylo velmi složité, spojené
s nepochopením nejen sousedních zemí, ale rovněž
světových mocností. Ale na rozbor tento stručný článek
nestačí.
Pokračujme apokalypsou Židů , která začala od chvíle,
kdy se k moci v Německu dostal Hitler. Nastalo
pronásledování Židů v Evropě. Při velkém pogromu o
Křišťálové noci z 9. na 10.listopad 1938 bylo zničeno více
než tisíc synagog a došlo k vyrabování desetitisíců
židovských obchodů a domácností. Židé hledali bezpečné
útočiště. Churchill proto naléhal, aby Palestina byla
otevřena pro větší počet Židů, než jaký stanovila tzv.Bílá
kniha z května 1939, která omezila původní Balfourovu
deklaraci. Tato kniha počítala s přistěhovalectvím 75.000
osob za pět nadcházejících let.
Vývoj událostí byl však překotný. Židé z celé Evropy byli
naháněni do ghett a do vyhlazovacích táborů. Jejich
brutální pronásledování vedlo k hromadným deportacím a
jak Churchill v Timesech uvedl , „ tato tragedie předvádí
naprostou degradaci všech, kdo se propůjčují k ukájení
takových nepřirozených a zvrhlých vášní“.
Hlavní obětí, samozřejmě i mimo jiných, byli Židé.
V celé Evropě jich bylo vyvražděno dvě třetiny- 6milionů .
V Čechách žilo do začátku války 120.000 Židů, 26 tisícům
se podařilo emigrovat a přes 80.000 jich bylo vyhlazeno
v koncentračních táborech. Nositel Nobelovy ceny Elie
Wiesel,spisovatel a filosof pojmenoval toto vraždění Židů
holocaustem, Židé pak užívají pojmenování biblické –šoa .
Holocaust je vyvrcholením iracionální, po staletí
soustavně pěstované nenávisti nežidů k Židům.
Dvacátý sedmý leden 1945 byl dnem osvobození
vyhlazovacího tábora Auschwitz – Birkenau Rudou armádou
a tento den je na paměť všem obětem prohlášen za Den
obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
To důležité, proč jsem knihu přečetla se zaujetím, je
právě odpor Židů k pasivitě. Na Churchillovo naléhání byla
zorganizována Židovská brigádní skupina, protože ze všech
národů , jak uvedl, mají právo útočit na Němce jako
identifikovatelná jednotka s vlastní vlajkou, na níž bude
Davidova hvězda na bílém poli se dvěma světle modrými
pruhy. Tak se také stalo.Britské Ministerstvo války se
podřídilo jeho naléhání a skutečně byla zformována
Židovská brigádní skupina, určená k aktivnímu operačnímu
nasazení v bojových podmínkách. Pod heslem „Win We Will
(Určitě vyhrajeme) bojovalo v britských ozbrojených silách
celkem 30.000 palestinských Židů a více než 700 jich padlo
v boji po boku Spojenců .
Boj Židů byl korunován. Dne 29.11.1947 schválilo Valné
shromáždění OSN plán na rozdělení Palestiny na dva
nezávislé státy – arabský a židovský. Dne 15.5.1948 skončil
anglický mandát Palestiny a již den před tím dne 14.5.1948
se v Tel Avivu sešla Prozatímní státní rada , která
slavnostně ústy Davida Ben Guriona vyhlásila nezávislost
státu s názvem Stát Izrael. Prvním prezidentem nového
státu byl zvolen velký přítel W.Chuchilla
Chalim
Weizmann, vůdce sionistického hnutí, občanským povoláním
chemik. I naše země a náš stát měl a má zásluhy na vzniku
tohoto státu.
Winston Churchill považoval Židy za jeden z historických
národů. A jak je v epilogu knihy uvedeno, pociťoval
spřízněnost s jejich bojem o přežití i s bojem o státnost.
V křesťanském zjevení, psal, vděčíme Židům za etický
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systém, který by, i kdyby se zcela oddělil od
nadpřirozeného, zůstal nesrovnatelně nejvzácnějším
vlastnictvím lidstva a ve skutečnosti by i ve svých plodech
měl větší cenu než veškerá ostatní moudrost a všechno
poznání dohromady. Na tomto systému a na této víře byla
z trosek Římské říše vybudována celá naše nynější
civilizace.
Na závěr uvedu Churchillova slova : „ Někteří lidé mají
Židy rádi a jiní ne, avšak žádný uvažující člověk nemůže
pochybovat o tom, že bez debaty jsou tou nejúctyhodnější
a nepozoruhodnější rasou, jaká se kdy objevila ve světě.
Děkuji naší Městské knihovně , jmenovitě paní Plachtové
a paní Ducháčové za obstarání a vypůjčení knihy ze
Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.
Jar(c)a Seidelová

* * * * *
Cena elektřiny velmi snadno
v našich peněženkách hrábne na dno.
Zlobily mě ty finanční ztráty,
proto vzteky překousnul jsem dráty
a tak vzniknul, v zájmu ceny jiný,
bezdrátový přenos elektřiny.
M.Vítek

* * * * *

Žijí mezi námi…
Karel Vacek - hvězdář
Je v Polici pro Vás něco, o čem byste mohl říci „je to moje
srdeční záležitost“?
Tady v našem městě je těch srdečních záležitostí
samozřejmě víc. Hezké město samo, krásná okolní příroda
a samozřejmě astronomická pozorovatelna na Havlatce.
Jak jste se k astronomii dostal?
Já bych to nenazýval astronomií, ale spíš koukání na
hvězdnou oblohu. To je ta moje největší srdeční záležitost.
Vzpomínám na jeden krásnej zážitek. Tatínek přišel z práce
a říkal, že mi dnes ukáže něco, co se mi bude líbit. Večer
jsme šli tou úzkou cestičkou za bývalým Inventorem na
Havlatku. Mohlo mi být tak pět, šest let a tenkrát se
odehrávalo úplný zatmění Měsíce. To bylo pro mě něco
úžasnýho. Měsíc se zatmíval víc a víc a pak už na obloze
nebyl vůbec vidět. Ten večer jsme ještě pozorovali Jupitera
a já jsem poprvé na vlastní oči viděl, že je to skutečně
kotouček. Na jeho povrchu byly vidět oblačnostní pásy a
poblíž i čtyři nejjasnější měsíčky, který pozoroval už v roce
1610 Galileo Galilei. To bylo moje první pozorováním noční
oblohy. Kromě nebe mě zaujala i společnost lidí, protože
všichni byli zanícený pro astronomii, pro pozorování
hvězdný oblohy. A nad tím vším byl pan Bedřich Siegel.
Bohužel letos je to už dvacet let co zemřel. Byl jedním ze
zakládajících členů a vedoucím astronomického kroužku.
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Musím vzpomenout také na pana Jiřího Vacka, který není
příbuzný, ale v amatérské astronomii je to velice fundovaný
člověk. Ten nás později seznamoval s kosmickými
vzdálenostmi, průměry planet a jejich měsíci atd.
Dalekohledy si děláte sám, anebo je někde kupujete už
hotový?
Dělali jsme si je s bratrem sami. Pan učitel Selichar nás
na praktikách z fyziky seznámil s optikou. To byly první
krůčky k technice, která mě na astronomii zajímá, dá se
říct, nejvíce. Postavili jsme si potom brýlový dalekohled.
To byl přístroj, jak už sám název napovídá, opravdu
z brýlových skel. Jeho výkon nebyl nic moc, ale nějaký ty
krátery na Měsíci jsme viděli. Dokonce jsme zahlédli i
měsíčky u Jupitera! Ale to bylo málo. Jenomže tehdy byl
socialismus a astronomický dalekohled u nás nešel koupit.
Tak jsme se přihlásili na první možný zájezd do NDR,
protože tam se optika koupit nechala. No, stali jsme se
pašeráky, pašovali jsme astronomickou optiku. Každej jsme
měli okulár v kapse a spoustu strachu. Náš původní
dalekohled jsme zdokonalili a začali jsme chodit do
astronomického kroužku na Havlatku.
V polovině
osmdesátých let jsme se těšili na pozorování Halleyovy
komety, protože je to první dáma mezi kometami. A také
jsme se těšili na tzv. Mírový ohně, protože na Havlatku
vždycky navezli spoustu prken z továren na hranici. A my
tam večer chodili, vytahovali ta prkna a upravovali z toho
materiálu naši pozorovatelnu. Naštěstí nás nikdo nechyt.
Doba byla všelijaká a ani se mi nechce přemýšlet co by se
stalo, kdyby nás přistihli jak rozebíráme palivo na Mírovej
oheň.
Máte nějaký astronomický vzor?
Určitě. Je to člověk, kterého si nesmírně vážím. Pan Jiří
Drbohlav. Stál při zrodu našeho astronomickýho kroužku. Je
to jeden z největších odborníků na astronomickou optiku v
naší republice. Dokázal si zhotovit dalekohled o průměru 80
cm! Dalekohled kterým teď pozoruju mi vyrobil také on, má
průměr 40 cm a dá se s ním pozorovat i Pluto.
Jaký je váš nejsilnější astronomický zážitek?
Samozřejmě největší zážitek vůbec je úplné zatmění
Slunce. V minulosti jsme viděli zatmění Slunce ze 30, 40,
nebo 60%, ale úplné zatmění, které jsme pozorovali v roce
1999 u Balatonu, je úplně něco jinýho. V okamžiku, kdy
poslední paprsek Slunce zhasne, nastane téměř úplná tma.
Na obloze jsou vidět jasné hvězdy a planety. Kdybych měl
ještě někdy příležitost vidět úplný zatmění Slunce, tak bych
ji velmi rád využil!
Kolik času strávíte koukáním na oblohu?
To je velmi omezený podmínkami. Musí být hlavně
dobré počasí. Nejzajímavější jsou objekty hlubokého
vesmíru. Mlhoviny, hvězdokupy, galaxie. Na pozorování
těchto objektů musí být obloha ideálně čistá. Navíc nesmíte
pozorovat z města, anebo poblíž města, protože tam je
světelný znečištění od veřejnýho osvětlení. Takže
dalekohled musíte naložit do auta, anebo na záda a vyrazit
někam za tmou. Třeba do lesa.
Jak dneska funguje astronomický kroužek v Polici?
Po
smrti
pana
Bedřicha
Siegela
jsme
byli
v astronomickém kroužku jakoby ve spánku. Navíc nám
pozorovatelnu někdo poškodil. Byli jsme z toho tak
znechuceni, že jsme tam více jak 10 let žádné veřejné
pozorování nedělali. V roce 2005 nás oslovila paní
starostka, jestli bychom nemohli do Polického měsíčníku
posílat astronomické příspěvky. To jsme rádi přislíbili.
Takže hlavním iniciátorem našeho „znovuzrození“ je paní
starostka. V současný době stále probíhá údržba
dalekohledu i pozorovatelny na Havlatce. Připravujeme
veřejná pozorování noční oblohy.
Vloni byl pouhým okem vidět raketoplán Atlantis .
Pozorujete i tohle?
To je taková lahůdka, i když je to jen pozorování
lidského výtvoru. Nejzajímavější okamžiky jsou, když se

raketoplán připravuje na zakotvení u orbitální stanice ISS,
anebo když se odpojuje. Přímo ten okamžik jsme zatím
neviděli. Ale pozorovali jsme ISS a několik stupňů za ní
letěla „menší hvězdička“ a to byl ten raketoplán.
Pozorovali jsme Čínskou kosmickou loď i evropský
zásobovací modul ATV.

Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
Svatého Josefa vítr z Moravy - bude hodně trávy;
a když z polské strany - bude zrní i slámy.
* 20. března: sv. Jáchyma, otce Panny Marie, nyní 26.7.
Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
* 21. března: sv. Benedikta, opata v Itálii (+ 545), nyní
11.7.
Na svatého Benedikta má se sít ječmen a cibule.
* 24. března: sv. Gabriela, archanděla, nyní 29.9.
Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé.
* 25. března: Zvěstování Panny Marie
Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu ještě nevyhání.
Jaké Zvěstování Boží Matky - takové velikonoční svátky.
Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.
Panny Marie Zvěstování zelených semen zasévání.
* 30. března: sv. Kvirina, mučedníka v Římě (+ 2. století)
O svatém Kvirinu už je teplo ve stínu.
* 31. března: sv. Balbíny, panny v Římě (+ 2. století)
O svaté Balbíně je už u nás po zimě.
Zdroj: Stanislava Kovářová, Pranostiky pro každý den,
nakladatelství Alda v Olomouci
Vybral František Janeček

Murphyho zákony ze školy
•
•
•
•

Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Lidové pranostiky podle církevních
svátků na měsíc březen
* 1. března: sv. Eudoxie, kajícnice v Sýrii (+ 114)
Svatá Eudoxie příznivá, ale blátivá.
* 6. března: bl. Bedřicha ( Miroslava ), kněze v Německu
(+1175 )
Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
* 6. března: sv. Felicity Blaženy), matky a mučednice v
Africe ( + asi 203 ), nyní 7.3.
Svatá Felicita sníh z polí odmítá.
* 7. března: sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele
církve v Itálii (+ 1274), nyní 28.1.
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
* 10. března: sv. Čtyřiceti mučedníků, umučených ve 4.
století v Sebaste v Malé Asii
Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet
ranních mrazíků.
* 12. března: sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele
církve (+ 607), nyní 3.9.
Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře a
líný sedlák, který neoře.
Na svatého Řehoře ledy plují do moře, vlaštovičky od
moře.
Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
Na svatého Řehoře šelma sedlák, který neoře.
* 17. března: sv. Gertrudy, abatyše v Belgii (+ 659)
Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mrznout ještě celý
měsíc.
* 19. března: sv. Josefa, pěstouna Páně
Josefova širočina ničí poslední ledy.
Svatý Josef jde do lesa na dříví a Panna Maria zatopí.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Zákon zkoušení: To co žák neumí učitel zjistí během 1
minuty, to co umí ho nezajímá.
Nedělej domácí úkol, stejně za něj dostane lepší
známku spolužák, který ho opsal.
Pravděpodobnost
objevení
určitého
příkladu
v
závěrečné písemce je přímo úměrná obtížností tohoto
příkladu.
Jestliže se ti na tahák nevejde všechna probraná látka,
to, co jsi vynechal protože „to v písemce určitě
nebude“, bude otázka za největší počet bodů.
Vždy propadneš v té písemce, na kterou ses nejvíc
připravoval.
Baterie tvé kalkulačky, která vydržela celý rok, se
vybije v půlce nejdůležitější písemky za celý rok zrovna,
když chceš počítat ten nejtěžší příklad.
Ty jediný napíšeš domácí úkol, všichni to opíšou, ale
nakonec učitel obviní tebe z opisování.
Vždy propadneš v té písemce, na kterou ses nejvíce
připravoval.
Když si před zkouškou procházíš své vlastní poznámky,
zjistíš, že ty nejdůležitější jsou naprosto nečitelné.
Student nenapovídá, zveřejňuje odpovědi.
Student neopisuje, cvičí si zrak.
Student nemluví, vyměňuje si názory.
Student nekritizuje profesora, poukazuje na jeho chyby.
Základními znalostmi rozumíme schopnost číst, psát a
počítat. Všechny ostatní věci, které se děti ve škole učí,
jednak zapomenou a za druhé jim v dospělosti budou
naprosto k ničemu, průměrný dospělý jedinec během
života zřídka využije vědomosti o hustotě olova,
buněčné stavbě bezobratlích nebo o punských válkách.
Nekonečný je vesmír a školní rok.
Co se po vás chtělo, pochopíte, jakmile jsou písemky
vybrány.
Právě o těch nejjednodušších věcech nevíte nic.
Potřebný materiál v nejbližší knihovně nenajdete.
Přijdete-li příliš brzy, nekoná se to... Dáte-li si záležet,
abyste přišli přesně, musíte čekat... Opozdíte-li se,
přijdete s křížkem po funuse.
Ať přijdete, jak chcete brzy, vždycky už někdo stojí
před vámi.
Pomůžete-li spolužáku v nouzi, jistě si na vás vzpomene,
až bude zase potřebovat pomoc.
Vybral F. J.
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PŘÍBĚHY A LEGENDY Z POLICKA
Málokterá oblast má tolik ohlasů v beletrii jako
Broumovsko a Policko. Samozřejmě především díky
Jiráskovi. Ve 20. letech minulého století byly v dobovém
duchu zpopularizovány panem Antonínem KrtičkouPolickým. Určitě stojí za pozornost. Když se touláte
Stěnami či blízkým Ostašem, nemůžete si je nevybavit.
Pověsti, povídání a zajímavosti z tohoto kraje v roce 1994
zpracoval a sestavil Petr Cicák. Použil různé zdroje a
prameny od A. Krtičky („Báje a pověsti z kraje Jiráskova“)
přes K. Hrašeho, E. Koudelkovou, F. Hurdálka, P. Raichla a
mnohé další včetně i časopisu Kladským pomezím. Některé
z těchto příběhů v Polickém měsíčníku s jeho souhlasem
postupně uveřejníme.

Evangelíkův poklad
V Suchodole žil v dobách náboženské perzekuce písmák
Hájek. Celé okolí o něm vědělo, že je tajný evangelík. V jeho
chalupě stojící na konci vsi, zpola ukryté v černém lese, se
scházeli další přívrženci stejné víry.
Hájek jim nahlas předčítal z Kroniky České o slavných
činech našeho národa. Vyřizoval různé záležitosti, dodával
naděje a hlavně se staral o přísun nových knih ze Slezska a
Pruska, kde mohly být české kacířské knihy tištěny. Když
pobýval v Prusku, tak si jej nikdo nevšímal, ale doma musel být
opatrný. Ošklivě se totiž projevuje česká povaha, kdy i ten
nejbližší soused může být obyčejný udavač a slídič.
Donášením knih se Hájek zabýval již několik let, aniž byl
kdy přistižen. Pěšinky v horách znal dobře a nemusel se obávat
dopadení.
V roce 1724 byl písmák již dva roky vdovcem a své děti
vychovával v duchu své víry sám. V zimě tkal na domácím stavu
jemná plátna, která byla i v Prusku velmi žádaná. V létě
obdělával svoje políčko a dřevařil v blízkém lese.
Nedaleko od Hájkovy chalupy bydlel další tkadlec jménem
Burdych. Byl dobrým katolíkem, ale že by býval dobrým
člověkem, to se o něm říci nemohlo. Musel všechno vidět,
slyšet a znát - tak jako klepavá babka. Ve vsi mu proto neřekli
jinak než slepičář. Povídalo se o něm, že je i udavačem a
slídičem placeným vrchností. Vždyť v době, kdy stíhání
dosahovalo vrcholu, byl vydán 28. října 1725 Karlem VI. dekret,
jimž se kacířství trestalo jako velezrada a byly v něm vyměřeny
odměny i udavačům:

kdo provinilce udá, dostane l00 tolarů

kdo jej dodá soudu, vyplatí se mu 300 zlatých

kdo byl usvědčen z víry pod obojí nebo jí podobné, měl
být na rok k veřejné robotě odsouzen

kdo se ještě nenapravil, odsoudil se k vyhnanství

kdo se vrátil bez dovolení z vyhnanství, propadl smrti
mečem

kdo byl napraven a znovu propadl kacířství – byl
zavezen na galeje a jeho jmění bylo zrovna tak jako
vyhnancům zabaveno a dáno dobrým katolíkům

kdo tajně dopravoval kacířské knihy do Čech, měl být
rovněž mečem popraven a jeho jmění zabaveno a
polovina dána udavači
Proto ten Burdychův zájem i o písmáka Hájka. Burdych
časem vypátral, že Hájek knihy pašuje a pořádá sezení doma.
Nakonec se poměry zhoršily tak, že si v chalupě již přátelé
nebyli jisti a proto se začali scházet v nedaleké divoké a
rozervané rokli. Doposud se jmenuje "Hájkova rokle."
Na základě císařského dekretu vydal roku 1726 broumovský
opat Otmar Zinke provolání k poddaným, aby učinili vyznání
víry. Zároveň bylo nařízeno odvedení všech knih kacířského
obsahu k nahlédnutí do kláštera v Polici. Kdo by neuposlechl,
měl být vyobcován z vlasti.
Někteří to přijali klidně a chladně. Jiní zuřili. Ale čím dál
více se blížil den, který byl určen na květnovou neděli - 15.
dubna, tím více měkli a byli odhodláni se podrobit. I písmák
Hájek všechno věděl a bylo mu velmi smutno a těžko. Musel se
rozhodnout zda zůstane ve vlasti nebo prchne do ciziny.
Na Květnou neděli bylo v Polici živo. Dostavilo se na dvě
stovky zbloudilců, kteří pak přijímali víru katolickou z rukou
samotného opata. Zároveň mnozí s sebou přinesli i kacířské
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knihy. Mnozí však se s nimi jen těžko loučili. Byli i takoví, co
tajně pro sebe opět schovali nějakou knihu za komín či jinam.
Chyběl však písmák Hájek. Ten dětem na poslední
procházce po polické krajině vysvětlil, proč je nutno prchnout
do ciziny. Když došli na nejvyšší místo Stěn, rozhodli se, že na
tomto místě, odkud je vidět celou zemi od Orlických hor až po
Krkonoše, schovají svoje drahocenné knihy a s tím všechno, co
si do ciziny nemohou vzít. Večer pak přišli, vykopali
čtyřhrannou, asi metr a půl hlubokou jámu, vyrovnali ji senem
a pečlivě tam vyrovnali knihy zabalené v plátnu. Tak tam
spočinula Kronika Česká, Husova Postila, Bible Kralická a další
knihy jim tak milé. Hájek přidal též hrnek stříbrných peněz,
aby v době, kdy se děti navrátí zpět do vlasti, netrpěli nouzi.
Když jámu pečlivě zakryli, vrátili se zpět do chaloupky. Další
den pak Hájek prodal chalupu svému dobrému příteli. Druhý
den byl již za východu slunce daleko v Prusku.
A co soused Burdych! Ten, když viděl, že se Hájek do Police
nedostavil, odhodlal se jej vrchnosti udat. A tak na samém
konci Velikonočního svátku se vydal do kláštera a pověděl vše,
co kdy slyšel a viděl o Hájkovi.
Dva drábové šli s ním Hájka polapit. Byla již tma, když se
všichni tři ocitli na prahu písmákovy chalupy. Prohledali celý
dům i sklepy, ale Hájek již byl daleko na své cestě. Burdych
rychle vedl dráby do Hájkovy rokle v domnění, že je písmák
ještě tam. Byla tma a tak šplhali do strání přes balvany dlouho
a dlouho. Co chvíli někdo z nich zakopl a spadl. Všichni již byli
celí poškrábaní a potlučení, až se biřici chtěli vrátit. Lakotný
Burdych si chtěl zasloužit slíbené odměny, a proto je táhnul za
ruku dál a dál. Pojednou se však Burdych smekl a spadl do
jedné z propastí. Jeden z drábů, kterého držel za ruku, div že
nesletěl s ním dolů. Volali za ním, ale z hlubiny se ozývalo jen
hekání a nářek. Drábové nevěděli co počít. Nakonec se
rozhodli, že jej tam nechají a sami se pokusí dostat ze skal. To
se jim po strastiplném snažení nakonec podařilo.
Burdych se přece nakonec také zachránil. Ráno se dovlekl s
námahou domů. jednu nohu měl zlomenou. Musel se proto
plazit po čtyřech a zakusil mnoho bolesti. To byla "poctivá
odměna" za jeho udání.
Písmák Hájek se již nikdy do Čech zpět nepodíval. Jeho syn
Petr, když dospěl, zašel tajně přes hranice do rodného kraje a
hledal i místo, kde knihy s otcem zakopali. Místo to však bylo
zakryto již novým lesem. I když v dálce uviděl věžičku
náchodského zámku, což bylo znamením, že je na správném
místě, otcův poklad nenalezl.
Přešly dlouhé roky. Hrozné časy perzekuce skončily a
toleranční patent císaře Josefa II. ze 13. října roku 1781
navrátil mnohým domov i zašlé štěstí. V tu dobu se i rázem 40
000 tajných evangelíků v Čechách přihlásilo ke své víře.
I bylo to roku 1862, kdy při kopání pařezů našel se nedaleko
Pánovy cesty zakopaný hrnek stříbrných peněz a zbytky
potisknutého papíru. To byly uchované zpuchřelé zbytky knih
písmáka Hájka - jeho nejdražšího pokladu.
Z pověstí a povídání Petra Cicáka
vybral František Janeček

Jak to kdysi chodilo: Trestní
senát města Police nad Metují

Pokračování z minulého čísla...
23. března 1889 se obecní trestní senát hodně zapotil:
nejprve projednávala městská rada oznámení na Františka
Cinku bytem v čp. 226 „pro přechovávání v bytu svém
Václava Doležala a Jiřího Bornu z Hlavňova.“ Cinka byl
odsouzen k pokutě 4 zlaté, případně k vězení 2 dnů. Dále
bylo zavedeno trestní řízení „v příčině toho, že děti školní
v masopustní úterý přítomni byli tance v hospodě Antonína
Plachty. – Rodičům uložena pokuta 50 krejcarů,
hostinskému pak 1 zlatý dle trestního rejstříku.“ Dále bylo
projednáno oznámení obecního hospodáře, „že kupa písku
na Záměstí se ztrácí, patrně že zhusta bývá kraden. –

Usnešeno, aby písek prodán byl cestou veřejné dražby za
nejvyšší podání a vydražená částka aby uložená byla až do
vyřízení věci ohledně náhrady nákladu na vyčištění
potoka.“ Na pořadu zasedání bylo i oznámení na Němce
Bedřicha Karla Meiera, dílovedoucího v zámečnické dílně
Josefa Katschnera v mezihorním údolí, „že uřízl v obecních
sadech jeřábový stromek. – Vzhledem k tomu, že věc dle
vyšetření nepatrna jest a škoda se nestala, obviněnému
dáti příslušné napomenutí.“ Dále se jednalo o tom, že
Krtička Antonín ze Žďáru bytem v Polici čp. 162 „měl by i
s manželkou, tchýní Marií Nyškovskou a dětmi z obce
vyobcován býti, poněvadž manželka jeho pro krádež již
několikrát byla potrestána.“ – Rozhodnuto: „má být z obce
vypovězen i s tchýní svou Marií Nyškovskou, kteráž žije
s ním ve společné domácnosti, poněvadž se svými lidmi
domácími nevede život bezúhonný.“
27. května roku 1889. Městská rada se zabývala
oznámením
obecního
hospodáře
na
Johanu
Grosspitschovou, „že pásla kozy na obecním pozemku.“ –
„Uložena pokuta 60 krejcarů podle § 15 zákona ze dne 12.
října 1875 č. 76 ř. z. poněvadž byly kozy dvě.“ A basta!
12. srpna 1889 projednala městská rada oznámení na
Josefa Paslera, „že odcizil v obecním lese dva stromky. Po
slyšení obviněného, kterýž k činu se doznal, usnešeno, aby
nechce-li žalován býti k soudu, složil do pokladny místních
chudých 1 zlatý 50 krejcarů.“ Dále městská rada vzala na
vědomí stížnost Eduarda Linharta z čp. 147, „že padl v noci
přes žebřík na veřejné cestě při stavení čp. 159 Anny
Vernerové. – Trest prominut vzhledem k tomu, že obviněná
nahlížejíc své pochybení slušným způsobem se omlouvá.
Budiž ji dána výstraha pro budoucnost.“
23. října 1889 řešil trestní senát trestní oznámení na
Josefa Šorfu, čeledína z Ledhuje a Josefa Švejdara čp. 51
v Polici „v příčině svévolného práskání bičem při jízdě
městem“. – Podle ministerského nařízení ze dne 30. 9. 1857
jim byla vyměřena pokuta 2 zlaté, případně trest vězení 12
hodin.
12. listopadu 1889 projednávala městská rada
„oznámení četnické na Františka Flouska, Josefa Wintra,
Františka Poláčka, Antonína Vacka a Františka Stieranda
pro chytání ptáků. – Klece, nástroje čihařské a zabavení
ptáci prohlášeni za propadlé, kromě čehož jiného trestu
neuloženo.“
29. listopadu 1889 jednala městská rada o „oznámení,
že velký pes p. Emila Katschnera dne 19. t.m. pokousal na
nohou Kristinu Kaufmannovou, krámskou u p. Vilíma
Pellyho, jejíž poranění dle úsudku lékařského jest druhu
lehčího.“ Emilu Katschnerovi byla uložena pokuta 2 zlaté
pro přestupek proti usnešení obecního výboru ze dne 17. 7.
1889.
10. března 1890 městská rada řešila oznámení na
Antonína Hubku, rolníka z čp. 12 v Bukovici, „pro rychlou
jízdu a svévolné práskání bičem při jízdě městem.
Obviněný uvolil se dáti částku 2 zlaté k fondu chudých, aby
upuštěno bylo od trestního řízení.“
5. června 1890 učinil obecní hospodář Serafín Švorčík
oznámení obecnímu zastupitelstvu na Josefa Krále
z Ledhuje čp. 54, „že týž včerejšího dne vláčeje obecním
lesem Žděřinou dlouhé dříví, z neopatrnosti odřel kůru na
mnohých stromích a tím je poškodil. – Usnešeno, aby Josef
Král zaplatil do obecního důchodu částku 2 zlaté, ač nemáli na něho podána žaloba k c. k. soudu pro poškození
majetku.“ Dále se městská rada zabývala oznámením
policejního strážníka na Kateřinu Klennerovou z Pěkova,
„že stále městem žebře. – Usnešeno podle § 11 zřízení
obecního aby Kateřina Klennerová vypovězena byla z obce,
protože padá v obtíž dobročinnosti obecné.“
31. června 1890 bylo městskou radou zahájeno trestní
řízení s Františkem Taimrem z Malé Ledhuje. Důvodem bylo
„oznámení, že vstrčil do kašny na náměstí psa.“ Rozsudek
není uveden.

11. září 1890 oznámil obecní hospodář Serafín Švorčík
městské radě, že Marie Herdenová odcizila v obecním lese
souš. – „Uloženo Františku Herdenovi, aby zaplatil
náhradou za odcizený stromek 30 krejcarů, což se na místě
stalo.“ Dále bylo rozhodnuto, „protože děláním chvojí
v obecních lesích na potřebu zimní do zahrad a na
obkládání příbytků škoda se děje, usnešeno aby chvojí bylo
naděláno v zásobu ve správě obce a prodáváno za cenu
výrobní; soukromě chvojí dělati aby pak nikomu nebylo
povoleno.“
26. září 1890 oznámil ponocný Josef Šolc, „že naň při
konání hlídky vyběhli dva velcí psi Floriána Reifa a ho
nebezpečně napadli.“ Soustružníku dřeva a výrobci deštníků
Reifovi byla uložena pokuta 50 krejcarů ve prospěch
místního ústavu chudých.
7. listopadu 1890 projednala městská rada trestní
oznámení „na mlynářku Annu Pohlovou, pro uražení na cti
nadávkou obecní správě. – Usnešeno, aby na Annu Pohlovou
podána byla trestní žaloba.“ Na stejném zasedání bylo
zahájeno „trestní řízení na Františka Petra z Bezděkova a
spol. pro přestupek proti předpisům a opatřením v příčině
policie zdravotní, jehož se dopustili tím, že odcizili
z mrchoviště maso ze zdechliny kravské. Každému uloženo
3 zlatých pokuty, případně 12 hodin vězení.“
3. srpna 1891 byl před městskou radou projednán
přestupek Josefa Švejdara „pro trýznění koně přílišným
nákladem. Viníkovi uložena pokuta 5 zlatých, případně
trest vězení 24 hodin dle § 11 císařského nařízení ze dne
20. 4. 1854 č. 96 ř. z.“ Dále byla projednána stížnost
obecního hospodáře p. Serafína Švorčíka, „že hokynáři
vykládají na dlažbu po náměstí kupy zelenin potravních,
což je nepřístojno z ohledů zdravotních a znečišťuje se tím
náměstí. – Usnešeno, že zboží zelinářské vykládáno býti má
na rohožky a nikoliv na holou dlažbu.“
10. srpna 1891 projednala městská rada oznámení na
vdovu Amálii Holinkovou, „že koupila od Františka Vacka
kradené v obecním lese dříví. – Usnešeno, aby vinici dána
byla důtka a výstraha, že příště by byla postižena trestem
a zbavena chudinské podpory.“ Dále bylo na pořadu udání
na obvodního lékaře MUDr. Rudolfa Fabiána a advokáta
JUDr. Františka Metalla „v příčině rychlé jízdy městem. –
Usnešeno se na tom, aby rychlé ježdění městem vozmo i
koňmo zakázáno bylo veřejným vyhlášením.“
Pokračování v příštím čísle...
MiroslavPichl

Z HISTORIE OBCÍ ××××××××
Obec Bukovice v průběhu staletí
Záhy po založení města Police byla založena kol roku
1220 obec Bukovice. Název dostala podle množství
bukových lesů v okolí. Obcí procházela formanská cesta,
která umožňovala spojení Police s Broumovem. Bylo to pro
obec výhodné, tato cesta však byla často svědkem různých
vojenských tažení. Vrchností byl polický klášter
Benediktinů, kterému měli robotovat a platiti daň. Obec
měla dvůr, obecní mlýn, hospodu, několik chalup a
hospodářství a také několik řemeslníků. Příznivý život v obci
narušovaly přechody různých vojsk, čímž obyvatelé velmi
trpěli neboť vojsko požadovalo zejména potraviny, ale i
krmivo pro koně. Pokud to nedostali dobrovolně, užívali
násilí. Obyvatelé se proto často uchylovali do úkrytu ve
skalách na Ostaši. Už 27. května 1421 byla obec vypálena
Slezany, vyhořel i dvůr. Přes obec táhli také husité na
Broumov. Kolem roku 1640 přecházela přes obec vojska
valdštejnská, švédská i císařští. Byl zničen i mlýn a obec
pak byla 70 let bez něj. Teprve roku 1710 dal opat Otmar
Zinke postavit mlýn nový, který později obec prodala.
Roku 1850 byla obec sloučena s Velkou Ledhují a zřízena
společná samospráva. Stará hospoda vyhořela v roce 1852 a
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namísto ní pan Berka postavil při silnici velký zájezdní
hostinec s velkou konírnou (formanskou hospodu).
Ale ještě dříve, roku 1744, táhlo obcí pruské vojsko za
velení krále Bedřicha, který zde i přenocoval. Za sedmileté
války zde zase přecházeli vojáci generála Laudona. V roce
1813 zde táhlo opět pruské vojsko o síle
30 000 mužů a po nich vojsko ruské v počtu 45 000
mužů, které táhlo proti Napoleonovi.
Od 28. 6. 1875, kdy byla zahájena železniční doprava na
nové dráze, bylo obyvatelům umožněno snadnější
cestování. Téhož roku byl zakoupen zvon a upravena malá
zvonice. Dne 26. 6. 1866, za války prusko – rakouské, táhlo
obcí pruské vojsko a zastavil se zde i sám pruský král.
Roku 1877 byla Bukovice po 27 letech od Velké Ledhuje
odloučena. Ledhuje si ponechala část katastru v dolní části
Bukovice (katastrální hranici posunula až tam, kde je dnes
obecní úřad a hasičská zbrojnice a odtud rovně ke Klůčku).
To pak bylo příčinou častých sporů.
Roku 1889 byla v obci zřízena samostatná obecná škola.
Zpočátku se vyučovalo v hostinci a v roce 1893 byla obcí
postavena školní budova. Život v obci se zlepšoval,
přibývalo domů i obyvatel. V roce 1898 byl založen hasičský
sbor, tělocvičná jednota Sokol a další spolky. Přibylo také
různých drobných řemeslníků a podnikatelů. Na počátku
nového století, v roce 1903 započali bratři Julius a Eduard
Goldmanové se stavbou továrny. Dostavěna byla v roce
1910 a v roce 1912 rozšířena. O rok později byl do továrny a
části obce zaveden elektrický proud.
Do života obce nepříznivě zasáhla 1. světová válka.
Mnoho mužů (100) muselo narukovat a 14 z nich se už
nevrátilo. V listopadu 1917 byl na válečné účely zabaven a
odvezen zvon. Byla velká nouze o potraviny a do
zemědělských usedlostí chodili rekvize a zabavovaly obilí i
potraviny. Po ukončení války v roce 1918 se obec pomalu
zbavila nedostatku, byla provedena pozemková reforma a
tím občané dostali pronajaté pozemky do vlastnictví.
Obyvatelé vítali osvobození z rakouské monarchie a novou
svobodnou republiku. Byla také provedena výměna peněz,
nejprve kolkování a pak nová měna – československá
koruna. V roce 1921 byla zřízena nová železniční zastávky
Maršov (po 46 letech po zavedení železnice, dnes Žďár nad
Metují od roku 1945). Tím se občanům Bukovice i všech
okolních obcí dráha velice přiblížila, neboť do stanice
Police nad Metují to bylo podstatně dále. Téhož roku byl
zakoupen a při obecní slavnosti zavěšen nový zvon.
Významným rokem pro obec se stal ro 1924. Výnosem
ministerstva z 31. 10. 1924 byly přikatastrovány pozemky
ležící dosud v katastru Velké Ledhuje. Hranice katastru se
vrátila na původní stav, tj. k rozcestí na silnici (u autodílny)
rovně ke Klůčku a po hrázi bývalého hořejšího rybníka.
Přikatastrováno bylo celkem 17 hektarů pozemků, přibylo 8
domů a 2 hospodářství a Rouskova tkalcovna (dnes prodejna
Grym). Došlo k tomu na žádost Bukovice, která uplatnila
dochované doklady a usiloval o to a zasloužil se A. Sědek,
zvaný „Kantor“. Obec si také opatřila nový zvon. V roce
1926 začala firma Ing. Bureš s výstavbou skupinového
vodovodu a ustaven byl svaz Bor. Obec postavila v roce
1928 pomník padlým v 1. světové válce. F. Berka přestavěl
zájezdní hospodu na větší hostinec a otevřel tam také
řeznictví (dnes Hotel u Berků), téměř jako je v dnešní
podobě. Obec se dále úspěšně rozvíjela do roku 1938, kdy
se po obsazení pohraničí přiblížila československá a potom
protektorátní hranice s Německem. Spojení s Broumovem
bylo omezeno a později přerušeno. V 39. roce byla
uskutečněna stavba obecního domu, zaveden lístkový
systém na potraviny, fa. Löwy byla zabavena a správcem a
později majitelem se stal Němec Schuh z Düsseldorfu.
Továrník Rudolf Goltman byl poslán na nucené práce do
Německa. Už v roce 1941 byla zavřena sokolovna a také
mlýn pro veškeré mletí. 27. 3. musel být zvon po druhé
opět odevzdán na válečné účely, tentokrát německé
armády. Mlynář V. Martinec nechal v Broumově odlít
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litinový železný zvon, který se několik let ozýval svým
křaplavým hlasem až zmlkl úplně. Zásobování a celkové
poměry v letech okupace byly složité. Před ukončením
války, v únoru 1945 procházeli uprchlíci, tzv. „národní
hosté“ z Polska a Slezska na vozech tažených koňmi.
V květnu potom ústup demoralizované německé armády,
vojáci zahazovali zbraně už na Pasách nebo byli zde
odzbrojováni. Život se pomalu vracel do normálního běhu
jako před válkou. To ale netrvalo dlouho, byla
zkonfiskována továrna a založen n.p. Veba. Také menší
podnikatelé a řemeslníci museli své živnosti sloučit do
nějakých podniků nebo družstev, stejně jako zemědělci.
V roce 1950 dochází přes nesouhlas občanů k připojení
k městu Polici. Za dobu sloučení nastává stagnace života ,
jak společenského, tak i podnikání a zlepšování obce i
výstavby. Po sedmi letech, v roce 1957 je obec zase
samostatná. Ale jen krátce. V roce 1960 se slučují obce
Bukovice a Hlavňov a vzniká středisková obec s názvem
Hvězda. Současně je zřízena samostatná pošta s úředním
názvem Hvězda u Broumovských stěn. Sloučena byla i
zemědělská družstva s názvem JZD Hvězda.
A zase ten nešťastný rok 1968, kdy přes noc na 21.
srpna se obcí valily kolony transportérů a tanků polské
okupační armády. Ani tentokrát nabyla tohoto „tažení“
obec ušetřena. Lze si jen přát, aby to opravdu bylo již
naposledy.
Přes počáteční uvolnění a nadějné změny v politické
situaci, se lidé opět stahují více do soukromí. V roce 1976
mělo opět dojíti k připojení obcí Bukovice a Hlavňov
k Polici, ale pro silný odpor občanů k tomu nedošlo. V
tomto roce také začala výstavba víceúčelového domu, tj.
hasičské zbrojnice, místností pro obecní úřad a společenské
místnosti. Také hned v roce 1984 byla zahájena stavba
prodejny potravin. Život v obci se zdárně rozvíjí. Přesto
však v roce 1985 úředně opět integrují obce Bukovice,
Pěkov, Hlavňov, Suchý Důl a Bezděkov k Polici. Ale tento
stav neměl dlouhého trvání. Přišel listopad 1989, kdy
dochází k zásadní politické změně a znovu ožívá veškerý
život v obci.
V roce 1990 po 44 letech se konají opět svobodné volby
a opět dochází k osamostatnění obce Bukovice po 5 letech
odpojením od Police. V roce 1991 je zrušen závod Veba a
v restituci vrácen do vlastnictví p. Goltmanovi. V obci
dochází k rychlému rozvoji podnikání, neboť začíná
podnikat kolem 30 nových živnostníků, řemeslníků a
drobných podnikatelů. Také se uskutečňují účelné obecní
akce, v roce 1995 nový asfalt na silnici ke Žďáru a na Ostaš,
která byla postavena v roce 1962, rovněž na Hvězdu, která
byla postavena z Hlavňova v téže době za střediskové obce.
V roce 1996 celková přestavba školy, 1999 plynofikace obce
nákladem 3,7 mil. Kč. Motel Lucky a známý hotel u Berků
přispívají k cestovnímu ruchu, neboť obec je východiskem
cest jak na Ostaš, tak na Hvězdu i dále do Teplic.
Adršpachu a Broumova. Tak šel obcí život od jejího založení
ve 13. století do konce století minulého. Byly doby někdy
dobré, ale i velmi zlé. Málokterá obec se může pochlubit
tím, že za tu dobu sedmkrát změnila statut, jako Bukovice.
Dnes má obec i svůj znak i prapor a příznivý výhled do
budoucnosti.
Má
i
nový
zvon
od
roku
2007
s elektromagnetickým pohonem, ale to už patří do nového
století i tisíciletí života dějin obce. Ať se obci daří a zvon
vyzvání k nadějné budoucnosti.
L. Rudolf st.

Dny, které znamenaly konec
Česko-Slovenska
(k 14.- 16. březnu 1939)
Zcela nepochybně na počátku konce více než
dvacetileté československé demokratické státnosti stál
v září 1938 bezprecedentní mezinárodní nátlak na vládu

Československa ze strany nacistického Německa. Svůj díl
odpovědnosti nesou ale i demokratické mocnosti v čele
s Francii a Velkou Británii, které jejich politika
appeasementu (usmíření) vtěsnala Čechy, Slováky a
Podkarpatorusy do potupné mnichovské dohody. Jejím
přímým následkem bylo nucené odstoupení oblastí Sudet
třetí říši a následné respektování územních nároků Polska a
Maďarska. Prezident dr. Edvard Beneš se rozhodl abdikovat,
odejít do exilu a především vstoupit do nového boje.
Zhroutily se hodnoty, na nichž bylo Československo
budováno. Odhodlání bránit svou zemi nebylo možné
naplnit a vlastenectví začal vytěsňovat nebývalý morální
úpadek. Za druhé republiky začalo v Čechách a na Moravě
posilování
autoritativních
politických
tendencí
zjednodušených do podoby dvou stran: pravicové Strany
národní jednoty a levicové Národní strany práce, dále
omezování občanských a politických aktivit a narůstal i
nacionalismus a antisemitismus. Pod ideovou záštitou
svatováclavské tradice se začal budovat nový politický a
hospodářský systém, založený na stavovském společenském
uspořádání,
který
nahrazoval
systém
parlamentní
demokracie.
Na Slovensku se otevřela cesta k prosazení
autonomie Slovenské krajiny podle představ Hlinkovy
slovenské ľudové strany (HSĽS), jenž se po 6. říjnu 1938
stala dominantním politickým subjektem, odpovědným za
totalizaci slovenské společnosti. Do konce roku 1938 HSĽS
zlikvidovala své politické odpůrce i oponenty, zavedla
režim jedné totalitní strany – Strany slovenské národní
jednoty, jejíž pevnou součástí se od 28. října 1938 stala
Hlinkova garda (polovojenská branná organizace mající jako
jediná povolení k činnosti). Prvním úkolem autonomní vlády
na mezinárodním poli bylo vedení rozhovorů ohledně revize
československo-maďarské
hranice,
vyplývající
z mnichovského rozhodnutí. Vzhledem k maďarským
územním nárokům nedospěli jednající ke konsensu a nová
hranice byla určena vládnoucími velmocemi 2. listopadu
1938 ve Vídni - Československo bylo donuceno odstoupit od
dalších 11. 927 km² svého území s více než milionem
obyvatel ve prospěch Maďarska.
Podkarpatská Rus se od konce září 1938 stala zásluhou
Maďarska,
Polska
a
Německa
dalším
důvodem
československé
destabilizace.
Činnost
teroristických
jednotek Szabadcsapatok a později i ozbrojených skupin
Karpatské siče podnítila obranu československé armády a
jednotek Stráže obrany státu. Autonomie Slovenska
inspirovala podkarpatoruské politické síly k dosažení
stejného cíle 8. října 1938 a o tři dny později byla
jmenována první autonomní vláda Podkarpatské Rusi.
Všestranný maďarský a polský nátlak donutil ústřední vládu
v Praze k odstranění jejich exponentů, k postavení
Augustina Vološina do čela a poskytnutí rozsáhlých
pravomocí armádnímu generálu Lvu Prchalovi. Vídeňské
rozhodnutí okleštilo rovněž Podkarpatskou Rus o 1 523 km²
území s 97 obcemi a 174 000 obyvateli ve prospěch
Maďarska.
Od počátku února 1939 stál v čele vyjednávání
s nacistickými potentáty o všestranné podpoře a pomoci
Vojtech Tuka. Ta byla za cenu osamostatnění přislíbena.
Ústřední vláda v Praze proto rozhodla z 9. na 10. března
1939 o sesazení předsedy vlády Jozefa Tisa a povolání
vojenských a četnických posil na Slovensko, jenž měly
zjednat klid a pořádek. Rozvášnění slovenští radikálové,
podporováni stoupenci německé menšiny v čele s předsedou
Deutsche Partei Franzem Karmasinem, vyvolávali konflikty
se stoupenci československé státnosti. Jozef Tiso se uvolil
k jednání s Adolfem Hitlerem a přijal jeho pozvání na 13.
března 1939 do Berlína. O den později, 14. března 1939, byl
vyhlášen samostatný Slovenský štát – poslušný vazal třetí
říše.
V noci ze 14. na 15. března 1939 byl Hitlerem přizván i
prezident Emil Hácha. Jednání skončilo podpisem dohody,

jíž se odevzdával „osud lidu českého a českých zemí
s důvěrou do rukou vůdce Německé říše.“ Adolf Hitler se ve
svém projevu 15. března vrátil k rétorice, podle níž patřily
Čechy a Morava k území, jež přes tisíc let náleželo k území
Německé říše. Také že poslal německé jednotky, aby
odzbrojily teroristické bandy a je kryjící české ozbrojené
síly a tak zajistily podklad pro zavedení zásadní úpravy ve
smyslu tisíciletých dějin. Začala německá okupace českých
zemí.
V ten den Sněm Karpatské Ukrajiny odsouhlasil státní
samostatnost, avšak současně zahájila maďarská armáda za
podpory třetí říše okupaci a likvidaci odpůrců. Později - 22.
června 1939 – přijal maďarský parlament zákon O
sjednocení podkarpatsko-ruského území s Maďarským
státem a na Kárpátaljai terűlet – Karpatském teritoriu byla
zřízena dočasná vojenská správa.
Dne16. března 1939 ministr zahraničních věcí Joachim
von Ribbentrop vyhlásil Erlass des Führers und
Reichskanzlers über das Protektorat Böhmen und Mähren –
Výnos vůdce a říšského kancléře o zřízení Protektorátu
Čechy a Morava, kterým bylo deklarováno, že se české
země stávají součástí území Velkoněmecké říše a vstupují
pod její ochranu.
Česko-Slovensko přestalo fakticky existovat.
Zlatica Zudová-Lešková

KALENDÁRIUM
BŘEZEN 2009
1. března
 45. výročí – umístění autobusového nádraží v Polici nad
Metují do ulic Tyršovy, Husovy a Pod Havlatkou, kde
fungují dodnes.
 15. výročí – rozdělení JZD Hvězda na dva samostatné
celky: Zemědělské družstvo vlastníků půdy a fy. Medako s.
r.o.
 10. výročí – zahájení činnosti Hobby – Centra fy. Rijat na
Ostašské ulici.
2. března
 185. výročí - narození Bedřicha Smetany (1824-1884),
skladatele Triumfální symfonie, zpěvoher Braniboři v
Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy,
Hubička, Tajemství a Čertova stěna, cyklu symfonických
básní Má vlast, komorního díla Z mého života, klavírních
cyklů Sny, České tance a dalších děl; v letech 1866 – 1874
prvního dirigenta Prozatímního divadla.
 75. výročí – pobytu a manévrů 2. praporu hraničářského
pluku „Roty Nazdar“ z Trutnova v Polici nad Metují v rámci
zvýšené ostrahy proti Německu.
 60. výročí - uskutečnění prvního letu kolem světa bez
přistání kpt. Jamesem Gallagherem v letounu Boeing B50A Lucky Lady II. Na 37.743 km dlouhé cestě, trvající 96
hodin, tankoval palivo čtyřikrát za letu.
 40. výročí - prvního letu nadzvukového letounu
Concorde, který vzdálenost mezi Londýnem a New Yorkem
zvládl za 3 hodiny a 20 minut.
 5. výročí - nejkrvavějšího dne od konce války v Iráku. Při
několika explozích v Karbale a Bagdádu zabili teroristé 171
šíitských muslimů a přes 460 lidí zranili.
3. března
 90. výročí – zavedení nové měny – koruny československé –
kolkováním všech rakousko-uherských bankovek (v poměru
1:1).
 35.výročí – leteckého neštěstí, kdy při nepovedeném
přistání začalo hořet letadlo na pařížském letišti Orly a o
život při nehodě přišlo 346 cestujících.
 15. výročí – úmrtí Karla Kryla (1944-1994), skladatele a
básníka, zakladatele Divadýlka pro známý, autora desky
Bratříčku zavírej vrátka, Rakovina, Maškary, Carmina
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resurrectionis, Karavana mraků, Plaváček, Ocelárna,
Tekuté písky, Monology a dalších; od roku 1969 žil v exilu.
4. března
 135. výročí – narození Jana Černého (1874-1959),
vysokého státního úředníka, v letech 1920-1921 a 1926
předsedy československých úřednických vlád a ministra
vnitra.
6. března
 120. výročí – narození Eduarda Kohouta (1889-1976),
herce a člena
Městského divadla v Plzni, později
Městského divadla na Královských Vinohradech a
Národního divadla, kde působil více než 50 let, za které
vytvořil desítky rolí. K vrcholům jeho filmového herectví
patří výkon v postavě podivínského Artuše Fabiana ve
filmu Turbína režiséra O. Vávry. Je autorem vzpomínek
Divadlo aneb Snář.
 90. výročí - zakládajícího sjezdu Komunistické
internacionály, kterého se v Moskvě zúčastnilo 30
komunistických a socialistických stran. Tato mezinárodní
organizace si dala za cíl rozšířit bolševickou revoluci po
celém světě.
7. března
 310. výročí – narození Františka Ladislava Čelakovského
(1799-1852), básníka a vědce, představitele tzv.
preromantické doby, autora básní Ohlasy písní ruských a
Ohlasy písní českých, překladatele děl Herdera, Goetheho,
Scotta, Puškina aj., satirika v próze (Literatura
krkonošská, Patrné dopisy nepatrných osob), ale rovněž
novináře, filologa, pedagoga, sběratele a vydavatele
lidových písní, přísloví a pořekadel (Slovanské národní
písně, Mudrosloví národa slovanského).
 160. výročí – vyhlášení oktrojované říšské ústavy
(Stadionova), první celorakouské ústavy se silnými
centralistickými prvky.
 20.výročí – úmrtí Karla Velebného (1931-1989), jazzového
hudebníka, pedagoga a publicisty, člena orchestra Karla
Krautgartnera a průkopnické jazzové skupiny Studio 5,
zakladatele souboru SHQ, v němž hrál na různé nástroje,
autora velkého množství jazzových skladeb a několika
jazzových učebnic, jednoho z tvůrců fiktivní postavy Járy
Cimrmana.
8. března
 Mezinárodní den žen – v r. 1975 oficiálně uznán
Organizací spojených národů a v důsledku toho jej přijaly
mnohé národní vlády včetně ČSSR. Po roce 1989 byl
z československého kalendáře vytěsněn, avšak v r. 2004
byl v ČR uznán za významný den.
9. března
 75. výročí - narození Jurije Alexejeviče Gagarina (19341968), sovětského kosmonauta a prvního člověka, který
vzlétl do kosmu 12. dubna 1961.
 65. výročí – vykonání největší hromadné vraždy 3792
českých Židů ve vyhlazovacím táboře Osvětim Birkenau,
mezi kterými zahynuli i poličtí občané Julius Goldmann
(1871-1944) a Otto Gottlieb (1887-1944).
10. března
 50. výročí –zahájení povstání Tibeťanů proti obsazení
svého území Číňany.
11. března
 35. výročí – úmrtí Zdenka Myslivečka (1881-1974),
neurologa a psychiatra, profesora psychiatrie a neurologie
na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě,
později přednosty Psychiatrické kliniky Univerzity Karlovy,
zastánce vyhraněně biologicky a patofyziologicky
orientované psychiatrie a odpůrce psychoanalýzy a dalších
moderních směrů.
12. března
 10. výročí - vstupu České republiky (spolu s Maďarskem a
Polskem) do Severoatlantické Aliance ( North
AtlanticTreaty Organization – NATO).
13. března
 105. výročí – ustavující valné hromady o vytvoření
Městského sboru dobrovolných hasičů v Polici nad Metují.
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55. výročí - rozhodující bitvy o kontrole nad územím
Indočíny mezi Francií a přívrženci vietnamských
komunistů. Bitva později skončila porážkou francouzských
vojsk.
14. března
 335. výročí – úmrtí Jana Mydláře (1572-1664), pražského
kata, exekutora 27 předních strůjců českého stavovského
povstání proti Ferdinandu II., jejíchž životy vyhasli 21.
června 1621.
 70. výročí – vyhlášení samostatného Slovenského štátu
Slovenským sněmem, čímž došlo k rozpadu ČeskoSlovenska.
15. března
 70. výročí – okupace českých zemí německým vojskem.
16. března
 90. výročí - představení bezdrátového telefonu, který
umožnil pilotům hovořit za letu.
 70. výročí – vyhlášení Protektorát Čech a Moravy, jako
součásti Velkoněmecké říše.
17. března
 255. výročí – koupě panské KRČMY ve Velké Ledhuji Janem
Ditrichem.
18. března
 65. výročí – narození Jiřího Holečka (1944), hokejisty,
představitele vynikající československé brankářské školy,
hráče Slavie Praha, Dukly Košice, VSŽ Košice a Sparty
Praha. V brance reprezentačního mužstva stál ve 164
utkáních, účastnil se ZOH v Sapporu a v Innsbrucku, hrál
na devíti mistrovstvích světa, kde se podílel na 1
bronzové, 5 stříbrných a 3 zlatých medailích, z pěti MS si
přivezl ocenění nejlepšího brankáře mistrovství.
19. března
 110. výročí – narození Josefa Kaplického (1899-1962),
malíře, grafika, sochaře a architekta,
člena Spolku
výtvarných umělců Mánes, od roku 1935 Umělecké besedy.
Rovněž se věnoval oficiálním zakázkám, navrhoval vitráže,
vytvářel dekorativní panó pro Československý výstavní
pavilón ve Philadelphii, prováděl nástěnné malby
(Koupání, Tanec, 1928), navrhoval nábytek, zahradní
úpravy, později i gobelíny.
20. března
 390. výročí – úmrtí Matyáše (1557-1619), českého a
uherského krále, římskoněmeckého císaře z dynastie
Habsburků, jež byl českým králem zvolen 12. dubna 1611.
Po svém zvolení odměnil představitele českých
protestantských stavů, kteří mu dopomohli k moci,
různými úřady, ale záhy dal opět volný průchod staré
protireformační politice. K nelibosti českých stavů přesídlil
se svým dvorem do Vídně. Vládu v Čechách přenechal
místodržícím z řad katolické šlechty.
 160. výročí – koupě za 6.700 zlatých od klášterního
velkostatku pozemků bývalého Dolního dvora pod
Havlatkou a založení nové městské části tzv. Nové čtvrtě,
tj. dnešních ulic Husova, Tyršova a Pod Havlatkou.
 85.výročí – narození Jozefa Kronera (1924-1998),
slovenského
divadelního
a
filmového
herce,
člena martinského Slovenského komorného divadla, od
roku 1956 slovenského Národného divadla v Bratislavě,
kde působil až do roku 1984. Na jevišti vytvořil desítky
komických i tragikomických rolí, ale největší popularity
dosáhl prostřednictvím filmů Pole neorané, Drevená
dedina, Pacho, hybský zbojník, Kosenie jastrabej lúky,
Statočný zlodej, Očovské pastorále, Tisícročná včela a v
řadě dalších. Svoji životní filmovou roli vytvořil v postavě
Tóna Brtky v oscarovém snímku J. Kádára a E. Klose z roku
1965 Obchod na korze.
21. března
 20. výročí – úmrtí Josefa Ducháče (1903-1989), místního
správce
Hospodářského
družstva,
zakladatele
a
dlouholetého předsedy Vlastivědného kroužku, rovněž
zakladatele vlastivědného sborníku Policko, sběratele,
etnografa a turisty.
22. března



105. výročí – zveřejnění první barevné fotografie
v britských bulvárních novinách Daily Illustrated Mirror,
založených v r. 1903.
23. března
 110. výročí – narození Oty Hynie (1899-1968),
hydrogeologa, profesora katedry hydrogeologie a
inženýrské geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy, autora kolem stovky vědeckých prací, Geologické
mapy ČSR 1:500 000 a stěžejního díla Hydrogeologie I a II
(1961, 1963), které nemá rozsahem ve světě obdoby.
24. března
 110. výročí – narození Rudolfa Antonína (R. A.)
Dvorského (1899-1966), hudebníka a nakladatele, též
zpěváka, pianisty a později i kapelníka kabaretu Červená
sedma, autora mnoha tanečních písní ovlivněných jazzem,
zakladatele souboru Melody Boys. Nahrál přes 2000
skladeb na standardní desky (mezi největší hity patřily
písně Sám s děvčetem v dešti, Jedu nocí, Ztratil jsem tvůj
smích, Hm, hm, Plaménky v očích tvých, Potkal jsem tvůj
sen). V letech 1936-48 vedl Dvorský vlastní průbojné
hudební nakladatelství.
 10. výročí - zahájení leteckých náletů na Jugoslávii, kdy
NATO poprvé použilo sílu proti svrchovanému státu bez
schválení akce OSN. Důvodem byly etnické čistky v
Kosovu.
25. března
 80. výročí – úmrtí Otokara Březiny (1868-1929), básníka,
představitele českého symbolismu a jednoho z největších
objevů českého básnictví 20.století, autora pěti
básnických sbírek, počínaje Tajemnými dálkami a konče
sbírkami Ruce a Stavitelé chrámů a esejů Hudba pramenů.
26. března
 70.výročí – úmrtí Viléma Pellyho (1849-1939), zakladatele
textilního průmyslu v Polici nad Metují, starosty města v l.
1892-1895, 1899-1906, štědrého polického mecenáše.
 20. výročí – voleb v Sovětském svazu do Kongresu lidových
zmocněnců, kdy byly v několika volebních obvodech
komunističtí kandidáti poraženi a do parlamentu se tak
dostal Boris Jelcin nebo Andrej Sochorov.
27. března
 60. výročí – založení místního podniku Komunální
hospodářství, který zabezpečoval služby, drobnou výrobu
a opravy polickým občanům.
 30.výročí – úmrtí Vincence Beneše (1883-1979), malíře,
představitele konstruktivistického kubismu (Tramvaj č. 4),
později moderní krajinomalby a kolorismu (Zimní zátiší,
Loreta na jaře).
 5. výročí – slavnostního otevření Sazka Arény v Praze ve
Vysočanech, vybudované pro mistrovství světa v ledním
hokeji.
28. března
 95. výročí – narození Bohumila Hrabala (1914-1997),
nejvýznamnějšího spisovatele 20. století, autora
poetických próz Perlička na dně, Pábitelé, Taneční hodiny
pro starší a pokročilé, Inzerát na dům, ve kterém už
nechci bydlet, Ostře sledované vlaky, Morytáty a legendy,
Obsluhoval jsem anglického krále, Městečko, kde se
zastavil čas, Něžný barbar, Příliš hlučná samota,
Postřižiny, Slavnost sněženek, Krasosmutnění a dalších, a
rovněž sbírek poezie Bambino di Praga, Barvotisky, Krásná
Poldi, Ztracená ulička, esejistických fejetonů Růžový
kavalír, Večerníčky pro Cassia a dalších děl.
 40. výročí – oslavy vítězství československých hokejistů
nad SSSR na mistrovství světa vyvrcholila v Praze na
Václavském náměstí v demonstraci proti přítomnosti vojsk
Varšavské smlouvy, při které začali provokatéři z StB
rozbíjet kancelář letecké společnosti Aeroflot, aby tak
mohli zatknout co nejvíce zúčastněných.
29. března
 140. výročí – narození Aleše Hrdličky (1869-1943),
amerického antropologa českého původu, od r. 1903 až do
své smrti ředitele oddělení pro fyzickou antropologii při
Národním muzeu USA ve Washingtonu, autora teorie

neandertálské fáze, ve které se snažil prokázat, že
všechna lidská plemena jsou jednotného původu, a rovněž
teorie, že Amerika byla zalidněna tzv. severní cestou přes
Beringovu úžinu; tato teorie - na rozdíl od řady jiných,
které formuloval - je dodnes obecně přijímána.
30. března
 70. výročí – narození Jiřího Hrzána (1939-1980),
divadelního, filmového a estrádního herce, člena
Východočeského divadla v Pardubicích, ostravského
divadla a Činoherního klubu v Praze. Po rolích ve filmech
Bloudění, Hotel pro cizince se prosadil i jako komediální
herec ve filmu Svatba jako řemen a rovněž v televizním
seriálu Píseň pro Rudolfa III., ale také v řadě filmových
veseloher a crazy komedií - Drahé tety a já, Pane, vy jste
vdova, Slaměný klobouk.
31. března
 295. výročí – dokončení barokní přestavby farního kostela
slavnostně vysvěceného na Narození Panny Marie (dnešní
hřbitovní kaple) v Polici nad Metují.
 110. výročí – narození Štefana Osuského (1889-1973),
slovenského publicisty a československého diplomata a
politika, od r. 1905 (a též 1945) žijícího v USA, od r. 1916
předsedy Slovenské ligy v USA, který navázal styky s T. G.
Masarykem, E. Benešem a M. R. Štefánkem,
spoluorganizátora čs. legie v Itálii, od října 1918 prvního
diplomatického zástupce Republiky v Londýně, v l. 19211940 čs. vyslance v Paříži a zástupce ve Společnosti
národů v Ženevě. Koncem 30. let však začal prosazovat
právní i politickou rovnoprávnost mezi Čechy a Slováky,
což vedlo ke konfliktu s E. Benešem. Byl jedním ze šesti
čs. diplomatů, který svůj úřad nevydali nacistům. Po
skončení války působil v USA v Radě svobodného
Československa spolupracoval především s některými
poúnorovými exulanty.
PhDr. Zlatica Zudová–Lešková, CSc.

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Postní doba
Při pohledu na kalendář bychom mohli říci, že zima by
už měla slábnout, ale což můžeme vědět, jak nám ve svém
posledním tažení ještě „zatopí“ ? No snad se toho jara už
brzy dočkáme. V katolické církvi je toto očekávání už po
mnohá staletí vyplněné aktivní přípravou na nejdůležitější
jarní událost - velikonoční svátky. Onou dobou aktivní
přípravy a očekávání je doba postní, do které jsme vstoupili
ve středu 25. února Popeleční středou. Tento vstupní den je
dnem přísného postu a při liturgii kněz žehná popel
(vyrobený z jívových ratolestí, posvěcených v loňském roce
o květné neděli) a uděluje „popelec“, tedy označuje věřící
na viditelném místě (na čele) se slovy „pamatuj, že jsi
prach a v prach se navrátíš“, a především „čiňte pokání a
věřte evangeliu“. Toto jsou jednoznačná připomenutí,
abychom sestoupili z pochybných trůnů lidské pýchy,
změnili smýšlení a v pokoře se obrátili k milujícímu a
milosrdnému Bohu. Postní dobu můžeme chápat jako
pozvání na cestu, na cestu náročnou a namáhavou (jako je
třeba výstup na vysokou horu), ale v mnohém osvobozující,
protože nás může zbavit zbytečných a nepotřebných přítěží
(povede nás tedy k určité proměně) a dovede nás na místa,
která nám dopřejí nová poznání (na vrcholu hory se nám
otevře nový úžasný pohled do dalekého okolí) a která
bychom bez té námahy neobjevili. Tato cesta a naše
proměna nám pak lépe umožní setkat se s Bohem a jeho
láskou ke každému z nás - no a to je to úžasné poznání.
Postní doba je tedy cestou k Velikonocům a trvá 40 dní,
vyjma nedělí, protože neděle jsou z postní doby vyjmuty.
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Po ní pak následuje velikonoční doba, která trvá 50 dní.
Zvláštní postavení mezi těmito dobami a v rámci nich má
Velikonoční triduum (do kterého patří Velký pátek, Bílá
sobota, Velikonoční vigilie a Slavnost vzkříšení). Nebudu ale
předbíhat a připomenu ještě základní pilíře dobré přípravy
na Velikonoce - modlitba s četbou Písma svatého (pro
obnovu vztahu k Bohu), dále střídmost, zdrženlivost a
odříkání, a to nejen v jídle, ale i v zábavě a jiných
nedůležitých věcech, tedy půst (pro obnovu vztahu k sobě)
a v neposlední řadě otevřenost, štědrost, laskavost,
milosrdenství a pomoc druhým, tedy konání dobrých
skutků (pro obnovu vztahů s lidmi kolem nás). Nechme se
tedy Bohém vést postní cestou, vnímejme jeho lásku a
našimi skutky dobra na ni odpovídejme a čerpejme u něho
sílu k vytrvalosti, abychom mohli o Velikonocích upřímně
obnovit naše křestní závazky a vyznání víry.
Významnou příležitostí pro přiblížení se k Ježíši Kristu,
prožití jeho lásky k lidem a načerpání síly k překonávání
našich reálných životních těžkostí, je liturgie křížové
cesty. Po celou postní dobu společně procházíme křížovou
cestu v našem kostele každý pátek od 17.00 hod. (před
bohoslužbou) a střídavě v jednotlivých farních kostelech
polického děkanství každou neděli od 15.00 hod.
V březnu také prožijeme dvě významné slavnosti - 19.
března Slavnost Svatého Josefa, snoubence Panny Marie a
25. března Slavnost Zvěstování Páně, tedy událost, kdy
„anděl Páně zvěstoval Panně Marii, a ona počala z Ducha
svatého“. 5. dubna na Květnou neděli, si připomeneme
Ježíšův poslední příjezd do Jeruzaléma na tradiční židovské
Velikonoční svátky.
LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
1. března - 1.neděle postní
8. března - 2. neděle postní
15. března - 3. neděle postní
19. března - Slavnost SVATÉHO JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
22. března - 4. neděle postní
25. března - Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
29. března - 5. neděle postní
5. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE (mše svatá s Pašijemi)

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Se sociálním odborem navštívila a upozornila neplatiče
na jejich pohledávky vůči městu.
Zajistila poskytnutí první pomoci, transport a odbornou
pomoc těžce zraněnému v parku u Žděřiny.
Pátrala po odcizených věcech a zjišťovala pobyt osob
v pátrání.
Provedla několik kontrol v restauračních zařízeních se
zaměřením na mladistvé a osoby hrající na výherních
automatech.
Odchytla 6 psů, někteří se vrátili majitelům, dva stále
zůstávají v našem útulku. Dovolujeme si upozornit na
možnost přispět na opuštěná zvířátka drobným
finančním obnosem v prodejně chovatelské potřeby
v Tomkově ulici. Všem těm, kteří dosud přispěli moc
děkujeme.
Ve spolupráci se zaměstnanci Penny Marketu zajistila
dva nezletilé chlapce, kteří ničili vzduchotechniku
obchodu.
U MP byla provedena kontrola státního dozoru na úseku
zbraní a střeliva, zaměřená zejména na evidenci zbraní
a střeliva, jejich uložení a používaní.
Přijala kolem 30 oznámení občanů, počínaje žádostmi o
pomoc a konče třeba oznámením o pohybu podezřelých
osob. Ve všech případech učinila opatření, tak jak
nařizuje zákon.
Prováděla pravidelné obchůzky a kontroly hřbitova,
kláštera, parků a nádraží za porušení norem udělila
bohužel i několik blokových pokut.

Upozorňujeme na zvlášť zajímavou výstavu, která
probíhá do června letošního roku v prostorách Muzea
Policie ČR – Ke Karlovu 1, na Praze 2 s názvem „
Kriminalistikou proti zločinu“. Výstava se koná u
příležitosti
padesátiletého
výročí
vzniku
Kriminalistického ústavu v Praze.
Na výstavě uvidíte nejen sud použitý „orlickými
vrahy“ nebo námořní minu nalezenou na dně Vranovské
přehrady, ale i další významné artefakty spojené se
závažnými zločiny, které se u nás odehrály za posledních
padesát let.
Kolektiv městské policie

V měsíci březnu, budou bohoslužby podle obvyklého
pořadu:

5

v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod, každý pátek
od 17.00 po celou postní dobu pobožnost křížové cesty,

5
5

ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
v sobotu od 17.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 17.00, St 9.00 - 10.00 hod

Změna ze zimního na letní čas se letos uskuteční
z 28. na 29. března.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie v únoru
•

•
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V měsíci únoru městská policie :
Zjišťovala stav vozovek a chodníků ve městě a
v koordinaci s TS a SÚS Náchod zajišťovala obnovování
schůdnosti a sjízdnosti. Řídila dopravu při odklízení
sněhu a sundávání rampouchů ze střech.
Zajistila pomoc při střetu vozidla se zvěří a odvoz
usmrceného kusu zvěře k hospodářovi mysliveckého
sdružení.

Co Spartak vlastně dělá pro město?
Touto otázkou začal host ze zastupitelstva města Police
nad Metují, který byl pozván na mimořádnou schůzi
Výkonného výboru TJ Spartak Police nad Metují dne
23.2.2009, ohledně financování pro letošní rok. Tato otázka
nás poněkud zaskočila, teda aspoň já jsem se dlouho
nemohla ani nadechnout.
Pokud vím, město by mělo zastupovat své občany ( tedy
aspoň si to myslím ). A ve Spartaku jich máme jen
registrovaných 526, ostatní zájemci mají možnost se kdykoli
zúčastnit všech akcí pořádané pro širokou veřejnost
(turistika, cvičení žen i dětí, využívání lyžařských stop, ...
). Jestli jsou občany města Police, tak asi Spartak funguje
hlavně pro ně.
Ještě mně napadá myšlenka jestli jsme si nezaložili, už
beztak ztrátový podnik „Spartak“, pro naši výdělečnou
činnost. Jen pro naše rozptýlení se scházíme každý měsíc si
podebatovat jak to asi vypadá ve městě. A to ve svém
volném čase a zadarmo.
Každý člen výboru, kterých je 8 + sekretář, má svou
práci, rodinu, ale převážný volný čas věnuje svému oddílu,
který je právě součástí Spartaku. A NIKDO to nedělá pro
zisk, ale aby něco právě těm občanům města přinesl. Jsou
to hodiny a hodiny práce s vedením oddílu, financováním,
s hladkým průběhem soutěží, údržbou hřišť, někdy s

„vymáháním“ členských příspěvků, ale hlavně je to práce
s dětmi, které snad tomu městu něco přinesou.
Jen pro zajímavost členové výboru TJ Spartak Police
nad Metují:
předseda : Jan Hotárek
sekretář : Bedřich Erben
oddíly :
kopaná –
Jaroslav Seidlman, Petr Rutar
lyžaři Antonín Pohl
turisté Petr Scholz
ČASPV cvičení žen a dětí – Jana Zocherová
volejbal – Kateřina Holubová
šachy –
Josef Obst
Důvodem schůzky bylo financování. Město Police nám
zatím vždycky vycházelo vstříc, aspoň v rámci jeho
možností, za to mu patří dík. Rok od roku je množství
financí značně omezeno. Spartak je občanským sdružením
(žádný zisk nemá), jsme závislí na dotacích od města
Police, členských příspěvcích a sponzorských darech.
Doufám, že i letošní rok zdárně přežijeme až do konce.
Co bude za rok, budeme řešit zase v lednu.
Možná Spartak pro město nedělá moc, ale nás to stojí
dost velké úsilí.
K. Holubová

Náchodští Lemplové
a domácí Tiky team
vítězové florbalového turnaje „ O pohár starostky města
2009 “
S omluvou za měsíční skluz / bo není čas …/ pár informací
z letošního ročníku :
 byl to mazec, ale vše v pohodě a ku
konečné
radosti zúčastněných
pořadí 2009
 poděkování všem těm, kteří
lemplové
pomohli s organizací a zajištěním
cirkus bude
turnaje,
stejně
tak
všem
hyeny
sponzorům i značnému množství
axa team
diváků
singapur
 úroveň hry i v té amatérské podobě
tullamore
jde neustále nahoru
tiky team
 dravý nástup mládí – a to je dobře
dobré muži
 dramatické, ale férové finále
savice
skupiny soutěžáků –Lemplové těsně
chio chips
obhájili svůj loňský triumf
top team

Tiky
team
svým
umístěním
pilsner urquell
potvrdil, že se vyplatí trénovat …
čzu praha
 Johnyho spolužáci letos nastoupili
sokol hlavňov
tréninkový kemp už tři dny před
srdcaři
turnajem a vypadá to, že se
žumpa team
k němu časem nastěhují natrvalo…
mini tiky

díky účasti týmu z Dobrého v O.h. a
jupíci
tradičních Viktorek a Top teamu se
dobré ženy
asi brzy dočkáme ženské „ligy“
viktorky
 další turnaj bude patřit mladým –
pískaři ádr
sobota 21.3. – přijďte pobejt
Veškerý výsledkový servis, fotografie a informace o
všech akcích minulých i plánovaných – nejdete na
www.sskpedro.policenadmetuji.cz

Individuální ocenění pro rok 2009
Cena firmy HAUK s.r.o. Police n.M. pro nejlepšího střelce
turnaje – základní část
Pavel Suchánek - Top team Náchod
Cena firmy DROGERIE VÁVROVÁ Police n.M. fair play
Zdenda Kolář - Žumpa team Police n.M.

Cena firmy GUSEPPE Rokytnice v O.h. pro nejlepšího
brankáře v základní skupině
Jan Miler – Top team Náchod
Cena útěchy firmy KONEKT – TEL Pardubice pro brankaře
s nejvyšším počtem obdržených branek
Libor Průša – Mini Tiky
Miloš Bernard - Jupíci
Cena firmy BLUE FLY Police n.M. pro nejmladšího
účastníka turnaje
Michal Šrytr – Mini Tiky
Cena PRIMÁTOR – Pivovar Náchod a.s. pro nejstaršího
účastníky turnaje
Luděk Pavlínek – Žumpa team
Cena ředitele turnaje pro ryze ženský tým
Florbal Dobré - ženy
Cena firmy SKRBLÍK Police n.M. vítězné družstvo skupiny
pro radost
Tiky team
Cena ředitele turnaje pro rozhodčího
Radek Tománek z Holomóca
Cena firmy EPEX Náchod vzorný průvodce noční Policí –
Pavel Axman
cena firmy Sport Hotárek Náchod pro nejlepšího střelce
Žumpa teamu
Vladimír Seidl
Cena firmy Vella Náchod pro nejmladší a nejhezčí tým
v soutěži
Mini Tiky
Dobré – ženy
P. Jansa

Novoroční Open 2009
Třetí lednovou sobotu (17. 1.) proběhl na umělé lezecké
stěně
v polické
sokolovně
další
ročník
závodu
v obtížnostním lezení NOVOROČNÍ OPEN. Letošního ročníku
se zúčastnilo 37 mužů (z toho 19 juniorů) a 12 žen (z toho 5
juniorek).
Po ukončení prezence předvedli mírně unavení stavitelé
kvalifikačních a finálových cest Pavel Alberto Hrubý (mírně
unavený) a Jirka Prťka Koutský (více unavený) návod, jak
docílit TOPu v každé z kvalifikačních cest. Kvalifikace se –
jak v Polici dobrým zvykem – lezla FLASH. Finále pak – opět
klasicky – ON SIGHT. Postupový klíč do finále byl hlavním
rozhodčím závodu Ádou Kadlecem stanoven na 10 v případě
mužů a juniorů, a 6 v případě žen a juniorek.
Finálové cesty byly v letošním roce postaveny poměrně
citlivě, přičemž oproti letům předchozím kluci ubrali
boulderové kroky v nástupech. Závodníci a závodnice mohli
o posty nejvyšší skutečně bojovat ve stropovém převisu, což
nadchlo přítomné diváky, kteří již od prvních finálových
pokusů vytvořili poměrně slušně kulisu.
Celkové konečné výsledky:
Kategorie muži – junioři:
1. místo – Vašek Malina (stěna Ruzyně)
2. místo – Martin Klemsa (HO Teplice, Singing Rock)
3. místo – Pavel Mrázek (Zloba, Stream.cz)
4. místo – Martin Šifra /jun./ (HK Lanškroun, SALTIC)
Kategorie ženy – juniorky:
1. místo – Nelly Kudrová (Boulder shop)
2. místo – Jitka Mázlová (HO Vrchlabí, SALTIC, Singing
Rock, Tilak)
3. místo – Gabriela Vráblíková /jun./ (HO Železný Brod,
MAMMUT)
4. místo – Daniela Kotrbová /jun./ (Climbing club
Ruzyně)
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Na závěr je třeba poděkovat všem sponzorům, kteří nám
již několik let s pořádáním závodu pomáhají (opět byli
uvedeni v záhlaví výsledkových listin), a zároveň velkému
zástupu lidí, kteří s pořádáním závodu více či méně
pomáhají, a které to ani po těch letech nepřestalo bavit, ať
již jde o rozhodčí, stavitele cest nebo výsledkového
matadora Bonatiho! Zároveň díky lidem, kteří přijeli do
Police závodit nebo fandit. Už teď se těším na příští
NOVOROČNÍ OPEN!!! Budeme rádi, když k nám opět (nebo
poprvé) přijedete!!!
Jirka Heřman Škop
předseda HK Ostaš a ředitel závodu

Sympatické bylo, že i když se bojovalo o každý bod,
nezapomněly některé týmy, že uctívají památku Radima.
Zní to sice paradoxně, ale bylo i veselo. Tradičně si v tomto
duchu počínali Marihuanci ( USM ), kteří opět drželi v
tomto směru primát.

Děkujeme těmto sponzorům: město Police nad Metují, TJ Sokol
Police nad Metují, Sportiv Redpoint, Doldy, Bufo, Lizard, HUDY
sport Hradec Králové, Valtic, Blue Fly, aIX, ALBI sport, Manmat,
Toko, MAKAK, Pearl Izuni, Tilak, Ocún, MAMMUT, CASSIN, Ovoce a
zelenina Schreiber, Kvíčerovská pekárna s.r.o., Ovoce – zelenina
Suchomel

Lyžaři TJ SPARTAK v sezóně 2008 – 2009

Další medaile na
staršího žactva!

Mistrovství

ČR

V minulém měsíčníku jsme Vás seznámili s výsledky
Šárky Jiráskové na 1. Mistrovství ČR na Pustevnách. 2. M-ČR
staršího žactva pořádal Olfin-car Vella Trutnov 14. a 15.
února v Mladých Bukách. Šárka opět zabojovala a ve sprintu
klasicky získala bronzovou medaili a na 3 km klasicky byla
5. Další republikové závody se konaly 27. a 28.2. v Jablonci
nad Nisou. V pátek Šárka byla 4. na 3 km klasicky a v sobotu
3. na 3 km volně. Tyto dva poslední závody byly současně
jako finále seriálu Hledá se nová Kateřina Neumannová.
V tomto seriálu to bylo 3. místo a v republikovém žebříčku
dokonce 2. místo.
Příští rok Šárka přestoupí do kategorie dorostu a my
věříme, že pokud ji neopustí chuť závodit a zdraví to
dovolí, tak může i nadále vozit medailová umístění.
Za lyžaře Tonda Pohl

Nohejbalový turnaj trojic se opět
vydařil
Jak už v únorových dnech
bývá zvykem, proběhl ve školní
tělocvičně tradiční nohejbalový
turnaj trojic. Letošní 8. ročník se
uskutečnil 14. února. Je nutné
zdůraznit, že turnaj byl zároveň
vypsán i jako 6. ročník memoriálu
Radima Téra.
O krásný pohár, který opět
turnaji vybrousil Jarda Beran z
Bezděkova, přijeli bojovat nejen
tradiční účastníci a kamarádi
Radima Téra, ale milé bylo, že se
zúčastnily i nové týmy. Turnaj měl
nejen solidní sportovní úroveň, ale
i výbornou organizaci. Ovšem nic
by se nepodařilo bez kvalitních
sponzorů. Letos turnaj podpořila
VEBA 08, OS VEBA. Dále pak ČÁLEK VÍNEČKO, ŠNEK BAR,
SAVCI, Jarda BERAN, RESTAURACE VRAŽEDNÉ POBŘEŽÍ,
ZELENINA SUCHOMEL, KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA, fi. WIKOV,
SKRBLÍKŮV RÁJ, fi. ELPOL A DROGÉRIE VÁVRA. Deset týmů
mohlo bojovat nejen o celkové vítězství, ale i o velmi
kvalitní ceny. Potěšitelné je, že do Police přijeli
nohejbalisté z širokého okolí, takže to nebyla akce jen těch
polických. A to je dobře.
Na prvním místě se umístil tým JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ, na
druhém pak VICHŘICE a třetí skončilo DYNAMO.
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Na závěr je potřeba poděkovat Savcům, že tento turnaj
drží při životě a že každý rok se příznivci nejen nohejbalu
mohou sejít ve školní tělocvičně na tomto turnaji.
ps

Tajfunky 2009
Po několika na sníh hubených letech nám opět letos
Krakonoš dopřál a nadělil nám na Homoli příjemnou
sněhovou peřinu. Horolezecké kluby HOSPO a HOTRD tak
mohly opět navázat na dlouholeté přátelské vazby, a
společnými silami uspořádat tradiční závod na tajfunách
(tj. na lyžích o délce 1,0 m). Závod byl opět započítáván do
transseverské kombinace, a jako již tradičně se skládal ze
tří disciplín - sjezd, slalom, skok.
Závod byl uspořádán v sobotu 28. 2. 2009 na tradičním
místě, to je na sjezdovce LaubenBORn v machovské kotlině.
Do závodu se přihlásilo 39 mužů a 1 žena (!!!). Počasí se
celkem vydařilo. Sníh byl (sice mokrej, ale byl), a teplota
vzduchu se líbila zejména divákům, kteří nemuseli
mrznout, jako při posledním pořádaném ročníku.
Sjezd byl díky udusanému mokrému sněhu poměrně
sebevražednou misí. V některých případech bylo skutečně
štěstím, že pád závodníka neskončil vážným zraněním, ale
dlužno dodat, že tyto fatální chyby pramenily často
z malých zkušeností některých závodníků, potažmo
z odfláknuté práce servismanů, kteří svým závodníkům
připravili skluznice na mokro, a připravili jim tak nejednu
horkou chvilku při cestě dolů, do cíle… Vítězem sjezdu se
stal velký favorit machovské reprezentace Ondra Novák
výkonem 1:55:00.
Druhou částí kombinace byl slalom, jedoucí se pouze
jednokolově. Zatímco trať sjezdu je jednoznačně určena a
příroda nám nedává šanci jiné trasy (i když Pavel Valtera
zbloudivší při sjezdu by teď oprávněně mohl vznést
námitku), trať slalomu se vždy musí postavit na přehledném
širokém plácku. Trať letošního slalomu stavěl trenér
Záhrobský. Již na první pohled bylo jasné, že horní část
plná zavřených branek, kterou střídá dynamická část
s jednou přesazenou brankou před závěrečným hankem,
udělá starosti i zkušenějším. Nicméně nakonec se všem
podařilo dosáhnout vytoužené cílové mety, byť to byl někdy
opravdu nadstandardní boj…
Vítězem slalomářské části se stal opět machovský
reprezentant Ondra Novák v poměrně solidním čase 26:62 s.

Nemohu však nepřipomenout, že s každým přibývajícím
závodník se povrch závodní trati výrazně horšil, a závodníci
startující s vyššími startovními čísly neměli na úspěch
v závodě de facto nárok.
Třetí a závěrečnou disciplínou byl skok... Na stavbě
můstku pro závod spolupracovali opět Pavel Ploc a Eric
Berquest, protože ani organizátoři do poslední chvíle
nevěděli, zda se bude jednat o závody ve skoku do dálky,
nebo do výšky nebo zda půjde o akrobacii... Nakonec, jak
tomu tak bývá, závody ve skoku se staly kombinací
uvedeného, při čemž na vlastní oči mohl i divák laik
rozeznat specializace jednotlivých závodníků.
Vítězem závodů ve skoku se stal pro ten den patrně
krátkodobě smyslu zbavený Ondra Novák, který využil
nájezdu z nejvyššího nájezdového okna a doletěl svým
druhým (a nejdelším) pokusem na kótu 17,5 m. Spoustu
startujících nebavilo skákat do tuhnoucí betonové směsi,
nicméně boj o první místo svedlo hned 6 závodníků (každý
skočil alespoň 16,5 m!), takže ne každý domýšlel, jak
dlouho trvá léčba zlomeného žebra nebo obratle…

Zvláštní poděkování patří manželkám a kamarádům,
kteří nám s pořádáním turnaje pomáhali, a to R.Haitl,
K.Klimeš, M.Stará, H.Plná.

VÍTĚZ POHÁRU NADĚJÍ 2009- VELKÉ POŘÍČÍ „A“

Celkově to na „bedně“ dopadlo takto:
1. místo – Ondřej Novák (Machov) – vítězství typu „start
– cíl“;
2. místo – Stáňa Klikar (Machov);
3. místo – Míra šrůtek (Machov)
Jak vidno, Machováci vypálili zbytku světa rybník.
Zároveň tím jasně hodili rukavici pro ročník příští! Vyhlášení
výsledků závodu proběhlo v restauraci U Božky v
Nízkosrbskej, pročež vítěz podle tradice naplnil vítězný
putovní pohár lakem na rakve, a po poměrně krátké době
se z poklidného posezení stala bouřlivá oslava. Kdo jel
závod a přežil, ví, o čem tu mluvím...
Závěrem poděkuji všem, kteří jakkoliv pomohli s
uspořádáním závodu, případně s jeho hladkým průběhem.
Special thanks 2: Krakonošovi za počasí; klukům
machovským za můstek, holkám za rozhodcování a
zpracování výsledků, Dujanovi za převedení výsledků do
pokladu poskytnutého Bonatim, personálu hospody za
zvládnutí situace a za dočasný azyl, divákům za fandění a
všem, kdo pomohli házet sníh na hromadu při skokách!
za organizátory kluby HOSPO a HOTRD

JEDINÉ DRUŽSTVO Z POLICE NAD METUJÍ
Marek „Mánek“ Plný , Radek Starý

Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují

pod patronací MěÚ Police nad Metují a ve spolupráci s SSK Pedro Police nad Metují

pořádá 3. ročník

POHÁR NADĚJÍ 2009
V lednu 2009 se uskutečnil 2. ročník florbalového
turnaje dětí do 3 ročníku základní školy. Turnaj pořádala
MO ČSSD s finanční podporou OVV ČSSD Náchod. Na turnaj
se přihlásilo 8 týmů a to 3 z Nového Města nad Metují
(jeden tým byl celý dívčí), 2 týmy z Velkého Poříčí, a po
jednom týdnu Teplice nad Metují, Náchod, Police nad
Metují. Turnaj byl pořádán tak, aby všechny týmy odehrály
stejný počet utkání a i ty, kterým se tak nedařilo, nejely
domů po základní skupině. V základní skupině „A“ se
nejvíce dařilo V.Pořičí „A“ a ve skupině „B“ V.Poříčí „B“
poté proběhla nadstavbová část a na konec se uskutečnily
zápasy o konečné pořadí.
5:0,
O 7-8 místo Nové Město „C“- Nové Město „B“
O 5-6 místo Police-Nové Město „A“
2-3
O 3-4 místo Teplice-Náchod
2:3
(tento zápas byl fantasticky napínavý do posledních
vteřin a Náchod se nakonec radoval i s velkou podporou
jejich fanoušků, kterých dorazilo velké množství.)
Finále V.Poříčí „A“-V.Poříčí „B“ bylo jasnou záležitostí
V.Poříčí „A“ , které se stalo vítězem 2.ročníku. .
Každý tým odehrál 7 zápasů a turnaje se zúčastnilo přes
80 dětí.
Nesmíme zapomenout a poděkovat sponzorům, bez
kterých by turnaj nemohl proběhnout. Sponzoři:
GUSEPPE, PRIMÁTOR NÁCHOD, MERKUR, STAFIDO, VEBA,
ZELENINA SUCHOMEL, SKRBLÍKŮV RÁJ, LOMA SPORT.

sobota 21 . března 2009

tělocvična ZŠ Police nad Metují
turnaje se mohou zúčastnit týmy dívek nebo chlapců, popř. i družstva smíšená
bez rozdílu věku nebo výkonnosti, podmínkou je horní hranice věku
– docházka na ZŠ a do 15 let
systém :
vybavení :
pravidla,
rozlosování :
startovné :
přihlášky :

ceny :
informace :

počet hráčů na hřišti 3 + 1, v týmu neomezen
vše vlastní, brankář - povinná helma s maskou
bude zasláno přihlášeným týmům
100,- Kč na družstvo
na adresu P.Jansa, ZŠ Police nad Metují, Na Babí 190, 54954
nebo jansapetr@seznam.cz nejpozději do 15.3.´09
počet družstev v turnaji omezen – neváhejte, přihlášeni jste
zaplacením startovného - ověřte si přijetí přihlášky !
vítězné družstvo obdrží putovní pohár, oceněná družstva i
jednotlivci obdrží drobné ceny, každé družstvo pamětní list
o turnaji, ale i o ostatních akcích pro mládež i dospělé najdete na
www.sskpedro.policenadmetuji.cz
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Na letošní sezónu přijmeme
na koupaliště v Polici nad Metují

dva plavčíky starší 18-ti let.
Nevyškoleným certifikát umožníme.
Nástup od 1. června 2009.
Informace na mbt 777 912 890.

Obecní úřad v České Metuji
pronajme prostory pohostinství
v Kulturním domě v České Metuji.
Informace podá OU Česká Metuje
tel. 491541248
mob. 724179759
*************

Obecní úřad v České Metuji

pronajme byt 3 + 1 první kategorie
Informace podá OU Česká Metuje
tel.491541248
mob.724179759

EKODAMMA s.r.o.
Žďár nad Metují

PRODEJ ŠTÍPANÉHO
PALIVOVÉHO DŘEVA
* listnaté, jehličnaté *

Délka polen
20,30,35,40,50,100 cm
nebo dle tel.dohody
Tel.604 708 207
Doprava do 20km zdarma
OPRAVY ZAHRADNÍ TECHNIKY
A MOTOCYKLŮ
Luboš Klimeš
Pěkov 77
549 54 Police n. Met.
Tel. 607/878 227
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Masáž
úleva
pro tělo
i duši
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
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

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
Těšíme se na Vaši návštěvu
Jana Burešová, 17. listopadu,
Police nad Metují
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

Pronajmu byt 2 + 1

v centru Police nad Metují; 50 m2,
zrekonstruovaný v roce 1997.
Cena: 5.000,- Kč/měsíc + služby,
jen dlouhodobě.
Kontakt: 736 480 080

Koupím knihy
od spisovatele Julese Verna.
Dále koupím starší i poškozené kapesní
a náramkové hodinky např. PRIM i jiné.
Telefon: 775 428 455

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.
Najdete nás v Bukovici 131(vedle prodejny
potravin)
Pracovní doba:
úterý až čtvrtek 9.00-11.30 13.00-17.30
pátek: 9.00-11.30
Kontakty: mobil 604570865,
www.opravaobuvi.unas.cz

Doučování matematiky pro
základní školu
→ individuálně
→ vše podle dohody
Telefon: 775 266 642

Nabízím k pronajmutí

nebytové prostory 30 m2 (obchod)
v Polici nad Metují asi 50 od náměstí.
Bližší informace na tel.: 728 557 314

NOVNOVINKY OD LEDNA 2009
Příspěvek na očkování proti hepatitidě
- od 2 let - bez omezení horní věkové hranice
Program pro těhotné ženy - 300 Kč poukázky do lékárny
Prevence vzniku nádorového onemocnění prostaty:
muži 25-45 let-poukázky do lékárny
Příspěvek na helmy a autosedačky
Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec získá za každého nového
pojištěnce poukázku do lékárny (na veškerý sortiment) v hodnotě 600,-Kč a
zároveň nový pojištěnec obdrží poukázku v hodnotě 600,- Kč.

HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA
Do konce května 2009 1 hodina týdně v době plavání pro veřejnost krytý
plavecký bazén v Náchodě

NABÍDKA PRO KLIENTY
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Příspěvek na masáže, cvičení, saunu, solnou jeskyni v Náchodě
Příspěvek na očkování proti papilomaviru 12-17 let -až 4.000 Kč
Příspěvek pro děti na kurzy plavání
Poukázky do lékáren (program pro ženy a dívky)
Příspěvky na očkování – klíšťová encefalitída, memingokok, chřipka,
spalničky, zarděnky, příušnice, pneumokok
Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
Stomatologická prevence - pro děti balíček produktů Walmark
Příspěvek na očkování pro studenty VŠ do 26 let při cestě do
zahraničí
Slevy ve vybraných zařízeních
Slevy na pojištění na LVZ
Speciální programy pro firmy, ŽŠ, MŠ
* *******

www.zpma.cz

info@zpma.cz

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Broumov
ul. Gen. Svobody 10, Tel.: 491 421 770
(změna programu FP ZP M-A vyhrazena)
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Ledhujská 43, Police nad Metují
Výškové práce
¾ Provádění prací ve výškách
pomocí horolezecké techniky
¾ Nátěry střech a okapů
¾ Nátěry fasád
¾ Čištění povrchů tryskáním
tlakovou vodou

Kominické práce
¾Kolaudační revize komínů
¾Revize spalinových cest po
připojení nového spotřebiče
¾Vložkování komínů nerezovými
vložkami IZOFEST
¾Montáže venkovních fasádních
komínů IZOTERM

Práce v oblasti BOZP
¾Školení BOZP
¾Vypracování směrnic
¾Zpracování kategorizace prací,
pracovních rizik

Kontakt: tel.: 491 543 454
mobil: 731 176 850
e-mail: jiri.fulka@tiscali.cz

Jindřich Sokol
na měsíc březen a duben pro Vás připravilo
-

túje na živé ploty
macešky, primulky,chudobky za zajímavé ceny
zakořenělé řízky převislých muškátů
sadbu salátu, kedluben, květáku
největší výběr osiv v regionu
široký výběr cibulovin za příznivé ceny s možností přiobjednání podle
katalogu
nabídku ovocných stromků a růží
hrnkovanou sadbu jahod
akční ceny vybraného sortimentu
okrasné dřeviny

Dále nabízíme tyto služby
 doručujeme kytice až do domu v oblasti Broumovska a Náchodska
 zhotovujeme svatební kytice včetně provedení výzdoby svatební tabule,
aut a obřadních prostor
 zhotovujeme smuteční vazby
 osazujeme truhlíky, mísy a květníky
 udržujeme hrobová místa
 prořezáváme ovocné stromy
 navrhujeme, zakládáme, udržujeme zahrady, sečeme trávníky
Kde nás všude najdete?
V Hronově naproti spořitelně.
Tel.: 491 483 245
V Polici nad Metují naproti Penny Marketu
Tel.: 491 420 507
V Teplicích nad Metují vedle spořitelny
Tel.: 491 581 463
V Broumově naproti hřbitovu
Tel.: 491 521 253
V Jívce vedle mateřské školy (po předchozí domluvě)
Tel.: 776 105 974
V Náchodě na Tržnici pod zámkem (sezónní prodej)
Tel: 775 608 106
Web: www.zahradnictvi-zobal.cz
Email: zahradnictvi.zobal@tiscali.cz
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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

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

Broumov
Šalounova 87
Datum:
31. března 2009
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
26. března 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
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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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Slavnostní zahájení přístavby
a stavebních úprav
Domova důchodců
Police nad Metují poklepem
na základní kámen

Štěpána Horáka

3. března 2009

▲ Pan farář M. Lewicki posvětil základní kámen

▲ Paní ředitelka DD Věra Kašíková přivítala všechny
přítomné a přednesla uvítací řeč

▲ Hejtman Bc. L.Franc,
poslankyně Ing. Hana Orgoníková a obyvatelka
polického DD paní V. Sochůrková poklepávají na
základní kámen

▲ Nastoupená Polická garda ostrostřelecká, která
později vystřelila slavnostní salvu

▲ Slavnostní přípitek významných hostů

▲ Hodně zdaru stavbě popřál i hejtman
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc
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▲ Budoucí podoba nového domova důchodců

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
Stavba domu byla dokončena ještě tentýž rok a
obecní zastupitelstvo se pak usneslo na tom, „aby tři
světnice, kteréž jsou v patře domu na té straně k ulici,
pokud jich ještě není a nebude třeba k ubytování
chudých, bezplatně propůjčeny byly průmyslové škole
pokračovací za učebny a kabinet, protože tato škola
v budově školy obecní, když zřízena byla nová pobočka a
zřízena býti má ještě jedna, nemá více místa.“
Dosud volné prostranství na Nové čtvrti však záhy
přilákalo i místní podnikatelské kruhy. Jako první se roku
1904 ohlásila uzenářská firma Bratří Pejskarové a žádala
o „povolení ku stavbě místností pro porážku a paření
vepřového dobytka.“ Rada města tehdy rozhodla „se
zřetelem k tomu, že se jedná vlastně o stavbu jatek,
které vzhledem k blízkosti obvodu místa a zejména
školy a též potoka, do kterého by výkaly byly
vypouštěny, čímž by otravováno bylo celé okolí, dále
z toho důvodu, že by ryk a zápach vepřů znemožňoval
vyučování v nyní stávající školní budově, usneseno
podati c. k. okresnímu hejtmanství námitky a
nejrozhodnější ohražení proti žádanému povolení.“ Jako
další se roku 1906 ozvala místní textilní firma Alexandr
Löwy a požádala obecní zastupitelstvo „za odprodej
dolnodvorských pozemků a sice zbytku bloku č. 3 vedle
chudobince, zabrání projektované ulice a až k pozemku,
Obecní
patřícímu
tělocvičné
jednotě
Sokol.“
zastupitelstvo tenkrát rozhodlo takto: „poněvadž
městský chudobinec má býti adaptován pro městskou
školu dívčí a kdyby prodej pozemku stal se skutkem,
předpokládá se, že by dotyčné místnosti s ohledem na
bezprostřední blízkost dvou továren nebyly schváleny a
tím vzešla by obci povinnost stavěti budovu školy
s velkým nákladem.“ Na základě této zamítnuté žádosti
Julius Goldmann (nástupce a zeť Alexandra Löwyho),
koupil pozemky v Bukovici a zahájil tam stavbu
tkalcovny, dokončenou roku 1907. Na zmíněném
stavebním bloku se začalo stavět až roku 1908 a vznikly

tam tři domy: čp. 317 pilníkáře Františka Pichla, čp. 316
kameníka Antonína Kricnara a čp. 318 truhláře Františka
Jenky.
Jak patrno, obecní zastupitelstvo se o klidné
prostředí předpokládané budoucí školy staralo příkladně.
Jak zaznamenává kronika pozdější dívčí měšťanské
školy, „o zřízení měšťanské dívčí školy bylo jednáno již
roku 1903 ve spolku či odboru Národní jednoty
severočeské. Tehdy již byla podána žádost obecnímu
zastupitelstvu, kterou sepsal bývalý lékárník p. Janek a
tehdejší učitel měšť. školy Josef Sova. Obecní
zastupitelstvo usneslo se, aby záležitost ta chována
v patrnosti. V roce 1905 bývaly ve Čtenářské besedě
zdejší večírky debatní, o jednom z nich soudní adjunkt
dr. Jarolím Mrázek a učitel měšť. školy Josef Sova
hovořili o vzdělání žen a zmíněno o zřízení měšťanské
školy dívčí, ku příštímu večírku čtvrtečnímu pozvána
paní dra Palečka, lékaře v Hronově, která byla činna při
zřízení pokračovací školy dívčí tamtéž, aby své
zkušenosti v Polici sdělila. Při té příležitosti bylo znovu
appelováno na zřízení měšťanské dívčí školy a žádáni
přítomní členové městské rady za součinnost. Takto
připravovala se v obecenstvu nálada pro zřízení školy.
V květnu 1906 zavítal do Police zemský inspektor dr.
Kaňka. Při té příležitosti došlo k řeči o účelnosti
měšťanské dívčí školy zde při rozhraní národnostním.
K učiněnému dotazu ze strany ředitele měšť. školy J.
Sovy, projevil p. zemský inspektor blahovůli působiti
k tomu, aby měšťanská škola dívčí v místě byla
povolena. […] Před prázdninami téhož roku byla podána
žádost k zemské školní radě a později vyslána deputace
pp. MUDr. Rudolfa Fabiána, obvodního lékaře a člena
městské rady a Josefa Winternitze, obchodníka, do
Prahy k zemské školní radě a k zemskému výboru, aby
za příznivé a brzké vyřízení žádosti bylo zakročeno. […]
V lednu 1907 dojel opět do Prahy p. dr. Fabián a přinesl
ujištění o tom, že škola dívčí počátkem školního roku
1907/8 otevřena bude. Na další zakročení p. starosty
dra Šimra a ředitele gymnasia p. dra Bernhardta
z Vinohrad, rodáka zdejšího, urychleno expedování
hotové již záležitosti a tak vydán 10. srpna 1907
následující výnos zemské školní rady:
»Ředitelství měšťanské školy chlapecké v Polici n. M.
– C. k. zemská školní rada vynesením ze dne 10. srpna
1907 č. 31.131. povolila v souhlasu se zemským výborem
království Českého, aby v Polici n. M. zřízena byla
měšťanská škola pro dívky s českým jazykem
vyučovacím, avšak pod následujícími podmínkami: 1.) že
řízení této měšťanské školy bude sloučeno s řízením
chlapecké měšťanské školy; 2.) že tamní obecná škola
bude současně s otevřením jednotlivých tříd měšťanské
dívčí školy postupně redukována na počet dle výsledku
zápisu nutný; 3.) že do této měšťanské školy budou
přijímány také dívky z jiných školních obcí. Správou
nové měšťanské školy přikázala řediteli měšťanské školy
chlapecké tamže, jehož funkční přídavek činiti bude od
té doby, jakmile první třída měšťanské dívčí školy se
otevře, 500 korun ročně.
Na základě toho vešel ředitel školy ihned v jednání
se starostou obce p. dr. Otakarem Šimrem, prohlédli
společně s městským tajemníkem Janem Pejskarem, 24.
srpna, kdy citovaný spis došel, určené místnosti školní
v městském chudobinci, dohodli se, čeho nutno opatřiti,
jednáno s truhlářem, malířem pokojů a vystěhován
nábytek pokračovací školy průmyslové. Oznámení o
otevření dívčí školy stalo se v krajinských listech a na
nárožích dne 1. září 1907, oznámení zasláno i do
okolních obcí.
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Vychází v nákladu 1 000 ks
Autor obálky: Štěpán Landa – žák Grafického studia výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují

Tak to je trochu zkrácená zpráva o vzniku měšťanské školy
dívčí v Polici (nad Metují). Když se 15. září roku 1909 se opět
konal zápis do měšťanské dívčí školy, byly již naplněny všechny
tři ročníky. „Třídní učitelkou v I. ročníku ustanovena Anna
Macháčková, v II. ročníku Terezie Korbová a v III. ročníku
Antonie Brtounová. III. ročník umístěn je rovněž v městském
chudobinci, byl upraven ze světnice a chodby, je opatřen
vhodným nábytkem: stoly třísedadlové, stolice z ohýbaného
dřeva, dobrá kamna se šamotovou vložkou (Sýkorovky), tabule
2dílná, posunovací, převratná (systém Stehlíček), rozměrná
skříň, kathedra a šicí stroj kruhový. Hluk sousední továrny ruší
(od pracujících stavů mechanických) vyučování jako v ročníku I.
v prvém poschodí. Třídy byly vesměs letos natřeny bledožlutě
okrově. Seřízena i ředitelna v 1. poschodí a tamtéž přiměřený
kabinet a sborovna. Školnice Nyklíčková bydlí v přízemku.
Chudé obecní příslušnice jsou sice v téže budově v přízemku,
ale mají zvláštní vchod ze dvora a do styku s mládeží a
učitelstvem nepřicházejí.“
Dívčí měšťanská škola přečkala bez velké úhony 1. světovou
válku. Roku 1921 došlo k určité reorganizaci místního školství,
když okresní zastupitelstvo rozhodlo, aby „chlapecká obecná a
měšťanská škola spojeny v jednu školu, stejně tak i dívčí
obecná a měšťanská škola.“ Ředitelem samostatné dívčí
měšťanské a obecné školy se stal Alois Janoušek. Roku 1922
rovněž došlo k jistým problémům, když Okresní správní komise
v Polici n. M. nařídila, „aby dům čp. 294 (měšťanská dívčí škola)
předán byl svému účeli za chudobinec.“ Nepříjemná záležitost
byla vyřešena až roku 1924, kdy se obecní zastupitelstvo
usneslo„ aby dům čp. 294 v Polici nad Metují věnován byl ke
školským účelům pro dívčí školu měšťanskou do té doby, pokud
by nová školní budova vyhovující ve všem školním předpisům
nebyla vystavěna. […] V náhradu za to, že dům čp. 294 v Polici
nad Metují odňat býti má účelům chudinským věnuje obec
město Police nad Metují přídělovým řízením získaný a nyní
rovnocenný dům v Polici nad Metují Malá Ledhuj trvale účelům
chudinským. Dům tento [dnes čp. 509 – „Zámeček“] byl nově
zrestaurován, sestává z 12 obytných místností a zplna účelům
chudinským vyhovuje a to v daleko větší míře nežli dům čp. 294
v Polici nad Metují, neboť v tomto jsou tři učebny, které se pro
účele chudinské nehodí a pro účele chudinské má pouze 4
místnosti a to: jednu obytnou místnost pro školní
posluhovačku, ředitelnu, jednu sborovnu a jeden kabinet
(případný rozdíl v ceně bude chudinskému fondu nahrazen). […]
Konečně se podotýká, že ještě mimo toho slouží doposud
zatímně chalupa čp. 87 v Polici nad Metují o třech místnostech
a chalupa čp. 11 v Ledhuji, rovněž k účelům chudinským.“
Chod dívčí měšťanské školy nenarušila ani první republika.
Roku 1929 dostala budova novou fasádu, během let se zde
vystřídalo několik ředitelů a ředitelek dívčí školy (1921 – Alois
Janoušek, 1935 – Růžena Kuťáková, 1937 – Marie Vraná, 1939 –
Antonín Čapek). Až v srpnu roku 1941 došlo k nové reorganizaci
škol. „Obecná škola bude míti od počátku školního roku
1941/42 v zásadě žactvo od 1. až do 8. postupného ročníku. Od
tohoto školního roku přejdou na měšťanskou již žáci čtvrtého
postup. ročníku obecné školy, vybraní dle pořadí. […] Bude tedy
dřívější měšťanská, nyní škola školou výběrovou čtyřtřídní.
Výnosem ministerstva školství a nár. osvěty bylo zrušeno
s okamžitou platností označení »měšťanská škola« a nahradila
je označením »hlavní škola výběrová«. V listopadu 1941 pak
byla sloučena obecná škola chlapecká a dívčí v jedinou školu,
poněvadž další trvání obou škol nebylo odůvodněno počtem
žactva. Konečně 25. srpna 1943 byla výnosem ministerstva
školství a národní osvěty zrušena dívčí hlavní škola a žákyně
přičleněny k chlapecké hlavní škole. V budově dívčí hlavní školy

v Mozartově ulici (dříve Tyršově) zůstaly tři třídy a školní
kuchyně.
19. června 1944 byla zabrána tkalcovna hronovské firmy
Hubka & spol. se sídlem na Pellyho ulici (dříve fa P. J. Gottlieb
& synové) pro německou válečnou výrobu. Zároveň byla po
skončení školního roku 1943/1944 zrušena dívčí hlavní škola a
školní budova v Tyršově ulici (čp. 294) byla zabrána pro totálně
nasazené zaměstnance fy Hubka-werke, což dokumentuje i
kronika dívčí školy: „Německá firma – odněkud z Německa –
začala stěhovati stroje, přistěhovali se sem dělníci a úředníci.
Byla to ponejvíce děvčata z Moravy, která již celý rok byla
v Německu. A poněvadž nebyly zde dosud dostavěny ubytovací
baráky, zabrala se nám budova zdejší školy a přeměněna
v ubytovací dům. Nic nepomohlo úsilí ředitele školy, by škola
zůstala školou – budova byla až do března 1945 zabrána.
Všechno žactvo je tedy vyučováno v budově chlapecké školy.“
2. února 1946 byla výnosem Zemské školní rady dívčí
měšťanská škola obnovena, na základě žádosti MNV. Ale jen
nakrátko: 20. září 1948 bylo provedeno sloučení středních škol
v Polici nad Metují. „Podle nového školního zákona měly býti
obě měšťanské školy spojeny v jednu koedukovanou střední
školu […], poněvadž sloučení dosavadní chlapecké a dívčí školy
v jednu školu střední je pedagogicky účelné, neodporuje
jednotnému školskému zákonu č. 95/48 Sb. a je hospodářsky
únosné. Tímto opatřením se umožní umístění celé střední školy
o 7 třídách v jedné budově […], proto přikročeno k sloučení
obou škol, které bylo provedeno tak, že 3 třídy bývalé dívčí
měšťanské školy byly umístěny zde a žactvo koedukováno, 4
třídy školy národní pak byly umístěny v budově bývalé školy
dívčí.“ A to byl de facto konec měšťanské dívčí školy.
Když byla v Polici n. M. zřízena dvouletá mistrovská
zemědělská škola, byly učebny a jídelna byly prozatím umístěny
v bývalé dívčí škole. Poté, co v září roku 1957 bylo zahájeno
vyučování na nově zřízené jedenáctileté škole, přestěhovaly se
roku 1958 do tříd budovy školy 9. a 10. třída jedenáctiletky.
Vyučování bylo zahájeno až 15. září (žáci se zúčastnili sklizně
chmele): „Úprava budovy začala velmi pozdě (teprve o
prázdninách) a tak žáci přišli do školy ještě nehotové. Ve
třídách chyběly tabule, elektrické osvětlení, nebyly dohotoveny
záchody a v přízemních místnostech se s úpravou teprve začalo.
Do všech místností byly dány parkety. Zpoždění v těchto
pracích, jež měly být hotovy do konce srpna, způsobil Okresní
stavební podnik v Broumově (pracovali zedničtí učňové) i
samotní parketáři Komunálních služeb v Teplici n. Met.
Jedenáctiletka je nyní umístěna ve třech budovách od sebe
značně vzdálených. Způsobuje to nesnáze v přecházení učitelů
ze školy na školu, v dozoru učitelů na žáky a v řízení školy.“ 31.
května 1960 byly sice zahájeny první maturity v polické
jedenáctiletce, byly však současně i poslední, protože
jedenáctiletá škola byla tento rok zrušena a studenti nižších
ročníků přešli do školy v Broumově. Vyučování však v budově
pokračovalo dál a definitivně zaniklo až s otevřením přístavby
nové školy na Babí v roce 1981.
K další, ale smutné etapě v historii této školní budovy došlo
v roce 1984. Aby n. p. Kovopol získal stavební místo pro stavbu
budoucí nové haly nástrojárny, vykoupil bývalou školu čp. 294 a
pod nátlakem vyvlastnění i soukromé obývané domy čp. 316,
317 a 318 v sousedství. Dům čp. 318 podlehl demolici ihned.
V roce 1987 byla postavena nová výrobní hala, určená pro
licenční výrobu hadicových spon, roku 1990 byly zbořeny i zbylé
dva domy čp. 316 a 317 a na jejich místě byla zahájena stavba
nové haly nástrojárny. Dále již není co dodat…
Miroslav Pichl

