Trochu vzpomínek na dům čp.77 na náměstí
První zpráva o existenci budovy s pozdějším popisným
číslem 77 se objevuje roku 1594. Tehdy byla opuštěna
stará radniční budova, stojící uprostřed náměstí (konšelům již byla zřejmě málo pohodlná či nepříliš reprezentativní) a bylo započato se stavbou budovy radnice nové,
na místě uprostřed jižní strany náměstí na rohu uličky,
ústící k městským pastvinám, k městskému popravišti na
Zákopanici a dále ke vsi Bezděkovu. Budova byla dokončena roku 1595, opatřena věží a hodinami, odměřující
tzv. český čas (24 hodin) a zvonem, který vážil 70 liber a
měl sloužit k vyhlášení poplachu. Z dochovaných městských účtů dokonce víme, že tehdy bylo dáno Zikmundovi
Čertorejskému za 2.300 cihel 5 kop míšeňských grošů, za
šindele na pokrytí střechy 2 kopy, mlynáři ze Srbské byly
vyplaceny 3 kopy míš. grošů za jeden a půl kopy prken.
V noci na neděli 4. června 1617 byla Police postižena
obrovským požárem. Vyhořelo 70 domů včetně té naší
nové radnice, dále pivovar, špitál, shořel i panský mlýn u
kláštera a 15 městských stodol. Radnice byla ještě ten
rok postavena znovu a k roztavenému zvonu bylo přidáno
ještě 50 liber zvonoviny a u zvonaře
v Hradci Králové byl ulit nový zvon o váze
100 liber.
Při dalším požáru, který vznikl 20.
března 1673 v pekárně Jana Krtičky v jeho
domě čp. 12, podlehlo ohni 24 várních
domů, samozřejmě i včetně naší radnice.
Z pekařova zkonfiskovaného jmění bylo
tehdy na opravu radnice vyčleněno 100
kop míšeňských grošů. Radnice však měla
zřejmě smůlu, protože netrvalo dlouho a
při požáru, který 12. května roku 1700
zavinil v opilosti soused Mikuláš Vondráček z čp. 96, se radnice obrátila v popel
znovu. Městský úřad si na obnovu své
radnice, pivovaru, šatlavy a jedné obecní
chalupy tehdy vypůjčil od své benediktinské vrchnosti 2.300 kop míšeňských grošů.
Dodnes jsou známy tehdejší výdaje na její
obnovu: „...při vystavění opět rathauzu
koštovala práce zedníků 108 kop, tesařská
práce 184 kop, truhlář a zámečník dostali
dohromady 19 kop, hrnčíř a sklenář 28
kop, vymazovač dostal od vší práce 17
kop, za nové hodiny z Opočna 72 kop,
staré se přidaly, zvonaři přidáno na ty
dva shořelé cimbály, jeden zvonec a je-

vydává město Police nad Metují

den malý do radní světnice 55 kop. Za vosikový šindel na
věž 32 kop, za 53 žejdlíky oleje 6 kop, za barvy červenou
a zelenou a bleiweis a barev tření 9 kop, od malování
báně, rafik, tabule a pozlacení hvězdy 9 kop, za báni a
botu kotlářoj 8 kop. To všechno obecní stavení po témž
pádu ohně na rathauz, pivovár, šatlavu a obecní chalupu
stálo o sumě 1769 kop a stalo se ten čas od Michala Téry,
toho času primasa a spoluradních Melichara Luňáčka,
Jana Wernera, Jiříka Téry, Jana Rejmana, Jakuba Turka,
Václava Khoma, Karla Hůlka a Václava Jóna“...
V obnovené radnici však konšelé dlouho nezasedali,
protože roku 1740 koupila polická obec od opata Bennona
za 4.500 zlatých dům čp. 98 a tam svůj úřad slavnostně
přestěhovala. Uprázdněný dům (který roku 1771 obdržel
popisné číslo 64 a roku 1854 dodnes platné čp. 77) ještě
ten rok koupil za 806 kop míšeňských grošů František
Luňáček, který po pěti letech ještě přikoupil od svého
souseda Františka Pejskara kousek zahrady za 50 kop.
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V pátek 7. března se konalo tradiční výroční jednání
Ostrostřelecké gardy Polické. Za město se zúčastnil
pan
Zdeněk
Kadidlo.
Děkuji
ostrostřelcům,
samaritánkám, čekatelům, rodinným příslušníkům i
sympatizantům za podporu veřejného života města a
propagaci Policka.
V březnu jsme pokračovali v aktualizaci komunitního
plánu sociálních služeb na Policku. Velký díl práce
odevzdává užší i širší skupina, především však Monika
Trnovská. Více str. 4
V úterý 17. března se uskutečnilo setkání zástupců
TJ Spartak, sportovní komise a města ohledně
projektu víceúčelového hřiště v místě hokejového
hřiště v Malé Ledhuji.
V pátek 20. března jsme jednali s Ing. Kultem o
možnosti instalace přenosných retardérů v Kostelní
ulici na zkušební dobu, nejdéle do října letošního roku.
Rádi bychom „znepříjemnili“ průjezd tranzitním vozům
v obou směrech mezi Náchodem a Broumovem.
Opakovaná měření by měla ukázat, zda klesne průjezd
aut. Vše bude podkladem pro zadání architektonického
řešení Bezděkových sadů, náměstí a Kostelní ulice až
po náměstí Komenského. Rádi bychom do budoucna
dali centru města jednotnou, zajímavou podobu.
V pátek 22. března jsme se zúčastnili vyhlášení
sportovce okresu Náchod za rok 2008. Lyžařka Šárka
Jirásková v TOP 10 získala krásné 2. místo. Ještě i
touto cestou blahopřejeme a doufáme, že i pro další
děti a mládež bude tento úspěch výzvou.
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Ve čtvrtek 26. března proběhlo další pracovní jednání
ředitelů našich příspěvkových organizací. Zápis
z jednání čítá 12 bodů, které řeší technické i provozní
problémy. Závěrem mohu říci, že společná setkávání
jsou velmi přínosná.
Další mnohá jednání uplynulého měsíce se týkala
problematiky zemědělské, dopravní , sociální,
zdravotní. Z krajského zastupitelstva s námi na
radnici jednal hejtman p. Franc a radní p. Ješina.
DSO Policko se tentokrát sešel v České Metuji.
Jediným
a
hlavním
hostem
byl
hejtman
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc. Dotazů
a námětů bylo mnoho. Tradičně jsou staronové a
závislé na financích. Žádné zásadní sliby nepadly.
Příjemná byla
znalost samosprávní a správní
problematiky pana hejtmana.
U příležitosti Dne učitelů jsme se v pátek 27. března po
obědě sešli na sále Pellyho domů s učiteli seniory z naší
mateřské, základní, umělecké i zemědělské školy. Bylo
potěšením a poděkováním.
V pondělí 30. března jsem se zúčastnila výborového
jednání polického automotoklubu. Zajímala mě
především letošní sportovní sezona a plánovaný
dvoudenní závod v rámci Mistrovství české republiky,
který se uskuteční 23. a 24. května t.r.
v Radvanicích. Str. 29.
V úterý 31. března odpoledne jsem si na pozvání
nadace Hospital Broumov prohlédla moderní prostory
broumovské nemocnice. Veselý obraz dětí výtvarného
oboru naší zušky byl vyjádřením poděkování a snad
bude i potěšením pacientům.
Ve středu 1. dubna jsme v Pellyho domech hodnotili
provozování běžeckých lyžařských stop za uplynulou
sezonu.
Muž v mrazícím boxu - Petr Kocián, provozovatel
polického koupaliště, se pokusí překonat svůj rekord
pobytu v ledové vodě. Stane se tak v sobotu 18. dubna
ve 13 hodin v řeznictví U Draka v Novém Městě nad
Metují.
Ida Seidlmanová

Setkání s podnikateli
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Cestovní ruch. Jeho smysluplná podpora a propagace.
Téma, které je s nadcházející letní sezonou čím dál
aktuálnější. Diskutujeme na radnici, v Pellyho domech,
na Brance. Uskutečnili jsme mnohá jednání. V úterý
14. dubna budeme na toto téma povídat i se zástupci
Broumova a Broumovska. V našem informačním centru
jsou zdarma k dostání i první Letní noviny. Pokus, který
bychom chtěli zlepšit již u vydání Zimních novin.
Školská rada tentokrát přijala pozvání od
suchodolských. Problematika spolupráce škol a
přechodu dětí ze zařízení do zařízení byla, je a bude
asi hodně diskutovaná a problematická.
Ve středu 25. března jsme s panem tajemníkem jednali
s farářem Marianem Lewickym i o majetkových
záležitostech týkajících se místního hřbitova.
Vlastníkem je Římskokatolická farnost - děkanství
Police nad Metují. V této chvíli máme na stole darovací
smlouvu. Otci Mariánovi patří dík za spolupráci i
v jiných oblastech našich aktivit.
FÚ Náchod na radnici letos uspořádal dva Poradenské
dny. Dle zájmu veřejnosti usuzujeme, že splnil své
poslání.

Vedení města Police nad Metují připravuje setkání
s podnikateli Police nad Metují a celého Policka.
Ve středu 1. dubna 2009 v 18 hodin se uskutečnilo na
sále Pellyho domů setkání prodejců a drobných
podnikatelů v oblasti služeb.
Hlavním posláním setkání je vzájemná informovanost,
spolupráce, možná pomoc, podpora a propagace.
Na toto jednání byli pozváni představitelé města,
zastupitelé, starostové okolních obcí, ředitel technických
služeb, vedoucí odborů, městská policie, euromanažerka
Ing. Helena Ištoková, projektový manažer Josef Hejnyš,
ředitelka Pellyho domů Jana Rutarová.
Ve středu 22. dubna 2009 v 15 hodin v Divadelním
klubu Kolárova divadla přivítáme střední a velké
podnikatele.
Na toto jednání je pozván ředitel Úřadu práce
v Náchodě Ing. Michal Pejskar, předseda Regionální
hospodářské komory Severovýchodních Čech František
Molík, předseda Podnikatelského klubu Broumovska Jan
Školník, starostové okolních obcí, euromanažerka Ing.
Helena Ištoková, projektový manažer Josef Hejnyš,
ředitelka Pellyho domů Jana Rutarová.
Ve středu 29. dubna se v 17 hodin uskuteční ve velké
zasedací místnosti radnice setkání s podnikateli –
zemědělci.
Přítomni
budou
zastupitelé,
vedoucí
IMŽP,
euromanažerka Ing. Helena Ištoková.

Ve středu 6. května se v 18 hodin setkáme na sále
Pellyho domů s majiteli a provozovateli restaurací,
pensionů, hotelů, ubytovacích zařízení.
Program jednání by měl řešit vzájemnou spolupráci a
podporu především s ohledem na zaměstnanost a rozvoj
cestovního ruchu na Policku. Přítomni budou představitelé
města, zastupitelé, ředitelka Pellyho domů Jana Rutarová,
euromanažerka Helena Ištoková, projektový manažer Josef
Hejnyš.
Na jednotlivá setkání budou rozeslány osobní písemné
pozvánky. Propagace bude též prostřednictvím Polického
měsíčníku, úřední desky města, newletteru, www stránek,
plakátků. Na setkání do Pellyho domů zveme i ty, kteří
písemné pozvání neobdrží a chtěli by se povídání zúčastnit.
V Divadelním klubu Kolárova divadla je z kapacitních
důvodů účast na pozvání, případně osobní či telefonickou
dohodu.
Ida Seidlmanová

ODPADOVÉ INFORMACE >
Pravidelná změna intervalu svozu
zbytkového komunálního odpadu
Oznamujeme občanům Radešova, Hlavňova, Pěkova a
Honů, že po 19. kalendářním týdnu se přechází
z týdenního na 14-ti denní intervalu svozu zbytkového
komunálního odpadu. Změna na týdenní svoz pak opět
nastane v říjnu, a to po 41. kalendářním týdnu.
Pouliční sběr a svoz nebezpečných a objemných složek
komunálního odpadu z domácností
Připomínáme, že ve 20. kalendářním týdnu, a to ve
středu 13. května 2009, proběhne v Radešově, Hlavňově,
Pěkově, na Honech a pod Petrovicemi, pravidelný
„pouliční“ sběr a svoz nebezpečných a objemných složek
komunálního odpadu z domácností. Sběr proběhne
známým
zastávkovým
způsobem,
podle
tohoto
harmonogramu:
zast. č. ulice, nároží, místní část

čas příjezdu a odjezdu

1. Radešov
2. Hlavňov, u parkoviště pod vlekem
3. Hlavňov, u hasičské zbrojnice
4. Hlavňov, parkoviště na otočce
5. Pěkov, bus zast. u skladu fy. Čáp a syn
6. Pěkov, u knihovny
7. u odbočky na "malé" Hony
8. Hony, náves
9. Pěkov, u č.p. 55
10. pod Petrovicemi u č.p. 270

16.00 - 16.10
16.20 - 16.30
16.35 - 16.45
16.50 - 17.00
17.10 - 17.20
17.25 - 17.30
17.35 - 17.45
17.50 - 18.00
18.05 - 18.15
18.25 - 18.30

Odpady musí být osobně předány ve stanovený čas na
stanovených zastávkách, obsluze svozového vozidla
společnosti Marius Pedersen a.s., která ho uloží do vozidla a
odveze ke zneškodnění. Není přípustné, aby byly odpady na
sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány.
Odebírány budou následující odpady z domácností:
nebezpečný odpad (oleje a tuky, barvy a ředidla,
pryskyřice a lepidla, rozpouštědla,
detergenty,
odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, zahradní
chemie, obaly od výše uvedených odpadů, baterie,
akumulátory, zářivky apod.), elektroodpad (televizory,
ledničky, počítače a další malé i velké elektrospotřebiče) a
objemný odpad (starý nábytek, podlahové krytiny,
pneumatiky
z osobních automobilů, odpadní oděvy,
rozměrné nepotřebné předměty apod.). Odebrán nebude
stavební odpad a odpad ze zeleně. Informace k tomuto
svozu jsou uvedeny v brožurce „Průvodce pro nakládání s
komunálním odpadem“ a na internetových stránkách
města Police n. M. (www.meu-police.cz).
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Připomínka světového svátku
životního prostředí - Den země
22. duben si každoročně připomínáme jako den
věnovaný Zemi. Tento svátek je ovlivněn původními dny
Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti ( 21.
března) a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o
jakýsi ekologicky motivovaný svátek, který mnoho kritiků
považovalo za levicově orientovaný svátek s ekologickým
pozadím. Několikrát byla také vyslovena myšlenka, že by
tento svátek bylo lépe posunout na letní slunovrat, protože
by hezké počasí přilákalo více lidí. Nezdá se však
pravděpodobné, že by se našla vůle měnit toto již zavedené
datum.
Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy
především John McConnell začal volat po vzniku
mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i
vlajku Země. První Den Země byl slaven v San Francisku
v roce 1970. Tato oslava byla pravděpodobně zamýšlena
nejen jako ekologicky zaměřený svátek, ale i jako levicově
orientovaný happening bojovníků proti válce ve Vietnamu a
oslava narození V. I. Lenina. Sté výročí narození V. I. Lenina
v roce 1970, je nejpravděpodobnějším vysvětlením, proč se
tento den slaví 22. dubna. Kampaň s tímto svátkem spojená
si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických
kruhů.a podpořit veřejný zájem o tuto problematiku. Cílem
bylo zvýšit energetickou účinnost, hledat obnovitelné
zdroje energie, recyklovat odpad a vyloučit z používání
chemikálie. Této akce se v roce 1970 zúčastnily milióny
občanů USA, a to zejména studentů základních, středních a
vysokých škol, mezi nimiž měla velký ohlas. OSN začalo
tento svátek slavit o rok později, tedy v roce 1971. Ačkoli
se mnoho politických představitelů pokoušelo přesvědčit
veřejnost, že se jedná pouze o den Země, toto tvrzení bylo
kritiky napadáno nejen zvoleným datem, ale i průběhem
mnoha oslav, kdy docházelo ke spojení s politickými
levicově orientovanými demonstracemi. V roce 1990 se k
Americe připojil i zbytek světa. Na 200 miliónů lidí ze 140
zemí ukázalo, že se zajímají o ochranu životního prostředí
na Zemi a zprávy z celého světa informovaly o pochodech,
soutěžích, koncertech, festivalech, ekotrzích, úklidových
akcích a jiných aktivitách a ze Dne Země 1990 se tak stala
největší veřejností organizovaná aktivita v historii. 22.
duben se stal mezinárodním svátkem životního prostředí.
Akci Den Země podporuje celá řada významných organizací,
osobností, vědců i politiků. Od roku 1990 je 22. duben jako
světový svátek životního prostředí slaven i v České
republice. Největší význam Dne země spočívá v tom, že
umožňuje i té nejmenší organizaci a jednotlivcům zařadit
svůj malý příspěvek k péči o životní prostředí do
celostátního a celosvětového kontextu. Každým rokem
takto probíhá na mnoha místech řada akcí, do kterých se
mohou zapojit vedle nevládních organizací zejména školy,
místní samosprávy i státní úřady a velké množství
jednotlivců, aby udělali něco pro zlepšení životního
prostředí. U nás se do této akce tradičně zapojuje ZŠ ve
spolupráci s městem, která uklízí okolí našeho města od
poházených odpadů. Se zajímavými nabídkami přichází i
Správa CHKO Broumovsko - letos to bude už v sobotu 18.
dubna, výprava do Maršovského údolí. (str. 17) Do oslavy
svátku životního prostředí a Země, která nám byla svěřena,
se může svoji ohleduplností, šetrností, zodpovědným
chováním nebo užitečnou aktivitou ve svém okolí zapojit
každý z nás.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..

„Pálení čarodějnic“
Pomaloučku se blíží termín tradičního „Pálení čarodějnic“.
V této souvislosti bychom chtěli připomenout, že na celém
území CHKO Broumovsko zakázáno rozdělávat ohně mimo
místa vyhrazená souhlasem Správy CHKO Broumovsko. Na
základě žádosti jednotlivých pořadatelů je pro tento účel,
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na území města Police n.M., oficiálně vyhrazeno a povoleno
několik míst, a to nad Bělskou ulicí v „Červeňáku“, ve
Smetanově ul. na hřišti, v Radešově nad návsí, v Hlavňově
vedle rybníku a v Pěkově u hřiště. Jiná místa zatím Správou
CHKO Broumovsko vyhrazena nejsou. Upozorňujeme na to,
že by při této akci nesmí docházet k pálení odpadů (např.
pneumatik,
plastů
všeho
druhu,
PVC,
koberců,
zaolejovaných nebo jinými látkami napuštěných hadrů,
tkanin z umělých vláken a pod.). Bude-li namátkovou
kontrolou toto zjištěno, bude se jednat se o nedovolenou
likvidaci odpadů, s následným postihem pokutou.
Cílem tohoto opatření není zastrašování a zbytečně
narušování tohoto tradičního jarního zvyku, ale především
ochrana zdraví vlastních účastníků těchto akcí (zejména
dětí) a životního prostředí.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..

Usnesení rady města ze zasedání
č.6, 7/2009 ze dne 16. a 23.3. 2009
RM schvaluje v rámci Rozvojového programu MŠMT Zvýšení
nenárokových složek platů a motivačních složek mezd
pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce
odměny řediteli ZŠaMŠ Mgr. Karlu Nývltovi, řediteli ZUŠ
Luboru Bořkovi a ředitelce MŠ Daně Balákové. ve výši dle
přílohy.
RM schvaluje přidělení bytu v DPS paní Vackové Danušce od
1.4.2009.
RM bere na vědomí hospodaření města za období od 1. 1.
do 31. 12. 2008, rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny. Po
kontrole hospodaření města za rok 2008 /provádí KHK/
bude předložen Návrh závěrečného účtu města za rok 2008
včetně všech příloh a náležitostí ZM - nejpozději do 30. 6.
2009.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu: "Výběr technického dozoru
investora na akci Intenzifikace ČOV Police nad Metují" firmu
Vladimír Brandejs - Efekt z Náchoda za nabídkovou cenu
1.899.240,- Kč s DPH. Bude hrazeno jako součást
schváleného rozpočtu. Ve smlouvě o dílo bude nutné
podchytit sledování a odsouhlasování počtu hodin v průběhu
plnění předmětu zakázky.
RM doporučuje ZM ke schválení odkup pozemku st.č. 485 o
výměře 105 m2 v k.ú. Velká Ledhuje od vlastníka Základní
organizace OS KOVO KOVOPOL a.s. Police nad Metují.
Kupní cena je stanovena dohodou ve výši 70,- Kč/m2.
RM jmenuje za město Police nad Metují do výběrové
komise pro výběr provozovatele restaurace Na Hrázi
v Hlavňově paní Lenku Fulkovou.
RM schvaluje dodatek č.2 / 2009 ke Smlouvě o zajištění
správy a údržby majetku města platný od 1.3.2009.
RM schvaluje přidělení bytu v DPS paní H. P., od 1.4.2009
RM schvaluje přidělení bytu:
1) č. 13 - 0+1 v domě č.p. 115 v ulici Na Babí paní L. Č.
na dobu určitou 3 měsíce s možností opakovaného
prodloužení nájmu v případě řádného placení
nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu. Pokud
paní Č. byt odmítne RM schvaluje přidělit jej panu V.
S. na dobu určitou 1 rok s možností opakovaného
prodloužení nájmu v případě řádného placení
nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu.
2) č. 2 - 1+1 v domě č.p. 116 v ulici Na Babí paní J. Š. na
dobu určitou 1 rok s možností opakovaného
prodloužení nájmu v případě řádného placení
nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu.
3)
č. 7 - 1+2 v domě č.p. 343 v ulici Husova paní I. A. na
dobu určitou 1 rok s možností opakovaného
prodloužení nájmu v případě řádného placení
nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu.
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RM schvaluje:
a) ukončení nájmu bytu č. 5 v domě č.p. 209 v k.ú. Police
nad Metují dohodou obou stran ke dni 31.3.2009 mezi
městem a nájemcem paní P. K.. Nájemci bude po předání
bytu vráceno předplacené nájemné ve výši 100.016,-Kč v
souladu s podmínkami smlouvy o půjčce ze dne 26.2.2007.
b) přidělení bytu č. 5 v domě č.p. 209 v k.ú. Police nad
Metují paní M. H. od 1.4.2009 na dobu neurčitou. Nájemce
při podpisu nájemní smlouvy uhradí městu částku ve výši
100.016,- Kč a tato částka bude umořována nájemným ve
výši 1.953,- Kč měsíčně po dobu 4 let a 3 měsíců. Po
uplynutí této doby bude stanovena výše nájemného dle
právních předpisů platných v té době.
RM schvaluje záměr řešení problematické komunikace
ležící na pozemku paní A. L. p.č. 645/1 v k.ú. Velká
Ledhuje, v lokalitě Ochoz, který byl navržen městem na
místním šetření dne 24.2.2009. Řešení spočívá:
1) ve vybudování odvodňovacího žlabu městem v horní části
komunikace.Termín: květen 2009
2) v odbourání části garáže vlastníkem nemovitosti pro
novou trasu komunikace. Termín: červen 2009
3) v provedení směny části pozemku 1145 (býv. náhon) s
pozemkem pod stávající komunikací p.č. 645/1. Termín:
2009
4) v poražení lípy ve svahu na pozemku p.č. 640/22 v k.ú.
Velká Ledhuje vlastníkem pozemku. Termín: březen 2009.
5) v zaříznutí nové komunikace do terénu, její zpevnění a
ve spodní části osazení obrubníkem, vše na náklady města.
Termín: 2010
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku
malého
rozsahu
"zpracování
projektové
dokumentace pro SP na akci Víceúčelové hřiště Police nad
Metují v Malé Ledhuji.
Kritéria:
Výše nabídkové ceny - váha 100 %.
Obeslané firmy: Ing. Lukáš Polej - Hronov
JOSTA s.r.o. Ing. Radislav Tér - Náchod
ATELIER TSUNAMI s.r.o. - Ing. arch Aleš
Krtička - Náchod
Výběrová komise:
Zdeněk Kadidlo - místostarosta města;
Petr Rutar - TJ Spartak Police nad Metují
Petr Jansa - ZŠ Police nad Metují; ing. Scholz Pavel investiční technik; Jiří Škop - OV
Náhradníci: ing. Pavel Pohner - tajemník města, Rita
Pohlová - vedoucí odboru výstavby.
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "oddělení dešťových vod ze
stokové sítě Police nad Metují - Pod Klůčkem"
Kritéria:
1. nabídková cena
váha 100%
Obeslané firmy: František
Svoboda
stavebně
mechanizační firma, Meziměstí
HELLER - Náchod
MOVIS - Hronov
Klíma - Suchý Důl
STAFIDO - Zdeněk Dostál Police nad
Metují
Výběrová komise: Zdeněk Kadidlo, místostarosta města;
Michal Mucha, Technické služby Police n.M. s.r.o.. Jiří
Škop, odbor výstavby MěÚ; Pohlová Rita, ved. OV; Ing. Jan
Troutnar, ved. IMŽP
Náhradník:
Ivan Škop – TS s.r.o.
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "dešťová kanalizace - odvedení
dešťových vod z komunikace v Radešově".
Kritéria:
1. nabídková cena
váha 60 %
2. technické řešení
váha 30 %
3. reference
váha 10 %
Obeslané firmy: František Svoboda - stavebně
mechanizační firma, Meziměstí
HELLER - Náchod
MOVIS - Hronov
Klíma - Suchý Důl
STAFIDO - Police nad Metují

Výběrová komise: Zdeněk Kadidlo, místostarosta města;
Michal Mucha, Technické služby Police n.M. s.r.o., Jiří
Škop, referent OV; Jan Krtička, OV Radešov; Ing. Jan
Troutnar, vedoucí IMŽP
Náhradník: Rita Pohlová – vedoucí odboru výstavby MěÚ,
Miloslava Pohlová – předseda OV Radešov
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Uvedení kleneb obřadní síně v
objektu radnice č.p. 98, Police nad Metují do původního
stavu".
Kritéria:
1. nabídková cena
váha 100 %
Obeslané firmy: STAFIDO - Zdeněk Dostál Police n/Met.
Broumovské stavební sdružení - Broumov
HVALL Voborník - Hronov
Výběrová komise: Zdeněk Kadidlo, místostarosta města;
Michal Mucha, Technické služby Police n.M. s.r.o. Jiří Škop,
referent OV; Petr Rutar, správce MěÚ; Ing. Scholz Pavel,
investiční technik
Náhradník: Ing. Troutnar Jan
RM schvaluje jako vítěze výběrového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "PD propojovací chodník ze
sídliště na Komenského náměstí v Polici nad Metují", Ing.
Janu Podstatovou, Suchý Důl, za nabídkovou cenu 35.000,Kč bez DPH. Bude hrazeno jako součást schváleného
rozpočtu.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu: "Zpracování energetického auditu
dle zákona 406/2000 Sb. a projektové dokumentace na
objekt mateřské školky v Polici nad Metují" firmu VK
investing s.r.o. Jaroměř za nabídkovou cenu 38.000,- Kč
bez DPH. Bude hrazeno jako součást schváleného rozpočtu.
RM bere na vědomí Roční výkaz o knihovně za rok 2008.
RM ukládá sportovní komisi předložit konkrétní návrh na
rozdělení příspěvku (100 tis. Kč) určeného ZM schválenými
„Zásadami financování sportu v Polici nad Metují“ pro práci
s mládeží. Termín 17.4.2009.
Ing. P. Pohner, tajemník

Rozpis lékařů stomatologické
služby duben - květen 2009
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
11.4.

Lékař
MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí

Tel. č.
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

18.4. – 19.4.
25.4. – 26.4.
1.5.
2.5.
3.5.

MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.

491 581 394

MUDr. Ladislav Růžička,
Masarykova 30, Broumov

491 521 839

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

491 543 844

MUDr. Lukáš Neoral ml.
17. listopadu 291 Police n. M.
MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.

602 333 427
491 541 654
491 543 398

8.5.

MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

491 582 381

9.5.

MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov

491 547 139

MUDr. Ladislav Růžička ml.,
Masarykova 30, Broumov

603 479 132

10.5.

Zprávy zdravotně–sociální komise
Naše komise se v letošním roce sešla již třikrát, naposledy
na „apríla“ ve středu 1.4.
Dne 18.3. se ve velkém sále Pellyho domů uskutečnilo
setkání členů Senior klubu Ostaš, kde vedle vystoupení
významných hostů proběhla besídka o nejčastějších očních
chorobách pozdního věku. Chci touto cestou poděkovat
předsedkyni výboru Senior klubu Ostaš paní Heleně
Pivoňkové za skvělou a důstojnou organizaci a všem
přítomným za velmi příjemnou a vstřícnou atmosféru.
Jelikož se akce setkala s pozitivní reakcí, členové naší
komise se rozhodli uspořádat besídku na téma
„Zdravotnictví na Náchodsku“ i pro širokou veřejnost.
Všichni jste zváni do velkého sálu Pellyho domů v pondělí
11.5.2009 v 17.30hodin. Našimi hosty budou ředitel
náchodské nemocnice MUDr. Miroslav Švábl a zástupce
očního sanatoria VISUS s.r.o. MUDr. Antonín Pitaš.
Tak jako v minulých letech i letos se v rámci boje proti
rakovině 13.5. koná Květinový den. Naše komise pomáhá
s organizačním zajištěním této důležité akce tento rok
zaměřené na kolorektální karcinom. Prostředky ze sbírky
budou využity na programy nádorové prevence a zlepšení
kvality života onkologických pacientů.
V minulém čísle Polického měsíčníku jsme vás
informovali o proběhlém dotazníkovém šetření Komunitního
plánování sociálních služeb na Policku. S jeho výsledky se
můžete seznámit na webových stránkách našeho města a
sice v rubrice aktualit a nebo v rubrice Polická radnice →
Komunitní plánování → Aktuality KP → Výsledky
dotazníkového řízení. Zástupci z Police nad Metují a
okolních obcí se na jednání 1.4. dohodli, že se na základě
výsledků bude nejdříve věnovat problematice seniorů a
postupně přejdeme na řešení ostatních cílových skupin.
Dále chceme reagovat na některé připomínky a dotazy
respondentů, nyní uvádím jen některé z nich:
• Někteří spoluobčané si přejí pomoc, služby v domácnosti
a to včetně řemeslnických, nákupní službu pro imobilní
občany.
Odpověď: V Polici nad Metují, Pěkově, Radešově a
Hlavňově funguje pečovatelská služba, kde si občané
mohou tyto služby objednat. V ostatních obcích je
nutné tuto situaci řešit spoluúčastí obcí na rozpočtu
stávající pečovatelské služby nebo využívat příspěvků
na péči (zaplatit sousedovi nebo formou vhodného
přivýdělku např. maminek na mateřské dovolené)
• Lidé pobírající podporu by mohli dostat nabídku práce
např. na odklízení sněhu před domy, kde bydlí senioři či
zdravotně postižení občané.
Odpověď: Možnost využití nezaměstnaných pro výkon
veřejných prací má několik úskalí, a to jak finančních
tak organizačních. Městu vznikají náklady na
vybavení těchto osob ochrannými pomůckami, na
uhrazení povinného pojištění a na mzdu osoby, která
jim bude práci zadávat a na provedení dohlížet. Při
tom pracovní morálka některých z nich je taková, že
není zcela jisté, že ve stanovený čas do práce
nastoupí a pro ně připravenou práci odvedou. Proto
Technické služby i některé okolní obce zaměstnávají
jen takové nezaměstnané, z kterými mají dobré
zkušenosti.
• Přítomnost poraden pro rizikové děti, logopedie, cvičení
pro těhotné (zejména prvorodičky).
Odpověď: Mají-li rodiče zájem o logopedii, mohou se
kdykoliv obrátit na učitelky jak na ZŠ, tak v MŠ, které
vám tuto péči již zajistí. Pokud si budete chtít zajistit
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logopedickou péči sami, můžete se obrátit na
odborníky ve Speciálním pedagogickém centru
v Náchodě na tel. čísle 491 420 946 nebo se přímo
spojit s klinickými logopedkami – Mgr. Irenou
Klimkovou - 491 421 890, nebo Mgr. Alenou
Hodanovou – Peprnou – 776 638 874.
Kontrolní logopedickou péči v předškolních zařízeních
pravidelně zajišťuje Mgr. Iveta Nemešová. Děti
z některých MŠ dojíždějí ke klinické logopedce Mgr.
Kejdanové do Náchoda. Reedukační péči zajišťují
v MŠ v Polici nad Metují paní Cvikýřová, na ZŠ paní E.
Řeháková. Cvičení pro těhotné ženy zajišťuje místní
mateřské centrum MaMiNa.
• Zdokonalení služeb a technického vybavení v DD, DPS,
rozšíření jejich prostor.
Odpověď: V minulém roce byla na základě vyhlášky
50/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, nabídka pečovatelské
služby rozšířena. Nad rámec této vyhlášky nelze jít.
Kapacity DD se v současné době rozšiřují, DPS má 36
bytů. Do ostatních obcí nelze z kapacitních a
finančních důvodů pečovatelské služby rozšířit,
protože chybí spoluúčast obcí, díky které by se mohla
zaplatit nová pečovatelka, zakoupit automobil.
V příštím čísle se budeme zabývat dalšími náměty a
připomínkami respondentů.
Za ZS komisi – Bc. Monika Trnovská

křídovém papíru. Je to dnes již dílo monumentální a ve
světě nemající obdoby.
Pro návštěvníky Pellyho domů jsme připravili malou
ukázku z Atlasu kaktusů ve vitrínách na chodbě před
knihovnou. Každý list atlasu obsahuje fotografii daného
pichláčka (pro laika s těžko vyslovitelným názvem) a
následně jeho popis. Na fotografiích jsou většinou kvetoucí
kaktusy. Při jejich prohlížení se už přestáváme divit jejich
obdivovatelům. Pichláči jsou nádherní.
Atlasy si můžete půjčit v půjčovně naší knihovny.

Poezie – slovo těžko uchopitelné.
Přesto jsme se o to pokusili a pozvali autory poezie
z našeho okolí. Výsledkem setkání je chystaná Černá
hodinka. A že je mezi autory i režisér (pan Milan Vítek),
dostává už připravovaný večer svou podobu. Verše doplní
hrou na kytary pan učitel Ševců. Zda přivede i žáčky, je jen
na něm. Mezi verše přiletí i motýly, i když jen na
fotografiích. A k představě básníka a veršů patří i víno.
Také se snažíme ho zajistit. Přijďte se na výsledek podívat.

Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka
Ochutnávka
veršů

 KNIHOVNA
Z knihovní nabídky pro každého něco:

večer poezie
místních autorů

Autorský přednes veršů doplní promítání
fotografií motýlů a hudba v podání
zástupců naší ZUŠ.
Přijďte se potěšit ve společnosti spřízněných
duší a při skleničce vína.
Pellyho domy - knihovna
v úterý 21. dubna 2009 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Kniha mého srdce

Zvolte si svou nejmilovanější knihu!

Hlasovat můžete od 4. do 19. dubna 2009
prostřednictvím hlasovacího kuponu, který najdete
v knihovně,
nebo
na
internetových
stránkách
www.knihasrdce.cz, kde najdete i další informace.
Vyplněný kupon odevzdejte v naší knihovně nebo ho pošlete
na adresu: Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Prah 4, heslo:
„Kniha mého srdce“.

Chlupatý kaktus mám tak rád…
Jsou zahradníci či spíše zahrádkáři, kteří mají pichlavé
rostlinky rádi a dokonce se kvůli své zálibě shromažďují do
specializovaných organizací ČZS. 11. listopadu 2008 dorazila
do knihovny nabídka Spolku pěstitelů kaktusů v Chrudimi.
Již řadu let vydávají Atlas kaktusů. Nabídli knihovnám
nadbytečná čísla za cenu balného a poštovného. Objednali
jsme a čekali. Po novém roce dorazilo 18 ročníků Atlasu
kaktusů od roku 1991 do roku 2008. Každé číslo (= 1 ročník)
obsahuje 40 popsaných druhů s barevnou fotografií na
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Novinky na webových stránkách
Omlouváme se za současný neaktuální stav našich
webových stránek. Chystáme jejich vylepšení a převedení
do redakčního systému, který umožní jejich větší
aktuálnost.
I v současnosti na nich najdete něco aktuálního, a to
připojení k on-line katalogu, ve kterém můžete vyhledávat
knihy z naší knihovny, rezervovat si je. A zároveň ve vašem
čtenářském kontu můžete sledovat přehled vašich
výpůjček, rezervací atd.
Také zde najdete přehled novinek, které byly zapsány
do fondu knihovny. Zapisujeme všechny dokumenty – knihy,
jednotlivá čísla časopisů a také brožury, tj. tiskoviny, které
nemají trvalý charakter. Mezi ně jsme také zapsaly velký
dar sešitů dámského čtení, např. Harlequiny, sešity
S knížecí korunkou, Dr. Norden atd. Tyto sešity opravdu
nepatří k vrcholům literatury, přesto mohou přinést
příjemné chvilky odpočinku.
Mezi novinkami knih i brožur najdete také dary získané
do regionální literatury, jejíž poslední část nyní zpětně
ukládáme do počítače. Tato literatura je dostupná
v regionálním oddělení knihovny a slouží ke studiu.

Noc s Andersenem
Opět je tady – kouzelná noc, ve které vládnou knihy a
všechna tajemství v nich.
Letošní noc probíhá těsně po uzávěrce dubnového
měsíčníku z pátku na sobotu v knihovně. Díky šikovnosti
pana tajemníka máte možnost uvidět nás během této noci
(tedy alespoň první fotky ze zahájení). „Přijde“ mezi nás
pan Ondřej Sekora se svými kamarády Ferdou Mravencem a
Broukem Pytlíkem a ti sebou vezmou celé mraveniště.
Opravdu přijdou pánové Zdeněk Vancl a Jaroslav Seifert,
aby nám sdělili novinky z hmyzí říše. A my si pak ten hmyzí
život vyzkoušíme.

Za knihovnu Věra Plachtová

KINO

KOLÁROVO DIVADLO
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

Úterý 21.4.2009 v 17 hodin

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
Malý hrdina s velkým srdcem

„Filmová
verze
Příběhu
o
Zoufálkovi je pastvou pro oči i pro
duši.“ Když tahle mluví o adaptaci
jedné z nejoblíbenějších dětských
knížek současnosti sama autorka
předlohy, hodně to znamená. Kate
DiCamillo, která svým dobrodružným
příběhem
o
malém
myšákovi,
toužícím
konat
velké
skutky,
způsobila
celosvětový
literární
poprask, pevně věří, že stejný zájem
vyvolá
i
filmové
zpracování.
Příběh o Zoufálkovi je tak trochu jiný animáč. Vizuálně se
od svých lehce umělohmotně působících kolegů liší
stylizací, která připomíná obrazy slavných vlámských
malířů. Jinudy se vydává k divákovi i příběh. Nespoléhá na
popkulturní odkazy a samoúčelné vtípky, ale vší silou se
upíná k samotnému vyprávění a jeho postavám. Ocitáme se
v kouzelném království, které se chystá na každoroční
polévkovou slavnost. Dlouhá řada velmi nešťastných náhod
ale způsobí tragédii, která králi zlomí srdce, princezně
Hrášce přivodí těžké osamění a jejich poddané připraví o
polévku. Do odvolání. Když už se zdá, že krize nemůže být
krizovatější, narodí se Zoufálek. Malý myšák s velkýma
ušima, který se zcela vymyká myšímu společenství, protože
– nebojí se koček a pastí, knížky nežere, ale čte, sní o tom,
že se stane rytířem, a navíc mluví s lidmi, tedy s
princeznou. Za všechny tyto hříchy proti myšímu soužití
musí být po zásluze potrestán, a tak je uvržen do temnoty,
aby z ní vyjel jako rytíř v blyštivé zbroji a v nouzi nejvyšší
zachránil život princezny a osud celého království. Tedy
pokud mu na to bude jeho odvaha stačit.
Režie: Sam Fell, Robert Stevenhagen
Hrají: v českém znění: Marek Holý, Lucie Vondráčková,
Naďa Konvalinková, Jan Šťastný, Miroslav Táborský
Přístupnost: přístupný
Dobrodružný film USA 2008 (94 min).
Vstupné: 40 Kč

Úterý 5.5.2009 v 17 hodin

NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA
NAROZENINY?
Celovečerní animovaná
pohádka Jiřího Bárty,
nejen pro děti.
Příběh
ze
staré
zaprášené půdy, kde mají
domov odložené hračky,
které se tu zabydlely ve
starém kufru. Těší se na
své každodenní rituály,
hry a radosti, chodí do práce, slaví narozeniny... prostě si
užívají pohodu a harmonii domova. Až do chvíle, kdy vládce
temné Říše Zla zatouží po jejich kamarádce – laskavé
panence Pomněnce... Dobrodružná výprava na její
záchranu plna napínavých situací a nebezpečných
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okamžiků, ale i komických prvků a humorných zápletek
právě začíná ...
Režie: Jiří BARTA
Hrají: Panenka Pomněnka (Lucie PERNETOVÁ), medvídek
Mucha (Boris HYBNER), skřítek Šubrt (Ivan TROJAN), rytíř
Krasoň (Vladimír JAVORSKÝ), myška Sklodowská (Bára
HRZÁNOVÁ), Růženka (Naďa KONVALINKOVÁ), kocour Baron
(Petr NÁROŽNÝ), dr. Skarab (Miroslav TÁBORSKÝ), Opice
(Hoa Hguyen KHAC) a Hlava – vládce Říše Zla (Jiří LÁBUS)
Přístupnost: Přístupný.
Animovaná pohádka Česká republika / Slovensko / Japonsko
2009 (74 min).
Vstupné: 40 Kč
Úterý 19.5.2009 v 19 hodin

EL PASO

***
Úterý 26.5.2009 v 19 hodin

POCHYBY

***
Úterý 2.6.2009 v 17 hodin

BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
***
Úterý 9.6.2009 v 19 hodin

Neděle 26. 4. 2009 v 17 hod

NORMAL

O ŠEVCI ONDROVI A KOMTESCE
JULINCE

***
Úterý 23.6.2009 v 19 hodin

MILIONÁŘ Z CHATRČE
***
Úterý 8.9.2009 v 17 hodin

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE POUZE
V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

DIVADLO

KOLÁROVO DIVADLO
Středa 22. 4. 2009 v 9 a 10.30 hod

O CHYTRÉ PRINCEZNĚ

DAP – Divadelní agentura Praha
Vstupné: 30,- Kč
Jiřík: Lukáš Král /
Gustav Hašek
Král: Zdeněk Košata /
Petr Takáč
Dvorní dáma: Milada
Bednářová
Čert: Radek Valenta /
Ivan Čermák
Režie: Miroslav
Pokorný
Po řadě moderních pohádkových titulů jsme tentokrát
sáhli po klasice. Příběh princezny, které se podaří přelstít
čerta, znají děti tak, jak jim ho kdysi odvyprávěla naše
nejmilejší pohádkářka Božena Němcová. S vtipem a
půvabem sobě vlastním zdůraznila ženskou chytrost,
rozhodnost a vůli, s níž žena dokáže odstranit i nejhorší
nástrahy, hrozící zničit její lásku. A tak pohádka O CHYTRÉ
PRINCEZNĚ patří k nejtřpytivějším skvostům v české
pohádkové pokladnici.
Autorčino vyprávění inspirovalo Jiřího Žáka. Zúročil
svoje dlouholeté zkušenosti herce, režiséra i autora a pod
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stejnojmenným názvem oblékl CHYTROU PRINCEZNU do
soudobého divadelního kabátu. Původního děje se přidržuje
jen volně, ale zato zachovává poslání pohádky: spojí-li se
srdce s rozumem, není žádná překážka nepřekonatelná.
Hlavní hrdinka Lenka je v jeho pojetí veselá a energická
správná holka daleko spíše než vznešená princezna,
normální kluk je i její po uši zamilovaný Jiřík. Čerta
představuje autor jako sebejistého pána, přesvědčeného o
své převaze nad lidmi a v závěru směšně zaskočeného
Lenčiným důvtipem. Humorné prvky vnášejí do hry postavy
dobráckého tatíčka krále a dvorní dámy, úzkostlivě ale
marně střežící důstojnost královského domu.
V souladu se záměrem přiblížit klasickou pohádku
vnímání současných dětských diváků zvolil Jiří Žák žánr
oblíbeného muzikálu. Hudba Pavla a Štěpána Eliášových
tvoří významnou složku představení. Písničky, jak tomu ve
správném muzikálu má být nejsou jenom doplňkem ale
posouvají děj kupředu a dialogy tak plynule přecházejí
z mluveného do zpěvu a naopak. Proto, ale i pro zvýraznění
hravosti příběhu použil autor veršovaný text i pro mluvené
dialogy. Režisér Miroslav Pokorný pojal představení jako tak
zvané “divadlo na divadle”. Pohádku přijede sehrát
kočovná rodinná divadelní společnost, což skýtá možnost
dalších humorných situací, nadsázky a laskavého nadhledu.

Pohádku Zdeňka Kozáka uvede divadelní soubor J.K.Tyl
Meziměstí
Režie: Pavel Novák. Hudba: Jan Holek
Hrají: Komteska Julinka Nikola Rejlová/Iva
Hofmanová, Ondra Verpánek Pavel Novák, Luciper - Petr
Hlavatý, Šuspajtl - Aleš
Kučera, Pohádková babička Jitka Zelená/Dana Viková,
Vdova Verpánková - Irena
Kozáková, Luciperova bába Dáša Justová, Kníže Józa Zdeněk Šimek, Žán - Zdeněk
Mach
A o čem to je? Starý kníže
má velké problémy se svou rozmarnou dceruškou Julinkou.
Ta odmítá jednoho ženicha za druhým a nejraději by stále
jen tancovala. Dokonce si dala podmínku, že si vezme jen
toho, kdo jí ušije boty, které se nikdy neprotancují. Tuto
podmínku však nečekaně splní samotné peklo, aby oženilo
svého vládce Lucipera. Julinka se tedy nedobrovolně
dostává mezi čerty…
Vstupné: 70,- / 60,- / 50,- Kč (děti sleva 50%)

Připravujeme na KVĚTEN
Pátek 22. 5. 2009 v 19 hod

DON QUIJOTE DE LA ANCHA
Představení, které prodlužuje život
Divadlo Klauniky Brno
Didaktická klaunikyáda na motivy románu Miguela
Cervantese Saavedry uchopená dle vzoru velkého českého
emigranta Jana Ámose Komenského
v hlavní roli přední světový chůdoherec Lenoire Montain
Účinkují: Monika Mušková-Rajská, Monika Flajšingrová,
Josefína Hušeková, Zdeněk Korčian, Zdeněk Zdenek
Mazáč a další

Režijní vedení: Boleslav Polívka
Vstupné: 80,- / 70,- / 60,- Kč
Svéráznému zpracování osudů Dona Quijota a věrného
služebníka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka, fantazie
ani mystifikace. Po formální stránce zvolil režijní poradce
představení, autor, mim, básník těla i duše Boleslav
Polívka cestu didaktické klaunikyády.
S vědomím toho, že společnost je
poznamenaná
dekadencí a nedostatkem ideálů a opravdových vzorů,
předstupují před diváky 2,38 m vysoký profesor španělského
jazyka a literatury a 120ti kilogramová Ancha pracující
jako vychovatelka na kominickém internátě ve Šlapanicích,
v kostýmech Dona Quijota a Sancho Panzy. Se skupinou
španělštinářů se ujímají
nelehkého úkolu: - co
nejlépe
ztvárnit
příběh
důmyslného rytíře Dona
Quijota.
Osou představení je
vzájemné prolínání několika
významových
rovin.
Řazením scén, počínaje
bojem s větrnými mlýny až
do Quijotova zmoudření je
vytvářen
příběh
Dona
Quijota, kterým neustále
prostupují osudy profesora
a vychovatelky, odrážející
jejich slabosti i velikost,
pošetilost i odcizení.
Střetáváním těchto dvou rovin vzniká řada humorných
situací, jež jsou odrazovým můstkem pro vytváření nového
vztahu mezi profesorem (hrajícím Dona Quijota),
vychovatelkou Anchou (představující Sanchu) a dalšími
postavami děje (princezna Dulcinea, pasováček, atd.).
Jakoby celá inscenace vznikala momentálně před zraky a za
aktivní spolupráce diváků.
Názornost, atraktivnost, spontánnost, lidový humor a
především přirozená hravost. Forma, která je v představení
Don Quijote de la Ancha Divadla Klauniky užita, je vlastně
hra na hru v tom nejdivadelnějším slova smyslu. Výsledkem
toho je pocit radosti z odkrývání a sdílení vzájemného
vztahu mezi hercem a divákem, radost ze společné účasti
na tvorbě okamžiku, která je umocněna prožitkem
hybatelské síly ušlechtilého donkichotství.
Dr. Jan Skutil

Jaroslav Cita

Z činnosti infocentra:
ZMĚNA OTVÍRACÍ
DOBY
OD 1.5.2009!
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
POLICE NAD METUJÍ

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Otevírací doba:
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 12:00

Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e-mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501
*****

Otvírací doba IC v Pellyho domech
o květnových svátcích:
1. a 2. 5. 2009
8. a 9. 5. 2009

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
Radka Vlachová

Pellyho domy >>>>>>>
Město Police nad Metují zve
širokou veřejnost na

Hovory s radnicí
na téma

JAK SE U NÁS ŽIJE MLADÝM
15. dubna 2009 od 17 hodin
na sále Pellyho domů
v Polici nad Metují
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Sál Pellyho domů – prodejní výstava
19. - 30. 4 2009

Emma SRNCOVÁ
Vernisáž výstavy - za hudebního doprovodu Luboše
Pospíšila: sobota 18. 4. v 17,00 hod
Výstava otevřena denně, vč. víkendů:
10,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hod
Vstupné: děti a studenti 10,- Kč. Ostatní 20,- Kč.

Na první sólovou desku si musel Pospíšil z dobových důvodů
počkat až do roku 1983, uzrála ale jako nejlepší víno.
LP „Tenhle vítr jsem měl rád“ se ve své době stalo bombou.
Pospíšilův charakteristický rejstřík v kombinaci s poetickými
texty básníka Pavla Šruta přinášel zcela unikátní styl, zpěvák se
rázem postavil po bok interpretů typu Vladimíra Mišíka. S novou
kapelou 5P, mezi jejímiž členy nechyběl Bohumil Zatloukal (exJasná páka), David Koller nebo Michal Pavlík (dnes Čechomor),
vyprodával v letech 1982-88 sály po celé republice. Dvě další
řadová alba pokračovala v tradici úspěšného debutu, na sklonku
osmdesátých let Pospíšil a Koller podpořili Radima Hladíka v na
čas obnoveném Blue Effectu.
Po roce 1990 Luboš Pospíšil vydal několik dalších řadových
alb, nejprve s členy Hudby Praha, později s kutnohorskými
muzikanty (Martin Vajgl, Pavel J. Ryba) pod značkami Biograf a
LPG.
Čas na změnu nastal v létě 2007, kdy se Pospíšil a jeho věrný
souputník Bohumil Zatloukal obklopili o dvě až tři generace
mladšími muzikanty a připravili materiál pro novou desku
Příznaky lásky. Vyšla v únoru 2008, na jaře ji pak podpořilo
kapelní turné pod obnovenou značku 5P Luboše Pospíšila.
Jana Rutarová

Další akce
Sobota 2. 5. 2009, Masarykovo náměstí
8 - 10 hod

Sraz historických vozidel

Emma Srncová o sobě…

„Od mládí jsem nemalovala, neměla jsem ani jedničku z
kreslení. Horko těžko jsem dodělala gymnázium, kde mě
při tělocviku vybrali do školy manekýnek, a toto povolání
jsem dělala do roku 1960, kdy jsem na československé
výstavě v Kyjevě (Ukrajina - SSSR) dostala nabídku stát se
herečkou v Černém divadle Jiřího Srnce a v tomto divadle
jsem zůstala 20 let. Se mnou do souboru nastoupili samí
výtvarníci a já jsem pod jejich vlivem začala taky malovat.
Malovala jsem jen pro své potěšení, později jsem začala
spolupracovat na divadelních výpravách a po rozvodu v
roce 1980 jsem už měla malování jako svou profesi.
Vystavovala jsem na mnoha místech ve světě, ale nyní mne
už nebaví někam cestovat, a tak vystavuji výhradně po
vlastech českých. Můj koníček je vlastně moje práce. Když
k tomu přidám svá vnoučata, děti, muže Pavla, jezevčicí
Káču, tak moc času nezbývá. Snad jen že se dobíjím v lese
a v lukách a optimismus se snažím čerpat z románů a filmů
s dobrým koncem.“
(převzato z www.srncova.cz/emma)

Sobota 18. 4. 2009 od 19 hod,
sál Pellyho domů

KONCERT: LUBOŠ POSPÍŠIL
Vstupné: Kč 50,„Se svým naléhavým přednesem
nemá
u
nás
mezi
zpěváky
konkurenci,“ napsal v recenzi na
Pospíšilovo best of album publicista
Leoš Kofroň.
Luboš Pospíšil zahájil svou
hudební pouť v roce 1969 v řadách
populárního C&K Vocalu a brzy se
stal jeho nejoblíbenějším členem.
Zásadně se podílel např. na
průlomovém cd Generace, zejména
v druhé půlce sedmé dekády se ale
stále častěji prosazoval s písněmi,
které z tvorby mateřského souboru
vybočovaly, a paralelně jezdil po tuzemských sálech sám s kytarou.
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Připravujeme na KVĚTEN
Úterý 5.5.2009 v 19 hod, sál Pellyho domů

ČÍNA - putování za hlínou

O své zážitky z putování po pravlasti keramiky - Číně se podělí lektoři keramiky Helena Sauerová a Petr Toms.
Vyprávění o životě obyčejných Číňanů, o současném
stavu keramické výroby a o krásách Číny bude doplněno
promítáním, výstavou dovezených ukázek historické i
současné keramiky a předmětů z běžného života obyvatel.
Po přednášce bude možnost zakoupit hrnčířské výrobky
obou lektorů.

Vstupné: 40 Kč, děti 20 Kč

Sál Pellyho domů Police n. Metují
15. - 24. 5. 2009

OLBRAM ZOUBEK
Prodejní výstava
Vernisáž: čtvrtek 14. 5. 2009 v 17,00 hod
Výstava otevřena denně, vč. víkendů: 10 - 12 a 13 - 17 h
Vstupné: děti a studenti 10,- Kč. Ostatní 20,- Kč.

Sobota 23. 5. 2009

TOULAVÝ AUTOBUS
Sobota 30. 5. 2009

Cyklistický závod MTB Stěny
56 km po mezinárodní cyklotrase Stěny, start a cíl: polické
náměstí. Bližší informace budou zveřejněny v příštím
měsíčníku, na plakátech a www.policko.cz
Akce se uskuteční v rámci projektu "Objevte Policko a Góry
Stolowe".

Kulturní přehled DUBEN – SRPEN 2009
Opět vydáváme kulturní přehled, v němž získáte
informace o připravovaných akcích: kině, výstavách,
koncertech, letním promítání atd. Přehled je zdarma k
dispozici v infocentru, knihovně a na dalších místech ve
městě, v elektronické podobě na www.policko.cz. Získáte v
něm bližší informace o termínech, předprodeji, vstupném.
Změna programu vyhrazena!!
V průběhu následujících měsíců se mohou samozřejmě
konat i další akce, které nejsou v přehledu uvedeny (nejsou
např. pevně domluveny termíny nebo podmínky spolupráce
apod.) - sledujte proto další čísla Polického měsíčníku,
plakáty a webové stránky www.policko.cz.

Projekt
„Objevte Policko a Góry Stolowe“
V podzimních měsících jsme informovaly, že město
Police nad Metují získalo grant z Operačního programu
příhraniční spolupráce ČR – PR z Fondu mikroprojektů v
Euroregionu Glacensis na projekt „Objevte Policko a Góry
Stolowe“, který se týká spolupráce s Gminou Radków.
Na podzim byl projekt zahájen první společnou akcí pod
názvem MTB STĚNY- cyklozávody na určené trase (okruhy) a
turistickým přejezdem po cyklotrase Stěny: Radków - Police
n. M. – Radków. MTB Stěny se uskuteční opět (30. 5.),
tentokrát se startem a cílem na polickém náměstí.
Závodníci získají drobné občerstvení a upomínkové
předměty.
V rámci projektu byly vytištěny pohlednice s kapesním
kalendářem na rok 2009, v realizaci je v současné době
propagační leták a výroba drobných propagačních
předmětů. Do zahájení turistické sezóny bude ještě
zhotoven překlad webových stránek www.policko.cz do
polského,
anglického
a
německého
jazyka.
V rámci projektu byl zakoupen nepromokavý stan 3 x 3
metry pro účely závodů a dalších společných akcí.

Trasy jsou voleny tak, aby byly určeny pro širokou
veřejnost a vyhověly aktivnímu využití volného času
v přírodě a poznávání atraktivních míst Kladského pomezí.
Hlavním cílem připravovaného materiálu je propagace
turistické oblasti Kladské pomezí a tím i zvýšení povědomí o
turistické
nabídce
v česko-polském
příhraničí.
Skládačka bude k dispozici od července 2009.
Tiskovina
vzniká
v rámci
projektu,
který
je
spolufinancován prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Turistické
noviny "Léto v
Kladském
pomezí"
Branka, o.p.s. uspěla také
s žádostí na projekt týkající
se podpory marketingových
aktivit v oblasti cestovního
ruchu - 1. dubna 2009 vyšly
regionální turistické noviny
„Léto v Kladském pomezí“.
Na šestnácti stranách
jsou uvedeny zajímavé články, informace o cyklobusech,
kontakty na muzea, památky, sportoviště, apod., výběr
kulturních, sportovních aj. akcí.
Noviny budou k dispozici v informačních centrech
Kladského pomezí a u některých ubytovatelů.
Noviny
vznikly
v rámci
projektu,
který
je
spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.

Zveme všechny příznivce
MATEŘSKÉ ŠKOLY V POLICI NAD METUJÍ
- bývalé zaměstnance i širokou veřejnost

18.4. 2009

na

Helena Ištoková a Jana Rutarová

48 výletů za poznáním
Kladského pomezí
Svaz cestovního ruchu Branka, o.
p. s. připravuje na nadcházející
turistickou sezónu vydání nového
propagačního
materiálu,
který
nabídne celkem 48 výletů po
vybraných trasách v okolí šesti měst
(Náchod, Nové Město n. M., Teplice
n. M. + Adršpach, Police n. M., Úpice a polská Kudowa
Zdr.).
V každém z uvedených měst začínají okruhy 8 výletů
(z toho většinou 3 pěší, 4 cyklo a 1 autovýlet). Součástí
každého výletu bude jeho popis vč. počtu kilometrů,
informace o zajímavostech v nejbližším okolí a základní
mapka.

Program:

– Zahájení a uvítání hostů – na 2.budově ve třídě Berušek
10.30 hodin – kulturní vystoupení dětí z MŠ
10.45 – 14.00 hodin – volná prohlídka prostor a interiéru školy,
10.00 hodin

školní zahrady

K nahlédnutí bude připravena kronika a alba s fotografiemi.
Přijďte se podívat, jakou proměnou škola prošla za 30 let svého života.
Těšit se na Vás budou všichni současní zaměstnanci mateřské školy.
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Mateřská škola Fučíkova 328
v Polici nad Metují vyhlašuje zápis
dětí do mateřské
na školní rok 2009 - 2010.
Zápis bude probíhat v průběhu měsíce
května, datum ukončení zápisu je
31.5.2009.
Přijímají se děti ve věku 3 - 6 let.
Přihlášky jsou k dispozici v mateřské
škole. Stáhnout si je také můžete na www. stránkách města
Police nad Metují – pod hlavičkou školství.
Osobně můžete mateřskou školu navštívit ve dnech
15.5. od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116
nebo 604 823 926 u p. ředitelky Dany Balákové.
email: mspolice@tiscali.cz
Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky (školský zákon
č.561 /2004 § 34 odst. 4)
2. Trvalý pobyt dítěte v Polici nad Metují
3. V MŠ se vzdělává již starší sourozenec
4. Věk dítěte
Dle školského zákona §34 odst.5 - zvláštní předpis 3a
zákona o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb.§ 50 musí
být dítě přijato jen na základě řádného očkování, které si
nechte potvrdit přímo na přihlášce od své dětské lékařky.
Kolektiv učitelek MŠ

Měsíc březen na Bezděkově
Měsíc březen byl pro nás trochu odpočinkový, ale i tak
jsme nijak nezaháleli.
Většina našich činností byla zaměřena na výrobu
drobností spojených s Velikonocemi. Vyvrcholením bylo
odpolední tvoření s rodiči, které se uskutečnilo ve čtvrtek
19.3. Děti za pomoci rodičů si zde mohly ozdobit vyfouklá
vajíčka, udělat i ozdobit perníčky a vytvořit sluníčko nebo
kuře ze slaného těsta.

Děti v MŠ si vyprávěly o zaměstnáních svých rodičů, a
proto navštívily místní poštu, truhlárnu a autodílnu.
V pátek 20. 3. k nám přijelo divadlo s pěknou pohádkou
Zlatá rybka.
Mimo již zmiňovaných činností nás v tomto měsíci čekal
i velmi těžký úkol, vybrat nejhezčí ušitou panenku. Proč
ušitou?
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Na počátku ledna jsme se na výzvu Českého rozhlasu
přihlásili do projektu "Miss panenka". Ten nám byl
doporučen paní Kristovou, která nám pomohla radou i
praktickou ukázkou, jak má panenka vypadat.
Projekt se nám líbil a velmi nás zaujal. Úkolem bylo ušít
látkovou panenku. A tak děti od ledna pilně vycpávaly,
tvořily vlásky, vymýšlely obličeje i se učily zacházet se
šicím strojem. S něčím jsme jim trochu pomohli my dospělí,
něco zvládaly úplně samy. Výsledky jejich práce předčily
naše očekávání a my máme několik úžasných panenek.
Můžeme říci, že se všechny povedly. Do projektu se zapojily
opravdu všechny děti – ty nejmenší ze školky alespoň radou
při těžkém rozhodování, která z nich je nejhezčí, což byl
úkol nejtěžší.
Tu, kterou malé děti vybraly, jsme odeslali do rádia. Ta
bude reprezentovat naší školu. Další dvě dovezeme do
Hradce Králové osobně v červnu, kdy se bude konat
slavnostní setkání s vyhlášením miss panenky.
Marie Vaisarová

Už tak trochu jarní sportování na
základce
Kalendář sice ještě hlásal
zimní období, ale s termíny
jarního školního sportování
se asi roztrhl pytel. Hned po
zimním lyžařském kurzu
vybojovali naši mladší kluci
vítězství v okrskovém kole
ve florbale. Oporou školního
týmu je v brance vynikající
Dan Hepnar a na place je
týmová hra kluků dirigována
skvělým Kamilem Hofmanem.
Starším klukům se v tomto sportu už tolik nedařilo a po
dlouhých letech jsme tak nepotvrdili pověst polické
nadvlády v tomto sportu. Přeci jen se k silným řečem musí,
kromě umění, přidat i něco té bojovnosti a spolupráce. I
přes nelichotivé čtvrté místo bych zde rád vyzdvihl umění
Honzy Pfeifra a Dana Hofmana, kteří to s tím děravým
míčkem prostě umí.
Začátkem března proběhly na naší škole turnaje ve
stolním tenisu. Jednotlivce vyhrál zaslouženě David Kaněra
před Tomášem Kratochvílem a třetí místo vybojovala
sportovní všeumělkyně Lucka Bernardová. Za týden pak
proběhly čtyřhry, které vyhrála dvojice Kratochvíl - Kašpar
před Bernardovou s Horákovou a třetími Langhamerem
s Pohnerem. Turnaje organizoval stolnětenisový guru naší
školy – kolega Pavel Kozlovský.
Znovu broumovská hala, jenom jiný sport. Na halovou
kopanou tentokrát jeli ti, kteří se fotbalem asi živit

nebudou, ale mají tuto hru rádi. A reprezentovali školu
nasazením a pohodou, kterou jim nezkazilo ani celkové
sedmé místo. I tak poděkování za „dobrou práci“
Čtyři akce v jednom týdnu ... náchodské okresní finále
ve florbalu mladších kluků, kde jediná prohra zastavila
jejich cestu na kraj. Bojovali a byli skvělí, jen to holt
nevyšlo.
Výprava do Orlických hor, kde školní reprezentace
lyžařů běžců velmi slušně zabojovala. K „tradičnímu“
vítězství Šárky Jiráskové se hlavně nejmladší žactvo
probojovalo vysoko ve výsledkové listině. Děkujeme za
spolupráci místní sportovce.
Naše škola pořádala okresní finále florbalu starších
děvčat. Šest týmů hrálo především pro radost - i když i tady
se najde několik opravdových talentů. Vítězný tým
z Nového Města n.M. za sebou nechává Velké Poříčí a na
krásném třetím místě naše holky.
Víkendový turnaj „O pohár ředitele“ zřejmě uzavírá
letošní florbalovou sezonu dětí. Deset týmů bojovalo o
vítězství, které si nakonec zaslouženě odvezli kluci
z Červeného Kostelce. Byli prostě nejlepší.

lesní roh:
Jirmannová Markéta
Němcová Monika
tenor:
Pavel Jan
Sichrovský Josef
tuba:
Kubeček Lukáš
bicí:
Kollert Tomáš
Faifer David

1. místo
1. místo s postupem
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
1. místo

18. března Jičín – dechové dřevěné nástroje
příčná flétna:
Šulcová Klára
2. místo
klarinet:
Pátková Barbora
1. místo
Pátek Matěj
1. místo s postupem
19. března Police n.M. – smyčcové orchestry
Orchestra Piccola ma Giocossa 1. místo s postupem
Archi Piccoli
1. místo s postupem
Ze šestnácti nominací v kraji získat 14 prvních míst,
z toho 6 postupů do celostátního finále, to je skutečně
husarský kousek! Všem za skvělou reprezentaci
blahopřejeme!
Republiková finále proběhnou v dubnu takto:
V Turnově zpěv, ve Vysokém Mýtě dechové nástroje a
v Olomouci orchestry. Všem, kteří nás budou reprezentovat
v celostátním finále, přejeme bezchybné výkony a radost
z muziky!

Připravujeme:

Přes čtyřicet žáků školy se přihlásilo do šestého ročníku
basketbalové soutěže o krále obroučky, která začíná ještě
před velikonočními prázdninami.Bude to jistě opět mazec...
V tělce nás ještě čekají závody ve skoku vysokém a ve
šplhu.
Závěrem bych rád poděkoval všem žákům školy, kteří
svými sportovními výkony, ale i chováním, reprezentují
dobré jméno polické základky.
Sluníčko vysouší venkovní sportoviště a na dveře klepe
atletická sezona - těšíme se.
Za kabinet TV Petr Jansa

Základní umělecká škola informuje…
Máme za sebou krajská kola soutěží!
Měsíc březen byl ve znamení krajských kol soutěží ZUŠ
v oborech, vyhlášených MŠMT v tomto školním roce. Do nich
postoupili nejlepší žáci po lítém souboji v okresních kolech
a my jsme vás o těchto výsledcích informovali v minulém
čísle Polického měsíčníku. Jak si tedy naši reprezentanti
vedli v krajských kolech? Jedním slovem: „Vítězně“!
Pojďme se podívat na podrobnosti:
4. března Hradec Králové – sólový a komorní zpěv
Komorní trio
1. místo s postupem
(Barbora Pátková, Andrea Patrná a Zuzana Rainová)
17. března Jičín – žesťové a bicí nástroje
trubka:
Tomáš Pavel
1. místo
Kollert Jaroslav
1. místo
Sichrovský Chan
1. místo s postupem

22. dubna v 18.30 Kolárovo divadlo
Orchestrální koncert
(Představí se komorní orchestry ZUŠ v Polici n.M.
"Orchestra piccola ma giocosa" a „Archi piccoli" vítězové Královéhradeckého kraje - před odjezdem na
celostátní finále soutěže v Olomouci a také houslisté, kteří
se zúčastní mezinárodní houslové soutěže Kocianovo Ústí.)
28. dubna v 18 hodin Kolárovo divadlo
Koncert maminkám
(Každoroční hudební dárek nejen maminkám k jejich
svátku si připravily děti z pěveckého a dechového oddělení
pod vedením pedagogů Miriam Blažkové, Lenky Němcové a
Josefa Fialy.)
(ZUŠ)

Středoškolská odborná činnost na
SPŠ Hronov
SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení
odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá
zpravidla ve třech kolech (školní, okresní a krajské) formou
soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují.
Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na
celostátní přehlídce a obdobných mezinárodních soutěžích.
Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy a garantované Národním institutem
dětí a mládeže MŠMT je vést talentované žáky k
samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných
problémů v 18 vědních oborech.
Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední
školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z
vyhlášených oborů.
Soutěž začíná zpravidla školním kolem, které je
přehlídkou nejlepších individuálních nebo kolektivních
prací, které žáci osobně obhajují před porotou. Porota po
té doporučí účast nejlepších prací do okresního kola.
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Dne 4. 3. 2009 se konalo školní kolo středoškolské
odborné činnosti (dále jen SOČ) na naší škole. Žáci
obhajovali celkem 6 prací z těchto oborů:
1 Matematika a informatika (Porota doporučila postup
práce do okresního kola)
2 Fyzika (Porota doporučila postup práce do okresního
kola)
6 Zdravotnictví (Porota doporučila postup práce do
okresního kola)
9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
(Porota doporučila práci dopracovat a pokračovat
v obhajobě v příštím školním roce)
10 Elektrotechnika (Porota doporučila postup práce do
okresního kola)
12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie (
Porota doporučila postup práce do okresního kola)
Všem autorům děkujeme za velmi pěkné zpracování a
prezentaci prací. Všem, kteří postupují do okresního kola
přejeme hodně úspěchů

Programování -Model automatické pračky Ondřej Nentvich, žák 3. ročníku oboru elektrotechnika
Mgr. Helena Řehulková, vedoucí SOČ

Polická univerzita volného času
- aneb z lavic polické Alma Mater
Polická univerzita volného času pokračovala v měsíci
únoru a březnu dalšími přednáškami. Na první z nich se
posluchači sešli ve středu 4. února. O úvodní hudební
pozdrav se postarali opět žáci místní ZUŠ, kteří předvedli
své skladby připravené pro letošní hudební soutěže. Jako
první se představil Chan Sichrovský, který na trubku zahrál
skladbu Johanna Nepomuka Hummela a po něm pak
Monika Němcová se skladbou pro lesní roh Richarda
Strausse.
Poté uvedla paní starostka Mgr. Ida Seidlmanová
hlavního hosta odpoledne, pana Jiřího Mládka z Roudnice
nad Labem, který má poměrně nezvyklého koníčka. Zůstal
totiž v jistém smyslu slova klukem a ještě dnes,
v důchodovém věku, si rád hraje s dětskými stavebnicemi. A
on si s nimi nejen hraje, ale tyto stavebnice také sbírá,
zajímá se o jejich historii a i v dnešní těžké konkurenci
počítačů se snaží mezi mládeží tuto krásnou formu ručních
prací, podporujících nejen technickou zdatnost, ale i
fantazii, propagovat. Z velmi zajímavého vyprávění o
historii těchto hraček se tak posluchači dověděli, že jako
první vymyslel, vyrobil a nechal si patentovat již v roce
1888 v Německu, tehdy ještě dřevěnou stavebnici, jakéhosi
předchůdce stavebnice Merkur, Gustav Lilienthal, bratr
známého průkopníka letectví a leteckého konstruktéra Otto
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Lilienthala. Prvním výrobcem kovových stavebnic pak byl
Frank Hornby, který v Liverpoolu vyráběl stavebnice

Meccano. U nás byl průkopníkem v tomto oboru Jaroslav
Vancl, který po první světové válce založil firmu Artesia,
zabývající se výrobou vrtacích souprav a později, v roce
1920 firmu Inventor, která již vyráběla stejnojmennou
kovovou stavebnici, kde se jednotlivé součásti spojovaly
háčky. Později, v roce 1925 firma vyvinula a nechala si
patentovat pod názvem Merkur novou stavebnici, kde
háčkový systém spojování součástek byl nahrazen již
šroubky a matičkami. Dalšími výrobci v Československu byli
např. Ladislav Veselý a jeho společník Herout, kteří
v Roudnici nad Labem vyráběli stavebnice Edison (za
zmínku stojí, že zde byl ve spolupráci se spisovatelem
Jaroslavem Foglarem vyráběn tehdy velmi populární „ježek
v kleci“) nebo bratři Vaškové, kteří v Praze ve třicátých
letech minulého století vyráběli stavebnice Vašek. Všechny
tyto firmy čekal po válce stejný osud – znárodňování a
v horším případě i úplné rušení výroby těchto stavebnic.
Likvidace výroby dětských stavebnic však nebyla jen
záležitost naší republiky. Jak uvedl pan Mládek,
z původních více než 250 výrobců, kteří ve světě v minulém
století takové stavebnice vyráběli, přežilo rok 2000 pouhých
osm (!). A občany Police nad Metují může těšit, že jednou
z těch přeživších stavebnic je právě stavebnice Merkur,
výrobek polické firmy Cross. Exportem, především do
západní Evropy, prezentací svých výrobků na tuzemských i
mezinárodních veletrzích hraček, účastí na světových
výstavách hraček v New Yorku v roce 2001 a v Torontu
v roce 2004 a nakonec i získáním ocenění Hračka roku
v letech 1996 a 1997 tak šíří ve světě dobré jméno firmy,
našeho města a celé republiky. A tak si myslím, že i když
jsme již dětskému věku poněkud odrostli, není vůbec od
věci zajít někdy do místního muzea Merkuru, zavzpomínat
na hezké chvilky, které jsme s touto stavebnicí kdysi jako
děti prožívali a pokochat se vystavenými exponáty, včetně
úžasného „ocelového města“ z dílny pana Mládka.
Další přednáška se konala 25. února. Po hudebním
úvodu, ve kterém posluchačům předvedla své umění žačka
polické ZUŠ Markétka Nádvorníková, která zahrála 1. větu
houslového koncertu Edourda Lalo, představila paní
starostka Mgr. Ida Seidlmanová hosty přednášky paní PhDr.
Olgu Castiellovou – Hostovskou a pana PhDr, Václava Sádla,
ředitele Okresního muzea v Náchodě.
Téma přednášky bylo zaměřeno na spisovatele Egona
Hostovského, hronovského rodáka, jehož sté výročí narození
jsme si připomněli loni. Jako první se ujala slova
spisovatelova dcera paní Hostovská. Ve svém vystoupení se
zabývala převážně dílem Egona Hostovského. Zaujala
především jakousi konfrontací Hostovského románu
Nezvěstný a dvou románů představitelů tzv. socialistického
realismu, totiž románu Občan Brych Jana Očenáška a
románu Bohuslava Březovského Železný strop. Děj všech
těchto románů se odehrává na pozadí únorových událostí
roku 1948, pohled Egona Hostovského je však samozřejmě
v úplném protikladu k pojetí obou zbývajících spisovatelů.
A jak přednášející zdůraznila, její otec zde tyto události
nepopisuje z nějakého ideologického hlediska, ale podle
svých vlastních zkušeností. Z románu Nezvěstný zde zazněly
i krátké ukázky, které ve výtečném podání pana Františka
Pivoňky (Fando, díky) velmi dobře doplnily výklad paní
Hostovské. Po ní pak přiblížil Egona Hostovského, jeho
rodinu a jeho život i dvojnásobnou emigraci PhDr. Sádlo.
Oba přednášející pak poukázali i na to, že tento významný
spisovatel (jeho díla byla přeložena do 15 světových jazyků
a ve své době byl vedle Karla Čapka v zahraničí
nejvydávanějším českým spisovatelem) je i po roce 1989
opomíjen v edičních plánech, v odborné literatuře i
učebnicích literatury a že macešsky se k jeho památce
chová třeba i taková instituce jako je Památník národního
písemnictví. Je opravdu s podivem, jak dokonale se
podařilo komunistickému režimu jméno Egona Hostovského

z paměti lidí vymazat a jeho dílo před nimi utajit. Nezbývá
než doufat, že se v budoucnosti, pokud možno blízké,
dočkáme změny k lepšímu. A na nás je, abychom se snažili
takto „utajené“ dílo Egona Hostovského, opět objevovat a
s ním se seznamovat. Vždy ochotné pracovnice místní
knihovny nám v této snaze jistě rády vyjdou vstříc.
Poděkování jim za to patří již předem.

představila paní starostka Ida Seidlmanová filmového
amatéra ze Dvora Králové, pana Jiřího Beneše. Ten pak
promítl několik ukázek ze svého pokladu, obsahujícího asi
60 soutěžních a 20 komerčních filmů. A bylo opravdu na co
se dívat. Jako první byl promítnut poetický snímek o
krásách národního parku Durmitor v Černé Hoře, jenž byl
natočen již v roce 1987, dále pak snímek Knihovník o
85letém otužilci, který si libuje v zimním koupání
v ledových vodách a snímek Parní muž, o muži, který
propadl kouzlu parních strojů a z jehož dílny pocházejí m.j.
parníky Hradec a Královna Eliška, které brázdí Labe
v Hradci Králové, renovovaný parní nákladní vůz Sentinel
nebo parní automobil vystavovaný na světové výstavě ve
Vancouveru. Zpestřením pak byly ještě další čtyři krátké
snímky ve stylu televizních přestávkových filmů. A tak je
možno říci, že posluchači strávili další zajímavé odpoledne
v rámci Polické univerzity volného času.

Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Ve středu 4. března pokračoval program PUVČ v Pellyho
domech další přednáškou. V hudebním vstupu zazněly dvě
houslové skladby od Josefa Suka a Arcangela Corelliho, ve
kterých předvedla své umění Kateřina Soumarová, žačka
polické ZUŠ. Poté uvedla paní Vlasta Klapalová hlavního
hosta, jímž byla tentokrát socioložka a publicistka PhDr.
Jiřina Šiklová. PhDr. Šiklová vystudovala historii a filozofii
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se
podílela na založení katedry sociologie. Zde se zabývala
především problematikou mládeže a studentského hnutí.
V letech normalizace byla pronásledována a v roce 1981
dokonce vězněna pro podvracení republiky, které spočívalo
v tom, že zprostředkovávala převoz literárních děl režimu
nepohodlných autorů přes hranice. Její podpis je rovněž
pod Chartou 77. Po roce 1989 opět přednáší na FF UK
sociologii a zde je iniciátorkou založení katedry sociální
práce. V roce 1999 je její činnost oceněna medailí Za
zásluhy I. stupně, udělené jí prezidentem Václavem
Havlem. Ve své přednášce a zvláště pak ve svých
odpovědích na dotazy posluchačů prokázala, že sociologie
nemusí být chápána jen jako nezáživná a těžko
pochopitelná věda, ale že existuje i možnost jiného
pohledu na různé problémy současnosti. To ostatně jistě
poznali i ti z posluchačů, kteří si jako „domácí úkol“
přečetli její knihy Deník staré paní a Dopisy vnučce.

V Pellyho domech se posluchači PUVČ setkali opět ve
středu 25. března. Po hudebním úvodu, ve kterém zahrála
Anička Blažková dvě hezké skladby na kontrabas,

STATISTIKA
K 31.3.2009 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4262 obyvatel.

JUBILEA

=========

V březnu 2009 oslavili životní jubilea:
70 let
pan Jan Pfeifer
pan Karel Hubka
75 let
pan Ladislav Bednář
80 let
paní Jitřenka Ulvrová
paní Božena Řeháková
85 let
paní Růžena Benešová
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 = = = = = = = ===
Březnové svatby – takové tři „jarní vlaštovky“:
6.3. Aleš Mrština a Věra Wondrová
6.3. byla ještě jedna svatba, ale pro čtenáře PM
utajená
7.3. Jan Vajsar a Hana Benešová

Svatba v ZUŠ 7.2.2009 Michaela Szturzová a Petr Ševců
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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.

Služba na úřadě v neděli 26. dubna 2009
Nejzazší lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů
je pro cizince (občana EU) 40. den před konáním voleb, tj.
26.duben 2009 do 16,00 hodin.
Aby tedy mohl volič uplatnil své právo volit, resp. podat
žádost v termínu, bude na matrice MěÚ v Polici nad
Metují otevřeno v neděli 26. dubna 2009 od 8 do 16
hodin.
Pokud volič – občan jiného státu EU – o zápis do dodatku
nepožádá, hlasovat do zastupitelstev obcí nemůže.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Skautské okénko
Nedávné počasí nám nedovolilo mnoho výletů, přesto
jsme doma neseděli. Asi největší a zároveň nejzvláštnější
akcí v naší činnosti v poslední době byl velký autobusový
zájezd do Liberce. Hlavním cílem bylo zábavní centrum
Babylon a jeho První zábavně naučné centrum IQ park. Byl
nás plný autobus a výletu jsme věnovali celou sobotu. Starší
skauti měli i možnost se v městské knihovně v Liberci setkat
se skautským spisovatelem Milošem Zapletalem a povídat si
s ním o jeho knížkách.

V dubnu nás čekají dvě velké akce. První z nich jsou
společně strávené Velikonoční prázdniny. Máme zajištěnu
chatu „N“ v Českém ráji. Její okolí nabízí velké možnosti na
výlety i pro další zajímavé činnosti. Mnohé z nich jsou
spojeny právě s toto roční dobou – pletení pomlázek,
výroba píšťalek, cvrnkání kuliček, tlučení špačka a podobné
jarní zábavy.
Druhou velkou akcí je Víkend Sv. Jiří v Machově. Pořádá
jej sice Krajská rada Junáka v Hradci Králové, ale naše
středisko se nemalou měrou podílí na jeho organizaci.
Předpokládaná účast je 180 skautů a skautek z celé ČR.
Dramaturgie programu pro celý víkend vychází ze starých
legend, bájí a pohádek, ve kterých si drak žádá princeznu,
král ji odmítá dát a stateční rytíři svedou s drakem velký
boj. Tak i tady. V pátek k večeru se sjedou účastníci,
přivítá je pan král, který pořádá malou traktaci s kejklíři,
kováři, rytířský kláním a pod. Po té budou následovat různé
zkoušky, soutěže a plnění úkolů v nichž budou účastníci
prokazovat své schopnosti a dovednosti, získávat rytířské
ctnosti. A také poznávat okolí Machova. V neděli dopoledne
pak všichni společně zaútočí na draka a svedou s ním a jeho
dračí gardou lítý boj.
Bohužel se nám sešly dvě velké a velmi zajímavé akce
krátce po sobě, což bude pro děti i rodiče časově i finančně
velmi náročné. Nicméně zážitky z obou akcí, kdy děti mají
možnost zajímavým a aktivním způsobem strávit svůj čas,
budou velmi bohaté a investice se opravdu vyplatí.
Josef Hejnyš

Den řemesel

Na atrakcích IQ parku si potrápili své mozkové závity
všichni. Skládali hlavolamy, ověřovali si platnost fyzikálních
zákonů, sestavovali orgány lidského těla, bavili se u zrcadel
i různých přístrojů a zařízení. Velkou atrakcí byl
samozřejmě i Aquapark a jeho tobogány.
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Občanské sdružení JULINKA připravuje na sobotu
6. června v Polici nad Metují „Den řemesel“. To znamená,
že v prostorách kláštera a jeho okolí budou mít své stánky a
dílny různí řemeslníci, kteří budou předvádět své umění a
mnozí dají příležitost i návštěvníkům vyzkoušet si jejich
práci. K vidění budou přadleny, tkalci, kováři a podkováři,
koláři, tesaři, soustružníci, kameníci, výroba proutěného
zboží, hrnčíři, kovolijci a mnohá další zajímavá, dnes málo
viděná řemesla. Odpoledne zahraje na nádvoří kláštera
hudební skupina Kantoři s dobovou muzikou a v dobových
krojích.
Možná i mezi občany Police a okolí se najdou tací, kdo
by měli co nabídnout a rádi by předvedli své umění
v některém oboru. Takoví mohou získat podrobnější
informace u předsedy sdružení, pana Josefa Hejnyše, na

adrese: josef.hejnys@tiscali.cz, nebo na telefonu 723 465
971.
A všichni ostatní jsou samozřejmě zváni na podívání. I
na občerstvení je pamatováno. Budou bylinkové čaje,
domácí medovina a domácí koláče, trdelníky, selátko a
další podobné, samozřejmě „dobové“, pochutiny.
Josef Hejnyš

Seniorské aktuality >>>
Naše setkání Senior klubu Ostaš 18. března nebylo
v jarním duchu, přestože už za necelé dva dny má jaro
zaťukat. Zatím to tak nevypadá.
Ale jednoho skřivánka jsme si poslechli, byla to
talentovaná žačka Z. Rainová ze zdejší ZUŠ za doprovodu p.
řed. L. Bořka, pí uč. Blažkové a klavíristky pí uč.
Sorokinové. Svým krásným sopránem, jaro do prostor
Pellyho domů přeci jen přilétlo...
A potom už předsedkyně pí H. Pivoňková uvedla další
vzácné hosty. Ředitele Oblastní nemocnice v Náchodě s.r.o.
našeho rodáka, primáře MUDr. Miroslava Švábla, kterého
jsme osobně mnozí poznali, když působil řadu let v
broumovské nemocnici a s ním vedoucí IC nemocnice
Náchod pí Voborníková. Lékař to není povolání, ale poslání.
Je to on, kdo stojí u zrození nového života, kde jsou slzy
štěstí a radosti, u náročných operací, prožívá drama, výhry
i prohry, emoce a je to zase lékař, který by tolik moc
pomohl, bohužel jsme lidé smrtelní a tady, kde už není
pomoci, musí přijmout i tuto cestu, která je prolitá slzami
smutku. My jsme díky jemu a moderní technice prožili
hodinu nesmírně zajímavého, fundovaného vyprávění, byli
slovem i v obraze „pacienty“ a přemístili se do prostor
všech oddělení nemocnice, poznali úžasné, přímo zázračné
unikátní přístroje, seznámili se s řadou špičkových lékařů,
nových metod, ale i o problémech a starostech, jaké život
přináší. Ty se nikomu nevyhýbají a musí se zvládnout.
Zdravotnictví, téma, které slýcháme z médií denně a jsme
mnohdy až znechuceni, ale vezmeme-li to z hlediska té
lepší stránky, ušel se obrovský kus cesty a tak mnohé, co
bylo před léty naprosto neuskutečnitelnou utopií, je dnes
rutinní prací. A toho si musíme vážit. Jen ty finance
chybí...
„Zdraví člověk má tisíce přání, nemocný jenom jedno“

Veliký dík od nás všech a kéž by lékaři ke své
zodpovědné a náročné práci měli větší podporu a hlavně
tolik potřebný klid ke zvládání
denních stresujících
situací...
Bc. Monika Trnovská nás seznámila s problematikou
chorob, je sestřičkou VISUS s.r.o. momentálně na mateřské
dovolené. Její přednáška o glaukomu, zeleném zákalu, o
prevenci předcházení této nemoci zaujalo seniory a jí patří
rovněž poděkování za čas nám věnovaný a bohaté
informace.

A protože Hana Tremčinská nás naladila na výlet do
Liberce, na Ještěd a do ZOO, už se zase máme nač těšit.
Než
vyrazíme,
vezměme
si
k srdci
nabídku
místopředsedkyně Ivany Richterové, přijďme do kina,
potěšme se obrázky pí Emmy Srncové, a povznesme se
hudbou. Koncert ZUŠ už bohužel nestihnete, ale pořád se
něco děje.
My se sejdeme 15. dubna na jaře a věřím, že výbor
Senior klubu Ostaš program určitě zajímavý zajistí, zase
z jiného soudku. Změna je život. Mějte se aprílově.
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.

Filatelistický kroužek informuje>
A je to opět tady!
Umění východních zemí na poštovních známkách!
Začalo to v roce 2003 ukázkou dvou koberců z tvorby
tureckých výrobců, pokračovalo v roce 2007 japonskou
malbou dívky s loutkou, a indickou náboženskou malbou
Šivi. A nyní vychází pokračování výtvarného umění Orientu –
Číny a Indonésie.
Čínské malířství jako samostatná umělecká disciplína
trvá od 6 století našeho letopočtu. V obrazu známky je
uveden jeden z Osmi nesmrtelných, mocný čaroděj Lü Tung
– pin. Tento mandarýn je ozbrojen zázračným plamenným
Modrým mečem. Obraz je proveden kolorovanou tušovou
malbou na hedvábí.

Další známka má námět z Indonésie z ostrova Bali. Je to
mytologický výjev – detail malby hinduistického eposu
Ramájana . Je to příběh o hrdinských činech krále Rámy a
jeho věrné manželky Síty, kteří byli nuceni odejít do
vyhnanství. Síta byla unesena démonem Rávanou na ostrov
Lanku, odkud ji vysvobodil opičí král Hanumán. Zářivý obraz
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malovaný na plátno je doplněn zlatými detaily,
což
přináší celému dílu lesk okázalého přepychu.
Díla jsou v majetku Národní galerie, a Náprstkova
muzea. Autorem grafické úpravy celé emise a všech rytin
je Martin Srb.

činí z Merkura nejhůře pozorovatelnou planetu z celé
Sluneční soustavy.
V roce 2009 nastanou velmi příznivé podmínky pro
pozorování Merkura právě v dubnu. V období mezi 18.
dubnem a 5. květnem bude Merkur večer po západu Slunce
nízko (cca 12°) nad západo – severozápadním obzorem. 26.
dubna zapadá Merkur více než 2 hodiny po západu Slunce.
Pokud nám bude přát počasí, máme šanci spatřit Merkura
na obloze i bez pomoci dalekohledu!
Slavný polský hvězdář M. Koperník, který Merkura na
vlastní oči nikdy neviděl, krátce před smrtí prohlásil:
„bojím se, že vstoupím dříve do hrobu než tuto planetu
spatřím“!
Merkur podobně jako Venuše střídá fázi. (Viz hvězdářský
příspěvek v letošním únorovém PM). V dalekohledu nyní
uvidíme Merkura jako ubývající srpek.
7. května 2003 jsme v AK pozorovali přechod Merkura
před Sluncem. Přechod je poměrně vzácný úkaz při kterém
planeta prochází mezi Sluncem a Zemí. V dalekohledu jsme
tehdy viděli Merkura jako černý kotouček před zářícím
slunečním diskem. Přechod trval 5 hodin a 13 minut. Ten
příští nastane 9. května 2016.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC
Posílejte Vaše zásilky s vlastními poštovními
známkami!
Poštovní známky mají dlouhou historii, a protože jde o
ceniny vydávané v milionových nákladech, poštovní správy
ve všech zemích pečlivě vybírají motivy, které se na
známkách objeví. Představa, že se na známce objevila
právě Vaše Tvář nebo logo Vaší firmy, byla až dosud
nemyslitelná. Dnes Vám ale nic nebrání nechat si zhotovit
vlastní poštovní známky, respektive známky s kupónem, na
který lze "dotisknout" Váš portrét, fotografii kamaráda,
potomků nebo třeba rodinného automobilu, chaty atd.
Jinak řečeno: libovolný snímek, kresbu nebo text. Záleží
jen na Vaší fantazii.
Známky s kupóny pro přítisky se prodávají pouze v
podobě tiskových listů, které obsahují vždy 9 známek a 9
kupónů (na jednom tiskovém listu může být pouze jeden
motiv) a další 2 kupóny v pravé části lze vyplnit textem
nebo dalším obrazovým motivem.
Na psaní nebo pohled je nutné vylepit kupón spolu se
známkou. Samostatný kupón je neplatný.
Bližší informace zjistíte na webové adrese:
http://www.cpost.cz/jetspeed/portal/mediatype/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/filatelie,
podfilatelie
na záložce Známky s kupóny pro přítisky.
Jako ukázku si můžete prohlédnout ve
filatelistické vitríně na chodbě Městské knihovny známky
původní a vedle s kupony při příležitosti 750 let města
Police nad Metují. Zároveň
si
můžete
prohlédnout
známky s námětem kaktusů a v dalších vitrínách expozici o
kaktusech.
Stanislav Plachta

Astronomický klub
Police nad Metují
MERKUR
Je nejmenší planetou Sluneční soustavy. Jeho oběžná
dráha leží blízko Slunce, uvnitř drah naší Země i Venuše.
Říkáme, že Merkur je vnitřní planeta. Na obloze se Merkur
od Slunce nevzdálí více než 28°. A právě tato skutečnost
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MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

20. dubna v 0 hodin 44 minut SELČ vstupuje do
znamení Býka,
v dubnu se den prodlouží o 1 hodinu a 46min.
2. v první čtvrti, 9. v úplňku, 17. v poslední
čtvrti, 25. v novu,
po západu Slunce nízko nad Z-SZ obzorem,
ráno nízko nad východním obzorem,
není pozorovatelný,
na ranní obloze v souhvězdí Kozoroha,
pozorovatelný v souhvězdí Lva,
není pozorovatelný,
není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Branka o.p.s.
Náchod
AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ
Zástupci Branky o.p.s. Náchod se na přelomu měsíců
února a března 2009 zúčastnili dvou mezinárodních veletrhů
cestovního ruchu. Mgr. M. Zálišová z IC Nové Město nad
Metují měla na starosti prezentaci Kladského pomezí v
hlavním městě Bavorska v Mnichově na veletrhu cestovního
ruchu F.re.e, dříve CBR, kterého se Branka o.p.s. účastnila
prostřednictvím spolupráce s Královéhradeckým krajem na
projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého
kraje. Ve společné expozici CzechTourism Praha
vystavovalo celkem 18 vystavovatelů, mezi nimi 6 krajů.
Součástí prezentace naší republiky byly ochutnávky
tradičních výrobků (Hořické trubičky, Štramberské uši),
piva, a návštěvníci měli možnost vytvořit si suvenýr z
jablonecké bižuterie.
Branka
o.p.s.
měla
společnou
expozici
s
Královéhradeckým krajem. Návštěvníci veletrhu projevovali
zájem především o komplexní informace z oblasti Kladského
pomezí, o podrobnější informace o pamětihodnostech,
turistických zajímavostech a možnostech ubytování.
Největší zájem o informace se týkal Adršpašských skal,
časté byly dotazy ze strany rodáků, žijících v Bavorsku, na
Broumov a okolí. Návštěvnost veletrhu byla vysoká a
příchozí projevovali velký zájem o informace nejen o našem
regionu.

Další z veletrhů, kterého jsme se díky spolupráci s
Královéhradeckým krajem zúčastnili, proběhl v termínu od
26.2. do 1.3.2009 v Budapešti. 32. ročník mezinárodního
cestovního veletrhu
UTAZÁS
BUDAPEST 2009 nabídl
návštěvníkům mnoho zajímavostí z maďarského i světového
trhu turistických destinací. Novinkou byla samostatná
expozice zaměřená na projekty LEADER. Za o.p.s. Branka
Náchod se akce zúčastnila M. Tauchmanová z IC Teplice nad
Metují. Expozice CzechTourism, v rámci které se
prezentoval i náš kraj, lákala návštěvníky mimo ochutnávky
Postřižinského piva i na postavu Švejka, který všechny bavil
svými scénkami a společně s harmonikářem i českými
lidovými písničkami. Z našeho kraje byl tradičně největší
zájem o skalní města a zároveň o stavební památky,
především o hrady a zámky. Návštěvnost veletrhu byla
velmi vysoká a maďarští návštěvníci naší expozice ukázali,
že o České republice mají dobré znalosti a že mají zájem
o poznávání všech zajímavých koutů nejen našeho regionu.
Marcela Štěpánková, Branka o.p.s. Náchod
Filharmonie Hradec Králové uzavře 83. koncertní sezónu

Komorní hudby Náchod
Po krásném a úspěšném koncertu Filharmonie Hradec Králové
v březnu letošního roku vystoupí na závěr koncertní sezóny ve

středu 15. dubna 2009 v 19.00 hodin v náchodském divadle Dr.
Josefa Čížka opět Hradecká filharmonie se svým šéfdirigentem
Ondřejem Kukalem. Sólistou večera bude tentokrát koncertní mistr
České filharmonie Miroslav Vilímec, který přednese Houslový
koncert č. 5 A dur Wolfganga Amadea Mozarta.
Koncert zahájí Suita A dur Antonína Dvořáka a po přestávce
zazní Symfonie č. 1 Bohuslava Martinů.
Houslový koncert A dur přednesl Miroslav Vilímec v loňském
roce s Českou filharmonií za řízení Zdeňka Mácala. Vedle své
činnosti v České filharmonii působí jako sólista s dalšími našimi i
zahraničními orchestry a jako houslista spolupracuje s řadou
vynikajících klavíristů, spolupracoval s klavíristou Alfredem
Holečkem, ale i s Rudolfem Kubelíkem. Založil Společnost Jana
Kubelíka a jako její předseda pečuje o odkaz slavných českých
houslistů.
Abonentům a návštěvníkům koncertů vážné hudby,
pořádaných našim Kruhem přátel hudby, děkujeme za zájem a
zveme všechny na závěrečný koncert a na příští koncerty 84.
koncertní sezóny, kterou zahájíme po letních prázdninách v září
letošního roku.
Ing. Jindřich Bradna, Komorní hudba Náchod

MAMINA >>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Jak jsme vítali jaro
Vítání jara je prožitkový program pro děti a potažmo i
jejich rodiče, který každoročně mateřské centrum
připravuje. Tento rok připadl program na čtvrtek 19.
března a vzorně se jeho přípravy ujala Lada Černohorská.
Protože v loňském roce jsem měla program na starost já,
vím, že realizace není jednoduchá a tak jsem se pokusila
přispět Ladě alespoň radou. Avšak neubránila jsem se
lehkému srovnání roku letošního s tím předchozím.
Rok 2009
Každé přítomné dítko si mohlo odemknout jarní bránu
zlatým klíčem. Brána byla vyrobená z bílého mulu a
ozdobená jarními květinkami. Děti prošly bránou za zpěvu
písně Zlatá brána odemčená, pak tancovaly a Lada je učila
nové jarní písničky. Po programu následovala jarní pohádka
a pak se šlo vyrábět. Děti, s malou pomocí maminek,
vybarvily a vystřihly kačenky, slepičky nebo zajíce, vložily
do nich skořápky, které naplnily mokrou vatou a zasypaly
bylinkami – v našem případě řeřichou. Pak dostaly odměnu
v podobě malých čokoládových vajíček a vesele si pískaly
k domovu. Lado, moc hezké, díky.
Rok 2008
Jarní brána byla také ozdobena mulem, zde však
veškerá podobnost končí. Vzhledem k tomu, že program
probíhal ještě v původním prostoru MC, musela jsem kostru
brány vystavět z molitanové stavebnice. Samozřejmě, že
než program začal, stavěla jsem jí asi tak 20x, protože mi ji
děti, vždy s obrovským „huráááááá“, zbořily.
Děti taky odemykaly zlatým klíčem (samozřejmě
z papíru, nejsem blázen), avšak hned druhé dítko ho
svérázně umělecky poznamenalo, takže jsem dalšímu
počinu zamezila v rámci záchrany zdraví dětí a svého
duševního.
Pak jsem se pokoušela dětem vysvětlit, že budeme
procházet bránou a zpívat písničku. Místo zlatá brána jsem
chtěla zpívat jarní brána, ale můj záměr nebyl příliš
pochopen, proto jsme musely píseň a procházení opakovat
několikrát – asi pro velký úspěch, přičemž byla brána znovu
zbořena a postavena.
Další jarní písničky a říkadla jsem sice měla připravené,
ale vzhledem k tomu, že jsem den před tím absolvovala
program Velikonoční vaření s dětmi, po kterém jsem usnula
snad ještě dříve než se má hlava dotkla polštáře, tak jsem
je spíše četla z taháku, než učila zpívat děti. Pohádku o
semínku jsem už přelouskala z posledních sil.
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Jako odměnu jsem zakoupila beránka z regionálních
pekáren. Beránka jsem naaranžovala na stůl opodál a jala
se dětem a rodičům vysvětlovat, co to vlastně budou děti
vyrábět. Maminky dostaly za úkol ozdobit svému dítku
květináč, naplnit ho zeminou a děti měly zasadit bylinky a
zazpívat: Vstávej semínko holala, bude z tebe bylinka
(velmi originální, co říkáte?). Dopadlo to docela dobře.
Všude rozsypaná hlína - chvílemi to vypadalo, že by mohli
přijet traktory a začít sázet brambory. Semínek bylo více
po stolech a po zemi než v květináčích, ale ty byly zase
pěkně ozdobené, o přesném zalévání se už ani zmiňovat
nebudu.
Nejlepší však bylo, když jsme se odpoutaly od stolů a
chtěly si rozdělit beránka. Naše překvapení bylo veliké.
Jedno dítko totiž využilo situace, kdy maminky seděli zády
k němu a tak jsme už jen z hrůzou sledovaly, jak hlava
zvířete mizí v dětských útrobách. Rozdělila jsem tedy
zachráněné čokoládové drobky a rozhodla se, že Vítání jara
jsem připravovala poprvé a také naposled. Dle výše
zmíněného popisu jistě uznáte, že mé rozhodnutí bylo
správné a ku prospěchu věci.
Nechci však, aby tento článek v někom evokoval pocit,
že jsem totálně neschopné stvoření a že bych měla být
odeslána do zařízení pro duševně choré – i když člověk,
který tuto práci dělá a dělá ji s nadšením, by toto zařízení
občas navštívit měl – aby věděl, do čeho jde nebo spíše
spěje.
Vaše Káťa Hlávková
PS: Velikonoční vaření mi zůstalo, bude se konat ve
čtvrtek 9. dubna, tak přijďte a uvidíte, co jste ještě
neviděli ☺

sami vyzkoušet nebo pomoci při jejich přípravě. Upečeme si
jidášky nebo velikonoční nádivku. Odpoledne není určeno
pouze pro maminky s dětmi!Přineste si vyfouklá vajíčka,
budeme je netradičně zdobit. Vstupné je dobrovolné.
Členky sdružení srdečně zveme na valnou hromadu
mateřského centra MaMiNa, která se koná v úterý 21.
dubna v 15 hodin v MC. Během valné hromady je
zajištěno hlídání dětí.
Canisterapie s hypoterapií – sobota 25. listopadu na
farmě občanského sdružení U rozcestí, u Choustníkova
Hradiště
Další ze speciálních sobotních setkání, tentokrát
s hipoterapií, na které zveme i zájemce z řad široké
veřejnosti. Děti si mohou vyzkoušet jízdu na koni,který je
vycvičen pro tuto speciální terapii, nebude chybět ani
zajímavý program, který bude jezdec absolvovat. Na farmě
žije také spousta dalších zvířátek, se kterými se děti mohou
setkat, krmit je a hladit. Přihlášky na tel.: 777/903 029
nutné! Počet účastníků je velmi omezen.
Tento program a také Velikonoční vaření jsou
financovány z programu Procter & Gamble pro mateřská
centra, který spravuje Nadace Via. Děkujeme.

Program na duben
v mateřském centru MaMiNa

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

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
- Pátek - Malý Zvídálek – pro děti, které se chystají do MŠ,
bez rodičů, od 9 – 11.30

Doplňkový program
Velikonoční vaření aneb Vaříme s dětmi – čtvrtek 9.
dubna v 16. hodin
Během pečení tradičních velikonočních pokrmů si
budeme povídat o velikonočních zvycích a tradicích. Pro
děti jsme si připravily jednoduché recepty, které si mohou
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Pozvánky, nabídky a sdělení
Poděkování
Velmi děkujeme všem, kteří se zúčastnili velikonoční
výstavy, pomohli s realizací a organizací a také
návštěvníkům za jejich příspěvky. Hlasování o použití
dobrovolného vstupného naleznete také na našich
webových stránkách www.mcmamina.cz.
Nabídka
Mateřské centrum plánuje na měsíc květen Výlet do
ZOO ve Dvoře Králové. Prosíme ty, kteří by měli zájem se
zúčastnit, aby se nám přihlásili do 20. dubna na tel.:
777/903029 nebo na mailu: katahlavkova@mcmamina.cz
nebo přímo v MC. Bližší informace a termíny budou
upřesněny přímo s přihlášenými účastníky.
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.

Valná hromada
Fond pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí svolal na
sobotu dne 14. března 2009 valnou hromadu na Bezděkově
u Vojtěchů.
Schůzi zahájil předseda Karel Macoun v 15.00 hodin.
Přivítal všechny přítomné členy i nečleny a uvedl program.
Schůze se zúčastnilo 85 členů a 29 hostů.
Po úvodním přivítání převzal slovo místopředseda
Jaroslav Heinzl a přečetl zápis z minulé valné hromady.
Dalším bodem byla zpráva jednatele o činnosti fondu za rok
2008. Zpráva byla obsáhlá a podrobná. Za rok 2008 se
uskutečnilo celkem 5 schůzí výboru. Problémů za celý rok

bylo dost. Asi nejdůležitějším bylo zvýšení pohřebného a
výplaty pozůstalých. ale nakonec se vše stihlo, aby se
mohlo fungovat už od ledna 2009.
V roce 2008 jsme uspořádali pro své členy dva celodenní
výlety. Jeden byl 24. května do Bozkovských jeskyní a na
Kozákov. A druhý byl 20. září a ten byl Broumovskem.
Navštívili jsme Martínkovice, letiště Broumov, jeleny a
Robotickou farmu. Tyto výlety jsou velice oblíbené.
V sobotu 13. prosince jsme měli Mikulášskou na
Bezděkově. Již tradičně velice oblíbená zábava. K činnosti
výboru nebylo připomínek a budeme v těchto činnostech i
nadále pokračovat. Dalším bodem byla finanční zpráva za
rok 2008. Tu přednesla pokladní paní Míla Šnoblová.
K finanční zprávě nebylo připomínek.
Následovala zpráva revizní komise. Zprávu přečetl její
předseda pan Josef Erber. Komise neshledala žádných
závad ve vedení účetnictví.
Dalším naším bodem bylo uctění památky našich členů
zemřelých v roce 2008. Bylo jich celkem 28 členů. Jejich
památku jsme uctili povstáním a minutou ticha.
A následovalo přečtení jmenného seznamu nově
přihlášených za rok 2008. Těch bylo celkem 24. Popřáli
jsme jim hodně zdraví, a aby byli našimi členy hodně
dlouho. Máme mezi námi i takové členy, kteří mají
průkazku vystavenou před rokem 1960. Je jich 41 a jsou
tedy členy 50 i více let!
Již tradičně na této schůzi předáním malé kytičky
poděkujeme členům výboru a výběrčím za jejich celoroční
práci. Poděkování patří všem, kteří se ve svém volném čase
této činnosti věnují.
Usnesení přečetl místopředseda Jaroslav Heinzl. Pro ty,
kteří se nemohli účastnit Mikulášské, přečetl i ti usnesení
z mimořádné valné hromady. Takže na této schůzi byla
usnesení dvě. A všichni schvalujeme pokračovat v činnosti
tak jako dosud.
Na závěr předseda pan Karel Macoun připomenul, že
v červnu náš fond bude slavit výročí 85 let od založení.
Následovala volná zábava a program. Jako první kulturní
vložka nastoupilo šest krásných dívek z Police n. Met.
v gymnastických dresech a předvedly nám pódiovou
skladbu. S touto skladbou vyhrály již několik soutěží.
V oddíle jich cvičí víc, ale nám se tam nevešly. I tak jich při
těch saltech, hvězdicích a sestavách bylo všude plno. A bylo
to moc pěkné. Vedoucí jim dělá Radka Rubáčková.

A asi v šest hodin bylo další vystoupení. Tentokrát dva
nejúspěšnější páry z oddílu ROKENROLU ze Sokola Náchod.
Ale jsou to děti z Police. Trenérka je Hana Filipová. Nejdřív
vystoupili Dominik Dušek a Adéla Zemanová. Malí, sedmiletí
špunti. Ale mistři republiky a reprezentanti ČR a na MS
v kategorii žáci.
A potom ti maličko větší. Honza Dostál a Dita
Třešňáková. Mají úspěchy na mistrovství ČR a jsou
nejúspěšnější pár v tanci kategorie „C“ A a mají též

zahraniční úspěchy. Bylo to nádherné! Obdivné komentáře
našich členů nebraly konce. Program se velice líbil.
Měli jsme zajištěno pohoštění a pro dobrou náladu nám
hrál a zpíval pan Čížek a s ním Zdena a Honza. Veselo bylo
dost a dost. A v dobré pohodě a v pořádku jsme se večer
rozešli domů.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu
celé akce patří veliký dík.
Jednatelka Marie Chaloupková

TANČÍCÍ PELLYHO DOMY
14.3.2009 se pořádal již 25.rodičovský ples a 2.v Pellyho
domech.
Ten, kdo si chtěl zatančit klasické tance, mohl být
spokojený. Kdo čekal "a lá zábava" ten si příliš nezatančil.
Odezva letošního plesu byla tedy různá. Ale není na světě
ten, co by se zavděčil všem.
Volný čas, kdy členové hudební skupiny MODEUS šli na
večeři, byl využit na výuku country tance " Pískající
Rufus". Děkuji všem, kteří se do tance zapojili.
Také děkuji všem sponzorům, kteří přispěli do naší
tradiční tomboly a kolegyním, které ji pro vás chystaly,
panu Exnerovi a jeho personálu za výborné pohoštění.
Z pohledu Unie rodičů byl ples pro zábavu dospělých,
ale ti, kteří zakoupili lístek a na ples nepřišli, podpořili
konto dětí Základní školy a Mateřské školy Police nad
Metují. Z tohoto účtu je přispíváno na školní výlety,
exkurze, plavecké a lyžařské výcviky.
Já sama mám z plesu dobrý pocit a těším se na další
akci s vaší spoluúčastí.
Děkuji Unii rodičů Pavla Pavlová.

Velikonoce - možná nevíme, co
vlastně slavíme

Důležité slavnosti církevního roku, při nichž si křesťané
připomínají ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista –
Velikonoce letos oslavujeme v měsíci dubnu. Jméno jim
dala Velká noc ze soboty na neděli, kdy vstal Ježíš
z mrtvých. V roce 325 rozhodl Niceský sněm, že velikonoční
neděle se bude slavit jako pohyblivá, a to první neděli po
prvním jarním úplňku. Velikonoce jsou však původně svátky
pohanské jako oslava jara a nového života. Pomlázka coby
symbol zeleně má kořeny v antice. Římané se navzájem
dotýkali palmovými ratolestmi, dnešní pomlázkou. V římské
společnosti začínal nový rok na jaře a jeho první dny se
slavily jako Kalendy. Z nich se zřejmě vyvinul výraz koleda.
Velikonocům předchází čtyřicetidenní půst. Šest
postních nedělí souvisí s mnoha zvyky, legendami a
pověrami. První se nazývá Černá, Pučálková nebo Liščí.
Někde ženy odkládaly barevný šat a odívaly se do černého.
Pučálka je pokrm z namočeného a usmaženého hrachu.
Jinde se věšely na vrbové proutky preclíky a dětem se
říkalo,, že je přinesla liška. Druhé neděli se říká Pražná
podle pokrmu pražmy připraveného z nezralého obilí. Třetí
je Kýchavá, neboť se někde tvrdívalo, že kolikrát kdo
kýchne, tolik let bude živ. Čtvrtá měla zvláštní postavení:
v kostelech se měnila fialová barva na růžovou. Mládež se
mohla veselit na návsi, ženich navštívit rodinu, kam se
chystal na námluvy, proto neděle Družebná. Pátá je
Smrtelná či Smrtná. Název souvisí se slovanským zvykem
vynášení Morany, Smrtky, kdy mládenci a děvčata házeli do
vody kůl obalený slámou ve starých ženských šatech.
Morana pochází z pohanských dob a souvisí s oslavami konce
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zimy a příchodu jara. Šestá postní neděle je Květná neboli
Květnice a připomíná vjezd Krista do Jeruzaléma. Lidé ho
vítali palmovými větvičkami, v našich končinách kočičkami,
proto Květná. Kočičkám byla vůbec přisuzovaná kouzelná
moc. V kostelech se kropily svěcenou vodou a poté sloužily
jako zaklínadlo proti všemu zlému. Lidé se odívali do
pestrých šatů a aspoň jeden kus oděvu musel být nový.
Následuje Škaredá či Popeleční středa, Zelený čtvrtek,
Velký pátek, Bílá sobota, Hod boží velikonoční a pondělí.
V tento den se všechna děvčata schovávají, ale jsou
nakonec ráda, když je mládenci polévají a pak pořádně
vysuší tatarem, aby nevyschla.
Nejznámnějším symbolem Velikonoc je vajíčko. Traduje
se, že když Ježíš se svatým Petrem navštívili jeden statek,
nemohli je pohostit ničím jiným než zrovna sneseným
vejcem. Zvyk konzumovat vejce patrně souvisel
s předchozím půstem, kdy byl tento pokrm zapovězen.
Později se začala vajíčka zdobit, což souviselo s mnoha
obřady a pověrami. K svátků jara patří i beránek, symbol
mírnosti a čistoty. Již od středověku je známá pomlázka,
také zvaná hodovačka, mrskačka, šlehačka nebo tatar.
Nešlehala se jí jen děvčata, ale také kvůli úrodě stromy
nebo krávy, aby se otelily. Chlapci tak dívkám předávali
mladost a svěžest. Zajíček znamená v některých
náboženstvích štěstí a bývá pokládán za chudé, skromné a
pokorné zvíře. Zvyk, že právě on přináší vajíčko, k nám
přišel z Německa. Řehtačky nahrazují hlas zvonů, jež
odlétají na Zelený čtvrtek do Říma. Na Velký pátek se
mnozí omývají rosou, aby byli chráněni před nemocemi.
Nemělo by se hýbat zemí, tedy ani pracovat na poli nebo
v sadu. Nesmí se prát prádlo. Pradleny říkaly, že by ho
namáčely do Kristovy krve. Na velikonoční neděli chodí
někde děvčata se stromkem ozdobeným stuhami, a tak
přinášejí zdraví a štěstí. Podávají se nejlepší jídla
posvěcená v kostele.
Nu a v pondělí se všude vyrojí koledníci s pomlázkou,
bývají obdarováváni vejci jako symboly života a různé
dárky, především dětem, nosí již zmíněný zajíc.
Ze Zemědělského kalendáře vybral František Janeček

Volná úvaha nad ženským
stárnutím
Nevím, kdo na světě řídí proces ženského stárnutí. Kdo
přidává rok po roku až jich je třeba šedesát-sedmdesát –
osmdesát. Skoro bych řekla, že bohem stárnutí je ješitný
mladík, který svou škodolibostí přidává každému léta, jen
sám sobě ne. Ale k jeho cti budiž řečeno, že člověčí
stárnutí, které nás všechny postihuje stejně, je jediná
spravedlivá věc na světě. Také bude asi pěkná volovina, že
každý je tak stár, jak se cítí. Nedovedu si představit , že
teď ,když se mi krátí dech , bolí mě nohy, záda i oči, že se
budu někdy cítit na dvacet ,i kdybych sebevíc chtěla.
Dost často si kladu otázku, kdo a proč nás uhnětl do
takových rozměrů a velikosti těla, duše a rozumu. Kdo v nás
s narůstajícími roky řídil, že si jedna svým vlastním
přičiněním nechá zničit tělo, jiná zakrnět mozek a jiná
zpitvořit duši. Ať tak či onak, je dobře , že jsme jedna
taková a druhá maková. Při konfrontaci si můžeme alespoň
někdy říci, jak je dobře, že já jsem jiná, lepší, moudřejší a
nebo naopak. Bože můj, jak jsem mohla dopustit, že jsem
tak nemožná a nedělám nic, abych se změnila.
A když už jsme se tedy narodily, zdárně překonaly
dětství, úspěšně zvládly pubertu a vyzbrojeny a poučeny o
tom, co smíme a co ne, co se hodí a nehodí, sluší a nesluší,
tak jsme s ohromnou dychtivostí, touhou vstoupily do
života.
A ejhle! Jak přímo nenásilně a rafinovaně nás tvárnili
k obrazu svému naši drahoušci i naše dětičky. A my bez
vzdoru, s mírnou rebelií posloucháme
v zájmu toho
nejlepšího pro naše nejmilejší. Nic naplat. Člověk prý
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stvořil člověka, aby mu udělal lepší život. Jenomže to dělal
z vypočítavosti, potřeboval si z něho udělat otroka svého
ducha. Tak že mi všichni jsme vlastně otroci svých předků a
svých nejbližších. To je ale dobře. Je dobré někoho mít,
kdo se musí poslouchat, komu se může poroučet a kým se
nechat ovlivňovat. Člověk, nota bene ženská,nemůže nikdy
zůstat sama. Teď když se ohlédnu zpět, tak vidím, jak se
léta rychle překulila a ať se život dařil jednou více a jednou
méně, už s tím nic nenadělám. Nadešel čas, kdy se ukazuje
všechen úspěch a dobro života. Je pozdě na přemýšlení, co
jsem dokázala a co ne. Ale není pozdě a to si myslím, že je
na stáří asi to nejlepší a nejupřímnější, že si dokážeme i
přiznat, že jsme někdy dělaly i pěkné kopance a neměly
vždy pravdu. To není zpytování svědomí, to je připustit si
pravdu svého života.
Chlap to má asi opravdu v životě jednodušší. Splní si své
mužské poslání- postaví dům, zasadí strom a zplodí
potomka. A na nás ženských zůstává , aby dům byl krásný a
bylo v něm teplo, aby strom na jaře kvetl a na podzim rodil
a potomci byli báječní. Nikdo se nás neptá, kde na to
bereme sílu, odvahu a trpělivost. Víte proč? Protože asi za
námi někdo stál, někdo nám držel palce, abychom to
dokázaly. I když, sáhněme si do svědomí, nebylo v tom
domě vždy rozsvíceno a potomci si stejně razili svou
cestu.
Jak krásně se tomu stárnutí přizpůsobujeme. Naše
představa z mládí, kdy pro nás byla důchodkyně stařenka,
ta se nám teď rozplynula při pohledu na nalíčené seniorky
na sjezdovce nebo v džínovém oblečení se sklenkou vína ve
vinárně . Já bych skoro řekla, že jak stárnu ,tak se mi zdá,
že ten největší šarm, mají stejně ty ženy dříve narozené.
Takže podle mne, mé milé seniorky, nás čekají jen ty samé
nejkrásnější roky života.
Božena Nožková-Seidelová

Lidové pranostiky podle církevních
svátků na měsíc duben
1. dubna: sv. Huga, biskupa ve Francii ( + 1132 )
Prší-li na sv. Huga, bývá mokrý máj.
17. dubna: bl. Rudolfa, mučedníka ve Švýcarsku ( + 1287 )
Sv. Rudolf otvírá dveře i okna.
23. dubna: sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka (+ 997)
Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.
24. dubna: sv. Jiřího, mučedníka v Malé Asii ( + 303 )
Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po něm ztratí.
Do svatého Jiří tráva neroste, kdyby ji kleštěmi
tahal,po svatém Jiří roste, třeba ji palicí zatloukal
Jak dlouho žába před svatým Jiřím křičí, tak dlouho po
svatém Jiří mlčí.
Jiří a Marek (25. 4.) mrazem nás zalek.
Když je na sv. Jiří mráz, bude i pod křovím oves.
Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
Může-li se havran o svatém Jiří v žitě skrýti, budem
nejspíš úrodný rok míti..
Na svatého Jiří vlaštovky již víří.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Ondřej (30. 11.) mosty staví, Jiří je odplaví.
Před Jiřím sucho, po něm mokro.
Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny
dobře.
Svatý Jiří kravám píci dává.
25. dubna: sv. Marka evangelisty ( + v Alexandrii r. 68 )
Brambory sázej na svatého Marka – bude jich plná
jamka.
Na svatého Marka deštivo – sedm týdnů blátivo.
Na svatého Marka schová se do žita vranka.
Na svatého Marka zasej oharka (= okurky).
28. dubna: sv. Vitala, mučedníka v Itálii ( + v 1. století)
Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě čtyřicet dní.
Vybral František Janeček

Jak to kdysi chodilo: Trestní
senát města Police nad Metují

Pokračování z minulého čísla...

24. srpna 1891 oznámil četnický závodčí Václav Schober,
že čeledín Václav Ducháč z Ledhuje svévolně práskal bičem
při jízdě městem. Viníkovi byla uložena pokuta 2 zlaté
podle ministerského nařízení ze dne 20. 9. 1857. Městská
rada dále projednala žalobu na Emanuela Pejskara, „že
chytá ptáky vzdor tomu, že mu v příčině té samé trest již
byl prominut a napomenutí dáno. – Viník odsouzen k pokutě
1 zlatý, případně 6 hodin vězení podle § 6 zákona ze dne
30. 4. 1870 zem. zák. čís. 39.“ Rovněž se jednalo o návrhu
obecního hospodáře Serafína Švorčíka, „aby prodána byla
dutá jedle ve Žděřině, v kteréž je roj včel, zároveň aby
bylo opatřeno, by hoši nedělali v lese oheň, jak to činí
vypalujíce tyto včely a i všady po lese hnízda čmelů. –
Usnešeno se na tom, aby zmíněná jedle byla prodána byla
veřejnou dražbou co nejdříve.“
9. září 1891 zavedla městská rada trestní řízení na
„hochy Františka Huptycha z Police a Josefa Hartmanna
z Ledhuje pro česání ovoce na cizím stromoví. – Usnešeno
se na tom, aby potrestání, poněvadž viníci jsou žáky,
ponecháno bylo škole.“ Taktéž bylo projednáno oznámení
kováře Josefa Drábka ze Záměstí na zdejší občany,
advokáta JUDr. Františka Metalla a místního c. k. notáře
Antonína Kvěcha „v příčině rychlého ježdění městem. –
Usnešeno, aby žalovaní ještě upozorněni byli na úřední
vyhlášku č. 1204/1891 a aby jim byla dána výstraha.“
21. září 1891 roku rokovala městská rada o udání, že
„z domácnosti Mojžíše Munka hozena byla zdechlina koččí
do potoka. – Usnešeno se tom, aby v příčině té dána byla
Mojžíšovi Munkovi ostrá důtka a výstraha, a to výjimkou
proto, že pachatele nesnadno bylo zjistiti.“
23. září 1891 rozhodla městská rada, že „v následku
vedených na Václava Seiferta mladšího z Pěkova bytem
v Polici čp. 51 stížností, že vede nevázaný život, nepracuje,
oddán je obžerství a tropí kusy k veřejnému pohoršení
usnešeno na tom, aby týž z obce byl vypověděn, což
změněno na pokutu 10 zlatých, případně na 2 dny vězení.“
19. října 1891 podal policejní strážník oznámení na
řezníka Jana Pejskara, „že vzdor danému mu zákazu
vystavuje kamínka uzenářská na chodník, což jest volnému
průchodu na překážku a nebezpečno a bývá, zejména ale
včerejšího večera velmi bylo obtížno kouřem. Udávač vede
za svědka p. Augustina Kejdanu. – Janu Pejskarovi uložena
pokuta 1 zlatý a usnešeno se, aby také řezníku Josefu
Flekovi a Kristině Durdíkové klempířce zakázáno bylo
vystavovati kamínka před dům.“
31. července 1892 bylo podáno udání na Jindřicha
Goldmanna a Bohumila Richtra, „že na odpor zákazu jezdí
na velocipédu městem. Obviněným budiž dána důtka a
výstraha trestem, pakli že by ještě kdy jednali na odpor
úřednímu zákazu.“
11. listopadu 1892 bylo zavedeno trestní řízení s Janem
Dubnem, čeledínem z náchodského pivovaru „ve příčině té,
že na náměstí krmil koně. – Usnešeno se na tom, nechť
viníkovi se dostane přísné důtky s výstrahou pro další
případ.“ Trestní řízení bylo zahájeno i s Josefem Vítem,
kočím z hotelu „U slunce“ v Náchodě „ve příčině té, že
nedbaje výstrahy rychle jel po nové štěrkové okresní silnici
posud nedodělané.“ Obdržel pokutu 1 zlatý, případně 6
hodin vězení dle vyhlášky okres. výboru ze dne 14. 10. t.r.
16. února 1893 bylo vedeno trestní řízení s Florianem
Reifem pro přestupek proti nařízení obecního výboru ze dne

25. 7. 1892 jehož se dopustil tím, „že jeda městem, seděl
na vozíku zapřaženém psem.“ Byl pokutován 50 krejcary.
24. června 1893 bylo zahájeno trestní řízení
s „komediantem Emanuelem Hanušem, kterýž proti
policejnímu zákazu v neděli dne 18. t.m. před polednem
městem bubnoval. – Usnešeno se na tom, aby viníkovi po
dobu příštích tří roků v obci nebylo povoleno ani
provozování ani zdržování se“ – rozhodl trestní senát
městské rady.
22. srpna 1893 probírala městská rada oznámení, „že
putující do Suchodola sobě stěžují, že prý z vozů, na nichž
přijíždí, v zdejším městě vybírá se poplatek. – Usnešeno,
nechť by byli požádáni hostinští, aby ve vlastním zájmu
svém měli pozor na své podomky, nedávají-li tito
k pomluvě té příčiny.“ Dále bylo na pořadu schůze udání na
Annu Maryškovou, „že oplachovala ve studně pod domovní
zahradou čp. 67 nečisté nádoby – nočníky.“ Rovněž bylo
vedeno trestní řízení s řeznickým učněm Vilémem Vavřenou
„pro nepřístojné ježdění se zápřeží psů. – Viník odsouzen
k pokutě 5 zlatých, případně do vězení na 24 hodin.“
3. října 1893 projednala městská rada stížnost místního
c. k. notáře Josefa Kvěcha, „že roztrhl sobě kabát na
rameně o hřebík zaražený na výkladní skříni, postavené na
veřejném chodníku při domě čp. 95. – Usnešeno, aby Adolfu
Kristovi, vlastně Matyldě Kristové zakázáno bylo zarážeti
hřeby do výkladní skříně, kdež by kolem jdoucí mohl
zavadit.“
22. března 1894 se konalo trestní řízení „s chasníky
Václavem Holinkou, Františkem Vackem a Antonínem
Hubkou ve příčině té, že v neděli 11. března vyvalili z lomu
u sv. Václava na okresní silnici obecní hmoždíř.“ Trestní
senát městské rady tehdy rozhodl: „Viníci odsouzeni každý
k pokutě 50 krejcarů, případně do vězení na 6 hodin.“
14. července 1894 stály na koberečku hokynářky Terezie
Mervartová a Anna Hamplová z České Skalice „pro veřejné
pohoršení vádou na náměstí. – Každé z vinic uložena pokuta
po 2 zlatých, případně 12 hodin vězení.“
5. září 1894 se projednávala žádost pachtýře městských
vod Leopolda Krtičky „za náhradu z promeškávání
vykonávání práva rybolovu v mlýnském potoce ve příčině
sporu s mlynářem Antonínem Pohlem“ [z čp. 227]. Rada
města rozhodla vskutku šalamounsky: „Zamítnuto, protože
nebylo-li po čas trvání sporu loveno, na rybstvu v potoce
neubylo, a bylo-li s vědomím žadatele loveno kým jiným,
bylo na něm, pohnati ho za to k právu.“ Dále se městská
rada zabývala přestupkem Cecílie Burešové z čp. 247 na
Záměstí „pro polní pych pasením drůbeže na cizích
pozemcích.“ – Cecílii Burešové byla uložena „pokuta 50
krejcarů případně 6 hodin vězení podle § 13 a 15 zákona ze
dne 12. 10. 1875 zem. zák. č. 76 o polním pychu.“
22. října 1894 bylo zavedeno trestní řízení „s hochy
Josefem Johnem, synem Josefa Johna čp. 186 a Antonínem
Klímou, synem Antonína Klímy čp. 144 proto, že z vrchu
Strážnice házeli kamení na okresní silnici, čímž ohroženo
lidské zdraví i život. – Usnešeno se na tom, aby na viníky
bylo učiněno oznámení školní správě kvůli pokárání
v mezích školní kázně.“ Měli se asi na co těšit!
1. května 1895 zahájila městská rada trestní řízení
s Františkem Stierandem „pro přechovávání tuláků a
zloděje Františka Petra z Bezděkova.“ – Stierand byl
odsouzen k pokutě 15 zlatých, případně na 3 dny do vězení.
31. srpna 1895 projednala městská rada oznámení na
Františka Bureše, Záměstí čp. 247, „že kozy jeho pasouce
se v městských sadech Strážnice způsobily tam škodu na
stromoví. – Nařízeno, aby Františku Burešovi dáno bylo
napomenutí.“
20. dubna 1896 byl poHNÁN K zodpovědnosti František
Šulc, „proto, že husa jeho se pásla na cizím pozemku. –
Pokuta 10 krejcarů dle zákona ze dne 12. 10. 1875 ř.z.
č. 76.“
Pokračování v příštím čísle...
MiroslavPichl
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PŘÍBĚHY A LEGENDY Z POLICKA
Zkamenělá princezna na Boru
Vysoko na Boru, uprostřed divokých skal, sedí ve svém
zámečku kamenná panna, mající na klíně rozešitou svatební
košili.
Za pradávných časů tu žil se svou krásnou dcerou vcelku
nemajetný pán. Cestou po okolí svého panství se u něho často
zastavoval pán hor - Krakonoš. Zastavoval se u něho tím raději,
čím dcera pána vyrůstala z dětských střevíčků do krásy.
Jednoho dne přesvědčil otce, že pro něho bude výhodné,
když mu ji dá za ženu. Bohatě se mu za to odmění. Otec pod
vidinou bohatství dal své slovo. Nevěděl však, že dceruška již
miluje mladého, statného sedláka z Machova. Když se od otce
dověděla komu byla přislíbena, prosila tak dlouho, až otec své
slovo Krakonošovi - zrušil.
Pán hor mohl vzteky puknout, tak se mu zdálo, že byl
panenkou ponížen. Proto z trestu proměnil celý zámeček i s
krásnou pannou, která si zrovna šila svatební košili, v kámen.
Pouze jednou za rok, na Velký pátek, o pašijích, může
děvče udělat na košili jeden steh. Co rok, to jeden steh. A až
udělá poslední a bude košile došita - pak zhyne vše co pod
sluncem a nastane konec všemu!
Všeho je jen do času - i celý náš svět. Jeho divy i příběhy
jednou ustanou.
Vybral František Janeček

ULICE – návraty

Přání pamětníků o přídavek jsem vyslyšela a ještě jednou
se vracím nejen do ulice mého dětství, Kostelní a
zavzpomínejme si na další, co patřili sem, ale z výšin
nebeských se dívají dolů, jak to tady na té pozemské pouti
kočírujeme.
Statek u školy, před ním CHUDOBINEC.
Nezapomenutelný BÉNA, nemajetný s černou páskou přes
oko, rekvizita FLAŠINET. Fest točil klikou a melodie stále
najedno brdo se rozlétaly Kvíčerovem. Certle sypané mákem,
zabalené do kapesníku, nabízel dětem. Byly zřejmě odolné,
žloutenka si nás nenašla. Jedno parné dopolodne CHUDOBINEC
do základů vyhořel a BÉNA co stále hudroval a vyhrožoval, že si
do BRAUNAU dojde na HEJTMANSTVO a vokáže jim, se usadil
v devítce na ZÁMEČKU. Sousedil se zedníkem, amatérem
NÁCOU VAJSAREM. Ten trpěl neukojitelnou žízní, nasával jako
dlaždičky. A zrovna těmi bylo žádoucí obložit zeď za sporákem.
NÁCA se neupejpal a s nářadím dorazil a zdil. Co nahodil, to
spadlo komplexně i s novými dlaždičkami. Poměrně brzy byl
proto společensky upraven, naložen na žebřiňáček a
vyexpedován domů. Kde ho čekaly dvě dcery a drahá choť.
Všechny tři dámy nesmírně populární v širší kolatuře dnes by to
byly CELEBRITY. Druhá štace byl Hlavňov...
Plesová sezóna za dveřmi bylo nutné vymalovat sál. Na
fušku přizváni další FACHMANI, CELDA zvaný NESCHNETO a
SLADKEJ VÉNA. Po krátké přípravě se pan NESCHNETO
obloukem vyplivnul na zeď, aby v zápětí komentoval, že to
neschne! Ono to neschlo ani po několika pokusech, ale to už
dědovi docházela trpělivost a rozběhl se za malířem Mistrem
Kollertem. Ochotně přišel, uviděl a pravil. Štětku mám, štafle
mám, špachtli mám a s tímhle chlapem nedělám! Pan Vítek se
obětoval, tomu to schlo a bylo vymalováno. Gruntovalo se, na
parkety strouhaná svíčka a „TANCOL“, aby se dobře „vytáčelo“
a patřičně to klouzalo. To už vyparáděné slečny vyhlížely
tanečníky a do toho svátečního mumraje se ozvalo: „Holky, vy
jste krev a kroupy, hotový jelita!“ Identifikován byl později p.
Linhart zvaný BARON PRKÝNKO. Pátek = RUHETAG, to měly
výzvu, st. uč Špirková vždy v župánku a její zadání znělo“
„Volám 46106 a po třech minutách přerušit!“ Slečna odnaproti
Otylka, vyššího vzrůstu, byla terčem našeho otce, čekal až
bude za dveřma a bleskově přistavil vysokou židli před telefon.
Byl zabudován sice vysoko, ale Otylka by ze země pohodlně na
něj dosáhla. Ale proč to neudělat zajímavější, že? Habaďuru
neprokoukla, na židli vylezla, takže se ocitla hlavou u stropu a
tak své soukromé záležitosti vyřizovala v hlubokém předklonu.
Stáňa Veigert ze Záměstí, který obsluhoval hosty špatně
slyšel a komolil jména. Mrkos = Mrskoč; projektant, dnes už
pouze nostalgická vzpomínka BAROKNÍ ČEKÁRNA na Sibiři + pan
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Šlambera byl pro pana Veigerta Šamburajn. HOTEL PEJSKAR,
vzácná figurka RUDA JOHN, „RYCHLÝ POSEL“. Velice trefná
přezdívka. Vysedával na židli v kuchyni, aby byl po ruce
kuchařce a v případě potřeby mohl za žádaným zajít. To potom
RUDÍNEK, vystartoval. Procesí z Vambeřic by bylo zpátky dříve.
Nakonec nic nedonesl. MARIE PEKÁRKOVÁ – asistentka pro
spolupráci s nebem a pravidelná návštěvnice pacientů
v nemocnici. Ta měla odhad kolik komu ještě zbývá a v
„merku“ i míru na „Penál“. Jednou prožila FAU PAX, když
s křížkem v čele smutečního průvodu majestátně kráčela NA
BABÍ, zatím co pozůstalí už měli bránu hřbitova za zády. Ale
dobrá duše to byla. Fajnšmekrům přivážela VEJRAŽKOVEJ
CHLEBA z Hronova, a ještě pořídila do ČISTÍRNY předat módní
hubertusy. Vlakem cestovala s lahvičkami moče za bylinářem
Mikoláškem desítky kilometrů, aby ještě týž den večer
obtěžkána sáčky léčivek, zakotvila doma , v přístavu u svého
Václava. Zklamal, na stará kolena se zahleděl za mladší sukní,
prodal zednické piáno a zanevřel na ni. Když mu „teklo do
bot“, tak v neovladatelné zlosti, došly korunky, Mařenku
vyhledal a ječel:“ Mářo, chtěj mě, přejou si mě, jsem žádanej,
ty mě musíš dát!“ Nedala mu a MEDVĚD, tak mu říkala
DRAHUŠKA, se už nikdy nevrátil. Mařenka od r. 1972 spí svůj
věčný sen mezi těmi, které doprovázela na cestu poslední. Na
obrostlém hrobě čas od času bliká svíčka, aby dala najevo, že
na ni nezapomínáme. Kdo ví, snad ty bylinky mnohým
prodloužily život.
Mimořádně vřelý vztah k opeřencům měl LOKVENC –
HUSITA. S církví, ani Mistrem Janem neměl naprosto nic
společného, HUSY, to byla vášeň, mordoval je po svém. V téhle
kauze bezkonkurenční jednička. Pan Draboň to byl člověk
jinčího kalibru. Poctivě a legálně se obíral KOZAMA, ale proč to
hanlivé KOZÍ VRAH, to mi nikdo nevysvětlil. Na co lidé
nepřijdou, jeden žasne. Známá prodavačka z „MLÍČŇÁKU“
z cizího hrobu si „vypůjčila“ domů jmelí. Na otázku
kolemjdoucí, co to dělá hájila se argumentem, že bude mít
doma štěstíčko a pak to po svátcích vrátí. Jednoho by MRTVILA
RADNICE! Tenhle výrok jsem si pro změnu „vypůjčila“ já z její
bohaté sbírky. Populární tiskaři R + N si kdysi u KLESÁČKŮ
domluvili sázku, kdo se rychlejc „vypráší“ před garáží pana
BRUSNICKÉHO. Snažili se usilovně, bohužel p. KVAPIL – policajt
byl rychlejší a tak BORCI nejen, že svá „díla“ museli uklidit,
zaplatit pokutu, a to všechno na otevřené scéně za účasti
diváků ...
Někdo má rád holky, jiný vdolky nebo SEKÁČ! Mě zaujal
stánek vonící jehličím a purpurou, trapasy, ty chodí člověku
naproti, i tak se stalo. Oslovila jsem stánkaře, zda má
FRANTIŠKA? „Ale to vítě, paničko, že jó a pěkně zmrzlýho. už
se těším na groček“ Tak si to vemte...
Zaplať Pánbůh za tyhle situace, vždyť to jsou sladké
korálky na náhrdelníku leckdy hořkého života. Moudrý SENECA
řekl: „Smích je nejcennějším darem božím!“ Smějme se a
božích darů si važme!
A to je poslední tečka za vzpomínkami na ty, díky kterým
se smát ještě můžeme. Jedna zakutálená perlička z doby
nedávné, abych nepsala pouze o druhých, ale smočila se také.
Hana Krejčová

Z HISTORIE OBCÍ ...

MACHOV

Městys
Machov
leží
v jihovýchodním
okraji
Broumovského výběžku, na hranici s polským Kladskem. O
jeho nejstarší historii není mnoho informací. Zřejmě byl
založen až někdy ve 13. století v době kolonizace těchto
končin.
Nejstarší písemná zpráva o Machově pochází z roku
1354, kdy v textu latinské listiny je obec Machov zmíněna
již pod svým dnešním názvem. Ten vznikl ze staročeského
jména Mach, které bylo tehdy užíváno jako domácí
zkrácená podoba křestního jména Matěj. Zmíněná listina se
týkala místního farního kostela svatého Václava,
situovaného na výrazném ostrohu obtékaném potokem
Židovkou.

V polovině 14. století patřil Machov a jeho nejbližší
okolí pánům z Adršpachu. Krátce před husitskými válkami je
doložen ještě jako vesnice, ale někdy v polovině 15. století
se pro něj podařilo Janu Machovskému a z Adršpachu získat
statut městečka.
Poprvé se Machov jako „oppidum“, tedy městečko,
připomíná v roce 1465, když se o majetek zemřelého Jana
Machovského ucházel jeho příbuzný Bohuněk z Adršpachu.
V roce 1545 se Machov stal součástí velkého panství
náchodského, které zde hraničilo se sousedním panstvím
polického kláštera broumovských benediktinů.
Je velice pravděpodobné, že již ve druhé polovině 15.
století užívalo městečko Machov na své pečeti nějaký znak.
Nelze však říci, zda byl totožný s tím dnešním. Ten je
poprvé doložen až na pečeti z roku 1761 – na modrém štítě
je umístěna stříbrná otevřená brána s červenou valbovou
střechou. Po obou stranách brány jsou vyšší stříbrné věže
kryté červenými báněmi se zlatými makovicemi. Jeho
podoba je vytesána v podstavci sloupu se sochou Panny
Marie Bolestné na machovském náměstí.
Při čtení starých kronik by se leckterý z obyvatel
Machova či návštěvníků tohoto krásného kraje divil, co
všechno toto klidné a malebné městečko pamatuje. Jen
namátkou můžeme zmínit následující události:
- v roce 1542 postihla obec katastrofa v podobě řádění
kobylek,
- roku 1585 zase machovské kosila morová epidemie,
- po útrapách třicetileté války žilo roku 1651 v Machově
pouze 85 obyvatel,
- roku 1740 zde vznikla první škola,
- Karel Dostál ze Lhoty se proslavil jako jeden z hlavních
vůdců selského povstání, které vypuklo roku 1775,
- roku 1766 přenocoval na zdejší Rychtě budoucí císař
Josef II.,
- za napoleonských válek v roce 1813 táhli Machovem
Rusové,
- v roce 1849 proběhla první veřejná volba starosty,
- roku 1920 byl zaveden do Machova elektrický proud.
O krásách machovska píše A. Jirásek ve své kronice U
nás a v románu Skaláci. S Machovem je spjato i jméno člena
světoznámého Českého kvarteta Otto Bergra, autora
pedagogických prací Jaroslava Petra i kaplana, učitele,
spisovatele, překladatele pátera Sigismunda Boušky. Vřelý
vztah k Machovu měl rovněž historik V.V. Tomek. Mnoho
pověstí z této oblasti zachytili ve svých pracech i J.Š. Kubín
či Antonín Krtička Polický.
V dnešním městysu Machov žije 1125 stálých obyvatel.
Jeho území zahrnuje někdejší samostatné obce Machov,
Nízká Srbská, Lhota a Bělý a je součástí CHKO Broumovsko.
Ochrana je zaměřena na zdejší zdroje pitné vody, tradiční
lidovou roubenou architekturu i mohutné statky tzv.
broumovského typu, krásnou okolní přírodu i řadu druhů
rostlin či zvířat.
Po vstupu ČR do tzv. Schengenského prostoru opět
vzrostl význam Machova jakožto centra turistiky, a to jak
v létě po nově otevřených přeshraničních turistických
trasách do okolních polských Stolových hor, tak i v zimě
díky upravovaným běžeckým lyžařským stopám. Turisté tak
mohou objevovat nejen kouzelné samoty v okolí Machova
(Končiny, Závrchy, Sedmákovice, Řeřišný), ale i podobná
místa na polské straně Kladského pomezí.
Ing. J. Krtička, starosta městyse Machov

U nás v Machově před léty

Z regionálního
časopisu
povodí
Metuje
a
Stěnavy Broumovsko, 15.VII. 1947 –
vybral
František Janeček
Pokochejte se v následujícím obrázku přirozenou krásou
mluvy obyvatel Machovska z doby našich prarodičů …
Bylo to kerejsi den před svatou Annou v letech
padesátejch, dyš hospodyně Beneška šla s putnou k potoku a

zahlídla sukařku Šulitkovou ít s plachetkou pousi. Postavila
putnu na kamennou lajc a brečí za ní: “Kampak, Frantino, tak
brzy?“ Šulitková vostane stát, kouká, gdo to a vrátí se k lajčce
s pozdravenim: “Á jédinej. – Šak to vý, hospodyně. Dej pámbu
dobrýtro! Aleba - ´du si támle širokýmu Kubečkoj pro soukání.“
„Jakpak je tátoj?“ ptá se Beneška.. Ledva se zmínila vo něm,
začala Šulitková mračit: “Bóže, hospodyně, to vám je trápeni.
Jednu noc se kale nevyspím. Morousovali sme vobadva. Porád a
porád kraucoval a tůze vyhazuje. Nešmakuje mu a porád v sobě
cejtí zimu. Ležet nemože,´esli de na sednic, všecko se s ním
točí. Tamten tejden ´sem si s ním uš nevěďala živirady. A tak
sem si poudala, že pudu Kulišce, aby na něj koukla. Má taky
hromadu chasy, tak cejtí s druhým. Voblíkla se a šla zrouna.
Poudala, že mu prubuje zažehnat úbytě. „No, a jakpak?“
Beneška vyzvídá. „Cák říkala?“ „Co říkala. Celá ´žice sjecený
vody mu zbejvala a to uš bejvá zlý. Prej eště s těma
mejtelama, abych ho prubovala. Dyby nebyl tak churej, dala by
mu baňky a třá taky píhauky. Ať mu dám do mejtele sennejch
trusku a hodně žavý. Ale dlouho ho v tom nemám nechat.
Žádný dlouhý natírani, zadělat se celej do teplý hůně a hodně
ho přikrejt. Pro poceni mu mám svařit rmen“. „Esli nemáš ten
rmen, tak ti ho drobet dám. Příť si,“ poudá soucitně Beneška.
„A vod dypak to cejtí?“ „Ba uš tak kruhní vod tamty zejmy.
Tedář celou zejmu chodil mlátit tůle Masnarom. Pálkrát přišel,
a zle a zle a že prej mu je chuře. Co sem se s nim nahamonila,
ale cák mě poslech´? Nemoch´ bez toho bejt a šel tam zas. Jó,
- dyš byly naše chasa eště malý, bejvali sme tam třá voba dva.
To byla eště neboška, jeho průni žena. To byla inči ženská, neš
táhleta. Copak Masnar je ´ináč dobrák. S tátou kamarádí uš
vod chasenčich let, ale vona? Šak neumí inýho lidem podat, neš
nemasný kyselo, nebo kramatyku a eště to šmakuje
plesnivinou. Pámbuví, že nehodloužu. Sou-li bandory, nebo dyš
dá chleba na stůl, to kousek másla nepodá. Přinese bamnik
s perninou a tu máte! – Pomašte si! Muj to nemože, tak si veme
se solej a chleba třá holej. Je tole ňáká zdrava pro mlatci ? A
jak umí pobízet! To příde dycky s ňákou zámejškou do stodoly
a zatim kouká, esli nestojíme. – Pačkora jedna, - Jó, neboška –
jeho průni. Ináč šátrná, ale přejíci. To náš hoch, Jířik, dyš byl
chasa, bejval tam pást. Ty krajce, co mu dycky dala s sebou,
sádlem naplácaný a eště navrch škvarku, (von je rád), že to
nidá nesněd. Nebo já, dyš sem i pomahávala při pečeni nebo
ináč, jak sem se tam dycky poměla. Chasa to uš veďaly a tak
dycky přilítly za mnou. Všecky dostaly po poplamenici a eště
im ji pomazala s máslem nebo s povidlama a dal ´im s sebou.
Bóže, - pro tu sem se uš něco namračila.“
Beneška, aby ji ukonejšila, jí to hledí rozmluvit: „Copak
Vám uš teď by vonic nešlo, nebejt ty tátovy nemoce. Iřikoj
bude uš myslim takovejch vosumnáct. Jen jakej z něj je
podomnej a silnej chasnik. Jakpak je uš dáuno u Šrůtku za
pohůnka?“ „Ba uš tam bude pomalu tři leta,“ Šulitková poudá
s ulehčenim. „A jak si ho chválej! Jak prej umí s konima. No –
chvalapámbou, chasu máme hodnou. Ančka s Terezkou ´sou uš
taky mezi lidima. No, a s těma
malejma, Matýskem a
Kačenkou to uš ňáko přetlučem. Hoch de uš druhej rok do školy
a ďouče pude po vagacich. Jen dyby Pámbu dal, aby zas táta
byl zdravej. Bóže nebeskej! Nadobro bych zapomněla. Tak uš
sou zas doma.“ Beneška, jako vyjevená, hnedky se ptá: “A
gdopak?“ „Inu, náš hoch s hospodářem přijeli spůlnoci ze sjeta!
A dovijesli nebyli aš ve Vídni. Najednou mě zbudilo takový
křápáni klapačkou a boucháni. Du vodryhlovat a koukám! Bóže!
Von to náš Iřik. Hnedko mě popad vokolo krku, škrtil mě a
hubičkoval a porád jenom: “Zaplať Pámbu, že uš sem zas tady.
Jakpak je tátoj?“ Šel rounou k němu, ale von malou chvilku
usnul, tak ho nechal. Poudal, co prej toho přivezli. Mně přivez
takovou teplou hůňku s třásněma a Matyskoj teplou čepici
s bílou čičou vokolo. To vono koštovalo! To von bestoho
hospodář koupil. Kdák by hoch na to vzal? Našemu velebníčkoj
přivezli ňáky noviny, hromadu knížek pro chasu do školy,
kalendář „Vlasteneckej poutnik“ a já nevim, co. Hospodyni
koupil za tři toraly novej „Nebeklíč“ a ňáky páračky pro jejich
chasu.
Ale, Jezusmangote! Nezlobte se, ale já uš musím ´ít, abych
nebyla zas vod táty broukaná. Po poledni přídu na přástu a
řeknu hochoj, ať k Vám příde s hospodářem. Ať nám povedi, co
je ve sjetě a jak jim chodilo.“
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Jó, válka
Na okraji Machovské
Lhoty stojí již drahnou
dobu
hostinec,
nazývaný "U Lidmanů."
I v dnešní době je
hojně
navštěvován
hosty z dalekého i
blízkého
okolí.
Přijíždějí
sem
za
podivuhodnými krásami
rozeklaných
skalisek
Stěn i za podmanivou krásou majestátného Boru.
Když dne 26. června roku l9l4 vyhlásilo Jeho Veličenstvo
císař František Josef I. válku Srbsku, bylo v hostinci zrovna
jako v úle. Tehdejší krčmář, Eduard Šrám, šikovatel C. a K.
Rakousko-Uherské armády v záloze, dověděv se tu novinu,
nevydržel nápor mysli a mrštil skleněným půllitrem přímo
na obraz císařského majestátu se slovy: "Ty lumpe, ty
můžeš za všechno neštěstí, které český národ nyní čeká!"
Rána ta zanechala na ctěné
hlavě notný šrám, kterýžto je
tam viděti dodnes.
Až někdy budete hledati
občerstvení v tomto koutku Čech
a uvídíte na stěně takto
poznamenaný obraz mocnáře,
pak vzpomeňte na odvahu
českého hostinského a na to, že
skutečně ..prvním zraněným v I.
světové válce byl ve skutečnosti
sám císař František Josef I.
Krčmář měl vlastně hodně
štěstí, že jej nikdo, jak už to v
Čechách bývá, neudal a nestihl
jej krutý trest. Neboť podle
očitého svědka ze Rtyně v
Podkrkonoší byl J. V. z Úpice popraven zastřelením pro
zcela neškodný, ale neopatrný výrok.
Bylo to při ústupu rakouského vojska od Lucku, kdy J. V.
pronesl větu: "Franci, Franci, už to máš všecko v ranci, za
tři dny jedeme domů."
Byl prozrazen, uvězněn a druhý den odsouzen k smrti
zastřelením.
Protože při těchto popravách nechtěli žádní vojáci
asistovat - střílet, losovalo se.
Mezi osmi padl los na vojáka ze Rtyně - našeho, dnes již
zemřelého svědka.
František Janeček

KALENDÁRIUM
DUBEN 2009
1. dubna - 80. výročí - narození Milana Kundery (1929),
prozaika, básníka, dramatika a esejisty žijícího ve Francii,
nejúspěšnějšího, nejpřekládanějšího a nejdiskutovanějšího
českého spisovatele, jehož romány se staly mezinárodními
bestsellery a současně jsou významným příspěvkem k vývoji
románového žánru; autora básnických sbírek Člověk, zahrada
širá, Poslední máj, Monology, divadelní hry Majitelé klíčů,
tří svazků povídkového souboru Směšných lásek, románů
Žert, Život je jinde, Valčík na rozloučenou, Nesnesitelná
lehkost bytí, Nesmrtelnost, Pomalost a Totožnost a též
eseji L'Art du roman a Zrazené testamenty.

4. dubna - 70. výročí - úmrtí Oldřicha Tyla (1884 – 1939),
architekta, urbanisty a teoretika architektury, jednoho z
předních tvůrců české meziválečné architektonické
avantgardy, spoluzakladatele stavebního závodu TEKTA,
Klubu architektů, jehož předsedou se stal roku 1920, a
časopisu Stavba; jeho práce byly poznamenány kubismem
(družstevní domy pod Vyšehradem v Nezamyslově ulici),
purismem (dvojice penzionátů YWCA na Žižkově) a posléze
funkcionalismem, který se projevil na paláci Pražských
vzorkových veletrhů v Holešovicích; vytvořil rovněž pasáž
pražského domu Černá růže, penzionát YWCA v Žitné ulici,
Kaulichův dům na Karlově náměstí a jiné stavby.

-

50. výročí – úmrtí Otakara Novotného (1880-1959),
architekta (v ranném období zvlášť interiérů) a urbanisty,
žáka Jana Kotěry, stoupence geometrické moderny (cihlový
Štencův dúm na Starém Městě pražském), později kubismu
(Učitelské domy v ulici E. Krásnohorské v Praze),
rondokubismu (nájemní dům v holešovické Kamenické ulici)
a funkcionalismu (budova Spolku výtvarných umělců Mánes
na nábřeží Vltavy).
5. dubna - 20. výročí – úmrtí Karla Zemana (1910 – 1989),
filmového režiséra, scenáristy a výtvarníka, spoluzakladatele
českého animovaného filmu, autora animovaných filmů
Vánoční syn, Inspirace, Podkova pro štěstí, Král Lávra,
Poklad ptačího ostrova, Pohádky tisíce a jedné noci,
Čarodějův učeň, Pohádka o Honzíkovi a Mařence a tzv.
kombinovaných filmů Cesta do pravěku, Vynález zkázy,
Baron Prášil, Bláznova kronika, Ukradená vzducholoď a Na
kometě.
6. dubna - 160. výročí – úmrtí Jana Svatopluka Presla (17911849), přírodovědce, spoluautora monumentálního díla Flora
Čechica (Květena česká) s 1 498 českými botanickými názvy,
z větší míry dodnes užívanými, zakladatele prvního českého
vědeckého časopisu Krok, na stránkách kterého uveřejnil
vůbec první českou vědeckou mineralogickou práci a českou
odbornou terminologii ze zoologie; jeho nejrozsáhlejším
dílem byl Rostlinář a vynikající chemické názvosloví
vypracoval v Lučbě čili chemii zkusné.

-

30.výročí – dokončení vnitřních úprav polické radnice
započatých v roce 1972. Zřízena byla zasedací síň, obřadní
síň, nově vybodováno bylo sociální zařízení, veškerá
elektroinstalace a rovněž byl upraven hlavní vchod do
budovy.
7. dubna - Světový den zdraví - se připomíná od roku 1950 z
rozhodnutí Světové zdravotnické organizace v roce 1949.

-

-

10. výročí – úmrtí Ivana Diviše (1924 – 1999), básníka a
esejisty, žijícího od r. 1969 v exilu, autora sbírky První
hudba bratřím, Uzlové písmo, Chrlení krve, Umbriana,
Sursum a dalších; exilu vydal sbírku Noé vypouští krkavce,
Moje oči musely vidět, Jedna loď, lyrickou skladbu Odchod
z Čech, monumentální vizi Beránek na sněhu a též úvahy,
poznámky a deníkové zápisky Teorie spolehlivosti, záznamy
snů Papouščí město a Noc, nebudeš se báti.
8. dubna - Mezinárodní romský den - ustanoven na prvním
kongresu Mezinárodní romské unie (IRU), celosvětově se slaví
od roku 1971. U nás se pod názvem Den Romů poprvé
připomínal v roce 2001.
10. dubna - Velký pátek - den umučení a smrti Ježíše Krista
Nazaretského, den přísného postu.

-

155.výročí – úmrtí Antonína Jungmanna (1775 – 1854),
lékaře – porodníka, zakladatele moderního evropského
porodnictví, profesora porodnictví na pražské lékařské
fakultě a pod jehož vedením si pražská porodnická škola
získala evropský věhlas; za svoje zásluhy byl zvolen 1838
rektorem university a za svoji celoživotní snahu byl povýšen
do rytířského stavu.

-

11.-12. Velikonoční svátky – největší křesťanské svátky
v roce.

-

Mezinárodní den ptactva - výroční den podepsání
mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva v roce
1906, odkdy se tento den i slaví.
2. dubna - Mezinárodní den dětské knihy - vyhlásilo
Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu na paměť narozenin
dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena a připomíná
se od roku 1967
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Den vzdělanosti - významní den České republiky se
připomíná od roku 2006. V tento den roku 1348 založil Karel
IV. pražskou univerzitu, která byla první vysokou školou
tohoto druhu ve střední Evropě a existence univerzity měla
velký význam pro české školství a posílila kulturní kontakty
našich zemí s Evropou.

11. dubna - Mezinárodní den solidarity osvobození
politických vězňů - se připomíná v den výročí osvobození
koncentračního tábora v Buchenwaldu v roce 1945; v
některých zemích se v této souvislosti připomínají
Mezinárodní pamětní dny odboje.

-

Světový den Parkinsonovy choroby – na počest dne
narození Jamese Parkinsona (1755 - 1824), britského lékaře a
chirurga. Den byl v ČR poprvé připomínán v roce 1997.
12. dubna - Mezinárodní den letectví a kosmonautiky - slaví
se od roku 1969 z rozhodnutí Mezinárodní letecké federace k
výročí prvního letu člověka do vesmíru v roce 1961.
13. dubna - 15. výročí – úmrtí Rudolfa Hrušinského (1920 –
1994), divadelního a filmového herce a režiséra, od r. 1945
člena Městských divadel pražských, o patnáct let později
člena činoherního souboru Národního divadla v Praze; mezi
přelomové patří jeho role ve filmech Cesta do hlubin
študákovy duše, Dobrý voják Švejk, Spalovači mrtvol,
Rozmarné léto, Bílá paní, Skřivánci na niti, Dým bramborové
natě, nebo Vesničko má středisková.
15. dubna - 490. výročí – obsazení polického panství komisaři
direktoriátu, kdy se hejtmanem Police stal rytíř Jan Arnošt
z Milic.

Den Země (Earth Day) - poprvé ho uspořádali američtí
studenti v roce 1970, vyhlášen na zasedání generální
konference UNESCO v roce 1983, v České republice se slaví
od roku 1990
23. dubna - Světový den knihy a autorského práva - vyhlášen
28. generální konferencí UNESCO v r. 1996; toto datum bylo
vybráno proto, že na něj připadají výročí velikánů světové
literatury Miguela de Cervantese, Williama Shakespeara a
Gacilase de la Vegy, kteří zemřeli 23. 4. 1616; na tentýž den
připadají však i životní výročí dalších velkých literátů.
24. dubna - Mezinárodní den skautů a skautek - slaví se u
příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů a skautek.
25. dubna - 75.výročí – spuštění samočinného chodu veřejného
osvětlení ve městě Police nad Metují, přičemž technické
zařízení bylo umístěno v budově radnice.
26. dubna - Světový den duševního vlastnictví - byl vyhlášen
Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), která byla
založena 26. 4. 1970 v Ženevě a slaví se od roku 2001.
27. dubna - Světový den grafiky - vyhlásila Mezinárodní rada
organizací grafického designu ICOGRADA na paměť výročí
jejího založení v roce 1963, v Československu se slavil
poprvé v roce 1966.

-

-

-

20.výročí – XII. ročníku terénní soutěže motocyklů Enduro –
mistrovství ČSSR, pořádáné přímo v Polici nad Metují.

-

10.výročí – otevření prodejny a opravny jízdních kol p. Z.
Ševců v Polici nad Metují, č. p. 333.
16. dubna - 110. výročí – narození Jaroslava Skobly (1899 1959), vzpěrače těžké váhy, mnohonásobného přeborníka
republiky, vítěze mistrovství světa z roku 1923 a držitele
stříbrné olympijské medaile z Amsterdamu v r. 1928 a zlaté z
olympiády v Los Angeles o čtyři roky později.
18. dubna - Mezinárodní den památek a historických sídel vyhlásilo UNESCO roku 1982 na návrh ICOMOS (International
Council on Monuments and Sites).

-

-

80. výročí – narození Marie Tomášové (1929), herečky, od r.
1955 členky činohry Národního divadla v Praze, kde se
v inscenacích Racek, (role Niny Zařečné), Hamlet (Ofélie),
Král Lear (Cordélie). Romeo a Julie (Julie) uplatnil
především její lyrický herecký projev; od r. 1965 hrála v
Divadle za branou, kde ve významově i tvarově složitých
inscenacích - Tři sestry (role Máši), Antigona (Ricciarda) a
jiných - dosáhlo její tragické herectví neobyčejné zralosti.
Po administrativním zákazu Divadla za branou v roce 1972 se
jako jedna z mála odmítla přizpůsobit normalizaci a až do
roku 1989 zůstala bez odpovídajícího angažmá. Pak se
představila v rolí Raněvské v Čechovově Višňovém sadu.

75.výročí – narození Jana Klusáka (1934), skladatele, herce
a publicisty, autora Variace na téma Gustava Mahlera pro
orchestr, později volné série skladeb označovaných jako
Invence, opery Dvanáctá noc, baletu Héró a Leandros,
"prostonárodní zpěvohry" Zlý jelen, který rovněž napsal
hudbu přibližně ke 100 filmům a k televiznímu seriálu
Nemocnice na kraji města, k původně němému filmu Hrabě
Monte Christo, k první inscenaci Zahradní slavnosti a byl
jedním ze spolutvůrců Divadla Járy Cimrmana, v němž po
léta hrál a pro něž napsal pasticcio-operu Úspěch českého
inženýra v Indii.
20. dubna - Mezinárodní den svobody tisku - poprvé byl
uspořádán v roce 1991 z iniciativy sdružení Reportéři bez
hranic.
21. dubna - 85.výročí – narození Slávky Budínové (1924 –
2002), divadelní, filmové a televizní herečky, v letech 1960
- 1987 členky pražského Divadla E. F. Buriana, kde hrála
temperamentní a silné ženy v inscenacích Vytetovaná růže
(role Serafíny), Zkrocení zlé ženy (Kateřina) nebo Veselé
paničky windsdorské (Paní Vodičková); nezapomenutelné
zůstanou i její role ve filmech Případ pro začínajícího kata,
Dívka se třemi velbloudy, Vražda v hotelu Excelsior,
Svědectví mrtvých očí, Pokus o vraždu, Smrt načerno,
Vražedné pochybnosti, Tajemství velkého vypravěče,
Kronika žhavého léta, nebo Můj brácha má prima bráchu,
Bracha za všechny peníze, Léto s kovbojem, či Noc na
Karlštejně.
22. dubna - Evropský den akcí proti rasismu - vyhlásila
Evropská konference o problémech proti rasismu.

300. výročí – úmrtí Prokopa Jaschkeho (1646 – 1709)
v Polici, superiora polického kláštera, významného rytce,
autora rytiny Pany Marie Broumovské.

-

80. výročí – narození Ivana Vyskočila (1929), herce,
dramatika a prozaika, hlavní osobnost hnutí malých divadel z
přelomu 50. a 60. let. minulého století, spoluzakladatele
Divadla Na zábradlí, spoluautor her s J. Suchým - Kdyby tisíc
klarinetů, Faust, Markéta, služka a já, a s V. Havlem –
Autostop; později zřídil soubor Nedivadla, s kterým hrál své
vlastní hry - Křtiny v Břvích aneb Blbá hra, Meziřeči,
Haprdáns, Cesta do Úbic; autor osobitých nonsensových próz
- Vždyť přece létat je tak snadné, Malý Alenáš, Kosti.
28. dubna - Mezinárodní den smutku - vyhlásila Mezinárodní
konfederace svobodných odborů jako vzpomínku na ty, kteří
přišli při práci o život nebo byli zraněni, připomíná se od
roku 1996.
29. dubna - Mezinárodní den tance - vyhlášen Mezinárodním
divadelním ústavem (ITI) v roce 1982, slaví se v den výročí
narození francouzského choreografa a tanečníka JeanaGeorgese Noverra (1727 – 1810).
30. dubna - 60.výročí – vznětí kopule zvonice hřbitovní polické
kaple po úderu blesku. Požár byl za pomoci obětavých
občanů ihned uhašen.
PhDr. Zlatica Z udová–Lešková, CSc.

Žijí mezi námi…
Jiří Beran – lyžař
Je v Polici pro Vás něco, o čem byste mohl říci „je to moje
srdeční záležitost“?
To je jednoduchý, Police jako celek. Narodil jsem se tady,
zažil pěkný dětství, mám tady spoustu kamarádů, oženil jsem
se tady... Díky lyžování jsem zcestoval kus světa, ale vždycky
jsem se nesmírně rád vracel domů. V životě mě nenapadlo, že
bych se měl přestěhovat. Když byly děti větší, tak jsme párkrát
vyjeli do světa a dcera Jana se v Rakousku ptala, proč
nebydlíme tady? Já ji odpověděl, že jsou krásný země, ale
někam patřím a to je pro mě Police. Ta v sobě prostě nějakou
sílu má.
Míra Šmíd v knize „Ze života horolezce“ píše, že jste
společně začínali lézt i lyžovat. Prosím, zavzpomínejte na něj.
To bysme tady mohli být do rána. S Mírou jsme se znali
úplně od malička, začínali jsme v lyžařským oddíle ještě než
jsme začali chodit do školy, ale dělali jsme snad veškerej
sport: běhali jsme, jezdili na kole, ale je pravdou, že Police
má okolí, který člověka do skal úplně vyzývá. Míra měl strejdu,
kterej napsal knížku o skalách, můj strejda taky lezl a tak bylo
přirozený, že i my jsme to museli vyzkoušet. V době, kdy jsme
byly v Trutnově na lesárně, já zůstal věrnej lyžování a Míra víc
tíhnul k lezení. On u toho zůstal a tenhle sport nemůže dělat
žádná měkota. Musí to bejt individuum jako byl Míra a Míra byl
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individum, v dobrým slova smyslu, ve všem. Je smutný že
v takhle mladým věku odešel. Ve vzpomínkách ho máme
zafixovanýho jako Míru Šmída, kterej něco znamenal a pro mě
to byl bezvadnej kamarád.

Nedávno skončilo mistrovství světa v Liberci. Jak se Vám
tam líbilo?
Zákulisí znám jen z novin. Byl jsem se podívat na dvou
závodech, když jel Lukáš Bauer patnáctku a druhý den na
ženský skiatlon. Z hlediska diváka probíhalo všechno tak, jak to
probíhat má: odstartovali, doběhli, vyhlásili výsledky... Ty dva
závody, který jsem viděl, se mi líbili. Z pohledu bývalýho
závodníka obdivuju vybavení a úroveň připravenosti závodníků,
protože časy, kterých dosahujou na tratích, co jsme jezdívali i
my, jsou neskutečný. Ovšem když se podíváte na vybavení, na
vosky, zázemí, podpůrný prostředky, který jsou povolený a
nejsou ještě dopingem a všechno ostatní, tak si myslím, že
možnost dosahovat takových výkonů tady je.
V roce 1984 jste dostal v Paříži mezinárodní cenu fair play.
Jak k tomu došlo?
Začalo to skoro až legračně. Běželi jsme v Úpici přespolní
běh s hromadným startem a asi dva km před cílem byl prudkej
seběh a zatáčka doleva. Přede mnou běžel Petr Havel,
reprezentant v atletice a já tak dvacet, třicet metrů za ním.
On si zatáčky nevšiml. Já trať znal z předchozích let a když
jsem viděl, že běží špatně, tak jsem na něj zavolal, ať se
vrátí. Počkal jsem na něj, dal mu zase náskok co měl a běželi
jsme dál. V cíli jsme pak o tom mluvili, já mu říkal, že jsem ho
moh nechat běžet a vyhál bych a jeden novinář o tom napsal
do Čs. sportu. V roce 1983 jsem dostal Českou cenu a o rok
později potom v Paříži Mezinárodní cenu fair play. Nakonec
jsem byl rád, užil jsem si tři dny v Paříži. Ono když se s těma
lidma znáš a sportuješ už tolik let, tak není obsahem, nebo
náplní sportu jenom vyhrávat a zvlášť ne za tuhle cenu.
Dvakrát jste reprezentoval na olympiádě. Jak na to
vzpomínáte?
Pro mě, jako pro každýho sportovce je olympiáda jasně
vrcholem, memůžeš už jet větší závod. Ale ona svým způsobem
největší závod je a není. Protože na ni, anebo na MS, může
z každýho státu startovat jenom čtveřice závodníků, ale na
Světovým poháru startuje třeba 8 Norů, Rusů, nebo Švédů, což
je dvojnásobný počet výborných závodníků. Ovšem pro diváka
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olympiáda největší závod je. I když dobrej výsledek ve
Světovým poháru mě hřál víc, tak zpětně 15 místo na OH je
ohromnej úspěch. Závodil jsem na ni dvakrát: poprvé v roce
1976 v Innsbrucku, ale moc jsem si atmosféry neužil, protože
my běžkaři bydleli asi 25 km daleko od Olympijský vesnice,
v Seefeldu. A pak olympiáda v roce 1980 v Lake Placid. Ta byla
zase svým způsobem podivná jinak; byla to doba studený války,
letělo se do Ameriky a tak s výpravou letěli i lidi, který nás
měli hlídat. A Olympijská vesnice sice byla zajímavá, ale bylo
to všechno ošklivý. Nebyl sníh, všude bláto, běžecký trati byly
16, 17 km daleko, Amerika tenkrát byla první místo, kde se
používal umělý sníh. Bydleli jsme v úplně nově postavený
věznici pro mladiství delikevnty, úzký pokojíčky, vysoký a
hubený okna, uprostřed traverza, patráky postele... S náma byl
i přeseda svazu ČSTV Himl a ty další experti, oni asi nedostali,
anebo si nezařídili bydlení jinde, takže taky bydleli ve věznici
s náma spostejma závodníkama. Takže atmosféra ani nemohla
být dobrá.
Nejvíc máme s Vaším jménem spojenou Jizerskou
padesátku. Pětkrát jste zvítězil.
V roce 79 jsem ji jel poprvé. Tenkrát jsem vůbec neměl
formu. V neděli se jela Jizerská a já řekl trenérovi, že bych ji
rád jel. On mi řekl neblbni, od čtvrtka je mistrovství republiky
a když v neděli pojedeš 50 km a ve čtvrtek 30 km, tak to
nezvládneš. Já odpověděl, že se buď probudím, anebo to se
mnou sekne. Dva dny před startem mě dopřihlásili na první
start v životě a já vyhrál a ve čtvrtek jsem pak vyhrál i 30 km
na MR v Novým Městě na Moravě. Pak byly další roky, kdy na
Jizerskou nebyl čas, protože prioritou byla reprezentace a
Světový pohár, ale je fakt, že mých prvních pět startů bylo
vítězných. Od tý doby jsem se ji, jak byl čas, zúčastňoval, letos
jsem ji jel po osmnáctý. Ještě když mi bylo 41, nebo 42, tak
jsem byl celkově třetí a toho si dost považuju. Ale teď jsem
rád, že to ještě vůbec ujedu. (Kecy - reaguje paní Beranová).
Dá se z Vaší kariéry vybrat nějaký nejsilnější, nebo největší
zážitek?
Tak tohle je úplně blbá otázka, když to tak řeknu. Když se
kouknu zpátky, tak za víc jak 50 roků co lyžuju, se dá těžko
něco vybrat. Třeba za sezonu 78, nebo 79 jsem měl od října do
května nalyžováno 5600km, vyšlo to asi na 52 závodů, tak
z toho nejde jen tak něco vybrat. Zážitkem bezesporu jsou
velký závody SP, MS, anebo Olympiáda. Povedlo se mi na MS
v Lahti ve Finsku bejt šestej a zážitek byl z toho, že vyhlašujou
prvních šest, takže jsem stál ještě na bedně a cenu mi
předával Švédskej král, anebo v 74 v Innsbrucku jsme potkali
Jackie Stewarta, trojnásobnýho mistra světa ve formuli 1.
Zážitkem je pro mě každej slušně dojetej závod, ještě i v týhle
době. Je to takový poděkování, že to ještě můžu dělat
Úžasným zážitkem jsou dálkový běhy, kde startuje od 4000 do
13000 lidí, třeba Vassův běh, to je pro Švédy hodně srdeční
záležitost a chtěl by ho z nich jet snad každej.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Postní a velikonoční doba
První dubnové dny s sebou přinesly krásné počasí a
vypadá to, že zima definitivně ustoupila a nastupuje nové
jaro. Přicházející jaro probouzí přírodu a probouzí i nás a
přináší do našich dnů novou radost, naději a očekávání.
V církvi
je
jarní
období
tradičně
spojeno
s nejvýznamnějším obdobím křesťanského liturgického
roku, a to velikonočními svátky a velikonoční dobou, na
které se připravujeme v postní době. 5. dubna jsme
prožili Květnou neděli a připomenuli si Ježíšův poslední
příjezd do Jeruzaléma na tradiční židovské velikonoční
svátky. V týdnu po Květné neděli pak postní doba končí a
začíná postně- velikonoční Svatý týden s Velikonočním

triduem (třídením) a velikonoční doba. V tomto týdnu
prožijeme Zelený čtvrtek - připomínku Ježíšovi poslední
večeře, Velký pátek - připomínku Ježíšova umučení, Bílou
sobotu, Velikonoční vigílii - připomínku Ježíšova vzkříšení
a nedělní Boží hod velikonoční - oslavu Ježíšova vzkříšení.
Velikonoční vigilie je nádherná bohoslužba. Má čtyři
části:
bohoslužbu světla, bohoslužbu slova, křestní
bohoslužbu a eucharistii. Bohoslužba světla začíná mimo
kostel, rozžehnutím velikonočního ohně, ten je poté
posvěcen a od něho se zapálí velikonoční svíce (paškál). Ta
je nesena v průvodu do zhasnutého kostela a věřící si od ní
zapalují vlastní svíce. Znázorňuje nám „světlo Kristovo“.
Po příchodu do kostela zazní na adresu této svíce krásný
velikonoční chvalozpěv (Exsultet), který tvoří vrchol této
části bohoslužby. Následuje bohoslužba slova, která se
skládá ze 7 čtení ze Starého zákona ( nejdůležitějším z nich
je vyprávění o přechodu Izraelitů Rudým mořem při
východu z Egypta - Ex 14), jednotlivá čtení jsou od sebe
oddělena zazpívanými žalmy (nejdůležitější je Mojžíšova
píseń Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený,
která zazněla po přechodu Rudého moře) - počet čtení ze
starého zákona je možné zredukovat, poté se při zpěvu
Gloria (Sláva na výsostech Bohu) znovu rozezní zvony,
následuje čtení z Nového zákona (z Listu Římanům) ,
poprvé zazní velikonoční zpěv Aleluja a bohoslužba slova
vrcholí četbou evangelia o Ježíšově zmrtvýchvstání
s následnou promluvou (homílií). Další částí je křestní
bohoslužba. Při ní se nejprve požehná voda, potom bývají
pokřtěni a někdy i biřmováni ti, kdo se připravili na křest
(katechumeni) , a poté všichni věřící, kteří se během postní
doby připravili na Velikonoce obnoví své křestní závazky.
Závěrečnou částí je slavení eucharistie s přijímáním.
Do velikonoční doby patří šest následujících
velikonočních nedělí. (Velikonoční doba letos končí
v neděli 31. května Slavností Seslání Ducha svatého.)
Velikonoce jsou nejstarším a nejvýznamnějším křesťanským
svátkem. Boží láska, která se tak silně projevila především
v Ježíšově oběti a Boží plán spásy každého člověka, který
pramení z Kristova vzkříšení, jsou pro nás zdrojem naděje a
radosti do dalších období života.
LITURGICKÝ PROGRAM LETOŠNÍCH
SVÁTKŮ V POLICKÉ FARNOSTI:

VELIKONOČNÍCH

9. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK
17.30 mše svatá na památku Večeře Páně
18.30 - 19.30 příležitost k osobní modlitbě a adoraci
10. dubna - VELKÝ PÁTEK, den přísného postu
8.00 křížová cesta
8.30 - 17.30 příležitost k osobní modlitbě a adoraci
15.00
začátek
novény
před
Svátkem
Božího
milosrdenství
17.30 bohoslužba na památku Umučení Páně
18.30 - 19.30 příležitost k osobní modlitbě a adoraci u
Kristova hrobu
11. dubna - BÍLÁ SOBOTA
8.00 ranní chvály - společná modlitba církve (Breviář)
9.00 - 19.30 příležitost k osobní modlitbě a adoraci u
Kristova hrobu
10.00 požehnání velikonočních pokrmů
11.00 požehnání velikonočních pokrmů
20.30 VELIKONOČNÍ VIGILIE (přineste si s sebou svíčky)
12. dubna - VELIKONOČNÍ NEDĚLE - HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
8.00 Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - zpívaná mše
svatá (zpívat bude polický chrámový sbor)
13. dubna - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
8.00 mše svatá
12. - 19. března - Velikonoční oktáv
V měsíci dubnu budou bohoslužby podle obvyklého
pořadu:

5
5

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

5

v sobotu od 17.30 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Rádi bychom všem popřáli radostné Velikonoce a
krásné jaro. Všichni jste srdečně zváni na velikonoční
bohoslužby.

Májová pouť do Vambeřic
V sobotu dne 9. května 2009 pořádá naše farnost již
tradiční Májovou pouť do Vambeřic v Polsku, k bazilice
Panny Marie, královny rodin. Putovat budeme pěšky po
památné vambeřické poutní cestě s kamennými kříži a
sochami, malebnou krajinou Policka přes Broumovské stěny
do Broumovské kotliny a odtud do Vambeřic. Pouť bude
zahájena v 8.00 hod. požehnáním poutníků v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují a ukončena
mší svatou v bazilice Panny Marie ve Vambeřicích. Zpáteční
cesta bude opět zajištěna odvozem autobusem. Podrobnější
program bude uveřejněn na plakátku v našem kostele.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie a měsíc březen
- doručovala písemnosti pro orgány města a jiné instituce,
které byly cestou pošty nedoručitelné
- spolupracovala se základní školou a sociálním odborem
při kontrole docházky některých žáku do školy
- kontrolovala městský hřbitov a zařízení města (Pellyho
domy, veřejné WC)
- v pěti případech se zabývala zaběhnutými nebo
opuštěnými psy, v jednom případě se snažila odchytit
fretku
- zúčastnila se zasedání zastupitelstva města a dále setkání
samosprávy města s podnikateli a prodejci
- jednala s zástupcem města Hostinné ohledně bezpečnosti
v jejich městě a možností prevence kriminality
v samostatné působnosti.
- zabývala se oznámením občanů ohledně neoprávněného
vylepování reklamních letáků a plakátů
- provedla kontrolu chování majitelů psů na veřejném
prostranství
- pro PČR a okresní a krajské soudy zpracovala několik
žádostí o zprávy z místa bydliště
- v nejméně pěti případech řešila ztracené peněženky , tři
se vrátily majitelům, ostatní se nenašly
- plnila úkoly z technických porad města a TS –
kontaktovala nájemníky domů v ulici 17. listopadu
ohledně nevhodného umístění popelnic
- prověřila dopravní situaci na křižovatce ulic Smetanova a
Na Sibiři ohledně vzrostlých stromů
- ve dvou případech řešila nedovolené odkládaní odpadu ke
kontejnerům na tříděný odpad
- v současné době řeší vandalský čin, kdy došlo k poškození
zařízení koupaliště
- pátrala po prodejcích, kteří se zaměřili na starší
spoluobčany a ve městě jim dosti nevhodným způsobem
nutili holící strojky

Nová vyhláška umožní dvojjazyčné
názvy obcí a zavede nové značky
Nová vyhláška ministerstva dopravy zavede možnost
označit obec v jazyce národnostní menšiny. Na setkání s
novináři to uvedl ministr dopravy Petr Bendl. Podle něj jde
o požadavek Evropské unie. Novinkou je také zkrácení
platnosti značky Zimní výbava do konce března. Vyhláška
zavede i několik nových dopravní značek včetně té, která
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informuje o úseku, kde měří rychlost městská policie.
Vyhláška bude platit od 21. dubna.
"Nemyslím, že by se s tím roztrhl pytel," uvedl Bendl k
dvojjazyčným značkám. Zájem prý projevily některé obce
na Náchodsku, kde by šlo o polský jazyk.
Vyhláška také zavede nové dopravní značky Pohyblivý
most, Jízda cyklistů v protisměru, Silniční kaple nebo
Truckpark. Ve sbírce vyjde také grafická předloha značek
měření rychlosti.
Zásadní změnou je zkrácení doby platnosti značky,
která nařizuje vybavení vozidla zimními pneumatikami.
Původně platila od začátku listopadu do konce dubna, nově
to bude do konce března. Správce silnice bude mít i nadále
možnost upravit její platnost doplňkovou tabulkou. "Když to
zimní období bude tvrdé, tak bude muset být tvrdší i
správce," řekl ministr.
zdroj: ČTK
Grafická podoba nových dopravních značek je
přílohou vyhlášky, kde se s ní můžete seznámit.
Kolektiv městské policie

Rozpis fotbalových utkání JARO 2009
TJ SPARTAK Police nad Metují
Datum

Mužst.

SO

4.4.

A

SO

4.4.

B

SO

11.4.

B

NE

12.4.

A

SO

18.4.

D

SO

18.4.

SŽ

NE

19.4.

A

NE

19.4.

B

SO

25.4.

B

SO

25.4.

D

NE

26.4.

SŽ

NE

26.4.

A

ČT

30.4.

A

SO

2.5.

A

SO

2.5.

SŽ

SO

2.5.

D

ČT

7.5.

A

SO

9.5.

SŽ

SO

9.5.

B

NE

10.5.

D

NE

10.5.

A

SO

16.5.

SŽ

SO

16.5.

D

SO

16.5.

B

SO

16.5.

A

SO

23.5.

SŽ

SO

23.5.

D

SO

23.5.

B

NE

24.5.

A

SO

30.5.

SŽ

SO

30.5.

B

NE

31.5.

D

NE

31.5.

A

SO

6.6.

D

SO

6.6.

SŽ

SO

6.6.

B

NE

7.6.

A

SO

13.6.

SŽ

SO

13.6.

D

SO

13.6.

B

NE

14.6.

A

SO

20.6.

B

NE

21.6.

SŽ

NE

21.6.

A
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Utkání

Doudleby n.O.
Martínkovice
Police
Police
Police
Ji Martínkovice
Náchod B
SO Provodov
Police
1. FC Rokytnice
JI Machov
Police
Broumov
Nový H. Králové
Police
Police
Police
Hejtmánkovice
V. Poříčí
Doudleby n. O.
Police
Police
Borohrádek
Police
Č. Skalice
Police
Police
MFK N. Město
Police
Police
Police
Přepychy
Lhota p. L.
Police
V. Poříčí
Ji Machov
Police
Police
Javornice
Police
Trutnov
So Mezilesí
So Stárkov
Police

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Police
Police
So Stárkov
Jičín
Častalovice
Police
Police
Police
So Božanov
Police
Police
Jaroměř
Police
Police
V. Poříčí
Hronov
Černilov
Police
Police
Police
Přepychy
So Stárkov
Police
So V. Jesenice
Police
Ji Martínkovice
Voděrady
Police
Nová Paka
Ji Machov
LOKO Meziměstí
Police
Police
Teplice n.M.
Police
Police
Olympie H. K.
Hejtmánkovice
Police
Hejtmánkovice
Police
Police
Police
Č. Kostelec

Začátek

Odjezd

16:30
16:30
16:30
17:00
14:30
15:00
17:00
17.00
17:00
14:15
10:30
17:00
17:30
17:00
10:30
14:30
17:30
15:00
17:00
14:15
17:00
10:30
14:15
17:00
17:00
10:30
14:30
17:00
17:00
10:30
17:00
14:15
17:00
14:30
15:00
17:00
17:00
10:30
14:00
17:00
17:00
16:00
10:30
17:00

14:00
15:00

13:30
15:30
15:15
11:45
9:30
16:00
14:45

13:45
15:45
12:00

Automotoklub bude po 17ti letech
opět pořádat závody terénních
motocyklů
Z historie polického autoklubu jistě mnozí pamatují
každoroční pořádání motocyklových terénních soutěží
enduro v Polici nad Metují a jejím blízkém okolí. Takových
ročníků bylo celkem 15, které byly v posledních letech již
pořádány jako Mistrovství ČSFR a Mistrovství Rakouska.
V roce 1992 se však odjel poslední podnik. Autoklub se od
té doby věnoval již pouze školení řidičů, případně
vypomáhal ostatním při pořádání automobilových či
motocyklových
soutěžích.
V minulosti
byla
členy
automotoklubu i širokou veřejností hojně využívána
svépomocná dílna. Po ukončení pořádání závodů došlo i k
poklesu zájmu o svépomocnou dílnu AMK a podstatně se
zredukovala i členská základna.
V posledních letech se však rozšířila řada členů a to
hlavně o mladé aktivní jezdce se zájmem o tento atraktivní
sport. Od roku 2007 se pravidelně účastní mnoha podniků
konaných na různých místech České republiky, ale i mimo
ni. Na těchto závodech poznali mnoho nových přátel jak
mezi jezdci, tak i pořadateli či promotéry tohoto sportu. A
tak se zrodila myšlenka pořádání jednoho z podniků
Mistrovství České republiky a Přeboru České republiky ve
vytrvalostních závodech nazvaných CrossCountry. Jelikož
není možné odjet závody v blízkém okolí Police nad Metují,
vyšla vstříc obec Radvanice. Po dlouhých jednáních bylo
dohodnuto, že se závody uskuteční v areálu bývalých dolů
Kateřina a to v termínu 23.-24. května 2009. Podnik byl
tedy zařazen do oficiálního kalendáře CrossCountry 2009 a
AMK Police nad Metují se po dlouhých 17 letech opět stává
pořadateli závodu terénních motocyklů.
Tímto Vás srdečně zveme na závody konané ve dnech
23. a 24. května 2009 do Radvanic u Trutnova. Závodu se
zúčastní aktivní jezdci AMK Police nad Metují a tak přijďte
strávit příjemné dva dny plné adrenalinu a sportovního
kláni v této atraktivní disciplíně a zároveň podpořit domácí
jezdce. V různých třídách za AMK Police nad Metují
nastoupí Petr Matěna ml., Radovan Řezníček, Jaroslav
Beran ml., Jan Vajsar, Petr Teiner, Petr Obršál, Václav Kohl
a další. Těšíme se na Vaši hojnou účast. Více informací
ohledně závodů a jezdců najdete na webových stránkách:
www.amkpolice.cz.
AMK Police nad Metují

12:00
15:00

15:15

12:00
14:15
13:45
15:45

Na letošní sezónu přijmeme
11:30
14:45
14:00
9:15

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.

Pronajmu byt 2+1
v Polici nad Metují - sídliště
dohoda na tel. 606 125 277

OPRAVY ZAHRADNÍ TECHNIKY
A MOTOCYKLŮ
Luboš Klimeš
Pěkov 77

úleva
pro tělo
i duši
Využijte nové služby:

549 54 Police n. Met.
Tel. 607/878 227

Nabízíme do pronájmu

PENSION 65
POLICE

Masáž

NAD METUJÍ

Restaurace, gril - bar, zahrádka,
ubytování, včetně
kompletního vybavení.
K dispozici vybavený byt.
Cena k jednání.
KONTAKT: 737 261 680,602 646 380

Prodej živých
pstruhů
proběhne na bývalém koupališti ve
Žďáře nad Metují

dne 11. 4. 2009
v době od 800 do 1100 hod.
Další prodeje proběhnou
v těchto termínech:

v sobotu
25.4.; 23.5.; 6.6.; 20.6.; 4.7.;
v pátek 8.5.
Pstruzi se budou prodávat za
115,- Kč /1 kg.
Na Váš nákup se těší rybáři
z MO – ČRS v Polici nad Metují.

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
v Teplicích nad Metují provádíme masáže
lávovými kameny
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

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
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
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DVEŘE VCHODOVÉ
PLASTOVÉ A OKNA
z neodebraných zakázek.
Barva bílá, hnědá a dekor dřeva.
Vše nové IHNED K ODBĚRU.
Výrazné slevy z původních cen,
doprava zdarma po celé ČR.
Tel: 608 169 364,

www.e-dvereokna.cz

Nabízím k pronajmutí
nebytové i bytové prostory v centru města
Police nad Metují,
volné od dubna, cca 40 m2 ,
možnost podnikání i bydlení
se soc. zařízením.
Kontakt: 732 407 875

Pronajmu byt 2 + 1

v centru Police nad Metují; 50 m2,
zrekonstruovaný v roce 1997.
Cena: 5.000,- Kč/měsíc + služby,
jen dlouhodobě.
Kontakt: 736 480 070

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
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
Provádění prací ve výškách
pomocí horolezecké techniky
Nátěry střech a okapů
Nátěry fasád
Čištění povrchů tryskáním
tlakovou vodou

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

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

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

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

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

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

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

Broumov
Šalounova 87
Datum:
28. dubna 2009
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
30. dubna 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

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

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
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„GRIMŮV POHÁR“
Otevřené rybářské závody na rybníku Hony v Pěkově
MO ČRS v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na rybářské
závody dospělých, které se budou konat v sobotu 16. května
2009 na rybníku Hony v Pěkově u Police nad Metují.
Program a propozice závodu dospělých (nad 18 let)
v sobotu 16. 5. 2009:
6:00 – 6:55
prezence a losování míst pro oba poločasy
6:55 – 7:00
zakrmení
7:00 – 10:00
1. poločas závodu
10:00 – 10:55
občerstvení a přemístění na 2. poločas
10:55 – 11:00
zakrmení
11:00 – 14:00
2. poločas závodu
14:30 – 15:00
vyhlášení výsledků závodu
Startovné 200,-Kč (Sleva pro členy naší MO 50, - Kč)

OTEVŘENÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE DO 18 LET

„ZLATÁ RYBKA“

SPOJENÉ SE SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV

O POHÁR BROUMOVSKÝCH STĚN.
MO ČRS v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na rybářské
závody mládeže do 18 let, které se budou konat v neděli

17. května 2009 na rybníku HONY
v Pěkově u Police nad Metují.
Program a propozice závodu mládeže v neděli 17. 5. 2009
6:00 – 6:55
prezence a losování míst pro oba poločasy
6:55 – 7:00
zakrmení
7:00 – 9:00
1. poločas závodu
9:00 – 9:55
občerstvení a přemístění na 2. poločas
9:55 – 10:00
zakrmení
10:00 – 12:00
2. poločas závodu
12:30 – 13:00
vyhlášení výsledků závodu
Startovné 50,-Kč

Podmínky obou závodů

Lov na 1 prut
Způsob lovu položená nebo plavaná (maximálně 1 háček)
Výbava jednotlivců dle rybářského řádu
(podběrák, vyprošťovač háčků, koš nebo vezír na ryby )
Nástrahy a návnady rostlinného i živočišného původu.

Není nutné být členem Českého rybářského svazu.

Zakrmování povoleno 5 min před každým poločasem a také v průběhu lovu.

Občerstvení po oba dny zajištěno. Těšíme se na Vaši účast.
VŠEM SPONZORŮM DĚKUJEME.
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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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Skalní útvary na Policku

Štěpána Horáka

▲ Skalní útvar Sova na Hvězdě
▲ Klasikou na Ostaši je Zbrojnoš

▲ Majestátný Bumbrlíček, rovněž na Hvězdě

▲ Skalní útvar Mušle na Hvězdě
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▲ Zlověstná Mohyla smrti na Ostaši

▲ Nádherné skalní hřiby na Slavném

Od roku 1749 byl majitelem domu Václav Kyncl, od roku
1759 Václav Drejslar. Roku 1764 dům koupil mlynář a krupař
Jan Birkl, od roku 1795 byl majitelem stavení Franz Pášma,
ten samý, který roku 1788 koupil rovněž Městský mlýn
(čp. 195).
Od roku 1798 se stal majitelem domu obchodník s plátny
Johan Hornych, který, jak poznamenává Josef Brandejs,
„jezdil s plátny na prodej do Vídně a též do jiných měst –
byl to zámožný měšťan. Jan Hornych vedl obchod s plátny
též až do italského Livorna a dál do zámořských krajin,
odkud obdržíval peníze za plátna stržené ve stříbře neb ve
zlatě v soudkových bedničkách. Jedenkráte měl moc
nakoupených pláten, vzal sobě povozy a plátna na něj
naložil, též sebou si vzal svého bratra Matěje Hornycha a
odjel s ním a s plátny do Vídně. Tam plátna prodal dobře
za hotové peníze, které úplně obdržel. Mělť za ně stržiti
asi 40.000 zlatých. Najal tam pak sobě byt v jednom
hostinci ve čtvrtém patře i s jeho bratrem Matějem, kdež
spolu přenocovali. Jan Hornych svoji peněžní tašku s těmi
utrženými penězi uložil do postele pod hlavu, v které on
spal. V noci se pak ze spánku probudí a sáhne si pod hlavu
a pod podhlavničku peřinku, jakýž měl tam tak obyčej sobě
tobolku ukládati přes noc s utrženými penězi, a tu tobolka
byla pryč pod jeho hlavou ztracena. Jan Hornych volá
bratra Mates, Mates a Mates se neozýval jemu. Dělal
pokřik, povyk a tloukl na dveře, až přišel hostinský a bratr
byl pryč ten tam, aniž by i hostinský věděl, kam se poděl a
peníze s ním. Jan Hornych přijel do Police jako žebrák, což
jemu tak na zdraví velice uškodilo, že zchoromyslněl, on
chodil po městě po ulici a volal neustále jeho bratra
Matěje se slovy Mates, Mates, až se z něho stal blázen a
žebrákem do smrti.
Od roku 1810 se stal majitelem tohoto domu Antonín
Tůma, potom od roku 1820 Josef Šolc, obchodník se
železným zbožím, bratr purkmistra Františka Šolce,
kterému, protože byl velký, silný a snědé pleti, přezdívali
„Balkán“ nebo „Afrikán“ (snad se jednou zmíníme i o této

dávné polické figurce). 12. října 1830 byl dům prodán
v dražbě a za 1.541 zlatých konvenční měny jej koupil
provaznický mistr Josef Birkl s manželkou Annou (rozenou
Košťálovou z čp. 127).
Na sortiment obchodu Josefa Šolce Josef Birkl navázal.
„Prodával také v jeho krámě kolomaz, dřevěné lopaty
(voršoufy) a chlebové též kolomaznice, houskové dřevěné
lopaty ku vsázení pečiva do pece pro pekaře, dále pak
vochle, vochličky, hrábě, louč, o kteroužto byla často
v zimě veliká starost u chudého lidu s přádlem se živícího,
když v zimě nemohli s fůrami loučí z Pastorkova aneb
z Radvanic přijeti. Tu byla starost čím se bude svítiti,
svíčky jsou drahé, ty se u přádla nevyplatějí, aby se mohly
koupiti. O trhu každé středy měli tito loučaři dovoleno též
i na drobno louč z fůry prodávati a tu za peníze loučaři více
loučí dávali v drobném prodeji než překupníci v městě.
Téhož času to byli Josef Birkl a Adolf Švorčík, mydlář, a
hokynářky, které celoročně v podloubí na východní straně
rynku pod domy je prodávaly. Za městem bydlící lidé méně
zámožní posílali a chodili sami do rynku se podívati, zdali
tu již s loučí přijeli, aby jim jí překupníci neskoupili dříve,
než oni sobě ji od samých loučařů budou moci nakoupiti.
Tenkráte každé středy 2 fůry plně naložené loučí se
prodalo a nejraději se kupovala Pastorkovská, tato lepší a
jasněji svítila a také bývala o něco širší než Radvanická,
jestli tu jiné nebylo k pořízení, tak bědovalo se. Josef Birkl
prodával také kolomaz, smůlu, konopí, provazy, sůl a
vícero také jiných domácích potřeb, s kterými dosti dobře
obchodoval, takže také i poněkud sezámožnil.“
Manželka Josefa Birkla Anna zemřela roku 1856 a dům
při vypořádání pozůstalosti koupil za 12.000 zlatých jejich
zeť Josef Katschner s manželkou Gabrielou (roz. Birklovou),
kteří vyplatili podíly tchánovi Josefu Birklovi a sourozencům
Gabrieliným: majoru Josefovi Birklovi (c.k. oficiálovi na
vojenské zásobárně na ostrově Lissa v Dalmácii), Markétě
(provdané za řezníka Václava Johna v čp. 71) a Anně
(provdané za mydláře Adolfa Švorčíka v čp. 12).
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Vychází v nákladu 1 000 ks
Autor obálky: Štěpán Landa – žák Grafického studia výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují

Nový majitel domu a obchodu Josef Katschner, narozený
roku 1827 v Obersooru (Horním Žďáru, okr. Trutnov), přišel
do Police roku 1843 „co chudý kupecký mládenec do
obchodu Františka Šolce přišel a po více let u něho za
kupeckého mládence sloužil až roku 1855 si pronajal krám
s obchodem u Františka Pášmy číslo 74 co svobodný ještě. I
hnedle od jeho začátku jeho samostatné živnosti
provozování, an byl u lidu již u Fr. Šolce oblíben, tak se
také i tu jemu přálo a štěstí jemu sloužilo, a hned zprvého
začátku počal jemu obchod kvésti, kterýžto obchod sobě
šířil, zboží v krámě rozmanité rozmnožoval, nové věci též
do obchodu zaváděl. Ku nočnímu osvětlení různé oleje,
svíčky, lampy a též nejprvněji petroleum pořídil a tu počala
louč ustupovati novějšímu systému osvícení domácností.
Potomej oženil se s dcerou Josefa Birkle a přejmul dům
tento a obchod tu značně rozšířil a zvelebil.
Až potomněji také postavěl sobě v Mezihoří, kde někdy
jirchářská valcha stála, tam zámečnickou továrnu na brusle
a jiné rozmanité železné zboží, kde hned pracovalo 40
dělníků od začátku založení a dále pak se dělníci přibírali až
do 100 osob, které nyní roku 1906 jsou v té továrně
zaměstnané. Prvním ředitelem té továrny byl O. Meier
z Vestfálu z Remscheidu. On celou svou četnou rodinu dosti
dobře zámožně vybavil. Také nakoupil si mnoho korců polí a
byl dobrým hospodářem. Roku 1876 koupil též čp. 226, tak
zvanou Koubovnu.“ Roku 1865 Josef Katschner tento dům
celý přestavěl „pro své lepší pohodlí v krámě a ku obývání“ –
tehdy také u domu navždy zmizelo podloubí.
Josef Katschner se s Gabrielou Birklovou oženil roku 1854
a v domě čp. 77 se jim v rozmezí let 1855-1866 narodilo osm
dětí, z nichž nejvíce vynikli Josef (*1858), který založil
továrnu na perník a těstoviny v Hradci Králové (existovala až
do nedávna), Emil (*1859), který založil se svým otcem
kovozpracující závod v mezihorním údolí a ing. MVDr. Adolf
Katschner (*1862), který byl agronomem na Lovosicku. Také
připomeňme, že za prusko-rakouské války roku 1866
Katschnerovi byla Prušáky v jeho krámu rekvírována veškerá
rýže a další potraviny, a také, jak zaznamenal Josef
Brandejs, „v létech 1859 - 1868 v domě bydlel lékař
Alois Brendel. Měl dceru Walburgu, silně vyvinuté postavy,
sličná v obličeji byla. Ve válce pruské důstojníci ji
pronásledovali a tu aby na ní násilí svévolné z moci
neučinili, nucen ji byl tajně zavříti do sklepa, a za to chtěli
J. Katschnera pruští důstojníci šavlí probodnouti. On musel
též se před nimi skrýti - co to bylo za zlé lidi...“
Josef Katschner se roku 1896 pro nemoc vzdal své funkce
předsedy hasičského sboru a rovněž obchodu a továrničky
v Mezihoří, které převzal jeho syn Emil a 8. března 1897
podlehl zhoubné střevní nemoci. Připomeňme, že Josef
Katschner byl v létech 1874-1878 a 1882-1885 starostou
města a za něj také došlo roku 1876 k přestavbě radnice,
která dostala svou dnešní věž. K novým hodinám tehdy
starosta Katschner daroval jeden bicí zvonek.
Jeho syn Emil Katschner, který převzal prodejnu, ji
rozšířil o obchod se železným zbožím ve velkém, kde se
prodávaly i produkty jeho výroby. Oženil se s Marií, dcerou
obchodníka Františka Pášmy v čp. 74 a Marie, dcery sládka
ledhujského pivovaru Ignáce Myškovského. V domě čp. 77 se
jim narodily tři děti, z nichž ing. Emil Katschner (*1887)
postavil spolu se svým otcem roku 1910 na Nové ulici novou

továrnu, kam přenesl výrobu z Mezihoří. Tento nový podnik
zabývající se výrobou šroubů a bruslí, se také stal
podstatným základem (spolu se sousední textilní továrnou
Václava Hubky) dnešní akciové společnosti Kovopol. Při
továrně byl postaven i obytný dům (čp. 226, na místě
někdejší hospody Koubovny), kam se celá rodina nakonec
odstěhovala. Ještě roku 1911, kdy se ing. Emil Katschner
oženil s Halinou Fridrichovou, měl bydliště v čp. 77, jejich
první dcera Jiřina se narodila roku 1914 již v čp. 226.
Připomeňme ještě, že Emil Katschner zemřel roku 1932 ve
svých 73 letech, jeho syn ing. Emil Katschner roku 1974, stár
87 let.
Dům čp. 77 poté roku 1912 koupil za 27.000 K obvodní
lékař MUDr. František Kacbunda s manželkou Albínou
(rozenou Zbornikovou), který roku 1910 přišel do Police z
Machova, poté co se dosavadní obvodní lékař MUDr. Rudolf
Fabián odstěhoval do Prahy a ve svém domě si zařídil
lékařskou praxi. Jejich dceru Marii si vzal za manželku roku
1938 MUDr. Václav Hála (*1902) a po smrti tchána MUDr.
Františka Kacbundy roku 1940 se ujal jeho lékařské praxe.
Lékařská ordinace Dr. Hály byla v domě až cca do roku 1956.
MUDr. Václav Hála zemřel roku 1980 ve věku 78 let, jeho
manželka roku 1994 ve věku 80 let. Dům čp. 77, který byl
později ve správě Bytového podniku, byl obýván nájemníky a
byl roku 1992 vrácen bývalým majitelům. V majetku dcery
Dr. Hály je dodnes. Pro zajímavost ještě připomeňme, že
dům čp. 77 nesl od počátku jeho vzniku právo vařit pivo,
v jednom, pozdějším, období dokonce právovárečná práva
dvě. Druhé právo získal za 300 zlatých rak. č. roku 1867
Josef Katschner koupí od Josefa Antoše, majitele čp. 79;
toto druhé várečné právo nakonec roku 1926 Dr. Kacbunda
prodal hostinskému Josefu Dinterovi z čp. 114 na Záměstí
(což je svým způsobem rarita, protože to byl jediný dům na
Záměstí, který kdy toto právovárečné právo měl).
V domě čp. 77 bývaly obchody odjakživa. Obchody
Josefa Šolce, Josefa Birkla a Josefa Katschnera jsme již
vzpomněli. Kdy zde Katschnerův obchod skončil, přesně
nevíme. Pak se zde na čas objevuje holičství p. Valcháře
staršího, následuje konzum čsl. strany národních socialistů
„Bratrství“, který vedl p. Ungrád starší. Později, za první
republiky zde vzniká obchod s obuví fy Baťa a obchod
s oděvní konfekcí fy Lepš. Tyto obchody zde zůstaly i po
komunistickém puči roku 1948, byly však nakonec
znárodněny. Roku 1957 zaznamenáváme rozšíření obchodu
s oděvy, který pronikl do vedlejšího domu čp. 78, do
místnosti opravny hodin, která byla odtud přemístěna do čp.
92. Prodejna obuvi byla nakonec v domě zrušena a
přemístěna do prostor bývalého obchodu s potravinami
Jaroslava Pášmy v čp. 82 a prodejna oděvů rozšířena a
otevřena 17. března 1966, kdy, jak zaznamenal kronikář
města, se na pultě objevily i tehdy módní a nedostatkové
„šusťáky“ (tj. modré nepromokavé pláště ze syntetické
tkaniny), na které si občané poslušně vystáli dlouhou frontu.
Prodejna s konfekčními oděvy zde koncem roku 1995
nakonec zanikla a již v únoru roku 1996 zde byla otevřena
nová prodejna s elektrospotřebiči firmy DETO, později
přeměněná na ČEKO a ještě později na ELEKTRO - Servis
Černý. Tento obchod zde sídlí doposud.
Miroslav Pichl

