Cena 10 Kč

JOSEF BRANDEJS
Po lednovém a únorovém čísle PM, jejichž obálky jsme věnovali
zakladatelům průmyslu na Policku (k dalším se ještě po čase vrátíme),
přejdeme na několik příštích čísel k těm osobnostem, které se
věnovaly dějinám města Police nad Metují.
Na jednom z prvních míst na fiktivním seznamu těchto osobností
určitě najdeme jméno JOSEF BRANDEJS.

Číslo 3 z BŘEZEN 2008
historii. Potom se od roku 1858 učil soustružníkem dřeva u
soustružníka a kostelníka Františka Bémy v čp. 36 a po vyučení jako
tovaryš absolvoval obligátní vandr, pěšky se dostal až do Štýrského
Hradce a do Hamburku, kde po dva roky (1864-1865) také pracoval.
Po svém návratu domů se usadil ve svém rodném domku a skromně
se živil svým řemeslem. Své výrobky většinou prodával po jarmarcích;
vyráběl ze dřeva všechno, co se tehdy žádalo: od kolovratů, na kterých
se tenkrát ještě hodně předlo, přes různé člunky a cívky pro tkalce,
doplňky k nábytku, až po dýmky s módními dlouhými troubeli i
kulečníková tága. Pro děti dělal i primitivní dřevěné hračky, z nichž
byly hodně oblíbené prosté panenky pro děvčátka, kterým se tehdy
říkalo „brandejsky“. Ještě roku 1911, ve svých 67 letech, zhotovil
polickým Sokolům pro jejich nový kuželník na zahradě Sokolovny
sadu kuželek a šest koulí ze vzácného indického dřeva „lignum
sanctum“.
Se svou manželkou Innocencií, rozenou Winklerovou se oženil
v roce 1869. Narodily se jim dvě děti. Dcera Marie (*1871) se
provdala za Bohumila Pejskara, pozdějšího majitele hotelu „Pejskar“,
zemřela však k velkému zármutku otce již ve 39 letech, když po sobě
zanechala dva malé syny. Syn Josef (*1874) působil jako poštovní
oficiál v Plzni, ve víru 1. světové války však onemocněl luetickým
vysýcháním míchy a nakonec skončil v Polici jako trafikant (g1934).
Po své celodenní soustružnické práci a také po práci na svém
políčku, které měl Josef Brandejs mezi ostatními „zelišťaty“ polických
sousedů u Zákopanice, se však s nevšedním potěšením věnoval své
největší zálibě, které prakticky zasvětil celý svůj život – bádání
v historii města Police. Již od svého mládí shromažďoval různá data o
Polici; vypisoval si údaje z městského i farního archivu, zaznamenával
paměti starých polických rodáků, čerpal z dochovaných pamětí např.
primase Františka Reimanna, městského písaře Vendelína Mrnky, ale
také z dějepisných prací učených benediktinů P. Bonaventury Pitra,
P. Vavřince Wintery, P. Cyrila Kaněry, z historických pojednání
profesora Václava Vladivoje Tomka o Polici, i z kroniky svého staršího
předchůdce Jana Legeho, sbíral staré tisky se zmínkami o Polici,
vystřihoval si výňatky z novin a samozřejmě po celý svůj život pilně
zapisoval různé lokální události a příhody. Tyto všechny informace
nakonec soustředil do své rozsáhlé, několikadílné kroniky, jejíž první
díl pojmenoval „Letopisy a paměti Polické“.

Josef Brandejs se narodil 11. srpna 1844 v Polici nad Metují v
domku čp. 259, který sousedil se zadním traktem zájezdního hostince
„U zeleného stromu“, v rodině Matěje Brandejse, lékárenského
laboranta. Tuto chalupu jeho otec koupil roku 1845 od výměnkáře
Ignáce Luňáčka za 250 zlatých. Do školy chodil Josef Brandejs ještě
do staré školy „dřevěnky“ čp. 15 k německému učiteli Benediktu
Wernerovi, ale zároveň také k vlasteneckému učiteli Antonínu
Hausmannovi; ten možná malému Josefovi jako první vštípil lásku k

Nezasvěcený, letmý pozorovatel, pohlédne-li zběžně do jeho
velkých knih, z nichž každý svazek obsahuje stovky stránek hustě
popsaných (notabene vlastní rukou!) často i v nejrůznějších koutech,
to když hledal místečko k doplnění nově získaných poznatků, neubrání
se možná dojmu, že jde snad o pouhého grafomana. Je to však velký
omyl! Tyto knihy ukrývají nepřeberné a cenné spousty informací,
počínaje nejstaršími dějinami města Police i bývalého zdejšího
benediktinského kláštera až po autorovu současnost, i mnoho zápisů
o tehdejším životě obyvatel jeho rodného městečka.
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OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Police nad Metují

Během března 2008 zahájí stavební firma výstavbu 16 bj
v lokalitě pod sídlištěm s termínem dokončení léto 2009. Z
důvodů poměrně velkého zájmu o výstavbu těchto bytů na
klíč do osobního vlastnictví, na 16 bytů je již 22 žádostí,
podala společnost Maratonstav a.s. žádost o schválení
záměru a prodeje pozemku pro další výstavbu.
Pokud tuto další stavbu odsouhlasí zastupitelstvo, včetně
prodeje pozemku zahájí se v letošním roce výstavba celkem
32 bytů s termínem dokončení rok 2009.
Město v současné době pracuje na dvou velkých
projektech, které mohou být financovány za pomoci EU.
Jedná se o ČOV a ZUŠ. Městská čistírna odpadních vod
byla postavena v roce 1989. Stavbu provedla polská firma
Bilisko – Biela. ČOV je koncipována jako dvoužlabová
čistírna mechanicko – biologická. V hlavní lince je
předřazena denitrifikační nádrž. Aerace byla původně
zajišťována vertikálními povrchovými aerátory. V roce 1996
byla ČOV modernizována na pneumatické provzdušňování
od firmy ACON. V roce 2006 byly provzdušňovací prvky
ACONU nahrazeny novými jemnobublinnými rošty
FORTEX. Se vstupem do EU a přípravou tohoto aktu došlo
k posunu naší legislativy na evropskou úroveň a ke zpřísnění
ukazatelů na čištění a vypouštění odpadních vod. Změnou
legislativy se ČOV přesouvá do skupiny velkých ČOV nad
10 000 EO. Proto je nutné provést některé úpravy linky a
intenzifikační opatření, aby ČOV po roce 2010 byla schopna
plnit limity dle současných nařízení vlády, včetně
požadavků vyplývající ze směrnic EU a ochranářských
požadavků programu NATURA 2000.
Druhou rekonstrukci objektu v majetku města, kterou se
pokusíme řešit pomocí peněz z EU jsou budovy ZUŠ
v Polici nad Metují. Tyto budovy byly postaveny v druhé
polovině 19.století /č.p. 107 – 1850, č.p.108 – 1892/. Na
přední budovu č.p.107 se pohlíží jako na památkově
chráněný objekt. Úkolem je rozšířit stávající prostory ZUŠ
z důvodů malé kapacity prostor. Rozšíření by se mělo týkat
obou podkrovních prostor, části přízemí č.p.107. Dále využít
prostor mezi oběma objekty pro nový nahrávací sál a pro
spojení obou budov komunikací v každém patře, vestavbou
výtahu a bezbariérovosti školy.
Nově se bude řešit systém vytápění, úpravy jednotlivých
sítí, odvětrání nově vzniklých prostor atd.
Kontrolní den stavby přeložka silnice II/303 v Polici nad
Metují se uskutečnil 26.2.2008. Práce na dokončení stavby
budou zahájeny v dubnu. Vrchní asfaltové kryty se budou
pokládat poslední týden v měsíci dubnu. Zde je nutné
počítat s převedením dopravy na určitou dobu po náměstí
směrem na Bezděkov v obou směrech. Dokončení stavby je
termínované do konce června 2008.
Zdeněk Kadidlo, místostarosta

Pravidelná změna intervalu svozu
zbytkového komunálního odpadu
Oznamujeme občanům centrální části města, že od 11.
kalendářního týdne se přechází ze 14-ti denního na
týdenní interval svozu zbytkového komunálního odpadu.
Změna na 14-ti denní svoz pak opět nastane v říjnu, a to po
43. kalendářním týdnu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní místo

administrativního pracovníka odboru výstavby
druh práce : Zajišťování sekretářských, administrativně technických nebo

jiných provozně technických prací na odboru výstavby.
místo výkonu práce :
platová třída :

Území města Police nad Metují
6. platová třída

Předpoklady:
dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
ovládání jednacího jazyku
Požadavky:
Střední vzdělání technického směru s maturitní zkouškou
(stavební zaměření výhodou)
Uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
Samostatnost a flexibilita
Komunikativnost a umění jednat s lidmi
Uzávěrka přihlášek :

25. března 2008

Termín nástupu :

1. června 2008

Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Městský úřad Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 113, e-mail: meu@meu-police.cz
Náležitostí přihlášky jsou:
Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu, datum a
podpis zájemce.
K přihlášce připojte:
Životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. doklad o jeho
vyžádání a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Pozn. Výběrová komise má právo rozhodnout pouze na základě písemných přihlášek.

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

VÝBĚROVÉ

ŘÍZENÍ

na čerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na území města Police nad Metují.

Příjem žádostí o půjčku je od
15.3.2008 - 10.4.2008.
Adresáty půjček mohou být pouze osoby, které vlastní
obytné budovy na území města Police nad Metují,
Pěkova, Honů, Hlavňova a Radešova.
Z fondu budou poskytovány půjčky na:
Název/účel
doba splatnosti

úrok p.a.

max.výše

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

do 50 tis. Kč

d) zřízení nové byt. jednotky z nebytového prostoru
6 let
5%
do 80 tis. Kč
e) zřízení ČOV, kde nelze napojit na měst. kanalizaci
2 roky
5%
do 25 tis. Kč
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Poplatek za odpady a ze psů –
blíží se datum splatnosti !!!!
Připomínáme všem občanům města, kteří mají trvalý
pobyt nebo rekreační objekt na území Police nad Metují a
jejich částí, že 31.březen 2008 je posledním dnem
k zaplacení poplatku za odpady a ze psů. Případným
nedodržením této lhůty se vystavujete možnosti postihnout
vaši platební povinnost sankcí. Poplatek lze zvýšit až na
trojnásobek.
Dále připomínáme těm, kteří dosud neuhradili výše
uvedené poplatky za rok 2007, že mají poslední možnost
poplatky zaplatit v původní výši. V současné době se
připravují vyměřovací řízení na neuhrazené poplatky za rok
2007, ve kterých budou všechny nezaplacené částky
navýšeny na trojnásobek a dále vymáhány exekučně.
Daniela Adamová, Jitka Kollertová, FSO – poplatky

Kácení městské stromové zeleně
V rámci péče o městské stromy bude v dohledné době
z bezpečnostních a zdravotních důvodů provedeno pokácení
několika stromů, a to 1 topol a 2 jasany v Pěkově, 1 jasan za
autobazarem u Ostašské ulice, 2 lípy v lipové aleji ve
Hvězdecké ulici, 1 bříza v Bezděkových sadech a 1 javor ve
stromořadí podél cesty na Suchý důl.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Rozpočet města pro rok 2008
přeložený do „lidštiny“
Poslední konané zastupitelovo města schválilo rozpočet
města Police nad Metují pro rok 2008. Je nutno konstatovat,
že v roce 2008 „dopadají“ na městský rozpočet v plné míře
v nedávné minulosti realizované investiční akce a to
především Pellyho domy
a
dokončení silničního
„obchvatu“, které ho zatěžují řadou vyvolaných nákladů. Je
nutno otevřeně říci, že rozpočet se nepodařilo sestavit
vyrovnaný bez toho, aniž bychom nebyli nuceni čerpat další
finanční prostředky z revolvingového úvěru. Pro objektivní
posouzení, je třeba zmínit, že ani minulé rozpočty se
neobešly bez tohoto finančního nástroje.

Příjmy
Příjmy z daní
Dotace na Pellyho domy
Přijaté dotace
Příjmy z prodeje městského majetku
Příjmy z poplatků
Příjmy od Technických služeb
Ostatní příjmy
Přebytek hospodaření z r.2007 - úspory
Zapojení revolvingového úvěru

Rozpočet 2008
tis.Kč
%
kum.%
31 140
39,7%
39,7%
24 000
30,6%
70,2%
4 190
5,3%
75,5%
3 392
4,3%
79,9%
3 337
4,2%
84,1%
3 179
4,0%
88,2%
2 786
3,5%
91,7%
1 020
1,3%
93,0%
5 492
7,0% 100,0%

78 536

Celkem

100%

Rozpočet 2008
%

tis.Kč

Mandatorní výdaje vč. příspěvkových org. a provozu
Pellyho domů
Splátky úvěrů s použitím dotace r. 2007
Úroky

35 383
32 418
1 692

45,1%
41,3%
2,2%

45,1%
86,3%
88,5%

2 070
1 228
55
370
5 319

2,6%
1,6%
0,1%
0,5%
6,8%

91,1%
92,7%
92,8%
93,2%
100,0%

Celkem

78 536

100,00%

Kam jdou naše peníze- vybrané
položky rozpočtu
(podrobná prezentace je umístěna na
http://www.meu-police.cz/)
Rozpočet
2008

Mandatorní výdaje
Mandatorní výdaje - celkem

25 511

Provoz městského úřadu - činnost místní správy
Náklady na služby zajišťované městem

10 428
10 200
1 149
980
902
1 852

Pečovatelská služba

Městská policie
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce

kum.%

Základní škola
- dotace na provoz
- opravy hrazené přímo městem

Základní umělecká škola
- dotace na provoz
- náklady na rekonstrukci ZUŠ (projekty,příprava VŘ a

Mateřská škola

Splátky půjček a úvěrů
splátka půjčky z FRB
Pellyho domy splátka úvěru

půjčka na 18 bj.
půjčka na kanalizaci Bělská - doplatek
vratka nevyčerpaných sociálních dávek

13,3%
13,0%
1,5%
1,2%
1,1%
2,4%

7 972

10,2%

3 428

4,4%

3 400
28

4,3%
0,0%

1 325

1,7%

1 227
98

1,6%
0,1%

1 344

1 875

1,7%
1,4%
0,3%
2,4%

32 418

41,3%

1 084
260

Knihovna

- odbdržená dotace v r.2007
- splátky v r.2008

32,5%

Rozpočet
2008

Příspěvkové organizace
Příspěvkové organizace - výdaje celkem

- dotace na provoz
- opravy hrazené přímo městem

Výdaje

Kultura bez provozních nákladů na Pellyho domy
Sport
Sociálně zdravotní oblast
Osadní výbory
Investice

Při pozorném čtení výše uvedených tabulek zjistíte, že
88,5 % výdajů městského rozpočtu je určeno k zachování
provozu města (odpadové hospodářství, údržba komunikací,
městská policie atd.), jeho příspěvkových organizací
(základní škola, základní umělecká škola, mateřská škola,
knihovna, Pellyho domy) a na splácení předchozích
investičních akcí. Pouze 11,5% je možné věnovat na
podporu ostatních činností ve města (kultura,sport atd.) a na
další rozvoj města (nové investice). Pokud se na to
podíváme ještě pozorněji, zjistíme, že z oněch 11,5% je 7%
kryto úvěrem (5.492 tis.Kč předpokládané zapojení
revolvingového úvěru). Jinými slovy, pro podporu ostatních
činností ve městě zbývá pouhých 4,5% z celkového
rozpočtu města a to slovy klasika „opravdu není mnoho“.
V podstatě celé zapojení revolvingového úvěru je v roce
2008 určeno na nové investiční akce – přeloženo do
„lidštiny“ kdybychom si nevzali nový úvěr nemáme, v roce
2008 ani korunu na další rozvoj města!
Smyslem mého příspěvku není Vás strašit ani děsit,ale
ukázat Vám realitu a požádat Vás o pochopení, pokud
některé Vaše , byť i oprávněné požadavky, nebudou ihned
uspokojeny, popř. jejich realizace bude odložena. Velmi
často se setkávám s názorem, že přece když někde někomu
chybí peníze na tu či onu akci, není nic jednoduššího než jít
požádat o příspěvek město. Bohužel s veřejnými financemi
je to stejné jako s rodinnými penězi. Můžeme si koupit
jenom to, na co si vyděláme a půjčit znovu si můžeme až
potom, co zaplatíme své předchozí dluhy.
Ing.Vlček Jiří, člen rady města

143
7 600
-

24 000
31 600

500
78
97

0,2%
9,7%
-30,6%
40,2%
0,6%
0,1%
0,1%
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Úroky

1 692

2,2%

úroky úvěr na Pellyho domy
úroky z revolvingu + bankovní poplatky
úroky z úvěru na 18 BJ
úroky z půjčky kanalizace Bělská

1 090
570
30
2

1,4%
0,7%
0,0%
0,0%

Výdaje na kulturu bez provozu Pellyho domů

2 070

2,7%

Kino
Divadlo
Příspěvek Okresnímu muzeu
Ostatní záležitosti kultury (kronikáři, zvonění atd.)
Zachování památek - podíl města na dotaci
Ostatní činnosti v kultuře
Oprava a údržba staré školy
Příspěvek na granty kulturní komise

Výdaje na sociálně zdravotní oblast
Příspěvek na granty sociálně zdravotní komise

170
1 149
150
28
225
270
13
65

0,2%
1,5%
0,2%
0,0%
0,3%
0,4%
0,0%
0,1%

55

0,1%

55

Výdaje na sport

0,1%

1 228

dotace neziskovým organizacím - granty sportovní komise
krytí ztráty koupaliště
lyžařský vlek, kluziště - provozní náklady

1,6%

797
381
50

Osadní výbory

1,0%
0,5%
0,1%

370

Pěkov - opravy a údržba
Hlavňov - opravy a údržba
Radešov - opravy a údržba

0,5%

150
140
80

Investice

0,2%
0,2%
0,1%

5 319

dokončení přeložky (obchvatu)
příprava rekonstrukce ČOV
komunikace na Záměstí
rezerva
výkup pozemků
rekonstrukce komunikace U Damiánky - podíl 10% z dotace
veřejné osvětlení a rozhlas k Radešovu
geodetické práce, znalecké posudky
odkup kotelny a uhelny Klíma zahradnictví - první splátka
změna územního plánu
studie kanalizace pro změnu PRVK KHK
PD 14 bj nad MŠ
podíl cesta na PD cyklosteska Kozínek
pasport místních komunikací

6,9%

1 441
1 030
1 000

1,9%
1,3%
1,3%

400
300
260
250
150
150
85
83
69
52
50

0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

„Dopady“ investičních akcí Pellyho
domy a „obchvatu“ na rozpočet
města v roce 2008
Pellyho domy

Příjmy

CKV Pellyho domy - provoz
Úroky
Splátky úvěrů

Celkem

Výdaje

350

350

1 900
1 090
7 600

10 590

Bilance
-

1 550
1 090
7 600

- 10 240

Náklady na splácení a provoz Pellyho domů jsou v roce
2008 ve výši 10.590 tis.Kč tzn. ve výši 13,5% celkového
rozpočtu, s předpokládanými příjmy ve výši 350 tis.Kč.
Dokončení přeložky
Chodníky
Sadové úpravy
VO,VR
Celkem
Předpoklad VR, VO Radešov + kruhák
Chodníky na Struze
Rezerva
Celkem nárok na R.2008

Původní
Investováno
rozpočet stavby do r.2007
1 764
1 384
1 151
317
832
832
3 748
2 533
vícepráce
vícepráce
vícepráce

Zbývá
381
834
1 214

Náklad
2008
381
460
841
400
100
100
1 441

Pozvánka
Zveme všechny odběratele tepla z kotelny
na sídlišti dne 19.3.2008 v 18.00 hod do
Kolárova divadla. Zde budete seznámeni se
vším co souvisí s připravovanou rekonstrukcí
kotelny v tomto roce.
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS

Odpadové informace
Kolik odpadů jsme vyprodukovali
a vytřídili v roce 2007
Rok 2007 je za námi, a jak už to tak tradičně bývá,
setkáváme se nyní s řadou statistik a bilancí hodnotících
uplynulý rok. Každé takové ohlédnutí může být v nějakém
směru dobré, poučné a pozitivně motivující. Pojďme se tedy
na jednu takovou bilanci podívat, a to na to, jakou stopu
jsme po sobě zanechali tvorbou odpadů - kolik odpadů jsme
v tom uplynulém roce vyprodukovali. Tak tedy v roce 2007
bylo z míst určených k odkládání odpadů na území města
Police nad Metují svezeno, prostřednictvím společnosti
Marius Pedersen, a.s., pana Martince z Náchoda, společnosti
STEF Recycling, a.s., pana Pumra z Jetřichova, Diakonie
Broumov a pana Fridricha z Bělého následující množství
komunálního a drobného stavebního odpadu:
plasty 40.236,- kg, nápojové kartony 163,- kg, sklo
66.700,- kg, papír 96.347,- kg, kovy 117.100,- kg,
pneumatiky 1.106,- kg, olověné akumulátory 3.148,- kg,
baterie 24,- kg, barvy a lepidla 1.236,- kg, léčiva 6,- kg,
rozpouštědla, detergenty a pesticidy 32,- kg, oleje a
olejové filtry 85,- kg, elektrická, elektronická a
chladících zařízení 788,- kg, biologicky rozložitelný
odpadu 42.570,- kg, objemný odpad 181.470,- kg,
směsný (zbytkový) komunální odpad 892.863,- kg a
stavební odpad 102.380,- kg.
Celkové množství svezených odpadů v roce 2007 tedy
činí 1.546.254,- kg. Z tohoto celkového množství jsme tedy
vytřídili: využitelné odpady (plasty, nápojové kartony, sklo,
papír, kovy) 320.546,- kg (20,7 %), nebezpečné odpady a
elektroodpady 5.319,- kg (0,3 %), sběrným dvorem a
mobilními svozy (objemných odpadů a odpadů ze zeleně)
prošlo 296.096,- kg (19,1 %) odpadů, popelnicemi a
kontejnery u domů (včetně chalupářů, podnikatelů, firem a
organizací které mají s městem smlouvu) prošlo 816.703,kg (52,8 %) odpadů a ze hřbitova, z odpadkových košů, z
ulic (smetky) a ostatních činností města bylo odvezeno
107.590,- kg (6,9 %) odpadů.
Průměrně tedy na 1 obyvatele našeho města vychází
ročně celkem 348 kg odpadů, z toho je 72,- kg využitelných
odpadů, 1,- kg nebezpečných odpadů a elektroodpadů, 67,kg objemných, biologických a stavebních
odpadů
odložených ve sběrném dvoře a 184,- kg zbytkových
odpadů odložených do popelnice nebo kontejneru u domu;
zbývajících 24,- kg je podíl na odpadu ze hřbitova, z
odpadkových košů, z ulic a z ostatních činností města.
Na závěr jenom krátké zhodnocení. Podíl 20,7 %
vytříděných využitelných odpadů na celkovém množství
vytvořených odpadů není malý a vztáhneme-li toto množství
pouze k odpadu z popelnic, je uvedený podíl ještě vyšší
(39,2 %). Stále ale máme v tomto směru velké rezervy.
Snahou nás všech by mělo být tento podíl ještě zvýšit, a jít
dále také v tom, abychom od popelnic odklonili veškeré
elektroodpady, nebezpečné odpady a tam, kde to lze i
bioodpady. V nakládání s bioodpady (ze zahrad i
z domácností) máme stále veliké rezervy a na jejich využití
bude v dohledné době zaměřována stále větší pozornost.
Všem, kdo si plní své povinnosti a se svými odpady řádně
nakládá, v rámci vytvořeného městského odpadového
systému, město děkuje.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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Třídíme odpady
V minulých číslech měsíčníku jsme psali o nutnosti
třídění odpadů na jednotlivé složky a podrobněji jsme
popsali nakládání se složkou a) využitelný odpad (papír,
sklo, plasty, nápojové kartony) a složkou b) elektroodpad.
V tomto čísle se ještě vrátíme ke složce a) využitelný odpad,
a to konkrétně ke kovům a biologicky rozložitelnému
odpadu (bioodpadu) z kuchyní.

Kovy
Kovy patří k materiálům, které vyrábíme přetavením
vstupních surovin (hornin), které získáváme z přírodních
zdrojů. Vytříděním a znovuvyužitím kovů můžeme tyto
přírodní zdroje částečně nahradit a šetřit. Recyklace
(znovuvyužití) kovů je možná téměř neomezeně a také
jejich případné znečištění příliš nevadí. Místa určená
pro odkládání vytříděných kovů jsou sběrna a výkupna
společnosti STEF a.s. v ulici Ke Koupališti a svozové
vozidlo oprávněné osoby nebo firmy (např. hasiči, p.
Fridrich apod.) při pouličním sběru nebo individuálním
objednání odvozu.

Diskuzní fórum na webových
stránkách města www.meu-police.cz
Rádi bychom Vás seznámili s novou možností jak
vyjádřit svoje názory, postřehy či přání.
Inovované webové stránky města již několik měsíců
obsahují diskuzní fórum, díky kterému se může každý z vás
zapojit do diskuze na předvolené téma:
a) Naše město - jednotlivá fóra pro kulturu; sport;
radnici; výstavbu, nemovitosti a ostatní
b) Volná kategorie - fórum volná diskuze
c) Zeptejte se svého radního - fórum jednotlivých
členů rady města
Základní podmínkou pro zapojení se do diskuze je
povinná registrace, kterou jednoduše provedete klepnutím
na slova Vytvořte jej! v levém sloupci webu města
www.meu-police.cz v sekci Přihlášení.

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní
Asi pětinu celkového objemu komunálního odpadu tvoří
bioodpad. Velká část tohoto odpadu pochází z rostlin, a tedy
z půdy. Tam, kde je to možné je nejlevnějším a
nejvhodnějším využitím tohoto odpadu jeho domácí
kompostování - tedy přeměna na organickou hmotu a návrat
do půdy. Kuchyňský odpad má pro kompostování ideální
složení. Vytříděním a domácím kompostováním bioodpadu
také zamezíme jeho ukládání do skládky, a tím napomáháme
snižovat tvorbu problematických skleníkových plynů, které
se ve skládce, při rozkládání za nepřístupu vzduchu,
uvolňují. Pro domácí kompostování je ideální uzavřený
plastový kompostér, který svými malými rozměry zabere
minimum místa u domu. Pro krátkodobé skladování
bioodpadu v domácnostech jsou vhodné nádoby, které
umožňují odvětrávání a vysoušení. Významně se tak snižuje
hnití, a tím i zápach. Velmi vhodné jsou speciální sáčky
z kukuřičného škrobu, které lze kompostovat i s bioodpadem
a speciální biokoš. Do kompostu patří zejména:
odpad z ovoce (jádřince, slupky, pecky a další části)
odpad ze zeleniny (listy, natě, slupky a další části)
odpad řezaných a pokojových květiny
skořápky z vajíček a ořechů
zbytky pečiva, obilovin a dalších potravin a jídla
kávový odpad včetně filtrů, čajový odpad, čajové sáčky
apod.
Místa určená pro odkládání bioodpadu z kuchyní
jsou kompostér nebo vhodně umístěný a udržovaný
kompost (po domluvě s majitelem pozemku) v případě, že
nelze takto kompostovat, pak sběrné nádoby na zbytkový
odpad.
Pro odkládání bioodpadu je možné použít speciální
sáčky z kukuřičného škrobu, které lze kompostovat i
s bioodpadem a speciální biokoš. Bližší informace a
možnost objednání najdete na adrese: HBABio, spol. s.r.o.,
V Podbabě 29B, 160 00 Praha 6 nebo na internetové adrese
www.hbabio.cz. Kompostéry je možné zakoupit
v prodejnách se zahrádkářským zbožím.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Po otevření odkazu Vytvořte jej! se objeví následující
tabulka, kterou je třeba vyplnit a stisknout tlačítko Odeslat
registraci.

Pro dokončení registrace kliknete na odkaz, který vám
přijde na e-mail, který jste při registraci zadali.
Poté se již můžete přihlásit jako uživatel, a to tak, že
napíšete do sekce Přihlášení vaše zaregistrované uživatelské
jméno a heslo. Po potvrzení přihlášení již můžete vstoupit
do diskuzního fóra:
a) vyhledáte v základní nabídce odkaz s názvem Diskuzní
fórum a klepnete myší pro otevření,
b) vyberete příslušné fórum např. Kultura a otevřete jej
c) vyberete a otevřete odkaz ::vložit nový příspěvek::

d) po otevření níže zobrazeného okna napíšete název
příspěvku do pole Předmět, potom klepnete do okna
Zpráva, a již můžete psát co Vás trápí nebo těší.
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Aplikace nabízí několik možností úpravy textu, jejichž
výsledek si můžete ověřit stisknutím tlačítka náhled.
Nenechte se vyvést z míry html kódy, které se k textu
přidávají a pište. Budete-li s textem spokojeni, postačí již
jen stisknout tlačítko vložit a vašemu příspěvku se otevřou
brány do celého světa.
Jak vidíte není na tom nic složitého. Vězte, že se vždy
najde někdo, koho váš názor zajímá a s chutí Vám odpoví.
A proto diskutujte, diskutujte.
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ

se vesele losovalo. Sešly se výhry všeliké a veselo bylo.
Maruška znovu zahrála a zazpívala, kdo chtěl, i na taneček
bylo místo. Uběhlo nám to moc rychle, nashledanou příště.
Děkujeme všem, co to přichystali a nám pěkné odpoledne
připravili.“
„My, obyvatelé pečovatelského domu, chceme tímto
poděkovat našim pečovatelkám nejen za jejich nelehkou
práci, kterou mají v popisu práce, ale i za to, co ve svém
volnu pro nás dělají pro zpestření bydlení v našem domově.
Za uplynulý rok 2007 to byly tyto akce. První bylo stavění
máje s občerstvením, které nám naše pečovatelky ve
spolupráci s pí Kejdanovou a její spolupracovnicí pí Plnou
připravily. Potom samozřejmě následovalo kácení máje zase
s občerstvením a zase následovaly další akce, výlet na Ostaš,
potom do Hlavňova na pstruhy, kde bylo ,,Na Hrázi“
připravené hotové peklo. S mikulášskou nadílkou nás také
navštívily dětičky ze školky s různými básničkami a písněmi
vánočními, potom následovala vánoční prodejní vánoční
výstava. Potom nám uspořádaly krásné vánoční posezení
s občerstvením, při kterém nás navštívila paní starostka i
pan místostarosta. Bylo to moc hezké, ale pro naše děvčata
moc náročné, ale ony vše zvládají s úsměvem.“

Rozpis lékařů stomatologické
služby březen 2008
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
15.3. – 16.3.
22.3.
23..3.
24.3.
29.3. – 30.3.
5.4. – 6.4.

Lékař
MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.
MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov
MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44 Broumov
MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291 Police n. M.

Tel. č.
491 543 398
491 547 139
491 521 839
491 524 334
491 523 607
491 541 654

POCHVALA POTĚŠÍ…
„Starý rok se sešel s novým rokem. Zanedlouho i
masopust k nám do DPS si cestu našel. Paní Maruška
Ryšavá nám na harmoniku přišla zahrát a zazpívat, kdo
chtěl, tak zazpíval si také. Bylo pohoštění, a potom přišly
masky krásné. Mladé jeptišky k nám zavítaly z dálky,
babky, děda s dlouhým nosem. Také červená Karkulka
přišla s košíkem dobrot za babičkou. Chvíli jí to dalo prácí,
než poznala mezi babičkami tu babičku pravou. Shledání to
bylo milé. Také malá myška šedá mezi námi byla. Naše milé
jeptišky nás obsloužily rychle. Byla káva, čaj a koblížky.
Potom následovala tombola. Každý si vybral dva losy a už

Obyvatelé DPS
Dne 13.2.2008 jsme byli pozváni pí Plachtovou
k prohlídce nově přestavěného domu na náměstí, kam byla
z kláštera přestěhována i naše knihovna. . V knihovně při
pohoštění jsme zavzpomínali na skromné začátky naší
knihovny, kde se obětovali ve studené budově na náměstí,
kde je dnes drogerie a byla tam založena i první mateřská
školka ( p.uč.Šeda, p.uč.Šmíd a p.Pejskar- zvaný Mongol)
Později byla knihovna přestěhována na náměstí č. 95.
Vedení se ujala pí Machová, která obětavě dojížděla
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a starala se svědomitě až do důchodu o naši knihovnu. Za
jejího vedení byla knihovna přestěhována do kláštera.
Pořádala tady i „Černé hodinky“, které byly pro nás
potěšením. Je třeba vzpomenout i na paní Kulhavou, která se
starala o pořádek. Po odchodu pí Machové převzala vedení
paní Plachtová, kterou ale čekal bojový úkol. Přestěhování
knihovny vyřešila doslova sportovně se školními dětmi.
Knihovna je krásná, dostupná i vozíčkářům, budeme tam
chodit rádi. Těšíme se i na „Černé hodinky“, které jsou
balzámem pro duši. Po celé prohlídce Pellyho domů patří
náš dík i Městskému úřadu v Polici nad Metují za
starostlivost.
Za Dům s pečovatelskou službu
Police nad Metují Miloslava Míková

Finanční úřad informuje
Daň z příjmů za rok 2007: finanční úřady rozšíří úřední
hodiny a vyrazí do terénu
Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani
z příjmů za rok 2007 nejpozději 31. března letošního roku a
rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním
úřadě, mohou využít rozšířené úřední hodiny finančních úřadů.
Poslední březnový týden, tedy od 25. do 28. března, budou
podatelny všech finančních úřadů otevřeny denně až do 18.00
hodin. Finanční úřady v sídlech okresů budou otevřeny i
v sobotu 29. března, a to od 8.00 do 12.00 hodin. V den termínu
pro podání daňového přiznání, tj. v pondělí 31. března, budou
podatelny všech finančních úřadů otevřeny do 18.00 hodin.
Vzhledem k pozitivnímu ohlasu daňové veřejnosti
z minulých let, bude i letos česká daňová správa vysílat své
pracovníky do terénu, aby lidem usnadnila podání daňových
přiznání zejména k dani z příjmů fyzických osob. Pracovníci
finančních úřadů tak vyjedou
do vybraných obcí,
kde bude možné podat daňové přiznání na předem určených
místech. Jedná se především o obce s pověřeným obecním
úřadem (tzv. „dvojkové obce“), jejichž starostové projevili
zájem o výjezdy pracovníků finančních úřadů. O které obce
půjde, stejně tak jako konkrétní dny, hodiny a místo možného
podání daňového přiznání je zveřejněno na internetových
stránkách české daňové správy (http://cds.mfcr.cz) a na
vývěskách jednotlivých finančních úřadů.
FÚ

Obsah usnesení rady města

č.4 a č.5 /2008 ze dne 18.2., 3.3. 2008

RM schvaluje přidělení městského bytu č.6 0+1 v domě
č.p. 313 bytů v ulici 17. listopadu v Polici nad Metují panu
Jiřímu Ferencovi na dobu určitou tří měsíců s možností dalšího
prodloužení vždy o tři měsíce. Podmínkou opakovaného
prodloužení nájmu je řádné placení nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu.
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy mezi městem
Police nad Metují a TJ Spartak Police nad Metují ze dne
23.9.1993, kde předmětem nájmu jsou pozemky v areálu
fotbalového hřiště p.č. 966/10, p.č. 966/2, st.č. 435, st.č. 436,
st.č.718 a st.č. 892 v k.ú. Velká Ledhuje takto : Město Police
nad Metují přenechává předmětné pozemky do užívání TJ
Spartak na dobu určitou 20 let počínaje dnem 1.3.2008.
Pronajaté pozemky budou užívány pro sportovní účely v
souladu s nájemní smlouvou, v případě hrubého porušení
nájemní smlouvy je výpovědní lhůta tři měsíce.
RM schvaluje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na
realizaci akce Přeložka silnice II/303 - sadové úpravy,
dokončení I. etapy a II. etapa, Ing. Dalibora Zobala zahradnické a lesnické služby, Hronov, který nabídl realizaci za
cenu 476 585,50 Kč vč. DPH.

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1062/1 o
ploše 10 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 1 v domě č.p. 204
v Nádražní ulici v Polici nad Metují paní Martině Hornychové
na dobu určitou do 30.6.2008.
RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 1
až 4, celkem zvýšení příjmů o 830 7000,- Kč, výdajů o 930
000,-Kč , tř. 8 o Kč 99 300,- Kč.
RM pověřuje místostarostu, aby uzavíral smlouvy o
umístění či realizaci stavby nebo zařízení na pozemku či stavbě
ve vlastnictví města Police nad Metují dle organizační směrnice
rady města č. 1/2008, o postupu při realizaci práva provést
stavbu či instalovat zařízení, kterými jsou dotčeny nemovitosti
ve vlastnictví města Police nad Metují.
RM vyhlašuje v souladu s vyhláškou č. 2/2000 výběrové
řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Police nad
Metují. Lhůtu na podání žádostí stanoví na dny od 15. 3. do 10.
4. 2008.
RM schvaluje Nařízení města Police nad Metují č. 1/2008,
kterým se ruší nařízení města Police nad Metují č. 5/2007
OPERAČNÍ
PLÁN
ZIMNÍ
ÚDRŽBY
MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ.
RM schvaluje Operační plán zimní údržby místních
komunikací.
RM doporučuje ZM ke schválení účast města Police nad
Metují v projektu SHČMS - Krajského sdružení hasičů
Královéhradeckého kraje se sídlem v Trutnově, Na Struze 30,
541 01 Trutnov, pod názvem „Vybavení hasičských sborů
Královéhradeckého kraje“ v rámci „Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko v letech 2007
– 2013 a dále doporučuje ZM ke schválení Smlouvu mezi
městem a SH ČMS – KSH Královéhradeckého kraje o
zaplacení kauce (zálohy) ve výši 370 000,- Kč. Kauce je
městem poskytována v souvislosti s žádostí o podporu v rámci
výše uvedeného projektu a programu.
RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení
aktualizovanou integrovanou rozvojovou strategii DSO
Policka.
RM schvaluje výroční zprávu o činnosti v oblasti
poskytování informací podle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím za rok 2007.
RM schvaluje dohodu o partnerství mezi městem Police
nad Metují a Základní uměleckou školu Police nad Metují,
okres Náchod pro účely realizace projektu „ZUŠ v Polici nad
Metují – pilotní škola pro zavádění nových vzdělávacích
programů“ z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod.
RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu města
Police nad Metují na rok 2008, výdaje činí 46 357 370,- Kč,
příjmy 48 025 480,- Kč, třída 8 mínus 1 668 110,- Kč (splátky
úvěrů a půjček 32 177 810,- Kč - zapojení přebytku
25 020 000,- Kč - zapojení revolvingu 5 489 700,- Kč).
RM nesouhlasí s návrhem Osadního výboru Pěkov na
využití budovy čp. 79 v k.ú. Pěkov a schvaluje záměr prodeje
s tím, že získané finanční prostředky budou použity
v integrované obci Pěkov.
RM schvaluje dodatek č.1 Smlouvy o dílo na projektovou
dokumentaci ZUŠ Police nad Metují kterou realizuje ATELIER
TSUNAMI s.r.o. Náchod.
RM schvaluje pronájem zahrádky pod Havlatkou panu
Martinu Foglarovi. Jedná se o část pozemku p.č. 923/1 o
výměře 500 m2 v k.ú. Police nad Metují, nájemné je stanoveno
ve výši 100,- Kč ročně.
RM schvaluje dodatek č.1 Smlouvy o dílo na technicko
ekonomické posouzení optimálního řešení likvidace městských
odpadních vod v Radešově, Pěkově, Honech a Hlavňově.
RM bere na vědomí
informaci o činnosti odboru
výstavby.
RM schvaluje pronájem pozemků určených k plnění funkcí
lesa ve vlastnictví města Police nad Metují dle přílohy
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Dobrovolnému svazku obcí Lesy Policka, na dobu určitou 6 let,
počínaje dnem 1.3.2008. Výše nájemného je stanovena ve výši
3.500,- Kč/ha ročně.
RM schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 750/7, st.č. 349 a
st.č. 350 v k.ú. Velká Ledhuje, jejichž vlastníkem je ČR a právo
hospodaření přísluší Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení
malého rozsahu na obnovu vedení veřejného osvětlení k
Radešovu:
Výše nabídkové ceny
váha 60%
Výhodnost smlouvy
váha 40%
Obeslané firmy: K energo s.r.o. Lanškroun, ELPOL
Police nad Metují s.r.o., Elektro Grim, Bukovice, AZ
ELEKTRO Melichar, Hronov, Zdeněk Dostál, STAFIDO,
Police nad Metují
Výběrová komise: Zdeněk Kadidlo, místostarosta; Ing.
Vladimír Sedl, člen RM, Ing. Pavel Scholz, předseda stav.
komise; Jiří Škop, odbor výstavby; František Cvrček
(náhradník - Jaroslav Matěna)
www.meu-police.cz

Z komisí a výborů
Tuberkulóza

dosud

nevymizela

/Mezinárodní den TBC – 24.3./
Tuberkulóza (TB) patří mezi nejstarší doložené nemoci a
provází lidstvo v celé známé historii. Tuberkulózní změny byly
nalezeny i na kosterních pozůstatcích prehistorických lidí
žijících před 8 000 lety. V průběhu 20. století, v důsledku
zlepšujících se životních podmínek, systematického boje proti
tuberkulóze a hlavně po objevení a zavedení účinných
antituberkulotických léků do klinické praxe, postupně počet
onemocnění TB klesal až do konce 80. let dvacátého století.
Tento pokles vedl v některých zemích až k optimistickým
úvahám o postupné eliminaci TB. Od konce 80. let došlo
celosvětově znovu k pandemickému šíření onemocnění TB v
rozvojových zemích. Globální incidence stoupá o 1 % ročně,
především následkem rychlého vzestupu v subsaharské Africe.
V afrických zemích byl v devadesátých letech až 20% roční
nárůst incidence. V zemích západní Evropy byla pozorována v
této době stagnace nemocnosti TB nebo mírný nárůst.
Naproti tomu v zemích východní a střední Evropy, zejména v
bývalém SSSR a v Rumunsku, byl zjištěn významný vzestup.
Příčinou tohoto vzestupu byla pandemie HIV/AIDS, špatná
socioekonomická situace v některých zemích, migrace
obyvatel, nedostatečná léčba a v neposlední řadě i útlum a
podcenění programů dohledu nad TB. V mezinárodním
srovnání je ČR řazena mezi země s příznivou epidemiologickou
situací a je srovnatelná se západoevropskými zeměmi. V roce
2005 klesl historicky poprvé celkový počet nahlášených
onemocnění tuberkulózou všech forem a lokalizací v České
republice pod 1 000 (967 případů).
Na TB hrtanu zemřel např. Franz Kafka a pravděpodobně i
Wolfgang Amadeus Mozart.
Co je to tuberkulóza?
Tuberkulóza (TB) je celosvětově rozšířené infekční
onemocnění způsobené tuberkulózními bacily Mycobacterium
tuberculosis. TB se přenáší vzduchem ve formě drobných
kapének, které vylučuje nemocný s plicní tuberkulózou při
kašli, kýchání, mluvení nebo zpěvu.
Tuberkulóza může postihovat různé orgány, ale nejčastější
je plicní forma, která tvoří přibližně 85 % všech lokalizací.
Může probíhat zcela bez příznaků, především v časném stadiu
při nevelkém postižení. Obvykle se však při progresi
onemocnění příznaky objevují. Charakteristický je nenápadný
nástup a pozvolné zhoršování příznaků specificky respiračních

v kombinaci s celkovými orgánově nespecifickými projevy.
Příznaky se vyvíjí během týdnů až měsíců a často jsou
nemocnými dlouho podceňovány.
Příznaky tuberkulózy
Kašel je nejčastějším příznakem plicní tuberkulózy a je
přítomen téměř u všech nemocných s bakteriologicky ověřenou
tuberkulózou. Je trvalý, dráždivý, zpočátku suchý až později při
vytvoření kaveren (dutin v plicích následkem tuberkulózního
zánětu) může být množství vykašlávaných hlenů velké.
Vykašlávání krve patří rovněž mezi základní příznaky plicní
tuberkulózy, i když v zemích s nízkou prevalencí tuberkulózy
již není ani zdaleka tak častá, jak tomu bývalo dříve.
se
vyskytuje u rozsáhlého postižení,
Dušnost
pravděpodobně když jsou plíce poškozeny více než z 20 %.
Postupné hubnutí je typickým projevem tuberkulózy. Zpravidla
není úbytek na váze dramatický, ale u dlouho neléčených
nemocných může dojít až k úbytku 50-ti % tělesné hmotnosti
během několika měsíců.
Zvýšená tělesná teplota nepřesahuje 38 °C s maximem ve
večerních hodinách. Horečky přes 39 °C se vyskytují v menší
frekvenci.
Noční pocení jsou u tuberkulózy typickým příznakem.
Často jsou výrazné a nemocní jsou nuceni se několikrát za noc
převlékat. Zvýšené pocení se může objevovat i během dne,
zvláště však při spánku.
Bolest na hrudi není pro tuberkulózu typická. Nicméně
pokud
se
vyskytuje,
nebývá
silná.
Celkové příznaky - malátnost, zvýšená únavnost a celková
slabost mají stoupající intenzitu a v některých případech jsou
nemocní vyčerpaní i po krátké chůzi po rovině.
Jak se nemoc léčí?
Léčba musí být dlouhodobá (nejméně 6 měsíců),
nepřerušovaná, léky musí být podávány vždy v kombinacích a
v adekvátních dávkách.
Výsledky léčby onemocnění vyvolaných senzitivními
kmeny jsou velmi dobré. Léčebný problém představují
rezistentní kmeny. Vysoký výskyt rezistentních kmenů je v
oblastech, kde se nedodržují zásady správného provádění léčby
tuberkulózy.
K ochraně před vznikem a šířením infekčních onemocnění
je zákonem uložena povinnost podrobit se léčbě.
V ČR se provádí očkování proti TB u novorozenců s
porodní váhou více než 2 500 g od 4. dne a nejpozději do konce
6. týdne po narození a revakcinace v 11-ti letech věku.
Očkování snižuje riziko závažných forem TB, ale je potřeba
vědět, že i očkovaný jedinec se může tuberkulózou nakazit.
Čerpáno ze zdroje Vademekum zdraví
za ZS komisi
Bc. Monika Trnovská

Finanční podpora sportovních, kulturních,
společenských aj. akcí - Finanční podpora
činnosti spolků a zájmových organizací
Na následujících řádcích si Vás dovolujeme seznámit se
způsobem poskytování finanční podpory na pořádání akcí a
na činnost spolků a zájmových organizací v Polici n. M.
Systém přidělování finančních příspěvků (grantů),
informace o termínech pro podání žádosti, možnostech
získání formuláři žádosti atd. je uveden níže:
*****
Systém přidělování finančních příspěvků (grantů) města
Police nad Metují
1. Základní ustanovení:
Finanční příspěvky (granty) poskytuje město Police nad
Metují ze svého schváleného rozpočtu. Cílem grantů je
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podpora v oblasti společenských, kulturních, sportovních,
www.meu-police.cz/
Polická
radnice/
Granty,
sociálních a jiných aktivit v regionu Police nad Metují.
příspěvky, dotace/ Granty a příspěvky města
Žadatelem může být:
3. Nejpozději do 15. 7. a na začátku roku do 14 dnů po
- právnická osoba neziskového charakteru (spolky,
schválení rozpočtu zastupitelstvem města bude
soubory, občanská sdružení, nadace a další
jednotlivým žadatelům oznámena výše finanční
organizace)
podpory a další postup (podpis smlouvy, poskytnutí
- fyzická osoba,
financí atd). V uvedených termínech (tj. 15. 7. a po
která svou činností přispívá k rozvoji společenského, schválení rozpočtu) bude na stránkách města pod
kulturního, sportovního života v Polici nad Metují, či se jinak odkazem www.meu-police.cz/ Polická radnice/
podílí na zlepšování kvality života občanů v regionu Policka.
Granty, příspěvky, dotace/ Granty a příspěvky
Granty v rámci schváleného městského rozpočtu do výše města k dispozici přehled všech došlých žádostí a stav
100.000,-Kč schvaluje na základě doporučení odborných komisí jejich zpracování a schválené částky. Tyto informace
(sportovní komise, sociálně-zdravotní komise, kulturní komise) budou také uveřejněny v nejbližším vydání Polického
rada města. Granty nad 100.000,-Kč schvaluje zastupitelstvo města měsíčníku.
Police nad Metují.
Nutnou a neodvolatelnou podmínkou je podání
žádosti
v termínu. Žádosti podané po termínu nebudou
Veškeré granty jsou rozdělovány na základě písemně podané
řešeny
a automaticky spadají do dalšího kola (viz
žádosti.
termíny).
Žádosti o granty se podávají na předepsaném formuláři ve U žádostí je vždy třeba vyplnit všechny kolonky,
dvou termínech:
zejména kontaktní údaje, požadovanou finanční částku a její
- do 30. listopadu pro 1. a 2. pololetí následujícího roku určení. Především bez uvedení finanční částky nelze žádost
- do 30. května pro 2. pololetí následujícího roku
posuzovat!
Na základě rozhodnutí RM připraví finančně-správní
Předepsaný formulář je ke stažení na www.meuodbor
(FSO) pro všechny příjemce finanční podpory
police.cz/ Polická radnice/ Granty, příspěvky, dotace/
jednoduchou
smlouvu. Následně FSO vyzve jednotlivé
Granty a příspěvky města nebo na http://policko.cz/kulturasubjekty, kterým budou poskytnuty příspěvky, aby se
spolky-organizace.php. V tištěné podobě jsou formuláře
dostavily k podpisu této smlouvy. V ní bude uveden účel, na
k dispozici na sekretariátu městského úřadu a v informačním
který lze peníze využít a termín vyúčtování příspěvku.
centru v Pellyho domech.
Bezprostředně po podpisu smlouvy bude organizaci
2. Grantové zásady vymezují tyto oblasti podpory:
poskytnuta přidělená částka (na účet nebo v hotovosti
Kultura
z pokladny města).
a) podpora kulturních tradic města,
Veškeré příspěvky je nutné vyúčtovat do 30. 11.!!
b) činnost kulturních spolků a souborů, zejména se
Včasné, správné a úplné vyúčtování je předpokladem pro
zapojením dětí a mládeže,
kladné posouzení žádostí v dalších letech.
c) kulturně vzdělávací činnost (výstavy, expozice,
Jana Rutarová
semináře, vzdělávací akce, celoživotní vzdělávání),
d) publikační a vydavatelská činnost zaměřená na Polici
nad Metují
KNIHOVNA
e) přehlídky, festivaly, významné umělecké a kulturní
počiny na území města.
Sport a tělovýchova
f) příspěvek k zajištění chodu místních sportovních
organizací
g) činnost aktivit pro volný čas dětí a mládeže v oblasti
sportu,
h) dlouhodobé (celosezónní) soutěže jednotlivců a
družstev,
i) turnaje jednotlivců a družstev,
j) sportovní akce.
Sociální oblast
k) činnosti v oblasti sociálních a zdravotnických služeb,
l) projekty a činnosti v oblasti protidrogové prevence,
m) projekty a činnosti v oblasti péče o staré a zdravotně
postižené občany
n) činnosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů
a prevence kriminality.
3. Podání a přijetí žádosti:
1.
2.

Vyplněnou žádost o grant žadatel odevzdá v písemné
podobě na podatelně MěÚ nebo zašle elektronicky na
adresu podatelna@meu-police.cz
Všechny přijaté žádosti se evidují, datum jejich přijetí
je
k nahlédnutí na webových stránkách města:

Převor břevnovského kláštera
Petr Prokop Siostrzonek v Polici

Ve středu 5. března na Polické univerzitě volného času
nejen posluchači, ale i další návštěvníci, měli možnost
poslechnout si přednášku převora břevnovského kláštera Petra
Prokopa Siostrzoneka na téma „Řád sv. Benedikta – řehole –
praktické aspekty pro dnešní činnost“. V závěru věnoval pan
převor dvě knihy vydané břevnovským arciopatstvím naší
knihovně.
První je Řehole Benediktova. Pan převor se na její obsah
odvolával i při své přednášce. Řehole je latinsky Regula a
znamená pravítko, tj. jakési pravidlo. Na obálce knihy je
uvedeno: „Řehole obsahuje duchovní nauku o mnišství…Může
být k užitku i čtenářům a čtenářkám nežijícím v klášteře: může
poučit, nabídnout pohled na svět z jiného úhlu, sdělit moudrost
mnoha generací mnichů před svatým Benediktem.“ A opravdu
mnohé řehole, mnohá „pravítka“ jsou aktuální i v dnešním
světě. Například „nástroji dobrých skutků“ mohou být (v knize
jsou jednotlivé řehole číslovány):
51 Chránit svá ústa před špatnou a zvrácenou řečí.
52 Nemít zálibu ve žvanění.
53 Nepronášet slova planá či rozpustilá.
70 Dále prokazovat úctu starším.
71 Milovat mladší.
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V druhé knize břevnovský klášterní knihovník Ondřej
Koupil vede dialog, rozhovor s panem převorem. Kniha je
svědectvím o soukromé cestě Petra Siostrzonka k církevní
službě a k životu v řádu. Zároveň je historií břevnovského
kláštera v období, kdy je jeho činnost znovu obnovena. Podle
raně středověkých překladů slova Dialog jako Beseda vznikl i
název (výstižný) knihy – Besedy o obnově břevnovského
kláštera.

Rok Bible
Bible je soubor desítek knih nejrůznějšího stáří
a literárních žánrů. V katolickém kánonu jich máme pro
Starý zákon 46 a pro Nový zákon 27. Doba vzniku všech
těchto knih se počítá na tisíciletí. Vezmeme-li v úvahu ústní
tradice, tak možná na patnáct i více století.
Říká se jí kniha knih, ale co říká nám, co v ní může
hledat současný člověk. Asi proto byl letošní církevní a
pastorační rok vyhlášen rokem Bible, rokem hledání obsahu
Bible. Hledáním, jehož cílem však není jen poznání Bible,
ale něco daleko většího, vlastně to, proč tu Bible je.
Do Police přijede Jan Schwarz, doktor teologie, který je
ochoten si s námi o Bibli a jejím smyslu povídat. Zveme
všechny zájemce na Černou hodinku 1. dubna (není to apríl)
do knihovny.

Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka
Rok BIBLE

Přednáška
pana ThDr. Jana Schwarze
V dětském oddělení knihovny
v Pellyho domech,
úterý 1. dubna 2008 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Kdo je to ThDr. Jan Schwarz
Vyučil se instalatérem (nebyl
přijat na gymnázium, neboť uvedl
ve formuláři záměr studovat na
kněze), poté pracoval na stavbách
jako stavební dělník, topič,
vodovodní montér, měřič vodních
pramenů. Vystudoval
dálkově
střední
ekonomickou
školu,
později Husitskou teologickou
fakultu UK v Praze, doktorát
teologie získal v r. 2001. Po roce 1990 pracoval v deníku
Lidová demokracie, Rovnost, týdeník Horácké noviny.
Působil jako farář Církve čs. husitské, asistent poslance v
Parlamentu ČR. Narodil se v roce 1958 v Třebíči. Mezi jeho

zájmy patří historie, literatura, dále politika, kultura,
cyklistika, turistika, vaření.
Na webových stránkách www.pastorschwarz.cz si
můžete také přečíst, proč stránky vznikly: „Nenajdete na
nich kázání ani fráze, kterými si lidé někdy z víry v Boha
dělají výnosné řemeslo a podávají zaručené rady, jak žít.
Ani nemám za lubem vás lákat do církve. Není přece
důležité, jestli se my sami počítáme mezi křesťany,
buddhisty, židy, muslimy nebo lidi nevěřící. Na naší povaze
a na síle myšlení záleží.
Láska je kráva, kterou dojíme mezi trním. V trní světa
rosteme, přestáváme se světa bát, učíme se jeden od
druhého, nasloucháme si a hledáme naději. Třeba naději
k radosti, ke štěstí, k vzájemnému poznání, k objevování
sebe samého.“

Setkání se spisovateli Otakarem
Chaloupkou a Janou Divišovou
Koncem února přišla do knihovny nabídka nakladatelství
Bohemia Books na uspořádání setkání se spisovateli Otakarem
Chaloupkou a Janou Divišovou. Je především příjemným
rozptýlením a zajímavou zkušeností. Autoři dvou různých
generací, s odlišným spisovatelským vývojem a zkušenostmi,
jsou studnicí příběhů a informací ze zákulisí profesionální
literatury a nakladatelství.
PhDr.Otakar Chaloupka, DrSc., jehož oborem je teorie
literatury a psychologie čtenářství, v níž se soustředil zejména
na výzkumy dětských a mladých čtenářů. Do literatury vstoupil
v r. 1967. V současné české literatuře představuje známého a
poučeného autora s osobitým stylem vypravěčství, v jehož
prózách je kladen důraz na psychiku jedince ve střetu s okolním
světem.
Jana Divišová (příjmení Divišová používá na památku své
zemřelé babičky) je na naší literární scéně ojedinělým jevem
nejen pro širokou škálu témat, které je schopna obsáhnout, ale i
pro jazykovou lehkost, s níž dokáže střídat styly a žánry, aniž
by přitom ve čtenáři vzbudila sebemenší podezření, že se jedná
o jednoho a téhož autora. V současné době má na svém kontě
cca osmdesát knižních titulů, a vzhledem k tomu, že na mnoha
dalších publikacích ve větší či menší míře redakčně
spolupracovala, nelze přesný počet určit.
Zveme všechny na Černou hodinku, která se uskuteční už
8. dubna 2008:

Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka
Setkání se spisovateli
prof. Otakarem Chaloupkou
a Janou Divišovou
Autoři dvou různých generací, s odlišným
spisovatelským vývojem a zkušenostmi, jsou studnicí
příběhů a informací ze zákulisí profesionální literatury
a nakladatelství.
V dětském oddělení knihovny
v Pellyho domech,
úterý 8. dubna 2008 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Za knihovnice Věra Plachtová

10

KINO
Čtvrtek 20.3.2008 v 17:00 hodin

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
Po Garfieldovi přicházejí
na scénu bratři Alvin,
Simone a Theodor. Jsou
to neobyčejné veverky,
které nejen že umí
mluvit, umí i výborně
zpívat. Jednoho dne
narazí na Davida, který
si jejich talentu všimne a
nechá je natočit desku.
Následují koncerty, davy fanoušků a Chipmunkové se čím dál
tím víc pouštějí do různých dobrodružství s dramatickými
následky, a Davidova trpělivost pomalu naráží na strop.
Podaří se Alvinovi a ostatním zachránit přátelství s Davidem?
Jak se budou smiřovat s nově nabytou popularitou? Alvin a
jeho parta jsou totiž nezbední až běda a David bude mít co
dělat, aby je uhlídal před mnoha nástrahami, o kterých si
doposud myslel, že nemohou způsobit nikomu nikdy nic.
Situační humor doprovázený vtipnými písničkami patří k těm
nejlepším zbraním, se kterými na diváky Chipmunkové
vyrukují.
Alvin a Chipmunkové se sice na českých obrazovkách objevili
v polovině devadesátých let, a nemají zas až tak velkou
tradici jako například ve svém rodišti. Vzhledem k
hvězdnému týmu animátorů a scénáristů si však film
rozhodně zamiluje úplně každý!
Režie: Tim Hill
Hrají: Jason Lee, Jane Lynch, Cameron Richardson
Přístupnost: Mládeži přístupný.
Rodinná komedie USA 2007 (87 min).
Vstupné: 40 Kč
*****

Úterý 25.3.2008 v 19:00 hodin

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem,
samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních
možností v novém filmu Filipa Renče.
Majitel

cestovní
kanceláře
zaměřené
na
extrémní
sporty
získá
zajímavou
zakázku – sjezd
nebezpečné Černé
řeky. Klient, který
celou
výpravu
inicioval, má, zdá
se, velmi vážný důvod, proč chce jet právě do těžko
přístupné oblasti, kde kdysi za podivných okolností zahynul
jeden český vodák. Pro Sašu je téměř zapomenuté tajemství
spojené s dávnou rodinnou tragédií. Teď nadešla šance
dopátrat se pravdy. Ostatní členové výpravy však nemají o
pravém cíli cesty ani tušení. V následujících dnech si ovšem
budou muset sáhnout nejen na dno fyzických sil, ale i
vyjasnit si sami v sobě, co pro ně znamenají slova jako
odvaha, férová hra, přátelství, láska i schopnost vyrovnat se
s pravdou, ať je jakákoliv. V souboji s přírodou, s vlastními
silami i svědomím se změní každému z posádky zcela
zásadně pohled na život.

Vzrušující příběh s tajemnou zápletkou slibuje dynamickou
akční podívanou – skupina lidí se utká v nerovném souboji
s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci zákona i
hranicemi vlastních možností.
Režie: Filip Renč
Hrají: Jiří Langmajer, Filip Blažek, Miroslav Krobot, Lucia
Siposová, Václav Jiráček, Roluca Aprodu
Přístupnost: Mládeži přístupný.
Thriller ČR / Rumunsko 2007 ( 92 min).
Vstupné: 50 Kč *
*****

Úterý 1.4.2008 v 19:00 hodin

O ŽIVOT

Michal se zúčastní oslavy na lesní
chatě. Řízením osudu zbude po
skončení oslavy na chatě sám
s dívkou Zitou, kterou vidí prvně
v životě. I když není zrovna jeho
typ, pod vlivem výjimečných
okolností s ní prožije vášnivou noc.
Vlivem lapálie, která se jim stane,
jsou nuceni spěchat zpět do města.
Náhle jde sice „o život“, ale
poněkud
jiným
způsobem
a
obráceně, než jsme zvyklí. Z chaty
uprostřed lesů se vydávají ještě
v noci na cestu, aby vše vyřešili. Do cesty se jim v jako
v každé správné road-movie staví nečekané překážky a
všechno se komplikuje víc, než z počátku čekali, takže je tu
dost dramatických situací pro to, aby se Michal se Zitou
postupně o sobě dověděli víc a zjistili, co všechno mají
společného. Jejich cestu navíc doprovází záhadná bytost a
postava, kterou můžeme označit jako duch zemřelého.
Všechny postavy se v průběhu filmu navíc různě propojují a
vše spěje k překvapivému rozuzlení.
Režie: Milan Šteindler
Hrají: Vojta Kotek, Dorota Nvotová, Bob Klepl, Robert
Nebřenský, Pavla Tomicová, Ivana Chýlková
a další
Přístupnost: Mládeži přístupný.
Komedie ČR 2008 (90 min).
Vstupné: 50 Kč *

PROGRAM KINA duben - srpen

AKTUALIZACE K 4.3.2008
Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
Úterý 15.4.2008 v 17:00 hodin

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Úterý 22.4.2008 v 19:00 hodin
Středa 23.4.2008 v 10:00 hodin

OBČAN HAVEL
Úterý 6.5.2008 v 17:00 hodin

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Úterý 20.5.2008 v 19:00 hodin

VENKOVSKÝ UČITEL
Úterý 27.5.2008 v 19:00 hodin
Středa 28.5.2008 v 10:00 hodin

O RODIČÍCH A DĚTECH
Čtvrtek 5.6.2008 v 19:00 hodin

KARAMAZOVI
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Úterý 10.6.2008 v 19:00 hodin

BOBULE
Úterý 17.6.2008 v 19:00 hodin

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA

písněmi a koledami a s lidovými písněmi některých
oblíbených lidových jarních svátků.
Lidová hudba a říkadla, které jsou do pořadu zařazeny, jsou
převzaty z českých a moravských lidových sbírek.
Vstupné: 30,- Kč

Čtvrtek 3.7.2008 v 19:00 hodin

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
Úterý 15.7.2008 v 19:00 hodin

KULIČKY
Čtvrtek 21.8.2008 v 19:00 hodin

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

KOLÁROVO DIVADLO
Neděle 30.3.2008 v 17:00 hodin

Cimbálová muzika

HRADIŠŤAN

Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou patří
k nejznámějším moravským cimbálovým kapelám. Je
ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i
interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a
netradičním repertoárem, jehož inspiračním zdrojem se stal
folklór.
Vstupné: 220,- / 210,- / 200,- Kč

Předprodej vstupenek od 1.2. do 28.3.2008!

Změna programu vyhrazena.

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
Úterý 18.3.2008 v 9:00 hodin

OTLOUKEJ SE PÍŠŤALIČKO
Pořad o jaru určený pro děti MŠ a l. tříd ZŠ s jarními
písničkami, velikonočními koledami, říkadly o jaru, s jarními
lidovými zvyky a s povídáním o svátcích jara.
Lidové písničky, které jsou zařazeny do pořadu, provázejí
vždy některé nejznámější lidové zvyky (např. vynášení
Moreny). Do pořadu jsou zařazeny také známé dětské jarní
písničky, aby si v pořadu mohly děti s účinkujícími zazpívat.
Vstupné: 30,- Kč

*****
Úterý 18.3.2008 v 10:30 hodin

O SVÁTCÍCH JARA
Pořad pro děti a mládež zasvěcený celému jarnímu období s
jarními písničkami provázejícími lidové zvyky, velikonočními

DIASHOW
Čtvrté diašou je na obzoru …
V úterý 18. března proběhne v polickém divadle už čtvrtý
díl společného promítaní skupinky /většinou/ amatérských
fotografů. Letos přijali mé pozvání lidičky, kteří v Polici nad
Metují žijí, žili nebo k ní mají nějakou osobní vazbu. Je spíše
věcí náhody, že to bude pouze pánská jízda. A jen se mi
potvrdilo, kolik zajímavých lidí a zajímavých témat je kolem
nás.
Diašou je akce o pocitech, prožitcích, náladě a atmosféře.
Tu dodává k promítaným záběrům muzika. Žádný komentář,
žádné rozptylování slovním doprovodem … své si řeknou
autoři před promítáním samotným a pak už je to na každém
z nás, jak promítané téma vstřebáme.
A o čem že to letos bude ? Obrázky uvidím i já poprvé až
v divadle. Dnes jen vím, že se podíváme po světě s Radkem
Pivničkou, na kytky s Tomem Havlem, na stromy s Oldou
Jenkou, na svět z nebe s Liborem, ke koním s Karlem Nývltem,
a na karneval s Milanem Schirlem . Co k nám přiveze Ctibor
Košťál, Milan Foglar a Petr Hlubuček – tak to bude
překvapením pro nás všechny.
Věřím, že to bude opět příjemný a zajímavý večer. Tak –
přijďte pobejt !
Za všechny – Petr Jansa, SSK Pedro
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OSTATNÍ AKCE VE MĚSTĚ A OKOLÍ
Obecní bál v Suchém Dole
Obecní bál se koná 28.3. – 29.3. 2008
v Suchém Dole v kulturním domě.
Hudba: Svárovanka ze Strážnice.
Vstupné: 45,- Kč + místenka 10,- Kč
Prodej místenek bude dne 19.3. na obecním úřadě.
Srdečně Vás zve zastupitelstvo obce.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
Pozor! Změna termínu konání!
Sobota 31. května 2008 v 19:00 hodin
Divadelní společnost Příbram uvede hru Neila Simona

Drobečky z perníku

figurou. Svým výkonem strhává Stašová ostatní natolik, že
celé představení je velkým uměleckým zážitkem.

Vyhlášení Cen Thálie 2007 se uskuteční
v sobotu 29. března od 20 hodin
v pražském Národním divadle.
*****

SYSTÉM PŘEDPRODEJE VSTUPENEK na akce pořádané CKV
Pellyho domy:
Na jednotlivé akce je předprodej vstupenek zajišťován v Infocentru
v Pellyho domech na Masarykově náměstí 75, tel. 491 421 501,
e-mail: kultura@policko.cz.

Poskytujeme slevu (u pořadů označených *)
50% z ceny vstupenky pro držitele průkazu ZTP.
U průkazů ZTP/P činí sleva 50 % z ceny vstupenky
držitele průkazu i 50% z ceny vstupenky doprovodu.
Průkazy ZTP, ZTP/P je třeba předložit při platbě
vstupenek v Informačním centru.
www.policko.cz, www.meu-police.cz

PELLYHO DOMY
Pátek 21. 3. 2008 v 18,00 hod
Sál Pellyho domů, Police n. M.

Miroslav Šmíd:

CESTY A NÁVRATY
(Ze života horolezce, 1952 - 1993)

Tragikomedie významného amerického autora o
hledání pravdy a obyčejných životních hodnot.
Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička
právě propuštěná z léčení, její nedospělá dcera a stále
neúspěšný herec, čekající na příležitost, která nepřichází.
Tragikomický příběh s nadějeplným koncem.

„O cestách a návratech by se dalo vyprávět dlouho.
Některé příběhy utkví ve vzpomínkách až do smrti,
jiné, třebaže jsou zajímavé a vzrušující, zmizí. Barvité
vzpomínky mám především na sólové lezení, to se
nejvíc vrývá do paměti, tam není žádné rozptýlení: je
to hlubší než cokoliv jiného.“
Představení nové knihy s doprovodným programem
(čtení ukázek, film, diapozitivy Miroslava Šmída).

premiéra: 4. října 2007
Režie: Milan Schejbal
Hrají: Simona Stašová j.h., Radka Filásková, Čestmír
Gebouský j.h., Helena Karochová, Ernesto Čekan j.h.,
Vojtěch Záveský
Vstupné: 170,- / 160,- / 150,- Kč

*****

CENY THÁLIE 2007
Činohra - nominace žen na Cenu Thálie 2007
Simona Stašová je nominována
na Cenu Thálie 2007 za mimořádný ženský
jevištní výkon v roli Evy Mearové
ve hře Neila Simona – Drobečky z perníku.
Jako Evy Mearová uplatňuje Simona
Stašová plně svůj smysl pro tragické i
komické tóny svěřené role – suverénně
vede diváka mezi smíchem a pláčem.
Mearová tak není jen prvoplánovou
alkoholičkou právě propuštěnou z
léčení, ale velmi jemně prožitou a
sugestivně zahranou tragikomickou

Kniha vychází z textů a fotografií, které se zachovaly
v Mírově pozůstalosti – jedná se o zpracované deníky,
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rukopisy a články doplněné Jiřím Havlem, Vladimírem
Pechkem a Václavem Hornychem.

Pátek 25. 4. 2008 od 19,00 hod
Sál Pellyho domů

Knihu (pevná vazba, 239 stran) bude možné na místě
zakoupit za velkoobchodní cenu.

Lukáš Synek

Vstupné dobrovolné.

Střední Asie

******

KYRGYSTÁN – velehory, lidé a pohoda

ZELENÝ ČTVRTEK (20. 3.) se na sále Pellyho
domů v letošním roce z organizačních
důvodů neuskuteční. Omlouváme se.

kurzy
Pátek 28. 3. 2008 od 18,00 hod
Pellyho domy, učebna 306

Kurz: PEDIG - pletení košíků
Potřeby:
- štípací kleště
- šídlo nebo dlouhá silnější jehla
- lavor na namáčení pedigu
- ručník na utírání rukou
- Pedig (1 mm na zvonečky a 1,5 – 2,5 mm
na košíky): můžete si objednat při přihlášení
na kurz (cena cca 80 – 100,- Kč)
Přihlášky na kurz: CKV Pellyho domy, tel.
491 421 346, 602 645 332, ckv@policko.cz
Kurzovné: Kč 130,- se hradí v Pellyho domech
v kanceláři CKV, při přihlášení na kurz.
Přihlášky přijímáme do 14. 3. 2008.

Max. počet účastníků: 20

******

Vypsání kurzu „Základy obsluhy osobního
počítače“ se setkalo se značným ohlasem.
Během března a dubna proběhnou celkem čtyři
kurzy, kterých se účastní téměř 50 osob.
S lektorskou firmou, která kurzy vede,
plánujeme připravit další kurzy pro pokročilejší
uživatele PC: např. samostatný modul MS Word
nebo MS Excel.

„Kyrgyzstán si nás naprosto získal svými nádhernými
velehorami s panenskou přírodou, horskými pastvinami
posetými jurtami, vřelou pohostinností a poklidným
životem místních obyvatel. …. Kromě nádherných
scenérií jsme přitom také sledovali život a tradice
místních pastevců. …. Hledali jsme i památky z dob
Hedvábné stezky, které sice stojí "ve stínu" hor, ale
rozhodně jich v Kyrgyzstánu není málo.“
Vstupné: Kč 50,-

Dále připravujeme
Neděle 4. 5. 2008 od 19,30 hod
Sál Pellyho domů

Nejlepší stolně-tenisová exhibice
na světě
v podání legend českého stolního tenisu Milana
Orlowského (trojnásobný mistr Evropy) a
Jindřicha Panského (dvojnásobný vicemistr
světa)

Připravujeme na DUBEN
Město Police nad Metují ve spolupráci
s Ostrostřeleckou gardou Polickou zvou

v sobotu 5. 4. 2008 od 20,00 hod
na sál Pellyho domů, kde se bude konat

MĚSTSKÝ PLES
Vstupné (vč. místenky): Kč 100,Předprodej vstupenek od 20. 3.
v Informačním centru
v Pellyho domech

*****
5. 5. – 23. 5. 2008
Pellyho domy

Výstava

Život indiánů v Peru

Výstava o životě indiánů představí scény z běžného
života – rodinu, děti ve škole, věštění z koky, fiestu na
hřbitově atd. K vidění budou např. figuríny v krojích
nebo nádoby z domácnosti.
Výstava bude uspořádána ve spolupráci s Nadací Inka
Praha (http://www.peru.cz/inka/).
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V rámci výstavy se v pondělí 12. 5. od 17,00
hod uskuteční na sále Pellyho domů beseda
s OLGOU
VILÍMKOVOU,
za
hudebního
doprovodu peruánských indiánů.
PhDr. Olga Vilímková je zakladatelkou Nadačního
fondu Inka a předsedkyní jeho správní rady. Profesí je
učitelkou francouzštiny a reálií Latinské Ameriky na
VŠE Praha.
Od roku 1995 jezdí do Peru jako průvodkyně
cestovních kanceláří. Rok 2001 strávila v indiánské
vesnici Pucamarca v Andách, kde pracovala jako
dobrovolná učitelka peruánské státní ZŠ a bydlela v
místní rodině.
Olga Vilímková je autorkou výstav o životě indiánů
v Peru (také spoluautorka výstavy v Náprstkově muzeu
o současných obřadech indiánů Mexika a Peru) a
autorkou několika knih.

Podnětem k založení občanského sdružení Veselý
vozíček bylo tragické vlakové neštěstí 4. 6. 2005.
Devítiletý Lukášek v ten den přišel při vystupování ve
stanici Dlouhé Dvory (Hradec Králové) o obě dolní
končetiny, když se v průběhu vystupování pěti osob
rozjel vlak a Lukášek pod něj nešťastně spadl. Byl
naštěstí ihned letecky přepraven do FN v Hradci
Králové, kde se lékařům podařilo zachránit mu život,
ale nenávratně přišel o obě dolní končetiny.
Během pár okamžiků se změnil celý dosavadní život
rodiny. Po asi 2 měsících se Lukáškův stav natolik
zlepšil, že jsme se mohli začít zabývat myšlenkou jak
dále. Vzhledem k závažnosti poranění a vzniklému
handicapu vyvstalo mj. plno problémů a nových
potřeb, které budou s přibývajícím časem a věkem
narůstat.

Výtěžek sbírky bude určen zejména na
řešení bezbariérového bydlení, rehabilitace,
nákup kompenzačních pomůcek apod.
Za Vaše příspěvky předem děkujeme
Více informací na www.veselyvozicek.cz
identifikační číslo : 270 08 436
povolení sbírky: Č.j.: 22737/VZ/2005

Jana Rutarová

Z polické mateřinky
*****
Občanské sdružení VESELÝ VOZÍČEK ve
spolupráci s městem Police nad Metují
pořádají

VEŘEJNOU SBÍRKU VE PROSPĚCH
LUKÁŠKA
Sbírkové pokladničky budou do 30. 4.
k dispozici na těchto 17 místech:
Galanterie, Tomkova ul.
Chovatelské potřeby, Tomkova ul.
Lékárna, Masarykovo nám.
Cukrárna, Masarykovo nám.
Knihkupectví, Masarykovo nám.
RENO Textil, Kostelní ul.
Dámské krejčovství p. Beranová, Kostelní ul.
Universál prodejna – Kostelní ul.
Železářství, Masarykovo nám.
Večerka, Masarykovo nám.
Papírnictví, ul. U Opatrovny
Ovoce, zelenina Schreiber, Masarykovo nám.
Koloniál Purkert, Masarykovo nám.
Skrblíkův ráj, Masarykovo nám.
Zlatnictví, U Opatrovny
Zlatnictví, Masarykovo nám
Maso uzeniny, Masarykovo nám.

Třída Berušek
Únorový měsíc začal pro děti zápisem. Javorníčkovi
s nadšením vyprávěly zážitky ze školy a chlubily se tím, jak
plnily zadané úkoly. 13. února jsme si společně na
„Srdíčkovém karnevalu“ zatančili, nechyběly ani soutěže a
návštěva ostatních tříd. Prostředí třídy nám pomohla
vyzdobit papírovými srdíčky pí Meierová s Barčou a Kubou.
Překvapením pro děti bylo srdíčkové perníčkové
pochutnání, které nám přinesla pí Patzeltová s Markétkou.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci při zhotovování
masek. Poslední dva týdny jsme si povídali o lidském těle,
zdraví a nemocech. Děkujeme pí Foglarové a pí Važanové
za zapůjčení převleků a zdravotních potřeb. Díky nim si
mohly děti vyzkoušet „povolání lékaře“.
Tř. Sluníček a Zvonečků
Únorové počasí nás zaskočilo svou šedivou barvou –
žádný sníh, mlhavo i deštivo; proto jsme si tento měsíc do
barev rozzářili sami. Uspořádali jsme karneval srdíčkovopyžamkový ; každý si tak mohl vybrat, který převlek mu víc
vyhovuje. V den D jsme se ve školce sešli již od rána
patřičně vymódění – kdekterý spáč by nám mohl závidět.
Program byl zahájen módní přehlídkou, následovaly soutěže
o nejlépe ustlanou postýlku, běh k cíli s polštářkem, cvičení
při hudbě, diskotéka s občerstvením, návštěva tříd Berušek a
Kopretinek a samozřejmě závěrečná focení na památku. Na
karnevalové veselí navázal Barevný týden; každý den patřil
jedné barvičce a děti i personál chodil do školky v oblečení
příslušné barvy. Povídali jsme si o tom, kde tu kterou barvu
najdeme v přírodě, otiskli jsme si dlaně barvou, stavěli a
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třídili jsme kostky podle barviček. Barvičky nás provázely i
pohádkami, písničkami a básničkami.
Třída Kopretin
Předškoláčkům nastal den „Zápisu do školy“. Po návratu
radostně vyprávěli kamarádům o svém prvním kontaktu se
školou a tamními učitelkami. Na „Srdíčkový karneval“ se
děti za pomoci svých maminek pečlivě připravily vyrobením
různorodého oblečení se srdíčky. Na karnevalovém veselí
nechyběla diskotéka, soutěže, a ani návštěva kamarádů
v ostatních třídách. S jarem přichází i jarní únava, a tak si
povídáme o tom, co škodí našemu zdraví, a jak se o něj
dobře starat. Na vycházkách pozorujeme první jarní kytičky
a pučící keře, např. jívy a lísky.

Zápis dětí do mateřské školy
Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují
vyhlašuje
zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2008-2009.
/přihlásit se musí děti, které nastoupí v průběhu školního
roku, tj. od 1.9.2008 do 30.6.2009, v případě naplnění
kapacity mateřské školy nelze brát na pozdější přihlášky
zřetel/
Zápis bude probíhat v průběhu měsíce května, datum
ukončení zápisu je 31.5.2008.
Přijímají se děti ve věku 3-6 let.
Přihlášky jsou k dispozici v mateřské škole.
Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116
nebo 604 823 926.
Kritéria pro přijetí dítěte do Mš:
1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před
zahájením školní docházky
2. Děti, které mají trvalý pobyt v Polici nad Metují
3. Děti, jehož sourozenec již navštěvuje Mš
4. Děti s nástupem od 1.9. daného školního roku
5. Děti, které v daném roce dovrší věku 3 let
a/ děti zaměstnaných matek
b/ děti s omezenou délkou docházky /zákon č.117 /1995
Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších
předpisů/
Dle školského zákona §34 odst.5 – zvl. předpis 3 a
zákona o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. §50 smí
být dítě přijato jen na základě řádného očkování.
Kolektiv učitelek MŠ Police nad Metují

ZŠ a MŠ Police nad Metují

Literární soutěž
Opět si vám dovolujeme nabídnout další text, který byl
přihlášen do Literární soutěže na základní škole a byl
úspěšný (pokračování z minulého čísl).
Miloslava Nosková

Kateřina Kopsová
Pohádka o zatoulaném Santa
Klausovi
Vánoce se blíží jako každý rok. Svátky klidu a míru.
Snad každé děvče, ale i chlapec si něco přejí. Ať už je to
dárek nebo zajímavý zážitek z letošních Vánoc. Někteří píší
dlouhé a obsáhlé dopisy Santa Klausovi, jiní kreslí, ale jsou

i tací, kteří přání sice mají, ale Santovi ho žádným
způsobem nesdělí.
Většina dětí už má napsáno. Dopisy dávají za okno a
čekají, až Santa proletí kolem a vezme si jejich přání. Vědí,
že musí obletět celý svět, a proto jsou trpěliví. Ráno jsou
mile překvapeni, když vidí, že jejich dopis zmizel. Teď už
zbývá to nejtěžší, čekání.
Do vánoc zbývá ještě měsíc. Ale každé dítě přemýšlí,
jestli to Santa vše stihne a donese jim to, co si tak přejí.
Všichni mají s přípravou kouzelných Vánoc mnoho práce.
Tatínkové musejí obstarat co nejkrásnější stromeček a
maminky zase upéct co nejchutnější cukroví, takové, jaké
umí jenom ony.
Také Santa má spoustu práce se zařizováním Vánoc.
Ještě pořád mu od dětí chodí opožděné dopisy. Naštěstí má
ten milý vousatý stařík pomocníky. Všichni je známe. Jsou
malí, roztomilí a šikovní. Nebýt jich, Santa by to všechno
nestihl. A o kom je řeč? No přeci o Elfech! Společně vše
zvládnou. Ostatně jako každý rok. Noc před rozbalováním
dárků se kvapem blíží. Santa dokončuje poslední detaily a
chystá se na příjemnou cestu. kolem světa. Má zodpovědný
úkol. Dát každému aspoň jeden dárek, který si přeje.
„Vše zkontrolováno,“hlásí hlavní elf Josífek. „Sobi jsou
odpočatí, najedení a napití. Každý dárek jsem ještě
překontroloval, vše souhlasí. Můžete vyrazit.“ Santa se
pousměje a usedne do saní. V hlavě si promítá přání dětí, ale
hlavně jejich adresy. „ I já hlava zapomětlivá!“ vykřikl
zničehonic Santa. „Jak jsem jen mohl zapomenout na
Aničku z Horní ulice! Přece ji nemůžu zklamat, ona si to
nezaslouží! Celý rok je tak hodná a ve škole sbírá samé
dobré známky. Ne, nemůžu jet dál. Musím se vrátit.“ Santa
zavolal na soby, ti obrátili směr a letělo se zpátky do
kouzelného zámku pro dárek.
„Už jen kousek,“ upozornil Santa. Vtom okamžiku se
stalo něco velice záhadného. Saně ovládla magická síla.
Santa, ačkoliv se snažil, nemohl s řízením nic dělat.
Nechápal nic z toho, co se právě stalo. Mířili neznámo kam.
Santa se začal obávat, že do rána nestihne rozvést dárky a
nechtěl ráno vidět smutná očka zklamaných dětí. Pořád
dokola si opakoval, že to dobře dopadne, až z toho usnul.
Když se probudil, bylo po půlnoci. Jen co otevřel oči,
zděsil se. Rozhlížel se pobudově, v které se nacházel, a
marně přemýšlel, kde by mohl být. Byl sám. Seděl v saních,
sobi spokojeně spali a dárky byly na svém místě. Vystoupil
ze saní a pomalu se procházel po prázdné místnosti. Neviděl
nic podezřelého. V tom se otevřely dveře a do místnosti
vstoupil člověk. Santa nemohl uvěřit. Hlavu neznámého
tvora s nepříliš mírumilovným výrazem pokrývaly hnědé na
krátko ostříhané vlasy. Byl oblečen velmi zvláštně,
pestrobarevně. Kalhoty byly barevně sladěny s kravatou
v barvě křiklavě oranžové. Nechyběla ani kostkovaná
žlutozelená košile. Santa se vyděsil. „Kdo je to! Co ode mě
žádá? Tu nepřítel promluvil. „Nesnáším Vánoce!“. „Proč!“
podivil se Santa, „co ti kdo udělal? Vždyť Vánoce jsou
krásné období, i když pro někoho krátké.“ Napjatě čekal na
odpověď. Po chvíli se jí dočkal. Ale velmi ho zarazila. „Ty,
Santo, to ty za všechno můžeš! Proto tě teď zničím. Nemám
rád Vánoce, ale hlavně tebe!“ Santa vůbec nic nechápal. Až
teď mu došlo, že je ve velkém nebezpečí. Začal se spouštět
dolů. Nevěděl, co ho tam čeká. Ale tentokrát byl mile
překvapen. Ocitl se v přepychově vybaveném pokoji, kde
nechybělo snad vůbec nic. Jenže k čemu mu to vlastně bylo,
když nesplnil ten hlavní úkol. Nebylo zde žádné okno ani
dveře, jen otvor nahoře. Santa přemýšlel, jak se odsud
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dostat. Cítil se bezradný. Náhle ho napadlo. Vždyť já jsem
zapomněl na své pomocníky. Ale jak je přivolat. Už to mám.
To si vzpomněl, jak s Elfy zkoušeli, jestli dokážou v tu
samou chvíli myslet na stejnou věc. Začal tedy myslet na to,
jak je uvězněn, a v duchu prosit skřítky o pomoc. Vtom se
otevřel otvor nahoře a v něm se objevil Josífek s kamarády.
Santa se zaradoval. Společně se dostali ven. Už na nic
nečekali. Úkol byl jasný. Odpočatí sobi uháněli, jak to
nejrychleji šlo.
Santa držel v ruce poslední dárek. Dárek pro Aničku.
S radostí ho položil pod stromeček. Začalo svítat. Cestou
zpět přemýšlel nad letošními Vánocemi. Byly sice
netradiční, ale stejně jako každý rok překrásné.
Ptáte se, jak to Santa všechno zvládl. No přece díky tomu,
že jsou Vánoce, čas spousty kouzel.
Omlouváme se za překlep ve jméně Alžběty Ročárkové úspěšné účastnice třináctého ročníku Literární soutěže a
uveřejňujeme její text znovu.
Za redakci Pavel Pohner
Alžběta Ročárková (7.A)

Když jen tak sedím, popcorn ujídám
a na horor se dívám,
sám sebe vidím, jak pomalu umírám.
Tak nezraď mě, lásko, ať nezemřu sám,
zůstaň u mě a lásku já ti dám.
Tak neodcházej, lásko má,
Jsi jen ta jediná, kterou rád mám.
Jsi krásná jako růžička, kterou ti posílám,
jsi chytrá jako sovička,
kterou v noci poslouchám,
jsi roztomilá jako kočička,
kterou po zádech hladívám,
jsi bystrá jako lištička, kterou hledávám,
jsi silná jako kůň, o kterém slýchávám.
Tak neodcházej, lásko má jediná,
Ať zůstaneme spolu oba dva.

Ty jsi můj muž, můj mocný král
a já jsem klenot v tvé koruně.
Ty jsi slunce tak žhavé a jasné,
já jsem tvé světlo zářící dole.
Ty jsi obloha tak obrovská a modrá
a já jsem bílý oblak v tvé hrudi.
Já jsem řeka čistá a průzračná,
kdo v tvém oceánu napájí její odpočinek.

den, týden, měsíc a rok. Pomocí pantominy děti poznávaly
různé činnosti. Vyrobili jsme si z papíru hřebínky, hrnečky
na pití a své teploučké zimní čepice. Toto téma jsme
uzavřeli dramatizací pohádky „ O koblížkovi“, která se
dětem velmi povedla.
Druhou část měsíce jsme se zaměřili na poznávání
různých povolání a řemesel, povídali jsme si o zaměstnání
svých rodičů. Děti se každý den proměňovaly v různé osoby
– prodavače, doktory, kominíky, listonoše,... Děti především
zaujala práce na poště – malovali jsme a stříhali poštovní
známku, balili jsme dárky do papíru a posílali je jako balíky
na poště, procvičovali jsme své jméno a adresu, poslali jsme
skutečný pohled svému nejmilejšímu – mamince, tatínkovi,
sestřičce a dokonce i dědovi. Každý si na pohled namaloval
ten nejhezčí obrázek, nalepil skutečnou poštovní známku a
vhodil pohled do schránky. To bylo nedočkavosti, kdy naši
nejmilejší dostanou od nás překvapení – pohled, který
přinese paní listonoška. A abychom si řemesla užili ještě
více, uspořádali jsme ve školce karneval. Děti se přeměnily
v kominíka, myslivce, zahradníka a různé pohádkové
bytosti. To bylo dovádění!
Všichni jsme si společně zatancovali a zahráli celou řadu
her (židličkovaná, chůze po papírech, skákání v pytlích,
přebírání hrachu a čočky jako Popelka,..). Na konci
karnevalu děti dostaly los s výhrou.
V
měsíci únoru jsme také navštívili divadelní
představení v Kolárově divadle - „ Zázračný pramínek“,
které se dětem velmi líbilo.
Kaufmanová Iveta

Nové dresy pro základku
Také naši starší žáci se mohou od minulého týdne
chlubit novými dresy na sport. Reprezentace školy už
nebude znamenat vyfasování vytahaných bavlněných triček
/pravdou však je, že svého času jsme z nich také měli
radost/, ale nově na naše sportující borce čekají dvě sady
dresů. Polická firma Hauk s.r.o. zastoupená ředitelem panem
ing. Tomášem Řehořem vyslyšela naši žádost o pomoc, a
proto se nyní mohou holky a kluci z druhého stupně
„předvádět“.
S novými dresy pro naše mladší žáky / které sponzorsky
dodal Sport Hotárek / tak máme kompletní vybavení, se
kterým zase nějaký ten čas vydržíme.
Dovolte mi touto cestou poděkovat firmě Hauk s.r.o.
jménem našich žáků i jménem kabinetu tělesné výchovy za
podporu. / a za sebe jen – Tome, díky .../

Ty jsi hora obrovská a vysoká,
já jsem údolí zelené a široké.
Ty jsi tělo pevné a silné,
já jsem železná kost na tvé straně.
Ty jsi orel letící vysoko,
já jsem tvé peří lehké a hnědé.
Ty jsi můj muž, můj král králů
a já jsem klenot v tvé koruně.
*********

Únor ve školce na Petrovicích
V tomto měsíci se děti seznamovaly za pomocí různých
zábavných her s jednotlivými částmi dne, s každodenními
činnostmi. Starší děti poznávaly hodiny a přiblížily si pojmy

Věřím, že v nových dresech naše žákyně a žáci nejen
zabodují, ale zasportují si hlavně pro radost. Jaro klepe na
dveře a s ním nabitý kalendář školních sportovních akcí.
Těšíme se ...
Za kabinet Tv – Petr Jansa
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Zima ve ŠD
Všichni jsme si přáli bílou zimu, ale letos nám zkrátka
sněhu moc nenadělila.
A tak jsme si ve školní družině zahráli na pohádkovou
zimu, jakou jsme viděli v knize od Josefa Lady. Společně
jsme nasbírali víčka od limonád, vybrali jsme jen ty bílé a
začali jsme stavět z víček ,,sněhuláka." Přitom jsme si říkali
říkanku: ,,Válím koule sem a tam, na velikou malou dám a
ke kouli nos, sedne si tam kos." Potom jsme vybrali víčka
červená na čepici, nos a pusu.Žlutá na sluníčko, modrá na
mráček. Povídali jsme si o zemích, kde je stále sníh a zima a
ukazovali jsme si je na glóbusu.
V komunitním kruhu jsme s dětmi přemýšleli, proč je asi
sněhulák smutný. Nakonec jsme to zjistili. Byl sám, a tak
jsme mu namalovali bílou křídou na modrý papír nové
sněhuláky - jeho kamarády. Hurá, hned bylo veselo !
Vyrobili jsme i sněhuláky z plástvového papíru na špejli a
tyto sněhuláky si děti odnesly domů, aby si s nimi vyzdobily
dětské pokojíčky.
Při vycházkách do přírody jsme nezapomněli ani na
zvířátka, kterým jsme přinesli do krmelce usušené kaštany a
žaludy.

Další úkol byl tanec, při kterém měly děti udržet míček mezi
čely. To bylo legrace, míčky byly neposlušné. Jednou
sklouzly na oko, podruhé až na bradu a nebo se někam
zakutálely. Jako překvapení, tohoto odpoledne, vystoupily
břišní tanečnice - dívky z 5.třídy. To bylo pohybu, vlnění se
při orientální hudbě. Závěr karnevalu patřil pak již
opravdovému karnevalovému reji při reprodukované hudbě.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.
Za 2. oddělení ŠD vychovatelka Miluše Kosová

Únor na Bezděkově
I měsíc únor patřil k měsícům, které jsou plné činností.
Na jeho počátku proběhl ve středu 6.2. zápis do prvních tříd.
Od nás jej absolvovalo 8 dětí, které spolu se svými rodiči
k němu zajely do Základní školy v Polici nad Metují.
V tomto měsíci měly děti ve školce téma „lidské tělo“.
První týden si povídaly o jednotlivých částech těla, druhý
týden o zdraví a nemoci, další týden o zdravé výživě.

Pro zpestření celého tématu proběhla v pondělí 11.2.
beseda s členkami ČČK, které si každý rok přicházejí
s dětmi o zdraví povídat. S sebou i letos přinesly kamaráda
panáčka, kterého pro názorné ukázky vyrobila jedna z nich.
Děti se během vyprávění dozvěděly, nač si mají dávat pozor,
aby nebyly nemocné, čeho se vyvarovat, aby se nezranily. A
pokud se náhodou někdy zraní samy nebo jejich kamarád,
jak mají postupovat při prvním ošetření. Vše si děti mohly
vyzkoušet jednak na panáčkovi a jednak i na sobě navzájem.
Ve středu 20.2. jsme zajeli do divadla v Polici nad
Metují na představení Zázračný pramínek. Pohádka se
dětem moc líbila.

Sv. Valentýn a karneval ve ŠD
Na oslavu sv. Valentýna děti zhotovily srdíčko z
moduritu, které natřely červenou temperou.To byl podstavec
pro vázičku se suchou kytičkou.Ze všech malých srdíček
jsme vytvořili jedno velké srdce. Touto malou pozorností
děti obdarovaly toho, koho mají rády.
V průběhu měsíce února jsme vyráběli masky, abychom
mohli uspořádat maškarní karneval. Ve čtvrtek 28.února
nastal ten pravý karnevalový den. Děti v různých maskách
zaplnily naši školní tělocvičnu. Nejprve plnily úkoly na
určených stanovištích /sportovní, vědomostní,dovednost a
zručnost/. Při tanci si vyzkoušely, jak umí držet rovnováhu.
Měly za úkol tančit se sešitem na hlavě tak, aby jim nespadl.
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A poslední únorový týden byl v duchu karnevalů.
Nejprve se ve škole i školce poctivě zdobilo a připravovalo.
Pak vypukl karnevalový rej. Ve družině to bylo v úterý 26.2.
Děti měly připravené pěkné masky. Mohly si zasoutěžit,
zaskotačit a také se občerstvit vlastnoručně vyrobenými
dobrotami. Hned druhý den, ve středu 27.2., proběhl
podobně karneval i ve školce.
Učitelky ZŠ a MŠ

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
K vyslechnutí další přednášky PUVČ se posluchači
shromáždili ve středu 6. února opět ve společenském sále
Pellyho domů. Námětem přednášky bylo téma v poslední době
mediálně dosti probírané, totiž domácí násilí. Přednášejícím
hostem byla bývalá kazatelka Církve československé husitské,
paní Milena Tomešová, která je rovněž autorkou knížek Býti
farářkou I a Býti farářkou II. Poslední z jejich knih pak nese
název „…a muž ti vládnout bude“ a námětem knihy je právě
domácího násilí.
Před tím, než se paní Tomešová ujala slova, přišla na řadu,
stejně jako na lekci minulé, jedna záležitost slavnostnějšího
rázu, ovšem tak říkajíc „v obráceném gardu“. Jestliže na
minulém shromáždění blahopřála ke kulatým narozeninám paní
starostka jednomu z posluchačů, tentokráte poblahopřáli paní
starostce Mgr. Idě Seidlmanové, zakladatelce Polické
univerzity volného času (a v tomto směru tedy pokračovatelce
v díle Karla IV.) k jejím velice kulatým narozeninám naopak
posluchači. Květiny předaly za posluchače PUVČ paní Jana
Němečková a za Senior klub Ostaš paní Helena Pivoňková.
Sálem pak zaznělo, možná ne příliš sladěné, ale jistě upřímné
Živijó, živijó. Poté se ujali slova, vlastně svých hudebních
nástrojů, další dva mladí houslisté polické ZUŠ, Anička
Novotná a Maxim Vik, aby za doprovodu paní učitelky
Sorokinové slavnostní atmosféru doplnili svými skladbami,
které jistě vyzněly mnohem uhlazeněji, než předchozí zpěv.
Teprve po těchto „oficialitách“ se ujala slova paní
Tomešová, která v úvodu svého vystoupení přednesla řadu
statistických dat, týkajících se daného tématu a v další části se
pak věnovala skutečným příběhům, hlavně příběhu svému
vlastnímu a své poslední knize. Kniha vychází ze skutečných
osudů žen, které poznaly na vlastní kůži domácí násilí a
protrpěly si i rozvodové spory a nechutné tahanice o děti, které
ač do těchto sporů bývají zataženy naprosto nevinně, stávají se
tak vlastně rovněž obětí násilí, násilí psychického. Celé
vyprávění vyznělo jako upřímná zpověď ženy, která to, co ve
své knize popisuje, sama protrpěla. Na závěr pak proběhla
diskuse, ve které autorka reagovala na některé náměty a dotazy,
především ze strany posluchaček, zatímco mužská část
auditoria zůstala neutrálně stranou. Na jejich omluvu možno
dodat, že téma bylo jistě přitažlivější právě pro ženy, protože,
jak bylo v úvodní, statistické části řečeno, v případech
domácího násilí jsou více jak v 90% obětmi právě ony.
Další přednáška se konala až téměř po jednom měsíci, ve
středu 5. března, opět ve společenském sále Pellyho domů a
mezi posluchače Polické univerzity a četné další zájemce
zavítal převor Benediktinského arciopatství v Praze na
Břevnově Petr Prokop Siostrzonek. Zahajovací uvítací slovo
patřilo opět paní starostce Mgr. Idě Seidlmanové. Pak přišlo na
řadu tradiční hudební vystoupení, ve kterém se představily, za
doprovodu paní učitelky Sorokinové, sestry Petra Soukupová s
houslemi a Karolina Soukupová s violoncellem. Také tentokrát
byl jejich výkon odměněn zaslouženým potleskem početného
posluchačstva a část potlesku jistě patřila i řediteli ZUŠ, panu
Luboru Bořkovi za účinnou pomoc, kterou poskytl mladičké
violoncellistce při zakotvení jejího klouzajícího nástroje.

Poté již dostal slovo převor Prokop Siostrzonek. Prokop
Siostrzonek pochází z Českého Těšína, po absolvování
gymnázia studoval v letech 1976 až 1983 na bohoslovecké
fakultě v Litoměřicích a pak působil jako kněz na různých
místech olomoucké arcidiecéze. Když mu v roce 1987 byl
odebrán státní souhlas k výkonu kněžského povolání, pracoval
jako dělník v Tesle v Rožnově pod Radhoštěm. Od roku 1990
je převorem břevnovského arciopatství. Jako příslušník
benediktinského řádu hovořil samozřejmě převážně o tomto
řádu, jeho vzniku, historii a jeho působení. V počátcích
křesťanství, kdy se velmi rozmáhá mnišský způsob života,
zbožní muži často hledají místa vzdálená od světského života,
aby se zde mohli v klidu a osamění věnovat rozjímání a tak
lépe sloužit Bohu. Podobně si počínal i svatý Benedikt z Nursie
(asi v letech 480 – 547), který se odebral do Subiaca, místa
vzdáleného asi 70 km od Říma, aby zde žil o samotě v jeskyni.
Po několika letech zde strávených poznal, že pouhá
osamocenost nepřináší ten správný užitek, shromáždil podobně
smýšlející mnichy a odchází s nimi do města Cassino a zde na
blízké hoře Monte Cassino zakládá v roce 529 klášter (slovo
vzniklo z řeckého „klaustrum“, tj. „uzavřený prostor“), nejstarší
klášter západního mnišství. Dnešní budova není původní,
protože klášter byl několikrát zničen, naposledy byl totálně
zničen za 2. světové války po americkém bombardování, ale po
válce byl znovu obnoven. Tady také sv. Benedikt sepisuje na
základě svých zkušeností knihu Regula Benedicti, Řehole
Benediktova, což je vlastně jakýsi souhrn pravidel pro život
společenství mnichů v tomto klášteře. Zde se mimo jiné
vyslovuje pro rovnoměrné rozdělení života mezi činnosti
tělesné a duševní. Ačkoliv se nesnažil svou knihu ani své
názory příliš propagovat, přesto v následujících staletích berou
mniši tato pravidla za své a tak vznikají společenství
benediktinů, benediktinský řád a benediktinské kláštery.
V současné době je jich ve světě asi 280 a jednou za 4 roky se
v Římě schází kongres představitelů těchto klášterů.
Koneckonců i u nás bylo těchto klášterů několik, známe je i
z našeho nejbližšího okolí, bohužel, některé byly za minulého
režimu zrušeny a využívány ke zcela jiným účelům. Já sám
mám zcela osobní vzpomínku na benediktinský klášter
v Kladrubech, kde jsem se svými spolužáky na počátku 50. let
strávil jeden týden na bramborové brigádě a kde jsme byli
ubytováni právě v tomto klášteře, velmi necitlivě přeměněném
místním Státním statkem na ubytovnu. Pokud se týká
samotných pravidel sepsaných sv. Benediktem pro mnišská
společenství, lze je i dnes považovat za obecně platná a to
dokonce i pro společenství mimo klášter, např. pro rodinu apod.
V přednášce, kromě čistě benediktinského tématu, zaznělo i
mnoho dalších hezkých myšlenek, týkajících se např. věku a
jakoby určených právě pro seniorské posluchače PUVČ. Jen na
ukázku se pokusím, možná o nepříliš podařenou interpretaci
toho, co zde také bylo řečeno. Odpověď na otázku, zda stáří
nevadí, zní: Nevadí, nesledujme to, co nám stáří bere, ale
především to, co nám přináší. A odpověď na otázku, zda nevadí
skleróza? Nevadí, protože nám umožňuje znovu a znovu se
radovat z poznávání nových věcí a nových skutečností jako
poprvé. Na závěr svého vystoupení převor Siostrzonek
zodpověděl několik dotazů z řad publika. Vystoupení
představitele benediktinů z břevnovského kláštera bylo jistě
vhodnou náplní Polické univerzity volného času a posluchači si
z tohoto setkání mohou odnést mnoho krásných myšlenek i
hezkých vzpomínek na osobnost převora Siostrzonka, člověka,
který dokáže nejen prostě, ale i poutavě a velmi vtipně vyprávět
o věcech, o kterých se, bohužel, v médiích až tak často
nehovoří. Vyslechnutá slova pak přímo vybízejí k tomu, aby se
člověk v dnešním uspěchaném, agresivním světě alespoň někdy
na chvíli zastavil a maličko zamyslel.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ
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Základní umělecká škola informuje…
Klavírní soutěž v Náchodě
Každoroční soutěžní klání, které pro základní umělecké
školy připravuje MŠMT, aby měly možnost poměřit kvalitu
svého vzdělávání mezi sebou, letos zahájili klavíristé ve
čtvrtek 21. února okresním kolem v Náchodské ZUŠ. Z naší
školy se zúčastnilo 8 klavíristek ze tříd Reginy Goslinské a
Aliny Kozlovské. Děvčata předvedla vynikající výkon a po
celodenním maratónu jsme vyslechli hodnocení poroty:
ZUŠ Police nad Metují získala všech osm prvních míst a 5
našich klavíristek postoupilo do krajského kola, které se
uskuteční 18. března v Hradci Králové. Tímto výsledkem se
naše škola stala nejúspěšnější ZUŠ okresu a paní učitelka
Regina Goslinská nejlepším klavírním pedagogem této
soutěže. Všem gratulujeme!
Výsledky:
1. kat.: Suchánková Sára
- 1. místo s postupem
1. kat.: Johnová Lucie
- 1. místo
2. kat.: Pohnerová Eliška
- 1. místo s postupem
3. kat.: Troutnarová Magdalena - 1. místo s postupem
3. kat.: Voláková Barbora
- 1. místo
5. kat.: Blažková Anna
- 1. místo
7. kat.: Špuláková Tereza
- 1. místo s postupem
10.kat.: Šrámková Kristýna
- 1. místo s postupem

užitkové vody v domácnosti. V regionu východních Čech se
soutěže účastnilo 17 prací. Prvních šest nejlepších postupuje
do celostátního kola, které se bude konat koncem března
v Plzni. Práce O. Maslikiewicze se umístila mezi prvními
šesti. Ondřej tedy bude reprezentovat nejen naši školu, ale i
celý region v celostátním finále. Protože se jedná o žáka
prvního ročníku, považujeme toto umístění za velký úspěch
a naději pro příští ročníky soutěže.
Ing. Bc. Luděk Valtar, učitel odborných předmětů

Zleva – M. Králík a O. Maslikiewicz

Střední průmyslová škola, Hronov,
Hostovského 910

PŘIJMEME UČITELE AJ
s nástupem od září 2008. Podmínkou VŠ (SŠ)
vzdělání a státní zkouška z AJ.
Informace na tel. č. 491 485 048 nebo osobně
podá Mgr. Vladimír Klikar, zástupce ředitele.

STATISTIKA
Muzeum umění amerických indiánů v Santa Fe

Vzpomínky na Santa Fe
Srdečně vás zveme v pátek 11. dubna od 19 hodin do
sálu Pellyho domů, kde proběhne vzpomínání komorního
orchestru Archi piccoli na nezapomenutelný podzimní
zájezd do USA. Večer bude provázen hudbou a promítáním
fotografií či filmů z nádherných oblastí státu Nové Mexiko.
Lubor Bořek, ředitel ZUŠ

SPŠ Hronov a ekologie
Již počtvrté se žáci Střední průmyslové školy v
Hronově zúčastnili soutěže „Enersol 2008“. Jedná se o
ekologické projekty k využívání obnovitelných zdrojů
energie v příslušném regionu. V Hradci Králové se krajské
kolo uskutečnilo 27. února na SPŠ a SOU Hradební . Do
letošní soutěže se z naší školy přihlásili dva studenti prvního
ročníku. Martin Králík se ve své práci zabýval vytápěním
rodinného domku pomocí tepelného čerpadla a Ondřej
Maslikiewicz popsal využití solárního systému pro ohřev

K 29. únoru 2008 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4279 obyvatel.

JUBILEA
V únoru 2008 oslavili životní jubilea:
70 let
pan Jaroslav Kollert
paní Hana Lantová
pan Walter Greb
70 let
pan Miloslav Trnovský
paní Eva Horská
paní Jana Chmelíková
paní Ludmila Hofmanová
75 let
paní Květuše Šumberová
pan Miroslav Langr
85 let
paní Anna Pohlová
pan Julius Stegena

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
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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
Ani v únoru se na poli svatebním nic moc neodehrálo,
jen nabíráme žádosti na jaro a léto...
Výročí svatby
Na základě občasných dotazů uvádím názvy výročí svatby.
Ty vznikaly především podle toho, čím se lidé v minulosti
vzájemně obdarovávali…
1. rok bavlněná
14. rok slonovinová
2. rok papírová
15. křišťálová či skleněná
3. rok kožená
20. rok porcelánová
4. rok květinová
25. rok stříbrná
5. rok dřevěná
30. rok perlová
6. rok železná či zinková
35. rok korálová
7. rok vlněná či měděná
40. rok rubínová
8. rok bronzová či plechová 45. rok safírová
9. rok hliněná
50. rok zlatá
10. rok cínová či růžová
55. rok smaragdová
11. rok ocelová
60. rok diamantová
12. rok hedvábná
65. rok kamenná
13. rok krajková
70. rok platinová
Smaragdová, diamantová, kamenná a platinová svatba může být
spojena s novým svatebním obřadem a výměnou svatebních
prstenů.
Tímto bych chtěla připomenout, že se na nás můžete obrátit,
i když jste svůj svatební den neprožili v Polici nad Metují.
Rádi Vás pozveme na stříbrný, zlatý či jiný obřad.

(obzvlášť milá byla ta, kde si zároveň brali otec a syn své
partnerky)

Neobvyklý čas:
vyhověli jsme natěšenému ženichovi, který chtěl překvapit
snoubenku utajeným obřadem o půlnoci .... povedlo se.

Doma:
i to se stává – pokud zdraví nedovolí, může proběhnout sňatek jen
mezi nejbližšími v domácím prostředí

Tak trochu staročeská svatba:
v přírodě, v jednoduchém
oblečení, luční kvítí na hlavě
nevěsty i
v její ruce a připíjelo se z kameninových kalíšků
medovinou

Romantika na koních:
koňmo jsme jeli z Vápenky směrem k Ostaši a na krásné louce
u lesa proběhl obřad… jak říkám… romantika. Až na svatební
kytku, kterou si nevěsta tak pevně přivázala k sedlu, že ji pak
neodvázala. Ale to přece není to nejdůležitější, ne.
(ženich i paní starostka měli jezdeckou premiéru a ustáli těch 12
km bez ztráty kytičky)

„U křížku“ na Slavném:
polní cesta mezi loukami, přes ohradu přihlíželi koně,
svatebčany doprovázeli pejsci a za ubrus na oddacím stolku
tahal kozlík … taky romantika (ovšem jen do chvíle, než se
kůzle nacpalo pod stolek a chtělo s ním na zádech odejít)
No řekněte, je ta matrikařina nuda?

„NĚCO EXTRA“ – aneb
CO VŠECHNO JSME UŽ PROŽILI
Čím dál častěji se na nás obracejí snoubenci s všelijakým
přáním. Dle zákona může úřad povolit uzavření manželství
na kterémkoli vhodném místě, a protože je to především
„jejich den“, snažíme se vyjít vstříc. Pořídili jsme si
„mobilní obřadku“ a jsme připraveni na ledasco…
Velmi oblíbené jsou obřady v přírodě:
jednoznačně vede prostranství na Hvězdě před kapličkou
( v létě každá druhá svatba)
2x jsme byli na Skalním divadle na Hvězdě
(mimochodem tam statečně doťapala i 80 letá tetička s totální
endoprotézou, přestože usilovně mrholilo)
na vyhlídce na Hvězdě (hlavně přespolní mají tuto
podívanou na Broumov a okolní stěny rádi)
u Soudní brány v Suchém Dole
( nečekaně tajemné a komorní prostředí)
u Václava v Hlavňově
na Ostaši před kapličkou (moc krásné pod kvetoucími
kaštany)
na Frýdlantské vyhlídce ( trocha turistiky neuškodí)
okolí obou suchodolských kapliček je také docela v kurzu

Za každého počasí:
padali jsme vedrem
(make-up všech přítomných dam vzal brzy za své)
větrná smršť s lijákem obracela nejen listy protokolu, ale i
deštníky nad námi (nevěsta, byť v osmém měsíci, trvala na
své představě ☺ - nepřejte si vidět nejprve načesané, poté
zničené hlavinky svatebčanek!)
prodírali jsme se závějemi, ale slunce nám zářilo na cestu
jindy nám šampus ledovým větrem mrzl ve skleničkách

2x jsme měli „dvousvatbu“:

6.7.2007 – cestou na „koňskou svatbu“

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 23.2.2008 jsme v obřadní síni přivítali 12 občánků:
Josef Hornych
Tereza Kozáková
Ondra Lajer
Tereza Muchová Vojtěch Tiefa
Tereza Zemanová
Lenka Klímová
Veronika Pochobradská
Daniel Marel
Patrik Kaufman
Lukáš Horák
Amelie Nosková
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ZAPSÁNÍ DÍTĚTE DO CESTOVNÍHO
PASU RODIČE
Od 1.3.2008 umožňuje právní úprava zákona o
cestovních dokladech zapisovat občany mladší 10 let do
cestovního dokladu rodiče. Na základě zápisu mohou tyto
děti překračovat státní hranice bez vlastního cestovního
dokladu.
Zápis do cestovního dokladu vydaného do srpna 2006
- možno o toto požádat u nás na úřadě. (doložíte RL svůj i
dítěte, občanský průkaz + poplatek 50,- Kč/dítě)
Cestovní doklad vydaný od září 2006 (s biometrickými
údaji) – nutno požádat o zapsání dítěte v Náchodě.
Opět stejné doklady (RL svůj i dítěte, OP) i poplatek.
Informace na matrice MěÚ Police n.M. : 491/509 990
nebo přímo cestovní doklady MěÚ Náchod : 491/ 405 151

Dagmar Hambálková

Osmdesátiny polického rodáka P.
Josefa Jana Kohla OSB
„Víte, kdy se může říct, že někde v kostele byla velká
sláva?“ zeptal se P.Kohl. svých farníků. a odpověděl si sám:
„Musí se splnit tři podmínky: musí se pozdě začít, musí to
dlouho trvat a musí se něco zvorat….“
21. února letošního roku byla v Břevnově velká sláva.
Život budoucího benediktina Jana začal jistě podle Božích
plánů v ten pravý čas – před osmdesáti léty – 21.2.1928. Byl
to život naplněný radostmi i bolestmi. Po radostech mladého
Josefa prožitých v polické rozvětvené rodině a maturitě na
náchodské obchodní akademii v r. 1949 vstupuje
k břevnovským benediktinům. Šest dnů před zatčením opata
Anastáze Opaska… Sám zažívá internaci po zabrání klášterů
v dubnu 1950. Tehdejším mocipánům nestačilo internování
mladých řeholníků, musela následovat vojenská služba u
PTP bez jasné vidiny, kdy to skončí! Uvolnění v roce 1968
umožnilo P. Kohlovi dokončit teologická studia, tajně
doplnit mnišské sliby před tehdejším převorem P. Alešem
Gwuzdem a přijmout kněžské svěcení. Následují problémy
s odebráním státního souhlasu k výkonu duchovenské
služby, nelehká služba v Litomyšli, zdravotní problémy,
stěhování do Svratky. Tam mi bylo dopřáno svého
spolubratra Jana osobně poznat poprvé – to jsme museli
svoji příslušnost k benediktinskému Břevnovu ještě raději
skrývat, i když „páni“ o tom věděli svoje... Každopádně
jsem poznal ve Svratce z vlastní zkušenosti skutečně
poctivého dělníka na vinici Páně. Po listopadu 1989 byl
jedním z prvních, který se hlásil do služby v obnovovaném
Břevnově. Bez jeho drobné, poctivé, mravenčí práce si už
nedokážeme představit svatomarkétskou břevnovskou
farnost. Neodmyslitelně k ní patří.
Jeho život začal v ten pravý Boží čas před osmdesáti
léty. „Počet našich let je sedmdesát, jsme-li při síle, pak
osmdesát…“ píše žalmista (Žl 90,10). Přes zdravotní obtíže
je P.Jan i v osmdesáti při síle, takže mezi námi není příliš
dlouho. A doufáme, že takto zůstane co nejdéle, jak dá Bůh!
Rozhodně nic vědomě „nezvoral“, protože do všeho, co
dělá, vkládá své široké srdce!
A proto jsme právem v sobotu 23.2. v Břevnově mohli
říci, že je velká sláva! „Ti, kdo jsou zasazeni v domě
Hospodinově, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou
statní a svěží….!“ (Žl 92,14-15). Děkujeme za Váš život a
příklad, otče Jene!
P.Prokop Siostrzonek OSB, převor břevnovského kláštera

Dobrý boj jsem bojoval,
běh jsem dokončil,
víru zachoval.
Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti,
který mi dá v onen den Pán,
ten spravedlivý soudce.
A nejen mně,
nýbrž všem,
kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
/ 2 Tm 4,7 – 8/

Ing. František KLAPAL
byl odvolán Pánem života i smrti na věčnost ve věku 71
let ve středu 20. února t.r.
Za jeho život jsme poděkovali v sobotu 23. února ve
14.30 hodin v modlitebně Českobratrské církve evangelické
v Hronově. Po obřadu bylo jeho tělo uloženo do rodinného
hrobu na hřbitově v Pavlišově.
Rodina děkuje všem, kteří při nich stáli pomocí i
v moditbách.
Milý Františku,
děkuju Ti za sebe, za studenty PUVČ, za bývalé žáky,
kolegy i známé. Měli jsme štěstí a šli společně kusem
života. Byl obohacující. Naučil jsi nás mnohému, ale
především naději, víře a pokoře.
Nezapomeneme!
Ida Seidlmanová

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc březen
Březen na zahrádce
Březen představuje pro zahrádkáře po klidném zimním
období opět zvýšenou aktivizaci. Jakmile to zem dovolí
(oschne a nelepí se), začínáme s výsadbou ovocných
stromků a keřů, které jsme nestihli vysadit na podzim.
Začínáme rybízem a angreštem, neboť nejdříve raší.
Zeleninové záhony uhrabeme po podzimním rytí,
abychom ušetřili zimní vláhu, které bylo letos jako šafránu.
Později před setím záhony kypříme jen mělce, abychom
neporušili půdní kapiláry, kterými vláha vzlíná k povrchu a
pomáhá při klíčení semen. Velkou chybou je proto hlubší
kypření záhonu před setím, čímž se tyto kapiláry přeruší a
trvá nejméně 3 týdny, než se znovu obnoví. Semena při
nedostatečné závlaze špatně klíčí a někdy vůbec ne. Řádky
pro výsev semen se proto doporučuje dělat výsevní latí,
která se otiskne do záhonu, půda se tím utuží a podpoří se
vzlínavost půdní vláhy.
Ještě než se pustí ti „odvážnější“ zahrádkáři do řezu
ovocných stromků a keřů, měli by si o tom aspoň něco
přečíst v odborné literatuře – v místní knihovně je jí dost,
nebo se poradit se zkušenějším zahrádkářem.
Pokud by polická veřejnost měla zájem, mohla by pro ni
naše organizace ČZS uspořádat praktickou instruktáž řezu
stromků odborným instruktorem územní rady Náchod.
K řezu každého stromku je nutné přistupovat
individuálně, neboť každý druh, odrůda i podnož se od sebe
liší svou intenzitou růstu a plodností. Proto je nutné znát
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nejen odrůdu, ale i podnož, na které je odrůda naroubována
nebo naočkována.
Řez ovocných druhů dělíme na:
A. Výchovný řez – účelem je zapěstování pravidelné
korunky, vyrovnat výsadbou narušený poměr ve funkci
kořenů a nadzemní části. Provádíme zjara po skončení
větších mrazů – tím podpoříme růst až do doby nástupu
plodnosti.
B. Řez udržovací – když stromy začínají plodit,
udržujeme korunku stromu průklestem, čili ji
prosvětlujeme. Odstraníme suché a nemocné, strmě
rostoucí a křižující větve a hlavně šetříme plodonosný
obrost. Tento obrost pravidelně obnovujeme. Největší
chybu zde dělají zahrádkáři, že zkracují všechny loňské
letorosty, tím korunku naopak zahušťují a vypěstují víc
dřeva než plodů.Velmi lehce se nesprávným řezem
stromek zkazí, náprava je pak zdlouhavá a pracná.
Tento řez provádíme později, podle intenzity růstu
stromu od konce března do května. Slaběji rostoucí
řežeme dříve, bujnější později.
C. Řez zmlazovací – provádíme v přechodu středního
období plné plodnosti do období stárnutí stromu.
Účelem je prodloužení produkčního věku stromu.
Provádíme jen na stromech s bujnějšími podnožemi,
které vydrží delší dubu. Nezmlazujeme stromy
nemocné, přestárlé a slabého vzrůstu. V intenzivním
ovocnářství se tento řez neprovádí, neboť pěstují stromy
na zakrslých podnožích, které se dožívají nízkého věku.
Ty se pak vytrhají a po několika letech rekultivace
nahradí novými stromky.

Doba řezu podle ovocných druhů:
A. Jádroviny – jabloně a hrušky
a) výchovný řez v březnu
b) udržovací a zmlazovací řez – únor – březen
c) letní řez (průklest) koncem července začátkem srpna
B. Peckoviny – nejlépe v době mízy a před květem i po
něm. Při řezu v době vegetačního klidu trpí klejotokem.
V době neúrody též po 15. srpnu letní řez.
Třešně – výchovný řez v březnu, udržovací a
zmlazovací po sklizni
Višně – výchovný, udržovací a zmlazovací v době
květu, průklest v červnu
Slivoně – výchovný řez v březnu, udržovací a
zmlazovací v době květu, letní řez po 15. červenci.
ZO ČZS Police n. M. - M.V.

Konzultační dny ve věci daně
z příjmu fyzických osob
V letošním roce budete moci opět využít
poradenské služby FÚ Náchod. Konzultační dny budou
probíhat dle níže uvedeného časového harmonogramu na
MěÚ v Polici nad Metují v malé zasedací místnosti číslo
dveří 13.

Termíny: 10. 3., 12. 3., 17. 3., 19. 3., 26. 3. a
31. 3. 2008 vždy od 13-ti do 17-ti hodin opět
zdarma.
Pro poplatníky, kterým by nevyhovovaly výše uvedené
termíny, nebo raději by chtěli přijet na finanční úřad, budou
na Finančním úřadě v Náchodě v průběhu března rozšířené
hodiny včetně pokladních hodin v každý pracovní den po
dobu otevření FÚ a od 25. 3. 2008 následovně:

Od 25.3.2008 do 28.3.2008 od 8.00 - do 18.0 hod., sobota
29.3.2008 od 8.00 hod. - do 12 hod. a pondělí 31.3.2008 od
8.00 - do 18.00 hod.
V období od 10. března bude na finančním úřadě v
Náchodě zřízena informační telefonní linka č. tel. 491 418
312, na ni budou poskytovány informace k dani z příjmu
fyzických osob, a bude v provozu každý pracovní den.
FÚ

Horolezecké terény
I přes mírný průběh zimy je
horolezení povoleno až od 1. května.
V rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí ze dne 28.
července
2005
pro
NPR
Adršpašsko-teplické skály a ze
dne 8. srpna 2005 pro NPR
Broumovské stěny o souhlasu s
vyznačením přístupových cest a
vyhrazení míst k provozování
horolezectví jsou v podmínkách
stanoveny
termíny
k jeho
provozování.
I přes velmi mírnou zimu je
nejbližším možným termínem
k horolezení v obou výše jmenovaných národních přírodních
rezervacích až 1. květen a to v oblastech Město, Vstupní obvod,
Ostrov, Milenecká hora, Vstupní rokle-sever, Bašta, Amfiteátr,
Tarzan, Bišík, Čapí vrch, Holubice v NPR Adršpašsko-teplické
skály. V NPR Broumovské stěny to jsou vyhrazené terény
Hvězda, Zaječí rokle-jih, Dobytčí stezka-sever a V Horáchstřed. Ostatní vyhrazená místa jsou pro horolezení povolena až
od 1. července. Zákres všech vyhrazeným míst, který je
nedílnou součástí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, a
další podmínky k provozování horolezectví si můžete
prohlédnout na www stránkách ČHS nebo Správy CHKO
Broumovsko.
S ohledem na mírný průběh zimy je třeba již teď dát
dostatečnou časovou možnost chráněným dravcům k výběru a
nalezení vhodných míst k zahnízdění. K výběru místa pro
hnízdění potřebují tito živočichové klid, a proto apelujeme na
horolezce, aby dodržovali termíny a místa pro lezení.
Za respektování zájmů ochrany přírody, dodržování klidu v
místě, nutného pro zahnízdění a úspěšné vyvedení mláďat a za
dodržování podmínek rozhodnutí, které umožňuje provozování
horolezecké činnosti na území Broumovska,
Správa CHKO Broumovsko děkuje.

Seniorské aktuality
Píše se datum 19. 2. 2008 a Senior klub Ostaš se setkává
opět k přátelskému posezení, poučení i pobavení. Členů máme
122 a přítomno dnes 82.
Hned v úvodu nás pí předsedkyně H. Pivoňková seznámila
s milými hosty z Hronova, p. Bartoň s manželkou a pí
Thérovou. Chtějí si založit obdobný klub a tak přijeli
„omrknout“ Kvíčeráky, jak si vedou. Byla plánována zajímavá
přednáška očního lékaře MUDr. Pitaše, bohužel přesouvá se,
jeho pracovní doba končí kolem 17.00 hod., nemohl se dostavit.
Ale naše šikovná děvčata si vědí rady vždycky. Nejblíže o
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poschodí výše je naše knihovna a tak pí ředitelka V. Plachtová,
vracející se ze služebních povinností z Hradce Králové, zajistila
náhradní program z jejího ranku. „Pokus o zachycení historie
knihovnictví a knihoven“. 170 let od založení, 115 let od
otevření. A my jsme toho uviděli tolik zajímavého, od
prvopočátku, dokumentace, zápisky kronikáře p. J. Brandejse,
důležité listiny i fotografie. Její vyprávění zaujalo, poslouchali
jsme, ani nedutali, ale kdo neposlouchal? Mikrofon! Ten si
dělal, co chtěl. Musela si namáhat svoje hlasivky moc.
Každopádně toho víme opravdu hodně, jsme obohaceni o cenné
informace a jednu velikou radost. Víte z čeho? Stěhování knih
z kláštera se povedlo v limitu, a tak Police n. M. je zapsána
v Knize rekordů: „Vždyť i naši senioři byli u toho“. A máme
jednu šikovnou paní Věru Zhánělovou, ta bude zadávat na
internet zajímavosti z našeho klubu. Ať se o nás ví! Máme
radost, že už mezi nás přišla pí Ula Sassová, a že už má
nejhorší za sebou... Místopředsedkyně pí I. Richterová
představila akce, které můžeme v nejbližší době navštívit a také
už přemýšlíme, jak vklouznout na prkna, která znamenají svět.
Ale to je ještě dál než Velikonoce, a tak až se sejdeme příště, to
bude Pepíka 19. 3. 2008, určitě se toho bude projednávat daleko
více. A potom už přijde jaro, na které se tolik těší nejen senioři.
Paní předsedkyně H. Pivoňková se se všemi rozloučila a pí
H. Tremčinské přejeme brzké uzdravení. Chyběla nám u stolu.
Tak to je všechno, co dávám na vědomí a další si přečtete zase
za měsíc, pokud si zakoupíte Polický měsíčník. Mějte se
předjarně.
H. Krejčová

LSPP na Náchodsku
Na podzim loňského roku došlo k transformaci LSPP pro
dospělé do nové podoby lékařských pohotovostí. Zajištění
lékařské pohotovosti přešlo ze Zdravotnické záchranné
služby Královehradeckého kraje na oblastní nemocnice
v Náchodě, Jičíně, Trutnově a Rychnově nad Kněžnou.
V současné době je v Oblastní nemocnici Náchod a.s.
lékařská pohotovost pro dospělé v provozu v sobotu,
neděli a o svátcích od 8.00 do 20.00 hodin ve stávajících
prostorách LSPP ( dolní areál nemocnice v Náchodě, vchod
Purkyňova ulice.).
Dětská LSPP se nachází v horním areálu nemocnice a
její provoz je PO-PÁ: 16.00-22.00 hod., SO, NE a o
svátcích 8.00 – 22.00 hod.
Mimo tuto dobu je možné získat potřebné informace 24
hodin denně na bezplatné telefonní lince: 841 155 155,
kterou provozuje Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje.
Při bezprostředním ohrožení života volejte tel. č. 155
Lékařská služba první pomoci je v nemocnici Broumov a
nemocnici Opočno zrušena. V těchto zařízeních je ve 24
hodinovém provozu interní a chirurgická ambulance.
Dále je v areálu dolní nemocnice v Náchodě v provozu
24 hodinová služba na recepci Infocentra v suterénu
Ambulantního pavilonu, kde zdravotnický personál
příchozímu pacientovi poskytne informace, kam, na jaké
oddělení se obrátit s konkrétními obtížemi.
Kontakt: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Tel. 491 601 111
Infolinka ( pracovní dny 7.00 - 15.00 hod.): 491 601 601
Web. stránka: www.nemocnicenachod.cz
E-mail: info@nemocnicenachod.cz

V únoru zažili obyvatelé místního domova důchodců
mnoho pěkných chvil při společných setkáních.
Začátkem měsíce se pobavili na masopustní merendě.
Zábava to byla veselá, kde komu se vykouzlil úsměv na
tváři, když viděl nejen zaměstnance, ale i některé obyvatele
a z řad občanů
v působivých maskách….. K tanci a
poslechu zahrála paní Marie Ryšavá, tradičně na harmoniku.
Většina klientů si to opravdu užila.
V úterý 26. 2. odjelo několik lidiček z našeho domova na
kuželkový turnaj seniorů do České Skalice. Kromě toho, že
se společně zasmáli, ať už nad zdařilými nebo nezdařilými
pokusy shodit kuželku, popovídali si a poseděli u kávy.
Ke konci měsíce jsme oslavili narozeniny několika
našich obyvatel. Pan Šedivý nám při této příležitosti
zazpíval a zahrál známé i pozapomenuté písničky pana
Hašlera.
Dny ubíhají jako voda a už se blíží jarní svátky a s nimi
tradiční Velikonoční výstava. Abychom Vám měli co
nabídnout, pilně pracujeme a snažíme se realizovat další a
nové nápady. K vidění budou výrobky z různých materiálů.
Zda se nám to vše povede, si můžete prohlédnout ve čtvrtek
13. března v jídelně domova důchodců. Tímto Vás všechny
srdečně zveme!
Závěrem bych chtěla poděkovat personálu domova
důchodců, spolupracujícím institucím, jednotlivcům a všem
ostatním, kteří pomáhali zajišťovat kulturní akce a tím
zpestřili jinak všední dny našich obyvatel.
Za DD Věra Kašíková – ředitelka
Velikonoční čas přišel,
budiž z toho každý vesel,
pochválen buď Pán,
Přišel jsem já na pomlázku k vám

Oznamujeme všem příznivcům i široké
veřejnosti,
že se ve čtvrtek 13. března 2008 koná
v Domově důchodců v Polici nad Metují
tradiční VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Otevřena bude od 9.00 do17.00 hod.
Přijďte si prohlédnout jak zaplňují svůj čas a co tvoří
naši uživatelé společně s těmi, kdo o ně pečují.
Návštěvu můžete spojit s posezením se svými blízkými,
sousedy nebo přáteli, kteří jsou v současné době
obyvateli našeho domova.
Těšíme s na Vaši návštěvu!!
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
LASKAVÝ ČTENÁŘ PROMINE,
že v únorovém vydání PM chyběl astronomický příspěvek.
Příčinou bylo „selhání techniky“ při odesílání souboru.
Příspěvek byl náhradou umístěn na oficiální stránky města
http://www.meu-police.cz/ včetně fotografií a ve zkrácené
http://policko.cz/.
podobě též na http://policko.cz/

MAPA MĚSÍCE
je základní pracovní pomůckou každého astronoma, který se
chce zabývat pozorováním povrchu Měsíce. V roce 1926
vyšlo u nás v nákladu pouhých 800 výtisků vynikající dílo
Mappa Selenographica. Autorem je učitel Karel Anděl,
astronom, spoluzakladatel České astronomické společnosti.
Uvedená mapa Měsíce má průměru 60 cm a je ve dvou
provedeních (s popisem a bez popisu útvarů).
Andělova Mappa Selenographica byla v roce 1928
vyznamenána Francouzskou astronomickou společností
stříbrnou medailí. Také mezinárodní astronomická unie
uznala toto dílo za mimořádně kvalitní a již v roce 1935
pojmenovala jeden z kráterů na Měsíci Andělovým jménem.
Kráter má průměr 35 km. V roce 1972 přistál nedaleko
Andělova kráteru lunární modul Apolla 16.
Podle fotografií Měsíce pořízených hvězdárnou na Mt.
Wilsonu (USA), pracoval Anděl na velkém měsíčním atlase.
Ze zamýšlených 13 map stačil dokončit pouze 8. O dalším
osudu těchto 8 map není bohužel nic známo.
Karel Anděl (*1884) zemřel 17. března 1948, tedy právě
před šedesáti lety. Urna s jeho popelem je uložena v pilíři
hlavního dalekohledu hvězdárny v Praze na Petříně.

MĚSÍC VELKÝM DALEKOHLEDEM
jsme pozorovali dne 14. ledna přímo z Masarykova
náměstí. Hned po sestavení astronomického dalekohledu,
kterému se zájmem přihlíželo několik lidí se u okuláru
začala tvořit malá „fronta“. Vždyť poslední podobné
pozorování v našem městě uskutečnili členové
Astronomického kroužku téměř před 20 lety! Vážíme si
návštěvy starostky našeho města paní Mgr. Idy
Seidlmanové, kterou jsme přivítali u okuláru dalekohledu.
Upřímnou radost máme z velkého zájmu a účasti polických
občanů – ať již dětí nebo dospělých.
Zrcadlový dalekohled, kterým jsme pozorovali, není
přímo určen na pozorování těles Sluneční soustavy. Tento
stroj s průměrem hlavního zrcadla 400 mm a ohniskem 2000
mm je ideální pro pozorování DSO (tj. hvězdokup, mlhovin
a galaxií) a detailů v jejich strukturách.
Ve druhé části lednové akce jsme předpokládali výjezd
na Slavný a pozorování právě objektů DSO. Zhoršené
počasí naše plány překazilo. Tak snad někdy příště…
Poděkování patří našemu dlouholetému kamarádovi
panu Jiřímu Drbohlavovi mladšímu ze Rtyně v Podkrkonoší,
který dalekohled ochotně přivezl, předvedl a po celou dobu
také obsluhoval.
Děkujeme městskému strážníkovi panu J. Valchařovi za
aktivní spolupráci při pozorování, zajištění vypnutí
veřejného osvětlení na náměstí a dohled při konání akce.

ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE
jsme 21. února z důvodu špatného počasí bohužel neviděli.
To příští bude pouze částečné a proběhne 16. srpna tohoto
roku.

DOPORUČUJEME
případným zájemcům o pozorování Měsíce navštívit
internetovou stránku http://mesic.astronomie.cz/

Pohledy do vesmíru
LETNÍ ČAS se zavádí v neděli 30. března, kdy se o druhé
hodině SEČ posunou hodiny na třetí hodinu SELČ (letní
čas skončí v neděli 26. října),
SLUNCE 20. března v 6 hodin 48 minut vstupuje do
znamení Berana, nastává jarní rovnodennost tj.
začátek astronomického jara,
v březnu se den prodlouží o 1 hodinu a 53 min.
MĚSÍC
7. v novu, 14. v první čtvrti, 21. v úplňku, 29.
v poslední čtvrti,
MERKUR velmi nízko na ranní obloze, obtížně
pozorovatelný,
VENUŠE nepozorovatelná
MARS
v souhvězdí Býka, od 5. března v Blížencích,
JUPITER na ranní obloze v souhvězdí Střelce,
SATURN v souhvězdí Lva,
URAN
není pozorovatelný,
NEPTUN není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Jak jsem psala žádost o grant
Když jsem začala navštěvovat mateřské centrum, měla
jsem několik teorií o tom, jak je tato organizace
financována. Postupem času, jak jsem pronikala do
fungování centra, jsem některé z těchto teorií založila do
zaprášené složky sci-fi. Například jsem si myslela, že
centrum je státem zřízené a vedené a maminky, které v něm
pracují, dostávají odpovídající mzdu. – Ne, vážení, tak to
opravdu není. Také jsem si myslela, že když nabízíme
takovou širokou škálu programů a akcí, tak budou sponzoři
volat dnem i nocí. – Ne, tak to překvapivě také nefunguje. A
poslední názor byl, že si vše platí maminky, členky, tatínci,
návštěvníci (velmi vtipné). Po rozplynutí tohoto růžového
ekonomického mraku mi již brzy bylo jasné, že provoz
takovéto organizace, občanského sdružení, je časově a také
finančně velmi náročný a vše je na dobrovolné bázi hrstky
nadšenců. Jak tedy získat peníze na provoz, nájemné, akce,
přednášky, občerstvení, hračky, pastelky atd., atd.? Jednou z
možností jsou granty či nadace.
Již před rokem jsem se pokoušela proniknout do
nelehkého psaní těchto žádostí. Absolvovala jsem domácí
kurz u naší zkušené grantové pisatelky Jitky. Nacpaná
informacemi jsem, samozřejmě s její pomocí, jeden grant
napsala, ale když jsem, po týdnech příprav a měsících
čekání na verdikt, nebyla nakonec úspěšná, hodila jsem
pušku do ovsa. Jistě tušíte, že mě to nenechalo spát, tak jsem
si řekla, že si dám ještě jednu šanci, také jsem se chtěla
konečně vyspat.
Nastudovala jsem polovinu slovníku cizích slov, protože
tím prý vypadá žádost odborněji. Slova typu
„environmentální“, „socializace do kolektivu“ nebo
„alternativní terapeutické metody pro klienty dětského věku
se speciálními potřebami“ mi jistě při nákupu rohlíků budou
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hodně platná. Poté je nutné tato slova zapojit do stejně
odborně (odporně) vypadajících vět, kterým běžný smrtelník
naprosto nerozumí a vložit je do správných
předpřipravených okének, která mají různé názvy jako třeba:
Co, Kdy, Kdo, Jak, Proč, S kým, Za kolik a další výkřiky,
které znějí jako útržky z pavlačí nebo rohů chodníků. Jenže
ouha, tentokrát bylo žádost nutno vyplnit pomocí napojení
na internet, který doma nemám, takže chodím bruslit do
knihovny nebo k přátelům. Navíc potřebný počítačový
program nebyl ještě dva dny před uzávěrkou úplně hotov,
takže jsem se musela vydat do Náchoda na seminář, který
mi byl celkem k ničemu, protože jsem před vytouženou
diskusí musela odjet. Když jsem si už myslela, že mě nic
dalšího nepotká, nedopadlo mi hlídání a musela jsem své
dítě vozit s sebou k odbornici Jitce (bez ní by to opravdu
nešlo), která má sice znalosti a kluziště (tedy internet), ale
také velmi živé dítě, což dohromady s tím mým vytvořilo
výbušnou kombinaci. No, matky se prostě nikdy nenudí.
Součástí každého projektu je i rozpočet, takže Vám
jeden takový předkládám:
Výdaje a náklady:
-

kočka pomalovaná dvěma ďáblíky červenou fixou.................1 ks
barva vylitá na dřevěnou podlahu – neodstranitelná...............4 ks
písek k vydrhnutí barvy z dětských rukou...............................1 ks
čas strávený v dopr. prostředcích a na zastávkách........cca 7 hod.
počet opakování zápisu rozpočtu při nefungujícím
programu..................................................................................10x
čas strávený na protekčním počítači za výpůjčním pultem
v knihovně během finalizace
žádosti................................................................................2,5 hod.
počet listů
žádosti................................................................................... 28 ks
počet listů v přílohách
žádosti....................................................................................84 ks
počet hodin strávených bruslením na netu, přípravou kolonek,
přípravou příloh do pozdních ranních hodin aj. .... ......nepočítaně

Příjmy
- doufejme tak za dva, tři měsíce
Podle mě stačilo napsat: „Dobrý den, prosíme Vás o
zaslání XY,- Kč na nákup hraček pro děti, protože jim to
rozzáří oči.“
Vaše Káťa Hlávková

Program na březen v Mateřském centru MaMiNa
Každé úterý - Miminkování – program pro těhotné a pro
rodiče s dětmi do 1 roku.
Každou středu - Kapříci program pro rodiče s dětmi od 1,5
do 4 let.
Každý čtvrtek - Cvrčci program pro rodiče s dětmi od 1,5 do
4 let.
Všechny tyto programy začínají v 9.30, končí v 11.30 a jsou
přizpůsobeny věku dětí, které nás navštíví.
Každé pondělí - od 16.00 - Angličtina pro nejmenší – pro
rodiče s dětmi od 17.00 – Malá flétnička - pro rodiče s dětmi
Každé dva týdny ve čtvrtek 20. března a 3. dubna –
Canisterapie
Každý pátek od 15.30 – Keramika - pro rodiče s dětmi
Každé dva týdny v pátek 21.března a 4. dubna od 16.30 Babinec

Doplňkový program
Přejímání vzorů – čtvrtek 13. března v 16 hodin
Na další z oblíbených přednášek PhDr. Zdeňky
Rejtharové se budeme opět zabývat trnitými cestami ke
správné výchově našich dětí.

V dnešní době je téměř nemožné zajistit, aby Vaše dítě
nepochytilo nějaké ty špatné zlozvyky. Občas si ani
neuvědomujeme, jak moc je náš malý drobeček vnímavý a
jak se učí pouhým pozorováním toho, co se kolem něho
děje. Jeho chování ovlivňuje nejen rodina, ale i situace z
našeho každodenního života a nemusí to být jen televize, ale
také třeba i návštěva lékaře, komunikace s prodavačkou
nebo na úřadech. Jak se alespoň částečně vyvarovat
přejímání špatných vzorů? Možná Vám pomůže přednáška
zkušené dětské psycholožky.
Přednáška bude probíhat v Aule ZŠ. V MC bude hlídání
dětí.

Proměny v MaMiNě - sobota 15.března ve 14 hodin
Na další setkání proměnlivé zveme nejen maminky na
mateřské dovolené. Pro krásuchtivé ženy bude připraven
pravidelný zkrášlovací tým ve složení : vlasová stylistka
Irena Rutarová, nehtová vizážistka Pavlína Sulzbacherová a
kosmetické úpravy se ujme Jana Krejčová. Tentokrát jsme
pro Vás jako novinku připravily přednášku spojenou s
diagnostikou pleti. Z důvodu této přednášky prosíme
maminky, aby se dostavily v uvedeném čase a nechodily
průběžně. Samozřejmě, že po skončení Proměn vyrážíme
opět za zábavou, možná na Vás čeká další překvapení!
Vstupné pro členky MC MaMiNa je 150,- ; pro nečlenky
250,-.

Prevence vad a poruch řeči - čtvrtek 27. března od
15.30 hodin
Přednášející Mgr. Irena Klimková z logopedické
poradny v Náchodě nás seznámí s nejčastějšími poruchami a
vadami řeči u dětí, vysvětlí nám, jak se takových vad
vyvarovat a jak se dají napravit. Po přednášce bude
následovat diskuse s odpověďmi na dotazy rodičů.
Neváhejte a přijďte, komunikace a správné mluvení Vaši
dětí je velmi důležitá při rozvoji osobnosti a budoucího
nejen společenského života dítěte.

Velikonoce v Mateřském centru MaMiNa
Velikonoční vaření aneb Vaříme s dětmi – středa 19.
března v 15 hodin
Během pečení tradičních velikonočních pokrmů si
budeme povídat o velikonočních zvycích a tradicích. Pro
děti jsme si připravily jednoduché recepty, které si mohou
samy vyzkoušet nebo pomoci při jejich přípravě. Při vaření
se maminky naučí např.: drátkovat vajíčka, děti si je můžou
omalovat nebo polepit ubrousky. Odpoledne není určeno
pouze pro maminky s dětmi!
Přineste si vyfouklá vajíčka!

Vítání jara, jarní slavnosti – čtvrtek 20. března
v 9.30 hodin
Společně s dětmi otevřeme jarní bránu, vypustíme slunce
a teplo a rozloučíme se s zimou. Jedná se o pásmo písniček,
říkadel a pohádek, vše o jaru. Program je zakončen sázením
semínek, o která se budou děti v průběhu následujících
týdnů starat tak, aby jim vyrostly zdravé a silné rostlinky.
Dětem je vše předkládáno slavnostní a přitom hravou
formou, která je pro ně dobře srozumitelná.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Najděte nový domov pro Vaše hračky!
Pokud přemýšlíte, kam s hračkami Vašich dětí, se
kterými si již nehrají a nechcete je vyhazovat, budeme velmi
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rádi, pokud je přinesete k nám do mateřského centra, kde
budou moci dělat dál radost. Prosíme, abyste nám věnovali
pouze hračky, které jsou nepoškozené, navštěvují nás i
velmi malé děti, které by se o ně mohly zranit. Nenoste nám
však plyšové hračky, u nichž se špatně udržuje čistota.
Z důvodu přípravy dalšího prostoru přivítáme jakoukoliv
Vaši pomoc, ať už materiální nebo finanční.
Za hračky i jinou pomoc Vám velice děkujeme.

Půjčovna didaktických pomůcek
Mateřské centrum MaMiNa oznamuje všem zájemcům,
že otevřelo novou půjčovnu didaktických pomůcek nejen
pro klienty se speciálními potřebami, ale i pro širokou
veřejnost.
Půjčovna čítá 27 didaktických pomůcek, mezi které patří
pomůcky pro nevidomé, nedoslýchavé nebo s poruchou
jemné motoriky.
Pomůcky se do rodin půjčují bezplatně a o podmínkách
výpůjčky se můžete informovat v mateřském centru nebo na
tel.: 777 903 029.
Tato půjčovna je financována za laskavé pomoci
společnosti PEJSKAR & spol., s.r.o.
Tentokrát Vám představujeme Kastlíky pro budulínky:
Sada 10 kastlíků s různými povrchy: plyš, umělý trávník,
mřížka, pevně nalepené jemné kamínky, gumová destička s
umělými výčnělky, smirkový papír, korek, pěnovka, kovová
deska a plexisklo s velkou pevností.
S kastlíky pro budulínky se děti učí hrou poznávat různé
materiály pomocí rukou i nohou. Hra podporuje koordinaci
celého těla. Sada 10 kastlíků je vybavena různými materiály.
Na spodní straně odnímatelného kolečka se nachází tentýž
materiál, jako na dně kastlíku. Kastlík je zastřen v přední
části zástěrkou z filcu. Pravidla hry s kastlíky pro budulínky
je možno dle náročnosti uzpůsobit: např. paní vychovatelka
posbírá kolečka z kastlíků a rozdá je dětem, které se pak
bosou nohou snaží najít stejný materiál v kastlíku. Jsou-li
děti již s materiály důvěrně obeznámeny, mohou být kolečka
v kastlíku ponechána. Děti potom bosou nohou rozpoznávají
a následně slovně popisují daný materiál, přičemž kolečko
jim poslouží pro zpětnou kontrolu.

Nové internetové stránky
Nové internetové stránky našeho mateřského centra si
můžete prohlédnout na www.mcmamina.cz. Kromě
pravidelného programu tam najdete také pozvánky na různé
akce, přednášky a kroužky, které pořádáme. Samozřejmostí
jsou články, informace o canisterapii a fotografie, mezi
novinky patří videa.
Na nových stránkách najdete také kontakty na členky
rady občanského sdružení a můžete nám napsat, jak se Vám
nové stránky líbí. Za každý nápad, připomínku či názor
nejen k novým stránkám, ale i k chodu centra Vám velmi
děkujeme.

Pořádání oslav v prostorách MC
Maminkám, navštěvujícím mateřské centrum MaMiNa,
nabízíme pořádání oslav (nejen narozenin dětí) v prostorách
MC. O podmínkách a případném termínu se můžete
informovat na tel.: 777 903 029 nebo 773 903 029.

Hledáme
Mateřské centrum MaMiNa hledá lektorku nebo lektora
pro kurz cvičení těhotných na rehabilitačních míčích.
Cvičení bude probíhat v prostorách MC každou středu od
17.30 hodin. Bližší informace pro zájemce na tel.: 777 903
029, K. Hlávková. Žádáme těhotné, které by měly zájem

tato cvičení navštěvovat, aby se přihlásily na stejném
telefonním čísle.
Vaše Káťa Hlávková

150 let textilní průmyslové tradice
na Broumovsku 1857 – 2007
Fin de siècle
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podílníkem společnosti balvněných látek, přičemž jména
stal Eduard Langer, některých z nich dnes již nic
druhý manžel Johanny, neříkají. Kromě již zmíněného
dcery Josefa Schrolla. chiffonu, jehož první ochrannou
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nechal
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Následkem toho za
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neznámých podmínek vyráběl například shirting, kreton,
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se
svým atlas, damašek, marzelin, nansouk,
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manželem. V roce 1902
již v Olivětíně pracovalo 1827 mechanických stavů a
žakárové tkaní na 190 stavech čtvrtého provozu tkalcovny
prožívalo nebývalý rozmach. A samozřejmě nechyběl ani
druh tkaniny, jejíž jméno podnik od roku 1949 nese. Mezi
šesti druhy véby, které Schroll počátkem 20. století
nabízel, patřila k nejdražším tzv. Císařská véba. Označení
druhů véby se časem měnilo, ceník první republiky
dokládá výrobu véby Domácí, Schrollovy, Rodinné,
Krkonošské, Alpské a Veletržní.
První ochrannou známku nechal Josef Schroll
zaregistrovat již v roce 1872. Tato známka pak nahradila
do té doby používané iniciály DaR, které se objevovaly na
nejjemnějších druzích látek. Během života Josefa Schrolla
již firma evidovala 30 obchodních značek.
V roce 1905 se v bavlnářském průmyslu dostavila
konjunktura a s ní i další vzestup Schrollova
podniku. V Olivětíně vyrostl expediční sklad s elektrickým
výtahem, odkud zboží směřovalo do všech zemí
habsburské monarchie, Německa, Itálie, Srbska,
Rumunska, Bulharska, Řecka a také do Ameriky.
Přešly dva roky a celoevropská bavlnářská krize začala
nanovo. Jistotu odbytu přinesla Schrollovi opět armáda.
Specialitou podniku se v roce 1908 stala výroba
balonového hedvábí pro vojenské vzducholodě a balóny.
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Navzdory všeobecné krizi se v roce 1910 výrobní
kapacity Olivětína rozšířily o nově vystavěnou tkalcovnu s
363 stavy v Králíkách. V následujícím roce čistý zisk
podniku přesáhl jeden a půl milionu korun. Uběhly další
dva roky a tentokrát se Schrollova továrna nové
všeobecné krizi textilního průmyslu nevyhnula. Kapacita
výroby klesla o 90 % všech stavů a přetlak na trhu vedl
později k rozhodnutí nakoupit stavy nové, jejichž látky by
na německém trhu byly schopny konkurovat prvotřídním
lůžkovinám jak německých, tak francouzských výrobců.
Tak se portfolio výrobků rozšířilo například o apretovaný
chiffon. Vypuknutí první světové války ještě krizi
prohloubilo. Od srpna roku 1914 stavy rachotily pouze tři
dny v týdnu a 40 žen z Meziměstí přišlo o práci. Vývoz do
zámoří byl z monarchie znemožněn francouzskou
blokádou terstského přístavu. Aby továrna ušetřila za
osvětlení, začalo se opět pracovat sice celý týden, ale jen
od půl osmé do čtyř. Válka ochromila i dodávky bavlny a
uhlí a v roce 1916 byla do Schrollových podniků zavedena
vojenská správa, přímo řízená rakousko-uherským
ministerstvem války. Výroba vstoupila do služeb armády
jejího císařského veličenstva. V Olivětíně se začalo
spřádat speciální hedvábí pro vojenské vzducholodě a
kopřivy se po celou dobu války výborně osvědčily při
výrobě látek na uniformy. Jutu pro tkaní pytlových látek
nahradila papírová příze. Válečná léta se podepsala i na
hospodářské ztrátě, kterou Schrollův podnik poprvé ve
své historii vykázal. Ale co byla obchodní bilance podniku
proti strádání zaměstnanců, které jim válka navzdory
štědré sociální podpoře ze strany vedení podniku přinesla.
Nejenže ceny vzrostly trojnásobně, ale chyběly i ty
nejzákladnější potraviny. Ale když v dubnu 1919 opět
zahájily provoz Schrollovy dělnické lázně, bylo to dobré
znamení, že se život podniku opět vrátil do starých kolejí.

pak obsadila mateřská školka a dnes je tu pošta. Současná podoba
správní budovy ve Velké Vsi pochází z roku 1995, kdy byla budova
rekonstruována.
pokračování příště

VEBA, textilní závody a. s., Broumov

Vážení spoluobčané,
milovníci přírody, zvířátek a ptactva, ale hlavně
milovníci psích mazlíčků. Ono je pěkné, když je člověk
sám, někoho mít, s kým by si popovídal nebo se pomazlil.
Ale na druhé straně, musí brát ohled na druhé a něco pro
svého psíčka udělat, třeba sebrat jeho exkrementy a vyhodit
do odpadkového koše.
Není tomu tak v mnoha případech v Polici n. M., hlavně
v okolí panelových domů.
Kdysi tento pozemek obhospodařovalo Klímovo
zahradnictví a kvetlo to zde jako v Holandsku. Od jara
narcisy, tulipány, k podzimu jiřiny, astry, chryzantémy, no
krása to na pohled.
Dnes je tu zřízeno pěkné sportovní hříště pro děti a
školní mládež. Běží se zde i Polická stovka! Ale nejvíce sem
chodí venčit majitelé psů své miláčky. Padesát procent po
svých miláčcích však neuklízí. A těch vajglů!!!
Mělo by se s tím něco dělat. Buď cestou přestupkové
komise, nebo ochránců přírody. Když se neumí chovat, ať si
připlatí!!!
Kdybychom spočítali, že cca třicet pejsků udělá denně
hromádku, která není odklizena, dojdeme k číslu třicet
hromádek denně. Za rok to máme 10 950 hromádek a za
deset let 109 500 hromádek.
Určitě nejsem sama, které tato nečistota vadí.
Myslíte, že se to změní k lepšímu?
Za prostranství nejen u panelových domů
pí Krtičková a p. Dvořáček

Vlastivědné okénko
Školství na Machovsku
- škola v Bělém

Základy dnešnímu závodu v Broumově-Velké Vsi položil v roce 1861
František Novotný, který zde postavil přádelnu bavlny a
mechanickou tkalcovnu pro 400 stavů. Uběhlo jen pár let a přádelnu
a krátce nato i mechanickou tkalcovnu koupili jeho švagři, lnářští
podnikatelé bratři Etrichové. Ti podnik rozšířili a počet jeho
zaměstnanců dosáhl více než pěti set. Mnozí z nich se v roce 1876
stali přímými účastníky první dělnické stávky na Broumovsku, která
se v továrně odehrála. Od Etrichů továrnu v roce 1882 koupil
Hermann Pollack, jehož podnik se stal po Schrollově továrně druhým
největším na Broumovsku. Za německé okupace byla továrna
jakožto židovský majetek zabrána a svěřena do správy jejímu
dosavadnímu řediteli Gustavu Gygerovi. Po válce byla továrna
znárodněna a v roce 1949 se stala třetím závodem nově vzniklého
národního podniku Veba. V roce 1960 se budova zrušeného provozu
přádelny stala sídlem podnikového ředitelství Veby, které až do té
doby mělo sídlo v Olivětíně, v budově, která pamatovala ještě
předválečné vedení podniku. Někdejší budovu ředitelství v Olivětíně

Pokračování z minulého čísla
Ve školním roce 1924/1925 byl řídícím Bohumil Kašpar a
druhou třídu vyučoval František Hroneš. Ruční práce
vyučovala Marie Valtová, industriální učitelka z Bezděkova.
Náboženství československé Alois Šnoflák a římskokatolické
P.Vít Rýdl OSB. Slavnostního otevření nové měšťanské školy
v Machově 1.10.1924 se z Bělého zúčastnil náměstek starosty
František Kohl.
V první polovině října 1924 se bělské děti zúčastnily
výstavy památek z doby Žižkovy v Náchodě.
Od listopadu 1924 se obec Bílá přejmenovala na Bělý.
Usnesení ministerstva vnitra bylo vydáno 21.10.1924.
Oslava 75. narozenin presidenta Osvoboditele 7.3.1925 byla
velkolepá. V divadelním sále hostince Romana Šrůtka
v Machově sehrál divadelní spolek Bor hru Aloise Jiráska „Pan
Johanes“.
O svatodušních svátcích v neděli 31.5.1925 se v Bělém
konala slavnost na paměť selského generála Karla Dostála.
Tento rok uplynulo 150 let od vypuknutí selského povstání ve
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východních Čechách, které bylo řízeno selským gubernem,
v jehož čele stál rtyňský rychtář Antonín Nývlt a jehož
vydatným pomocníkem a důvěrníkem byl zdejší sedlák Karel
Dostál, hospodařící na statku v Bělém čp.30. Oslava se konala
v režii republikánské strany československých zemědělců a
malorolnického lidu (dříve agrárníci), která v té době měla
nejsilnější zastoupení na venkově a jejímž předsedou byl
ministerský předseda ČSR Antonín Švehla. Na oslavu do
Bělého delegoval svého zetě a místopředsedu republikánské
strany a poslance Národního shromáždění JUDr. Josefa
Černého a ministra pošt mimo službu a poslance NS Františka
Staňka. Tedy osoby dostatečně vysoko postavené, aby patřičně
důstojně reprezentovaly a zdůraznily význam této slavnosti.
Průvod se řadil v Polici nad Metují a hned po nedělním
obědě se vydal k Bělému. V čele jelo banderium selských
hochů v krojích, za nimi alegorické vozy vyjadřující odpor
selského lidu k nepravostem vrchnosti, které velmi pečlivě
vystrojily jednotlivé vesnice. První alegorický vůz na téma
Karel Dostál vystrojila obec Suchý Důl, druhý na téma
známého bojovníka za jihočeská Blata Kubaty vystrojila obec
Pěkov. Třetí na téma chodského bojovníka Jana SladkéhoKoziny vystrojila obec Nízká Srbská a symbolický Čtyřlístek
vystrojila obec Bukovice. Následovala švarná děvčata
v krojích, hudba, vzácní hosté a ostatní lidé, kteří stále
přibývali, jak se cestou připojovali. Redaktor týdeníku Pokrok,
republikánské strany Evžen Cízl udává na 5000 účastníků. I
kdybychom mu odpustili trochu básnické nadsázky, zbývá
počet, jaký se už dnes v Bělém nesejde i kdyby tam stál
supermarket s 50%-ní slevou.
Před Dostálovým statkem čp.30 byla postavena tribuna, na
které byli hosté patřičně přivítáni krojovanými žákyněmi Marií
Jehličkovou a Annou Kubínovou s kyticemi. Řídící učitel
Bohumil Kašpar přivítal vzácné hosty, zástupce Zemědělské
Jednoty a ostatních organizací a spolků. Zahajovací projev
pronesl předseda Okresního sdružení republikánského dorostu
Josef Kollert ze Suchého Dolu. Pak promluvil poslanec
František Staněk za oba kluby republikánské strany. Hlavní
projev pronesl poslanec a místopředseda republikánské strany
JUDr. Josef Černý. Řekl mimo jiné: „Přeji si, aby naši
českoslovenští zemědělci tak žili, jednali a pracovali, aby selští
hrdinové mohli spáti klidně, protože jejich oběti nebyly
přineseny nadarmo“.
Následovalo odhalení pamětní desky na bráně statku a její
odevzdání do opatrování starostovi obce Rudolfu Winterovi,
který byl tenkrát zároveň hospodářem na tomto statku. Za
zvuků státní hymny byla oficiální část slavnosti ukončena.
Kapela pak vyhrávala k promenádnímu koncertu a ještě
byla velmi zdařile sehrána divadelní scéna z Psohlavců. U
tehdejšího čp.88 byla zasazena pamětní lípa na počest selského
generála Karla Dostála. V roce 1972 musela být svázána
řetězem, protože ji hrozilo rozlomení.
Vzácní hosté pak navštívili školu a darovali ji 500,- Kč na
učební pomůcky. Obecní rada jim zaslala děkovný dopis.
Okresní sdružení republikánského dorostu přidalo obci Bělý dar
500,- Kč za zdařilé uspořádání Dostálovy slavnosti.
Myslím, že se jednalo o největší kulturní akci, která se kdy
v historii Bělého konala a že už těžko bude někdy dostižena.
Bohužel, je však i dokonale zapomenuta. Snad za 17 let, kdy
bude výročí selského povstání ještě kulatější, si někdo
vzpomene. Pokud však bude ještě něco jako zemědělský stav.
Koncem června 1925 podnikla bělská škola spolu se školou
v Nízké Srbské dvoudenní školní výlet do Dvora Králové a
okolí. Brzo ráno vlakem z Police nad Metují do Václavic, kde
si prohlédli bojiště 1866 a Dobenín. Pěšky do Starkoče, vlakem
do Jaroměře a přívozem do Josefova. Prohlídka vojenského
hřbitova a pak do Bílé Třemešné, odkud vystoupili na Zvičinu.
Zde ředitel Josef Zídka zapsal do pamětní knihy tyto verše:

Patří jistě k velkému činu
přivést v zdraví na Zvičinu
kopu hochů, děvčat k tomu
a být s nimi dva dni z domu.
K tomu děti zdravé rasy
srbecké a bělské chasy.
Snědli buchty, maso, chleba,
co jim bude zítra třeba.
To už věru nevíme,
Jak rodičům je vrátíme.
23.6.1925 Josef Zídka v.r.
Následovala návštěva přehrady Les království a nocleh ve
škole ve Dvoře Králové. Druhý den prohlídka města a návštěva
Kuksu. Přesun do České Skalice, prohlídka Ratibořic a návrat
domů. To vše jen za 2 dny, pouze vlakem a pěšky!!! Výkon,
před kterým nelze než smeknout.
Na návrh obecní rady, za starostování Rudolfa Wintera byl
14.7.1925 jmenován čestným občanem obce Bělý zasloužilý
řídící v.v. Fridolín Sitte, který však už bydlel v Polici nad
Metují.
Ve školním roce 1925/1926 byli učitelé ve škole stejní jako
loni, počet dětí v obou třídách klesl na 51. Na konci tohoto
školního roku, díky horšímu zdravotnímu stavu, přestává být
řídící Bohumil Kašpar politicky činný. Byl narozený 9.9.1878
ve Velkých Svatoňovicích a od roku 1906 byl členem agrární
strany, která se po roce 1919 přejmenovala na republikánskou
stranu československých zemědělců a malorolnického lidu.
Kromě práce v této straně se věnoval vědecké práci v oboru
botanika. Řídícím na škole v Bělém byl do roku 1928 a pak
začíná učit na škole v Nízké Srbské. Zemřel v roce 1954 a
pohřben je na československém oddělení hřbitova v Machově.
Řídícím na škole v Bělém se stává v roce 1928 František
Hroneš. Tím byl až do roku 1944, kdy byl ze zdravotních
důvodů penzionován.
V roce 1930 dostala škola darem 18 knih od Ludmily
Jiráskové z Prahy, dcery spisovatele Aloise Jiráska. Jednalo se
pochopitelně o spisy jejího otce.
V zimních měsících, kdy cesta do Machova byla pro starší
občany obtížná, konaly se ve škole v Bělém nedělní bohoslužby
církve československé.
Rokem 1926 končí první školní kronika obce Bělý. Další
období do roku 1939 bylo popsáno ve školní kronice č.2, která
je bohužel nezvěstná. V kronice č.3 píše řídící Vladimír Čáp, že
všechny tři kroniky předal v roce 1966 ZDŠ Machov. Zde došlo
ke ztrátě této druhé knihy a tak v okresním archivu v Náchodě
jsou k dispozici pouze školní kroniky obce Bělý č.1 a 3.
Pokračovat v historii bělské školy tedy mohu až školním
rokem 1939/1940. Ve dvou třídách se učilo 39 dětí, řídícím byl
František Hroneš a učitelkou Milada Škopová z Bezděkova.
Ženským pracím učila Eliška Maršíková, náboženství
římskokatolické vyučoval P. Klemens Němčík OSB a
československé Josef Kořínek. Počet dětí navštěvující výuku
římskokatolického už opět výrazně převyšoval československé
(25:14). V roce 1926 byl tento poměr ještě obrácený - 19:30 ve
prospěch náboženství československého. Po druhé světové
válce se tento poměr zase trochu narovnává, ale tady působilo
ještě několik dalších vlivů a pak vzorek sledovaných dětí už byl
tak malý, že z něho nelze dělat rozumné závěry. Pouze se
ukazuje, že přestup velké skupiny obyvatel z jedné konfese do
druhé, byl tak trochu módním trendem, výrazně ovlivněný
davovou psychózou i když v prvopočátku byl vyprovokován
spravedlivým hněvem na pyšnou farní hospodyni. To je však
trochu málo na změnu celoživotní filozofie.
Ve školním roce 1940/1941 klesl počet dětí na 32,
učitelé byli stejní, jen dívčí práce vyučovala Božena Hubková.
Ve školním roce 1941/1942 se počet dětí snížil na 23 a tedy
byla po 61 letech znovu zřízena v Bělém jednotřídka. Řídící
František Hroneš onemocněl a 4.3.1942 nastupuje zdravotní
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dovolenou. K výuce se už nevrátil a 1.3.1944 byl penzionován.
Do konce školního roku vyučoval Antonín Řezníček z Jičína.
Dívčí práce Marie Vítová z Machova.
Ve školním roce 1942/1943 vyučoval Antonín Řezníček do
28.2.1943, pak krátký čas Jaroslav Kužel, učitel - čekatel ze
Žernova. Od 14.4.1943 výpomocný učitel Josef Chmelík
z Dvakačovic u Chrudimi. Dívčí práce vyučuje Marie Vítová.
Ve školním roce 1943/1944 chodí do školy v Bělém už jen
20 dětí, učitel Josef Chmelík onemocněl a tak 10.9.1943
nastupuje Anna Kopřivová, sestra machovského učitele
Antonína Řezníčka. Ta však nastoupila mateřskou dovolenou
3.4.1944 a přichází za ni Karla Jindrová z Machova.
Školní rok 1944/1945 byl specifický ve všech školách, tedy
i zde. Výpomocná učitelka Karla Jindrová byla 25.9.1944
totálně nasazena do Hubkawerke in Politz an der Mettau spolu
s učitelkou ženských prací Marií Vítovou. Zastupoval je
Antonín Řezníček z Machova do 1.11.1944 kdy se zase vrátily
a pokračovaly ve výuce. Po vánočních prázdninách až do
velikonoc měli děti uhelné prázdniny, chodily si do školy pouze
pro úkoly. Od 4.4.1945 byla zase obnovena výuka. Dne
5.5.1945 bývalý řídící František Hroneš s manželkou sundali ze
školy německý nápis a nahradili ho starým, dobře uschovaným,
ŠKOLA. Vyvěsili také československý a sovětský prapor. Obcí
procházeli „národní hosté“, jednotky poražené německé armády
i různá jiná individua. Po lesích se válela spousta zbraní,
munice i vojenské výstroje, kterou prchající vojáci odhazovali a
tak hlavně kluci se věnovali více sběru těchto předmětů než
výuce. Že jsme to všichni ve zdraví přežili byl jeden z malých
zázraků té doby.
Bohužel, dospělí všechny tyto zbraně neodevzdali a tak
ještě po 10 – 15-ti letech při domovních prohlídkách něco
z těchto nálezů posloužilo k likvidaci, nebo alespoň tvrdému
postihu „třídních nepřátel“.
Ve školním roce 1945/1946 vyučoval v září machovský
učitel Jan Erben. Po jeho nástupu na vojnu přichází 27.9.1945
Oldřich Vítek, výpomocný učitel ve Zbečníku. Ruční práce
vyučuje Marie Vítová – provdaná Bártová z Machova. Bývalý
řídící František Hroneš se ze školy odstěhoval do Machova, kde
pak bydlel, poslední léta života upoután na lůžko. Dne
16.7.1969 ve věku 72 let umírá.
Ve školním roce 1946/1947 začíná výuku Jiří Kotlář
z Machova. Dne 16.9.1946 přichází z Meziměstí učitelka
Oldřiška Preclíková, ruční práce vyučuje Jarmila Štanclová
z Police nad Metují.
Dne 24.10.1946 byl do obce Bělý a tím i do školy zaveden
elektrický proud. Byl uspořádán pohřební průvod obcí, kde v
rakvi byly neseny petrolejové lampy. U transformátoru byly
předneseny slavnostní projevy předsedy hasičů Vítka, ředitele
VČE a předsedy ONV Broumov Oldřicha Hnatowicze. Bělý
byl první elektrifikovanou obcí na okrese po II. světové válce.
O svatodušních svátcích v roce 1947 byla v Bělém první
samostatná pouť se stánky a atrakcemi. Největší radost měli
děti z kolotoče, který si občané zhotovili sami.
Ve školním roce 1947/1948 a 1948/1949 vedla správu školy
Marta Šotolová, ruční práce vyučovala Marie Bártová. Počet
žáků klesl na 18.
Školní rok 1949/1950 zahájila učitelka J.Švarcová. Dne
10.10.1949 byla přeložena do Meziměstí a nahrazena M.
Mervartovou, která po třech týdnech odchází do Broumova
přichází učitel Václav Seidl z Machova.
Ve školním roce 1950/1951 zahajuje výuku Václav Seidl,
ale 1.1.1951 odchází na vojnu a přichází za něj Jiří Kotlář ze
Starkova. Ten však byl 1.8.1951 přeložen na školu
v Broumově. Toto neustálé střídání vyučujících nepřispívalo
k dobré atmosféře ve školních lavicích a muselo se nutně
projevit na úrovni výuky.
Mnoho se změnilo po 1.9.1951 kdy byl na zdejší školu
přeložen z Bezděkova mladý, agilní učitel Vladimír Čáp.

Ihned po jeho nástupu bylo založeno SRPŠ (Sdružení rodičů a
přátel školy) a jeho předsedou se stal Josef Řehůřek z čp.85.
V přízemí školy byla zřízena kancelář MNV. Vladimír Čáp se
stal tajemníkem MNV a členem rady MNV Bělý. Byl
tajemníkem – propagandistou Osvětové besedy obce a tak po
instalování obecního rozhlasu se stal jeho hlasatelem. V prvním
patře školy byl promítací sál, kde dělal promítače.
Ve školním roce 1952/1953 se bělská škola umístila na
1.místě v okrese ve sběru papíru. Nejlepší sběrač František
Scholz byl odměněn okružním letem nad Hradcem Králové. Ve
škole byla vybourána pec na pečení chleba. Škola se potýkala
s nedostatkem žáků, po tři roky po sobě bylo jen 12 dětí v pěti
postupných ročnících, a tak škole hrozilo uzavření.
V roce 1955 byla založena Pionýrská organizace, kterou
vedl mládežník Josef Kracík. Když v roce 1956 nastoupil na
vojnu, vedl pionýry sám ředitel, protože celý rok nemohl
nikoho přesvědčit. Až v roce 1957 se stal pionýrským
vedoucím Ladislav Hladík z jedenáctiletky v Polici nad Metují.
Patronát nad školou přebírá v roce 1956 Lesní závod
Broumov, polesí Božanov, pracoviště Řeřišné.
Již delší dobu probíhá agitace soukromě hospodařících
rolníků, aby vstoupili do JZD. Na tomto úseku se soudruh
Vladimír Čáp silně angažuje, hlavně v roce 1956, a tak patří
mezi 4 nejlepší agitátory na okrese z řad učitelstva. Jistě není
náhoda, že další vyznamenaní byli: soudruh ředitel Jaroslav
Šaman z Machova a soudruh ředitel Miroslav Hájek v té době
ZDŠ Starkov, ale později také Machov.
Ve škole však má problémy s výstavbou splachovacích
záchodů, kterou provádí Stavoslužba a ani za 2 roky není
schopna tuto akci dokončit. V zimě 1957 omítka zmrzla a
opadala a tak celá akce v hodnotě 113 642,38 Kč byla
dokončena teprve v listopadu 1958. Ještě v roce 1959 byla u
školy vybudována garáž a tím stavební aktivity za trvání školy
končí.
Počet žáků stále klesal a když ve školním roce 1965/1966
dosáhl 13 žáků a na konci školního roku dokonce 11, byla škola
v Bělém přípisem ONV Náchod uzavřena k 31.8.1966. Inventář
byl předán ZDŠ v Machově, školní knihovna byla předána do
obecní knihovny (MLK) v Bělém.
Výhled na příští rok byl totiž jen 9 žáků a na rok 1968/1969
dokonce jen 6. Tentýž rok byla uzavřena i škola ve Velkých
Petrovicích.
MNV Machov prodal školní budovu 15.2.1969
konsumnímu družstvu Jednota za 56 000,- Kč. To zde zřídilo
prodejnu spotřebního zboží, která 3.12.1969 zahájila prodej a
v druhé třídě byl zřízen hostinec, který začíná provoz na
začátku června 1969.
Ve škole mělo také po svém založení v roce 1957 kancelář
JZD Bělý, ale v říjnu 1969 se tato kancelář přestěhovala do
váhy u nového kravína.
Poslední učitel a ředitel školy v Bělém Vladimír Čáp se
28.1.1970 přestěhoval do Police nad Metují a uvolnil tak
učitelský byt.
Spotřební družstvo Jednota upravilo prodejnu smíšeného
zboží v přízemí školy a ta byla otevřena 25.10.1971. Vedoucí
byla stále Marie Kubínová.
Začíná se upravovat první patro budovy školy na hostinec.
Ještě před kolaudací se zde 31.12.1972 konalo vydařené
silvestrovské posezení u harmoniky. V lednu 1973 se v nově
zrekonstruovaných prostorách konal hasičský ples. Vynikající
nálada byla poněkud zkalena případem znásilnění mladé
pracovnice Veby, která se vracela z plesu na internát do Police.
Pachatel však byl vypátrán.
Z dlouhé a pestré historie obce Bělého stojí za zaznamenání
ještě jedna událost. Když 14.3.1953 zemřel nečekaně prezident
Klement Gottwald, byla to veliká rána pro všechny dělnické a
stranické kádry, které si do té doby myslely, že už teď bude
všechno na věky. V celé republice se podepisovaly kondolenční
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listy a tak i v Bělém chodili s těmito archy od domu k domu,
aby všichni měli možnost vyjádřit svůj smutek nad ztrátou,
která potkala naši zem a stranu. Ale i tady bylo uplatňováno
třídní hledisko a tak rolníku Františku Vítkovi z čp.4 bylo
zakázáno kondolenční list podepsat, protože je vesnický boháč.
Myslím, že tato malá epizoda z vesnického prostředí velice
dobře vystihuje atmosféru té doby a že přes všechny dnešní
problémy musíme být rádi, že už je za námi.
Jiří Kohl

Matematické rekreace - úlohy
ze zábavného koutku:
Všimněte si následujících zajímavých početních
spojení:
9 .0 + 1 = 1
9 .1 + 2 = 1 1
9 .1 2 + 3 = 1 1 1
9 .1 2 3 + 4 = 1 1 1 1
9 .1 2 3 4 + 5 = 1 1 1 1 1
......................................
1 .8 + 1 = 9

1 2 .8 + 2 = 9 8
1 2 3 .8 + 3 = 9 8 7
.......................
1 2 3 4 5 6 7 8 9 .8 + 9 = 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 9 0 0 .8 + 1 0 = 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 .9 + 8 = 8
9 .9 + 7 = 8 8
9 8 .9 + 6 = 8 8 8
9 8 7 .9 + 5 = 8 8 8 8
...........................
9 8 7 6 5 4 3 .9 + 1 = 8 8 8 8 8 8 8 8
9 8 7 6 5 4 3 2 .9 + 0 = 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 8 7 6 5 4 3 2 1 .9 − 1 = 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .9 − 2 = 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 .8 + 6 = 7 0
8 7 .8 + 5 = 7 0 1

8 7 6 .8 + 4 = 7 0 1 2
8 7 6 5 .8 + 3 = 7 0 1 2 3
8 7 6 5 4 .8 + 2 = 7 0 1 2 3 4
....................................
8 7 6 5 4 3 2 .8 + 0 = 7 0 1 2 3 4 5 6
8 7 6 5 4 3 2 1 .8 − 1 = 7 0 1 2 3 4 5 6 7
8 7 6 5 4 3 2 1 0 .8 − 2 = 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Vybral František Janeček

Kristus z kostela Nanebevzetí
Panny Marie
„Chloubou kostela je však jeden z našich nejkrásnějších
gotických portálů, osazených do průčelí (dnes opraveného
barokně) někdy po roce 1260. Hlavice sloupků ústupkového
portálu splývají v římsu s vlysem, který má stejně jako pruty
v archivoltě bohatý rostlinný dekolt.“ Tohle napsal pan Petr
Dvořáček v knize o Gotickém slohu o kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Polici. Myslím si, že každý se někdy na
portál zadíval. Nenapadá mě jiné slovo, než krása. Z
původní stavby kostela v románsko-gotickém slohu (tzv.

„přemyslovská“ gotika) se zachovaly jen boční lodi kostela
a presbytář.
Ale není to jediná památka, která je součástí kostela.
Kdysi mi pan učitel Baudyš vypravoval, že uvnitř je kresba
Krista, provedená uhlem, ze XIV. století. Je na stěně v
apsidě na severní straně. V prostoru za oltářem, z pohledu
věřících a příchozích po pravé straně. Na tom by možná
nebylo nic zajímavého, nebo zvláštního, kdyby Kristus na
této kresbě neměl vousy. Přiznám se, že jsem dlouho pátral
v paměti, jestli jsem vůbec někde viděl zobrazení Krista bez
vousů. Nakonec jsem si vzpomněl na dvě významné fresky
na nichž je tak namalován. První vznikla v letech 1494 až 97
a je v refektáři milánského kláštera S. Maria delle Grazie,
jmenuje se Poslední večeře a autorem je Leonardo da Vinci.
A ta druhá je freska Posledního soudu v Sixtinské kapli ve
Vatikánu. Namaloval ji Michelangelo Buonarroti v letech
1534 - 1541. A nic víc. Nemůžu tvrdit, že se už nikde
Kristus bez vousů z té doby neobjevuje, ale já o něm nevím.
Objev kresby byl víceméně náhodný. V roce 1954
probíhala oprava vlhkých omítek v kostele. Při těchto
opravách byly provedeny i částečné restaurátorské práce v
interiéru kostela. Na epištolské straně kněžiště ( v apsidě )
bylo objeveno zazděné sedile s hrotitým obloukem. A právě
tady byla pod omítkou objevena krásná kresba Kristovy
hlavy se svatozáří. Svým pojetím a provedením patří ještě k
románským ,,malbám“ . Styl celého obrazu připomíná
klasickou francouzskou katedrální plastiku.
S příchodem novoplatonismu, ve 4.století, se začalo
poprvé uvažovat o možnosti zobrazit Boha a Jeho syna.
Nejstarší dochované znázornění na deskovém obraze je z
6.století v kostele Sv. Kateřiny na Sinai. Všechna zobrazení
„východního stylu“ (území zhruba ohraničené Řeckem,
severem Egypta a pokračující přes Persii až na území
dnešního Ruska) ukazují mladého vousatého muže.
Ovšem v „západní části civilizace“ tomu tak není. Na
mozaice Dobrý pastýř (asi polovina 5.století) v mauzoleu
Gally Placidie v Ravenně je Kristus zachycen se stádem
ovcí a je bez vousů. Stejně tak jako na dalších mozaikách
Kristus a Samaritánka nebo Zázračný rybolov (obě z
6.století a obě v kostele S. Apollinare Nuovo v Ravenně).
Na západě se Kristus s vousy začíná zobrazovat přibližně až
od konce 7.století . Jako je to vidět na miniatuře evangeliáře
z Kells z 8.století. Ale ještě v evagelistáři Jindřicha II. z let
1002 – 1014 je Kristův příjezd do Jeruzaléma na oslu
namalován s bezvousým mužem se svatozáří, kterého vítají
před branami města. Ovšem toto je na dlouho jedno z
posledních zobrazení Krista bez vousů. Myslím si, že vývoj
zobrazování Syna Božího s vousy byl logický, že zcela
přirozeně muselo dojít k tomu, že se začal malovat takto.
Protože Bůh stvořil člověka k obrazu svému a vousatí muži
byli všude kolem. V té době nebylo mnoho lidí, kteří by se
holili. A druhý důvod je možná důležitější: šlo o to, že
umělci museli nějak vyjádřit trojjedinost Krista – Otce, Syna
i Ducha svatého. A přítomnost Boha v portrétu Krista se
nejsnáze dala vyjádřit vousem. Představa Boha bez vousů je
spíš groteskní, komická a dost nesmyslná. Nějak máme zafixováno, že vousy vyjadřují stáří a moudrost. Tato představa
se patrně traduje už ze staré antiky, kontrast moudrého,
starého filosofa a mladého atleta, od kterého nikdo
neočekává myšlenky.
Napadá mě, že důvod proč Michelangelo a Leonardo
namalovali Krista bez vousů je v tom, že se tím snažili
vyjádřit situaci, v níž se nachází. Tu chvíli, kdy jedná sám
za sebe, kdy je pozemským obyvatelem, Synem Člověka.
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Dokumentuje to změnu vnímání světa a nástup nového
názoru na něj, známý jako renesance. A právě tito dva malíři
(i když Michelangelo se spíše považoval za sochaře a
malování považoval na cosi zženštilého) dosáhli nejvyšší
úrovně renesančního malířství. Dalo by se říci, že oni dva
dovedli renesanci k vrcholu a že po nich už byl konec a
nastoupil manýrismus. Dost lidově by se dalo říci, že pokud
od 8. století byla snaha o zbožštění Krista, tak renesance se
více snažila o jeho „odbožštění“ a hlásala návrat k člověku.
Ale v kostele Nanebevzetí Panny Marie není Kristus
zachycen v žádné konkrétní situaci. Jedná se pouze o jeho
portrét. O to víc je zajímavější jeho zobrazení. Je možná
trochu smutné, že se o tom nikde žádný turistický průvodce
nezmiňuje, ale musíme uvážit, že tato kresba se nachází v
místech, kam návštěvníci kostela nechodí a kam by ani moc
chodit neměli. My jsme měli to štěstí, že pan farář ThMgr.
Marian Lewicki je velice ochotný a příjemný muž, který
nám umožnil se na kresbu podívat a vyfotit si ji. A díky
tomu se o tuto fotografii můžeme podělit s čtenáři Polického
měsíčníku. Kdyby ovšem o této raritě byla zmínka v
turistických průvodcích, patrně by trpělivost, vstřícnost a
ochota pana faráře pomalu zmizela. Ale na druhou stranu je
dobré vědět, že tato památka na dávné doby v Polici
existuje.
Pavel Frydrych a Martina Váňová

Poděkování
Rádi bychom poděkovali městu police nad Metují, že
jsme se mohli vyjádřit k nedorozumění, které mezi námi
vzniklo. Naší záležitost je možné sledovat v zápisech
zastupitelstva od září 2007 do února 2008.
Dne 5. listopadu 2007 vyšel v týdeníku Zemědělec
inzerát skupiny, jež si chtěla na Náchodsku pronajmout větší
množství půdy.
Přirozeně nás ihned velice zajímalo, jak vysoký nájem
jsou tito lidé schopni nabídnout v oblasti, ve které
hospodaříme. Nikoliv proto, abychom jim naši půdu
pronajali, nýbrž proto, abychom byli konkurenceschopní.
Lidé, kteří podnikají a těm, kteří mají v pořádku logické
myšlení, není třeba nic vysvětlovat. Rozum zůstává stát nad
tím, co je možné z tohoto vypracovat.
Nutno dodat, naše nabídka odkupu nebo nájmu 3,9 ha
zemědělské půdy ve Velké Ledhuji (tedy nikoliv 60 ha), by
město rozhodně nepoškodila, jelikož ceny v našem podání
jsou zcela ojedinělé.
Chceme ještě
dodat, že podnikat jako soukromý
zemědělec je obtížné, pokud člověk zrovna nezdědil výměru
dostatečnou k uživení se. Proto i nadále trvá náš zájem o
půdu za účelem hospodaření. Doufáme, že si společnost
uvědomí důležitost soukromého zemědělství a pomůže
vytvořit důstojné místo ve společnosti.
Vaši Jursovi

Lidové pranostiky a pravidla
na měsíc březen podle stoletého kalendáře z roku 1815
- Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
- Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.
- Zima často ještě do března strká hlavu a někdy jej i
dokonce zalehne.
- Březen suchý, duben mokrý, květen větrný pytle obilím
a sudy vínem naplní.
- Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci.
- V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě
nesundává.

-

Co si únor zazelená, březen si to hájí, co si duben
zazelená, květen mu to spálí.
- Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
- Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li i nadělat.
- Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní.
- Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
- Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese.
- Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
- Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře,
líný sedlák, který neoře.
- Mrzne-li na sv. Gertrudu, mrzne ještě celý měsíc.
- Svatý Josef zháší světlo.
- Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok, prší-li
nebo padá sníh, bude mokro a neúroda.
- Je-li na sv. Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
- Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
Ze Zemědělského kalendáře 2008 vybral František Janeček

Říkanka ne březen
Březen, což je píseň stará,
počátek přináší jara,
přičemž ale mrzne dále,
k větší „zemských rájů“ chvále.

Slavnost Pepiček, Pepíčků
těší sice nás trošičku,
přesto činí zlý však Březen,
za kamna že ještě lezem …

Vybral F. J.

Symboly jara a Velikonoc
Velikonoce jsou svátky původem křesťanské, plné
lidových obyčejů a zvyků. Přestože se jich do dnešních dnů
udrželo již jen několik, není na škodu si jich pár
připomenout.
Jednotlivé neděle, předcházející pašijovému (tedy
předvelikonočnímu) týdnu, mají své názvy. Pučálková –
podle pučalky, naklíčeného hrachu, nebo také Černá, jako
první neděle postní. Ženy v té době odkládaly barevné
oděvy a nahrazovaly je černými. Pražná neděle – pražilo se
žito, podle postního jídla pražmo, které se připravovalo
z praženého nedozrálého obilí. Kýchavá – kolikrát si kdo tu
neděli kýchne, tolika let se dožije; jinde se naopak věřilo, že
za tolik let zemře. Družebná, také Růžová nebo
Středopostí, probíhala v uvolněné náladě, Družebná proto,
že chodíval družba se ženichem navštívit dům, do kterého
chtěli přijít o velikonoční pomlázce na námluvy. Smrtná
neděle – obecně rozšířený zvyk vynášení Smrtky. Týden
před Velikonocemi je pak neděle Květná – lidé přinášeli
ratolístky k posvěcení do kostela na připomenutí vjezdu
Kristova do Jeruzaléma, na paměť této události se světily
palmové listy, u nás větvičky jívy – kočičky.
Například na Horácku bylo na Květnou neděli vztyčeno
typické ráhno, na němž se připevňovaly svazečky kočiček,
to se pak – posvěcené – stavělo do světnice. Po svátcích
velikonočních se jednotlivé větvičky kočiček dávaly za
trámy a hospodáři je odnášeli do pole, kde je postavili do
každého rohu, aby byla dobrá úroda.
Škaredá středa připomínala svým názvem den, v němž
se Jidáš mračil na Ježíše. Na Zelený čtvrtek se proto pečou
„jidáše“ různých tvarů, základ je provazec na připomenutí
toho, že se Jidáš po zradě oběsil. Tvar může být i kruhový,
to souvisí s křesťanskou tradicí uctívání slunce jako dárce
života. A protože odletěly zvony do Říma, chlapci chodili
s klapačkami a řehtačkami od chalupy k chalupě a
oznamovali čas k modlitbě. Za to dostávali odměnu.
Děvčata chodila v ten den s vrbovými proutky do
hospodářských stavení, aby popřála vše nejlepší a bohatou
úrodu. Hospodáři proutky od děvčat kupovali a zapichovali
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buď opět do rohu pole, nebo uprostřed a věřili, že budou mít
větší úrodu. Hlavně se to vztahovali ke lnu, čím byl proutek
delší, tím i len. Na Velký pátek se prý otvíraly poklady,
byl to den Ježíšova ukřižování. Na Bílou sobotu bylo na
Vysočině rozšířeno pálení ohňů před kostelem a jejich
následné posvěcení. Uhlíky z těchto ohňů měly, zastrčeny za
stropními trámy, chránit před požáry. Boží hod velikonoční
znamenal pro rodinu svátek, v kostele se světily pokrmy, ty
pak doma rodina obřadně snědla. Peklo se kynuté pečivo
mazanec a pro děti beránek.
Specialitou byla a je tzv. hlavička, jinde zvaná svítek –
nádivka, připravená z bylinek, vajec a krupice, strouhanky a
někdy i uzeného masa. S posvěceným jídlem se přicházelo
domů a první, co hospodář udělal, bylo rozkrojení vajíčka na
tolik dílů, kolik bylo členů rodiny u stolu. Každý svůj dílek
snědl, aby si vzpomněl, s kým to vajíčko jedl, a vracel se
domů.
Velikonoční nebo také Červené pondělí byla pomlázka
a koledníci dostávali především vajíčka. Jejich barvy i
motivy měly svoji symboliku – červená barva byla barva
lásky a života. Typickým motivem byla cestička lásky,
jakási spirála ozdobená kytičkami, která představovala, že
děvče má o chlapce zájem. Pokud dostal chlapec vajíčko
s motivem zkřížených ratolestí, věděl, že by si ho toto děvče
rádo vzalo za manžela. Ale jestli chlapec dostal vajíčko
s motivem košíčku, znamenalo to „dostat košem“. A
vyšlehání? To aby se ženským vyhnaly blechy, nebyly líné a
aby je blechy neštípaly …
Ze Zemědělského kalendáře 2005 vybral F. Janeček

Můj otec, když mně bylo …
4 roky:
5 let:
6 let:
8 let:
10 let:
12 let:
14 let:
21 let:
25 let:
30 let:
35 let:
40 let:
50 let:

Můj tatínek umí všechno.
Můj tatínek toho spoustu ví.
Můj táta je chytřejší než tvůj táta.
Můj táta neví úplně všechno.
Kdysi dávno, když byl táta dítě, to na světe vypadalo
úplně jinak.
O tom táta nemá pochopitelně ani páru. Je moc starý,
aby si vzpomněl na dětství.
Na otce vůbec nedejte. Je tak staromódní!
Otec? Můj Bože, ten je tak zoufale mimo.
O tomhle táta něco málo ví, ale to je pochopitelné,
když už je tady hezkých pár let.
Možná bychom se měli zeptat táty, co si o tom myslí.
Vždyť má spoustu zkušeností.
Neudělám nic, dokud se neporadím s tátou.
To by mě zajímalo, jak by si s tím poradil táta. Byl
tak moudrý a tolik toho zažil.
Dala bych všechno na světě, kdyby tu teď byl táta a
já si s ním o tom mohla popovídat. Škoda, že jsem si
dřív víc nevážila toho, co on všechno ví. Mohla jsem
se od něj hodně naučit.
Anna Landersová (vybral F. J.)

Městská policie informuje
Není jistě tajemstvím, že část party, o které jsme se
zmiňovali ve svých článcích, sklouzla poměrně hluboko.
Někteří už mají možnost o svém jednání přemýšlet v prostorách
vazební věznice..a to je, věřte nám, velmi smutné. Podrobnější
informace již podala prostřednictvím tisku Policie České
republiky. Nás může těšit, že jsme věc v počátku zjistili a

podnikli kroky k jejímu vyšetření.
Podle statistik rok od roku stoupá počet dopravních nehod
zaviněných řidiči vyššího věku. Je proto nutné dodržovat
zákonem nařízené prohlídky u lékaře a zprávu o nich vozit jako
řidič do této kategorie spadající, vždy společně s ostatními
předepsanými doklady.
Poprvé, kdy se má řidič dostavit k takovéto lékařské
prohlídce je při dosažení věku 60 let. Další je v 65 letech,
potom v 68 a pak již každé další dva roky. Opomenutí takovéto
prohlídky může mít pro povinného následky ve formě poměrně
vysokých pokut, či odejmutí řidičského oprávnění. A tomu je
zbytečné se vystavovat.
Náš útulek obývají nyní dva pejsci, o které se již stará nová
správkyně…kdyby jste někdo z Vás věděl o někom, kdo by
chtěl psího kamaráda..dejte vědět..
Ještě jedno upozornění pro řidiče. Prosíme Vás všechny,
kteří čas od času jezdíte po silnici k Bělému, abyste jezdili
opatrně. S jarem přijde doba mláďat a je velmi smutné, kolik
každý rok, právě v tomto úseku, jich přijde o život. Je to místo,
kde se dodnes vyskytují koroptve a myslivci z Machova
věnovali nemalé finanční prostředky na obnovu jejich
populace. Jsou zde dnes již vzácní zajíci. Sražených kusů srnčí
zvěře zde byla za poslední rok skoro desítka.
Ve ztrátách na životě zvěře stačí to, co každoročně zůstane
pod noži žacích strojů a uhyne díky jiným vlivům.
Jednu malou radu…jestliže Vám přes cestu přebíhá kus
zvěře, je velká pravděpodobnost, že nebude jen jeden..proto
zpomalte, chvilku vyčkejte a pokračujte kousek velmi
pomalu..pokud se vám třeba zajíc, dostane při jízdě v noci do
kuželu světel, poběží zpravidla vždy v něm a neuskočí…proto
zastavte, či zpomalte a vypněte na momentík světla až na
parkovací..tím umožníte zvěři orientaci v prostoru a ústup
z vozovky..tak prosíme dávejte pozor.. Hezký březen…
MP
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Policie ČR občanům
V tomto čísle se budeme dále věnovat
dalšímu rozčlenění Policie ČR a náplni
práce těchto složek. V minulém čísle jsme
si objasnili, jaké policejní složky působí
po celém území České republiky a čím se
zabývají. V tomto vydání se zaměříme na
územní rozčlenění do menších celků. V rámci Policie ČR
působí celky uniformované policie s vymezenou územní
působností. Policie si zatím ponechala starší správní
uspořádání, jedním z úkolů v budoucnu bude transformace
na nové územně správní celky. Transformace by měla
započít roku 2009 a vzniklé nové územní celky budou
kopírovat současné územně správní členění v České
republice.
Současné uspořádání tedy zahrnuje 8 krajských správ :
Správu hl. města Prahy, Správu Jihočeského kraje, Správu
Jihomoravského kraje, Správu Středočeského kraje, Správu
Západočeského kraje, Správu Severočeského kraje, Správu
Severomoravského kraje a Správu Východočeského kraje.
Každá krajská správa řídí různý počet okresních
ředitelství, která jsou na jejím území. Pod Správu
Východočeského kraje Policie ČR spadá 11 okresních
ředitelství: Havlíčkův Brod, Chrudim, Pardubice, Svitavy,
Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Jičín,
Hradec Králové, Semily a Náchod.
Okresní ředitelství Policie ČR Náchod je organizačně
nejmenším územním celkem s rozhodovací pravomocí.
Okresní ředitelství zahrnuje a řídí jednotlivá obvodní
oddělení uniformované policie v náchodském regionu. Jsou
jimi Obvodní oddělení Broumov, Police nad Metují,
Hronov, Červený Kostelec, Nové Město nad Metují,
Náchod, Česká Skalice, Jaroměř, Teplice nad Metují. Pod
okresní ředitelství dále ještě spadá Dopravní inspektorát a
Služba kriminální policie a vyšetřování.
Náchodská kriminální policie ve spolupráci s
uniformovanými policisty dopadla dva mladíčky ve věku 15
a 16 let, kteří řádili v Polici nad Metují a v okolí. Mladíci z
Náchodska od prosince roku 2007 až do těchto dní, kdy byli
zadrženi a posláni do vazby, zastrašovali své vrstevníky i
dospělé.
Mladiství
se
zabývali
nezákonnými aktivitami nejčastěji
v
odpoledních a
večerních hodinách při svých toulkách po okolí. Policie oba
vyšetřuje pro závažnou trestnou činnost, mezi nimi pro
trestné činy loupeže, vydírání, distribuci marihuany,
pohlavního zneužívání a svádění osoby mladší 15 let k
pohlavnímu styku za úplatu. Do současnosti policie
vyslechla na dvacítku poškozených a svědků
V několika případech po dospělých, po svých
vrstevnících nebo i po osobách mladších 15 let pod
pohrůžkou násilí, těžké újmy na zdraví nebo zabití
požadovali vydání finanční hotovosti v různých
částkách. Poškozené přitom také fyzicky napadali.
Jejich nezákonné aktivity se postupně vyhrocovaly a
stupňovaly. Zatčením mladíků v průběhu víkendu 16. až 17.
února 2008 policie zabránila naplánovanému loupežnému
přepadení benzínového čerpadla. Soud proto v těchto dnech
vydal rozhodnutí o jejich vzetí do vazby.
Policie v současné době podrobně vyšetřuje všechny
okolnosti jejich řádění a pátrá, zda se nestaly jejich obětmi
ještě další osoby. Vyzýváme všechny další případné svědky
a poškozené, kteří se od prosince 2007 do současnosti stali
obětí dvou mladíků v Polici nad Metují a okolí, aby se

přihlásili na lince 158 nebo přímo kriminální policii na čísle
974 534 701.
V únoru 2008 řádili vandalové v chatové oblasti Žděřina.
Rozbili okna u tří chatek v zahrádkářské kolonii, do jené z
nich pak následně vnikli. Zástupci Policie ČR, Městského
úřadu Police nad Metují a Městské policie Police nad Metují
uskutečnili společnou schůzku s majitelem místní diskotéky
a zástupcem poškozených, kde byla ujednána bližší
spolupráce při dohledu nad veřejným pořádkem v této
oblasti.
Bc. Eva Prachařová, tisková mluvčí Policie ČR

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Postní doba a doba velikonoční
Letošní zima je opět mírná. Pěkné počasí únorových a
prvních březnových dnů už přineslo závan jara, které na sebe
asi nenechá už dlouho čekat. V první polovině měsíce března
budeme v církvi prožívat ještě postní období a připravovat se
na Velikonoční svátky. Významnou příležitostí pro přiblížení
se k Ježíši Kristu a prožití jeho nekonečné lásky k lidem je
liturgie křížové cesty. V našem kostele společně procházíme
křížovou cestu každý pátek od 17.00 hod. před bohoslužbou.
16. března na Květnou neděli, si připomeneme Ježíšův poslední
příjezd do Jeruzaléma na tradiční židovské Velikonoční svátky.
V týdnu po Květné neděli pak končí postní doba a začíná doba
velikonoční, a to Svatým týdnem. V tomto týdnu prožijeme
Zelený čtvrtek - připomínku Ježíšovi poslední večeře, Velký
pátek - připomínku Ježíšova umučení, Bílou sobotu,
Velikonoční vigílií - připomínku Ježíšova vzkříšiní s obnova
našich křtů a nedělní Boží hod velikonoční - oslavu Ježíšova
vzkříšení. Do doby velikonoční pak patří ještě šest
následujících velikonočních nedělí. Velikonoční doba letos
končí v neděli 11. května Slavností Seslání Ducha svatého.
Velikonoce jsou nejstarším a také nejvýznamnějším
křesťanským svátkem. V březnu také ještě prožijeme dvě
významné slavnosti - 15. března Slavnost Svatého Josefa,
snoubence Panny Marie a 31. března Slavnost Zvěstování Páně
(událost, kdy anděl Páně zvěstoval Panně Marii“, že se jí
z Ducha svatého narodí syn - Spasitel světa a ona toto poslání
přijala).

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
9. března - 5. neděle postní
15. března - Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE
PANNY MARIE
30. března - 2. neděle velikonoční, Svátek Božího
milosrdenství
31. března - Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Kalendárium
a
liturgický
program
letošních
velikonočních svátků v polické farnosti:
16. března - KVĚTNÁ NEDĚLE
8.00 - mše svatá se zpívanými Pašijemi
Svatý týden:
18. března - 17.30 - mše svatá
19. března - 8.00 - mše svatá
20. března - ZELENÝ ČTVRTEK
17.30 - mše svatá na památku Večeře Páně
18.30 - 20.00 - příležitost k osobní modlitbě a
adoraci
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21. března - VELKÝ PÁTEK, den přísného postu
8.00 - pobožnost křížové cesty
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 - 20.00 - příležitost k osobní modlitbě a
adoraci u Kristova hrobu
22. března - BÍLÁ SOBOTA
8.00 - ranní chvály - společná modlitba církve
9.00 - 19.30 - příležitost k osobní modlitbě a
adoraci u Kristova hrobu
10.00 - svěcení velikonočních pokrmů
11.00 - svěcení velikonočních pokrmů
19.30 - VELIKONOČNÍ VIGILIE
23.března - VELIKONOČNÍ NEDĚLE - Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8.00 - Slavná zpívaná mše svatá
24. března - Velikonoční pondělí
8.00 - mše svatá
24. - 29. března - Velikonoční oktáv
V měsíci březnu budou bohoslužby podle obvyklého
pořadu:
v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod, po celou
postní dobu se každý pátek přede mší svatou koná
pobožnost křížové cesty,
ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
v sobotu od 17.30 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Změna ze zimního na letní čas se letos uskuteční z 29. na
30. března.
Rádi bychom všem popřáli radostné Velikonoce a krásné
jaro. Všichni jste srdečně zváni na velikonoční bohoslužby.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Fotbalová sezóna se blíží
Vážení fandové a příznivci polického fotbalu, za necelý
měsíc nás čeká úvodní hvizd rozhodčího, který zahájí jarní
část fotbalové sezony 2007-2008.
Úvodní hvizd na který každý správný polický fotbalový
fanoušek a s ním všichni hráči, trenéři a funkcionáři, již
netrpělivě čekají. Hvizd, který může na konci sezony přinést
obrovskou radost v podobě vysněného postupu, nebo také
obrovské zklamání z nepodařeného. Tento pocit jsme si již
prožili. Věřme, že ten letošní bude radostnější.
Přesto, i když by se nám nemělo dařit podle našich
představ, zůstaňme dále lidmi, kteří mají fotbal rádi, kteří jej
dělají pro dobrý pocit něčeho správného, kteří jej dělají pro
generace další.
Jménem výboru oddílu a hlavně hráčů bych Vás, naše
věrné fanoušky, chtěl požádat nejen o Vaši přítomnost na
utkáních, ale ještě o něco navíc. Povzbuďte naše hráče na
hřišti, a to nejen když se jim daří, ale hlavně, když se jim
nedaří. Budou Vás určitě v krizových chvílích potřebovat.
Oni se Vám odvděčí svojí bojovností a touhou po vítězství.
za polické fotbalisty Jaroslav Seidlman

JARO 2008
DATUM
So 29. března
Ne 30. března
Ne 30. března
So 5. dubna
Ne 6. dubna
Ne 6. dubna
So 12. dubna
So 12. dubna
Ne 13. dubna
So 19. dubna
Ne 20. dubna
Ne 20. dubna
So 26.dubna
So 26.dubna
Ne 27.dubna
So 3. května
Ne 4. května
Ne 4. května
So 10.května
Ne 11. května
Ne 11. května
So 17. května
So 17. května
Ne 18.května
So 24. května
Ne 25. května
Ne 25. května
So 31. května
So 31. května
Ne 1. června
So 7. června
Ne 8. června
So 14. června
Ne 15. června

Rozpis fotbalových utkání TJ SPARTAK Police nad Metuji

MUŽ.
B
D
A
B
D
A
A
B
D
B
D
A
D
B
A
B
D
A
B
D
A
D
B
A
B
D
A
A
B
D
B
A
A
D

UTKÁNÍ
POLICE - Božanov
POLICE - FKM Úpa C
POLICE - Kosičky
POLICE - Provodov
POLICE - Jaroměř
POLICE - Jaroměř
Libčany - POLICE
Velké Poříčí - POLICE
Babí - POLICE
POLICE - Martínkovice
POLICE - Meziměstí
POLICE - Rudník
Stěžery - POLICE
Hejtmánkovice - POLICE
Vrchlabí - POLICE
POLICE - Zábrodí
POLICE - Předměřice
POLICE - Trutnov B
Meziměstí - POLICE
Přepychy - POLICE
Dvůr Králové B - POLICE
Machov - POLICE
POLICE - Teplice n.M.
Lázně Bělohrad - POLICE
Mezilesí - POLICE
POLICE - Třebechovice
POLICE - Roudnice
Kunčice - POLICE
POLICE - V.Jesenice
N.H.Králové - POLICE
Machov - POLICE
POLICE - Chlumec n.C.
N. H. Králové - POLICE
Černilov - POLICE

ZAČÁTEK
15,30 hod.
12,45 hod.
15,00 hod.
16,30 hod.
14,15 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
14,15 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
16,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.

ODJEZD

14,00 hod.
15,30 hod.
13,00 hod.

12,45 hod.
15,45 hod.
14,30 hod.

15,45 hod.
12,45 hod.
14,15 hod.
13,30 hod.
14,30 hod.
14,15 hod.

14,15 hod.
12,45 hod.
16,00 hod.
14,45 hod.
12,45 hod.

Druhý ročník florbalového turnaje
mládeže „ O pohár ředitele školy“
vyhrál opět Pixbo Náchod.
První březnový den zavítala do polické tělocvičny více
jak stovka mladých florbalistů v sestavách 14 týmů. Kromě
řady domácích týmů jsme uvítali i borce z Náchoda,
Velkého Poříčí a Martínkovic. Turnaj o putovní pohár
ředitele polické základky organizačně zajišťoval SSK Pedro
Police n.M. – a byl to šrumec…od rána do večera probíhaly
boje ve skupinách a následně vyřazovacím způsobem.
V závěru se nakonec přeci jen projevilo pravidelné
trénovaní a sehranost náchodských týmů a tak snad ani
nemůže být překvapením jejich umístění na výsledkové
listině. Celkem suverénně si pro obhajobu loňského triumfu
došli kluci z Pixba. Byli nejen nejlepší, ale také i nejstarší a
tak to byla vlastně jejich labutí píseň na tomto turnaji. Příští
rok budou už prostě „staří“. Zcela jistě je však nahradí jejich
finálový soupeř – Bopix Náchod – mladší kolegové
z náchodského florbalového oddílu. Byli proklatě rychlí a
šikovní a mladí …
Jsem ale osobně moc rád, že se v tělocvičně ukázalo i
polické mládí a že bojovalo. Věřím, že se budeme potkávat i
na dalších sportovních akcích a že jim všem půjde hlavně o
radost ze hry bez ohledu na počty bodů v tabulce.
Dovolte mi závěrem poděkovat všem účastníkům i
početné divácké kulise za pohodový průběh akce,
rozhodčím i rodině za pomoc a také řadě sponzorů za
podporu.
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Veškerý výsledkový servis a fotky z této akce, ale i
informace o
dalších akcích SSK Pedro najdete na

www.sskpedro.policenadmetuji.cz
S přáním hezkého dne P.Jansa

Historie fotbalu v Polici
II. - pokračování

V roce 1976 byl předsedou oddílu kopané Josef Ptáček,
jeho zástupce Karel Brož. Oddíl měl družstva ml. a st. žáku OP,
trenéři Poul, Čepelka, Slovák, Pavlů. Dorost hrál v I.A třídě
s trenéry Skalickým a Steinerem, B družstvo v okresní soutěži
III. třídy s trenérem Grofem, A mužstvo v OP II. třídy – trenér
Šimek. A mužstvo svoji soutěž vyhrává a postupuje do I. B
třídy, kde končí na 10. místě. Od roku 1981 je předsedou oddílu
pan Schirlo, místropředsedou Hambálek Ivan, vedoucím
trenérem pan Šimek. A družstvo hraje stále I.B třídu a v sestavě
jsou Jája, Jenka, Zeman, Pozděnové, Rohulánové, Čermák,
Fulka, Lichter, Hilscher, Klimeš a další. Slaví se také 80. let
ČSSR kopané a Pavlů dostává vyznamenání I. stupně. Za
dlouholetou činnost v oddíle jsou vyznamenání Brož a
Rohulán.
V roce 1982 zavítala do Police i Viktorie Žižkov
s výsledkem 1:1. V tomto roce je také zahájena výstavba
tribuny pro diváky, která slouží dodnes. Ze zajímavých
výsledků roku 1983 – Č. Kostelec – Police 2:2, Dvůr Králové –
Police 1:3, Police – Jaroměř 2:0. A družstvo končí na 4. místě a
v další sezoně je Police pátá. 21.12. 1983 došlo ke smutné
události, když ve věku 45 let zemřel dlouholetý hráč a trenér
kopané Erich Šimek. V roce 1984 se otevírá na hřišti stánek
s občerstvením. A mužstvo sehraje od 18.2. pět přátelských
utkání a první mistrovský zápas v Úpici končí 0:0,
s Broumovem prohráváme 1:2, ale Jičín deklasujeme 6:1.
V tomto roce potkávají polickou kopanou další smutné
události. 23.5.1984 ve věku 67 let se loučíme s dlouholetým
pracovníkem Gustavem Švorčíkem a 23.8. s dalším
funkcionářem Miroslavem Holečkem (60 let)
Také ale blahopřejeme Karlu Peluňkovi, polickému
brankáři a funkcionáři a předáváme mu odznak I. stupně ČSTV.
I.B třída je přejmenována na krajskou soutěž a naše družstvo se
pohybuje uprostřed tabulky. V dalších letech dochází
k sestupné výkonnostní tendenci, pohybujeme se střídavě
v okresním přeboru a v krajské soutěži.
Před deseti lety, v roce 1997 končí Police těsně na 2. místě
za Provodovem, který o 1 bod postupuje do I.B třídy. V této
době je předsedou František Zeman, členové Lelly, Seidlman,
Hejnyš a Erben, A družstvo trénuje duo Ticháček – Čermák a je
předpoklad, že by 60 let Horsta Schirla, dlouholetého hráče a
funkcionáře mohlo oslavit postupem. To se také stalo a
posledními utkáními (Teplice porážíme 10:1 !! , Jesenici 4:0,
Dolany 3:1) a postupujeme před Hronovem s 13 bodovým

náskokem do I. B třídy. Sestava: Šimek, Nývlt, Pášma,
Řezníček, Entler, Steiner, Poul, Čermák, Martinec, Kos, Kincl,
Kratochvíl, Pejskar, Lemfeld, Král, když nejlepším střelcem OP
byl Martinec se 35 góly !! ze 76, které Police vstřelila.
V I.B třídě bojuje Police dobře, v sezóně 1998/9 končí na 6.
místě s bílancí 10-6-6 (prohrálo se doma s Kunčicemi 3:4,
V Jaroměři 4:2, v Kosičkách 4:1, v Přepychách 3:2 atd.
V sezóně přelomu století se Police vytáhla na Smiřice 7:2,
aby porážkou v Myštěvsi 5:1 a Opočně 3:1 záčátek pokazila.
Podzim končí 13. a zvenku jsme přivezli jen 3 body. Zato jaro
jsme jasně vyhráli a celkově končíme na 6. místě.
Výbor oddílu s předsedou Jardou Seidlmanem a dalšími se
těší, že po rekultivaci skládky bude náhradní hřiště.
Duo Ticháček-Čermák připravuje hráče na sezonu 2000/1,
ale Polici se tak jako na jaře nedaří. Zápasy jsou i pro diváky
atraktivní (doma s Chlumcem 4:4) a po podzimu jsme pátí,
jaro máme opět lepší a končíme na 4. místě. Předseda oddílu je
spokojen, trenéři rovněž, hřiště je téměř nejhorší v celém kraji.
V sezóně 2001/2 jsme vyhráli podzim před Chlumcem a
Broumovem, jaro bylo o něco slabší, ale 3.místo za Chlumcem
a Broumovem nám zajistilo po druhé v historii postup do I.A
třídy. Pod vedením trenéru Ticháčka a Čermáka vybojovali
postup tito hráči: Galina, Kovář, Kučera, Kratochvíl, Kalaš,
Lorenc, Řezníček, Steiner, Švorčík, Hauk, Čermák, Kincl,
Martinec, Bohanský, Holub, Herka, Pejskar, Příhoda, Poul a
další.
V roce 2002/3 probíhá přestavba hřiště, zakládá se nový
trávník a domácí zápasy musíme hrát v Broumově. Přesto
Police podává dobré výkony /na podzim jsme 6./ jaro je
podobné a tak první rok v I.A třídě končíme na 7. místě s 37
body. Nejlepší střelci: Martinec 13, Bohanský 11, Hauk 9
Ročník 2003/4 začíná slavnostním otevřením nového
travnatého hřiště o polické pouti vybudovaného náklady 1,4
milionu a s obrovským nasazením celého oddílu v čele s J.
Seidlmanem, Petrem Rutarem a mnoha dalšími, když těsně
před otevřením zaplavil přívalový déšť celý trávník. V prvním
utkání na novém hřišti smetla Police Roudnici 6:2. Podzim
končíme 8. jaro je tradičně mnohem lepší a výsledkem je 4.
místo s 41 body. Nejlepší střelci: Čermák 16, Martinec 12,
Hauk 9
Ročník 2004/5 je třetím rokem působení v I.A třídě a
realizační tým ve složení : Ticháček, Čermák, Pavlů, Motyčák a
Pošmura nejsou příliš spokojeni s podzimem zakončeným na
11. místě. Jaro je opět vynikající a vynese nás opět na 4. místo
tabulky. Nejlepší střelci: Martinec 13, Čermák 10, Švorčík 7
Podzim 2005/6 jsme opět 4. když kuriózní zápas jsme
sehráli s Bělohradem. 70. minut jsme hráli v deseti a dali ještě 4
góly a ve výsledku 6:3 exceloval Pepa Martinec s pěti góly a
jednou nahrávkou a vytvořil tak rekord v počtu gólu v jednom
utkání. Jaro bylo zajímavé když před posledními zápasy měla 4
družstva naději na postup.
Nám stačilo vyhrát v Kunčicích, ale v 84. minutě
neproměnuje Zrzavý penaltu, utkání končí 1:1 a z postupu se
radují Broumov s Černilovem, kteří spolu „sehrají remízu“ 2:2,
kterým oběma zaručila postup. Přesto je 3. místo nejlepším
úspěchem polické kopané.
Pátý rok v I.A třídě 2006/7 končíme podzim 6., na konci
sezony 9. Nejlepší střelci: Hauk 11, Možný 10, Martinec 9
A jak nynější sezona 2007/8 ?
Po podzimu vedeme tabulku I.A třídy s náskokem 5 bodů,
s nadějí na historický postup do krajského přeboru.
Hráči, kteří se zasloužili o vedení: Kučera, Král, Šnábl,
Kollert, Čermák, Hečko, Pášma, Pataki, Hauk, Hanzl, Švorčík,
Martinec, Seidlman, Pavlů, Vít, Kotyza, Tauc a další Zásluhu
má realizační tým s trenérem V. Vítem, asistentem P.
Rejmontem a vedení oddílu s J. Seidlmanem, který již v oddílu
pracuje 30 let.
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Pro široký rozsah nelze uvést obětavou práci všech dalších
trenérů a realizačních týmu B družstva, dorostu, mladších a
starších žáků a přípravky. Všem patří velký obdiv a dík.
Poděkování patří i všem divákům, kteří v hojném počtu utkání
navštěvují a věříme, že všichni přijdete povzbudit naše A
mužstvo již v prvních dvou domácích utkání jara a to: Police –
Kosičky 30.3.2008 v 15,00 a Police – Jaroměř 6.4. v 16,30
J. Hauk

Celkově měl turnaj solidní úroveň. Nesnížil ji ani tým
USM, který se turnaje zúčastnil hlavně proto, aby uctil
památku Radima. USM postoupilo ze skupiny a pak se
staralo o dobrou náladu všech přítomných.
Pořadatelé SAVCI děkují všem za účast
a těší se za rok opět na shledanou.

Hučáci zaslouženě vyhráli Memoriál
Radima Téra

Soukenické ulici - částečně podsklepený,
tradičně zděný, v r. 1995 ze 70%
modernizován, v r. 1998 nová krytina střechy.
V přízemí 3+1, v podkroví 2 komory a půdní
prostor. V ceně kolna na otop, zděná kolna
využívaná jako garáž a 360 m2 pozemku.
Informace o ceně na
tel. 491 424 508, mob. 603 165 971.

Celkem šest týmů dostalo spoustu cen při vyhlašování
výsledků 5. ročníku Memoriálu Radima Téra a zároveň 7.
ročníku nohejbalového turnaje trojic. Potěšitelná byla velká
účast přespolních týmů. Celý turnaj vyhráli Hučáci z
Jetřichova, kteří tak převzali krásný pohár od J. Berana
z Bezděkova. HUČÁCI si pak jako první mohli vybrat z
cen, které se podařilo zajistit díky O.S. VEBA, VEBA a.s.,
PEPÍNOVI
S HOŤASEM,
VINAŘI
ČÁLKOVI,
fy WIKOW, fy RUBENA, RYCHLÉMU OBČERSTVENÍ
PRIMA, SKRBLÍKOVU RÁJI, J. PUSCHMANNOVI ZE
ZDĚŘINY, KVÍČEROVSKÉ PEKÁRNĚ a fi. HAUK. Jako
druhý vybíral z cen tým VICHŘICE z Police nad Metují.
Na třetím místě skončilo DYNAMO z Velkého Dřevíče a na
čtvrtém místě pak tým VIŽŇOV.

Prodej domu v Polici nad Metují,
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Broumovské stavební sdružení s.r.o.
U Horní brány 29, 550 01 Broumov

příjme
do pracovního poměru
-

elektrikáře. Požadujeme: platný průkaz a
oprávnění k provádění revizí (stavební
zařízení, stroje, kabely)
zámečníka – provozního údržbáře.
Požadujeme: svářečské oprávnění,
řidičský průkaz, praxi v oboru
účetní. Požadujeme: praxi v oboru
(minimálně 3 roky), znalost kódování DPH
a problematiky nemovitostí

ERRATA
Zlomyslnost nikoli tiskařského, ale počítačového šotka
způsobila, že na nám na obálku únorového Polického
měsíčníku podstrčil maličko jinou fotografii. Namísto
fotografie Emila Katschnera staršího (1859-1932), která tam
měla být správně umístěna, se nám na obálce objevila
fotografie jeho syna, ing. Emila Katschnera (1887-1974).
Správnou fotografii tedy otiskujeme dodatečně. Doufáme, že
čtenáři porozumí a prominou. M. P.
M. Pichl

Nabízíme: stálé pracovní místo, dobré
platové ohodnocení, práci v
dynamickém kolektivu.
Bližší informace na tel: 491 523 545, 777 762 305

Chcete výhodně prodat nemovitost ?
Rychlé posouzení tržní ceny ZDARMA !
Volejte: 774/311404 nebo 491/420997
e-mail: info@realityeu.com

KAMENICKÉ PRÁCE
Jiří Smutný
Tel. 603173075
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Časově omezená nabídka
zvýhodněné HYPOTÉKY
Do 30. června 2008 je možné získat
hypotéku od Raiffeisen BANK
se zpracováním úvěru zdarma.
Ušetříte až 29 tis. Kč.
Kompletní servis:
hypotéky od Raiffeisen BANK nebo od Hypoteční banky
(čerpání bez doložení faktur)
životní pojištění (v případě úmrtí, nemoci atd.)
neživotní pojištění (pojištění staveb, domácnosti atd.)
stavební spoření od Raiffeisen stavební spořitelny
investování do fondů
penzijní připojištění
povinné ručení

nabízí na tel. č. 602 455 578 finanční poradce
Ing. Renata Pozděnová

Finanční půjčky pro každého
pro zaměstnance, důchodce i ženy na MD
bez nahlížení do registrů
splatnost až na 48 měsíců
vyřízení do 48 hodin
Volejte: 723 064 229

Prodám RD v Polici nad Metují
po vnitřní rekonstrukci
volejte: 608 608 704

Prodám chatku

v zahrádkářské kolonii směr Bělý
Kontakt: 491 541 197 nebo 723 650 404

Pronajmu byt v centru Police nad
Metují, 4 + 1, s balkonem 1. poschodí,
internet
Kontakt: 776 371 831

PRONÁJEM
Dlouhodobě pronajmu byt

3+1
na sídlišti v Polici nad Metují.
Kontaktní adresa : Ing.Vlček Jiří
Slunečná 435
Tel. 602 455 828
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin řidičského oprávnění

A1, A, B, C, T, E, D

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87
Datum:
25.března 2008
v 15.00 hod.

17. listopadu 284
Datum:
27. března 2008
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

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

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

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

www.servissokol.kvalitne.cz

ČESKÝ VÝROBCE
VYBAVENÍ PRO
ZDRAVOTNICKÁ
ZAŘÍZENÍ
PROMA REHA s.r.o.
Riegrova 342, Česká Skalice
tel: 491 11 22 33, fax: 491 54 11 85
info@promareha.cz, www.promareha.cz
Přijme do provozu v České Metuji pracovníky do výroby

• Svářeče CO2
• Zámečníky
• Elektromechaniky

POŽADUJEME:
Manuální zručnost, zodpovědnost, spolehlivost, pracovitost

NABÍZÍME:
Práci v perspektivní společnosti
Zajímavé platové ohodnocení
Pracovní doba 40 hodin
Benefiční program:
• Stravenky 90Kč/den
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Dovolená 22 dnů

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
608 103 810

Hronov

tel: 491483 245

tel: 491 581 463

Police

zahradnické
centrum

tel: 491 420 507

Hronov

Penny
Market

Broumov

(naproti Penny Marketu)

e-mail: zahradnictvi.zobal@tiscali.cz

tel: 491 521 253

Teplice
(vedle spořitelny)

Těšíme se na Vaši návštěvu !

Nabízíme velký výběr
semen, cibulí a hlíz, zeleninové a květinové sadby, balkonových květin,
pokojových květin, řezaných květin, léčivých rostlin,okrasných rostlin, keřů
na živé ploty, substrátů, hnojiv, postřiků, keramických květináčů, plastových
květináčů a truhlíků, umělých květin, dárkové keramiky a dárkového zboží,
proutěného zboží, svíček a dalších drobností
Na objednávku zajišťujeme
ovocné stromky a růže
Dále nabízíme tyto služby
Podle Vašeho přání osazujeme truhlíky, mísy, květníky.
Zhotovujeme smuteční a dárkovou vazbu.
Osazujeme a udržujeme hrobová místa.
Prořezáváme ovocné stromy.
Navrhujeme, zakládáme a udržujeme zahrady.
Sečeme trávníky.

v Polici nad Metují
v areálu bývalého Klímova zahradnictví

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

Navštivte nově otevřené

www.zahradnictvi-zobal.cz

tel: 775 608 106

(naproti hřbitovu)

Broumov

Vás zve k návštěvě firemních prodejen ve městech

(Tržnice pod zámkem ) (naproti spořitelně)

Náchod

ZAHRADNICTVÍ ZOBAL
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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 *
* prodej nových vozů Škoda, Peugeot a Toyota (autosalón Broumov) *
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Jak se…
…mění Police:

Štěpána Horáka

▲ Oprava silnice v Kostelní ulici (r.1998)

▲ Rekonstrukce Pellyho domů (r.2006)

▲ Výstavba bytovky v Nádražní ulici (r.2000)

▲ Nový kruhový objezd u kostela (r.2006)

▲ Stavba devítibytovky nad sídlištěm (r.2003)

▲ Stavba Penny marketu (r.2006)

Uzávěrka příštího čísla 3. dubna 2008 z Distribuce 10. dubna 2008
Vychází v nákladu 1 000 ks z Autor obálky: Martin Hrnčíř žák Grafického studia výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují

Je skutečně neskutečné, co všechno tento prostý, nevzdělaný
řemeslník, který viděl cíl své ctižádosti v tom, zachytit všechny polické
pamětihodnosti doby minulé a současné pro příští pokolení, po své
nelehké práci dokázal. Jeho rozsáhlá kronika se skládá jednak ze
všeobecného dějepisu Policka, zpracovaného chronologicky, jednak z
dějin jednotlivých právovárečných domů v Polici podle nynějších
popisných čísel s posloupností jejich majitelů, a to na základě
dochovaných městských knih a zřejmě také podle záznamů staršího
kronikáře podobného ražení jako Brandejs, Jana Legeho. V jeho
kronice někde nacházíme i zřetelnou reflexi díla Tomkova, to však její
hodnotu nijak nesnižuje. Naopak: záznamy, pořízené o událostech,
které sám zažil, patří v mnoha případech k jedinečným a
nenahraditelným. Zachytil mnoho příhod, které bychom dnes již znali
jen velmi povrchně nebo vůbec ne; připomeňme si např. podrobné
popisy polických plátenických trhů včetně známé vzpoury tkalců v
r. 1864, vznik soudního okresu v Polici i jeho pozdější rozdělení,
tehdejší vyhrocené národnostní poměry s německo-českými třenicemi
i třeba budování železnice z Chocně do Broumova. A celou historii
začátku prvních textilních podnikatelů – prvních kupců s plátny ještě z
doby před napoleonskými válkami, nebo pak mnohých vydavačů
z druhé poloviny 19.století, a nakonec i vznik prvních továren v Polici
– ať již to byla první továrnička Freiwaldova v městském mlýně, anebo
později podniky Viléma Pellyho, Josefa a Emila Katschnerových, nebo
Petra Gottlieba či bratrů Fendrychových a řezníků, bratrů Jana a
Františka Pejskarových.
Anebo počínající stavební ruch rostoucího města ke konci
19. století; a také události ve městě za války prusko-rakouské roku
1866 (včetně podrobného popisu jeho panického úprku před Prušáky,
kdy se dostal až do Brna), i události a shon kolem pověstných
„suchodolských zjevení“. A k tomu i zaznamenání tehdejšího způsobu
života, zvyků a obyčejů při svatbách, pohřbech, pobožnostech, znění
koled i dětských říkánek, i oblékání, bydlení a stravování tehdejších
obyvatel, o poměrech na zdejší škole, a navíc plejádu všelijakých
žertovných i smutných příhod polických sousedů. Dobrovolně a
nevědomky tak nahrazoval úlohu tehdy ještě neexistujícího městského
kronikáře. Všem jeho současníkům byla imponující vytrvalost, s jakou
své kronice věnoval celý svůj volný čas, a jak houževnatě šel za
každou zdánlivě nepatrnou zprávičkou, o níž se domníval, že by mohla
mít pro jeho dějinný soupis nějaký význam. A navíc se ještě ujal role
knihovníka v Obecní lidové knihovně, která byla založena roku 1892.
Velmi podrobně zaznamenal místní události během 1. světové války,
přitom jako 75letý stařec se svou manželkou již nebyli schopni vystát
každodenní fronty na potraviny a kdy oba velmi strádali kvůli své
snížené mobilitě. Pořídil ještě zapsat události prvních let vzniku
československé republiky, včetně pověstných událostí v Machově,
které se tam odehrály při vzniku tamní československé církve. Své
poslední zápisky datoval půl roku před svou smrtí.
Brandejsovo celé rozsáhlé kronikářské dílo zůstalo v rukopise.
Jeho osm dílů, zapsaných na velkých knihách, (původně zřejmě
určených k vedení účtů), bylo dlouho v opatrování Městského
národního výboru v Polici nad Metují; nyní jsou bezpečně uschovány v
depozitářích Státního okresního archivu v Náchodě. Devátou knihu
prodal Josef Brandejs rok před svou smrtí svému o trochu mladšímu
vrstevníkovi a svému sousedovi továrníku Vilému Pellymu staršímu
(1849-1939); byla po léta nezvěstná a objevila se až v únoru 1989, kdy
ji prostřednictvím paní Baladové z Prahy nabídnul městu zřejmě
některý z příbuzných po Vilému Pellymu. I ta je dnes uložena v SOkA v
Náchodě. Od této doby se ještě porůznu objevilo několik větších i
drobnějších fragmentů jeho zápisů.
Z Brandejsových kronik se, i když velmi málo, také občas
publikovalo. Snad první článek, vypsaný z jeho kroniky, uveřejnil jeho
synovec Stanislav Brandejs, syn jeho bratra Františka, kožešníka v

čp. 8. Bylo to o robotě na Policku v časopise „Rozkvět“ v r. 1908.
PhDr. Stanislav Brandejs vydal roku 1940 „Knihu o Polici nad Metují a
Policku“, kde také občas cituje ze strýcových pamětí. Výňatky z
Brandejsových kronik byly uveřejňovány v časopise hasičské župy
„Metuj“, objevily se i v almanachu k otevření Kolárova divadla
v r. 1940. Brandejsovými kronikami se podrobně zabýval polický učitel
a kronikář Karel Baudyš, který k nim také přičinil i velmi potřebné
stručné obsahy, a načerpal z nich materiál ke svým pracím „Historický
kalendář Policka“ (1994) a „Příběhy dávné a nedávné“ (1996).
Vlastivědný kroužek v Polici n. M. vydával ve svých sbornících
„Policko“ na pokračování i jinou, drobnější Brandejsovu práci:
„Stručné paměti a letopisy o zalidnění krajiny Policko-Broumovské a
týkající se dějů též hory Ostaše“, z jeho kroniky citoval i Josef Macek
ve své publikaci o událostech kolem zjevení v „Šolcově“ lese:
„Suchodolská kaplička“ (1992). Také Petr Zuda ve svém zajímavém
článku o prusko-rakouském střetu: „Broumovsko a Policko v prvních
dnech války 1866“, uveřejněném ve sborníku SOkA „Stopami dějin
Náchodska“ (1966) použil z jeho kroniky údaje o válečných událostech
v tomto kraji, která jsou dochována jen právě díky Brandejsovi . Také
velké množství údajů v kompilačním díle „Police nad Metují v datech“
autora této vzpomínky i drobné episody ze života obyvatel Police,
publikované před časem ve „Vlastivědném okénku“ periodika „Polický
měsíčník“ mají svůj původ v jeho úctyhodném díle.

Josefa Brandejse za jeho života vyhledávaly mnohé významné
osobnosti, zajímající se o údaje v jeho kronice. Několikrát jej navštívil
Václav Vladivoj Tomek. Podle Brandejsova vyprávění si Alois Jirásek
zaznamenával mnoho cenných dat o náboženských poměrech na
Policku v první polovině 19. století, které použil ve své kronice „U
nás“. I Jiráskův barvitý popis polických plátenických trhů v této
kronice má s největší pravděpodobností původ právě v Brandejsově
kronice. Také vynikající historik, profesor university Karlovy Antonín
Rezek si z jeho kroniky vypisoval mnohé údaje pro své historické
práce a jistě i mnozí další, mezi kterými nechyběl ani P. Sigismund
Bouška, OSB, který jej v jeho chaloupce občas navštívil.
V roce 1921 pobýval v Polici slavný ilustrátor díla Boženy
Němcové a Aloise Jiráska, Adolf Kašpar. Několikrát navštívil i Josefa
Brandejse a také si jej do svého skicáře, v němž se hromadily první
studie k ilustracím Jiráskovy kroniky „U nás“ nakreslil, rovněž i jeho
chalupu, obrostlou psím vínem (která navždy zmizela roku 2006).
Obrázek tajného českého bratra, sedícího na posteli pod maličkým
okénkem roubené venkovské světnice a čtoucího bibli, v záhlaví osmé
kapitoly Jiráskova „Temna“, které vyšlo roku 1923, je posledním
věrným portrétem sedmasedmdesátiletého starce, upoutaného vleklou
chorobou na lůžko – polického kronikáře Josefa Brandejse.
Kronikář Josef Brandejs zemřel před 86 lety, 9. března 1922 ve
věku nedožitých 78 let.
Miroslav Pichl
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