Cena 10 Kč

VÁCLAV VLADIVOJ TOMEK
V květnu letošního roku uplyne právě 190 let, kdy se narodil
JUDr. Václav Vladivoj, rytíř Tomek, svého času hned za Františkem
Palackým největší uznávanou autoritou mezi českými historiky.
Jeho „Děje univerzity pražské“, „Dějepis města Prahy“, „Základy
starého místopisu pražského“, edice pramenů a další nespočetná
díla slouží dodnes jako spolehlivý zdroj informací – výsledek jeho
mravenčí práce, soustředění na detail i schopnosti složit mozaiku
v dokonalý celek. Velmi stručně řečeno – obrovské dílo hodné
obdivu.
Již za svého života se dočkal významných poct jako málokterý
z jeho současníků: byl členem pěti zahraničních akademií věd
(Řím, Záhřeb, Vídeň, Petrohrad, Krakov), byl jmenován vládním
radou, doživotním členem panské sněmovny, nositelem čestného
odznaku pro vědy a umění, komturského kříže řádu císaře
Františka Josefa I. V roce 1898 jej povýšili do rytířského stavu,
Česká akademie věd jej v roce 1891 jmenovala mezi svými prvními
členy. Pracoval v nesčetných spolcích a společnostech, čtyřicet let
jako předseda Historického klubu, dlouhý čas jako kurátor Matice
české a člen muzejního výboru. Jeho busty zdobily Pantheon
Muzea království českého a zasedací síně rady města Prahy a
Královské české společnosti nauk již za jeho života. Byl poctěn
čestným občanstvím města Prahy (1858), rodného Hradce Králové
(1861) i četných obcí, které zastupoval jako říšský poslanec.
A také čestným občanstvím malého městečka Police nad Metují.
Václav Vladivoj Tomek se narodil 31. května roku 1818
v Hradci Králové v rodině obuvnického mistra. Vystudoval
královéhradecké gymnázium, pak dva roky filozofii v Praze. Roku
1835 se rozhodoval jak pokračovat dál, a protože již tehdy vytušil,
že jeho vlastním životním povoláním je dějepis, který se přednášel
i na právnické fakultě, rozhodl se pro studium práv. Kondice,
kterými si přilepšoval ke svému skrovnému studentskému životu
jej roku 1835 poprvé přivedly do Police, do rodiny Josefa Dáni,
ředitele polického benediktinského panství. Tam měl přes
prázdniny doučovat jeho 11letého syna Aloise, studenta
broumovského gymnázia. Prázdninové pobyty v Polici ve vlídném
prostředí Dáňovy rodiny pokračovaly i v dalších letech, nalezl zde
několik dobrých přátel, zejména kaplana P. Basilia Jedličku, učitele
Antonína Hausmanna, lékárníka Opitze a Antonína Pflegera, který
skládal básně. Rovněž okolní krajina zanechala v Tomkovi hluboký
dojem.
K trvalému poutu Tomka s Policí došlo 28. června 1847
v polickém kostele, když se zde oženil s dcerou Josefa Dáni

Číslo 5 z KVĚTEN 2008
Ludmilou – jeho milou Liduškou. Za mládence mu byl jeho
tehdejší přítel Karel Havlíček Borovský, oddavky vykonal jeho
životní přítel P. Basilius Jedlička, tehdy farář v Bezděkově. Do
Police Tomek jezdil se svou ženou pravidelně, o svátcích a letních
prázdninách; na Polici nezanevřel ani po smrti své ženy roku 1868,
která jej velmi bolestně zasáhla. To již nežil ani její otec Josef Dáňa
(zemř. 1866) a paní Dáňová se přestěhovala do Martínkovic, kde
hospodařila na faře u P. Basilia Jedličky. Na čas přenesl místo
svých prázdninových pobytů do Martínkovic, a když v dubnu roku
1874 jeho milý přítel P. Basilius zemřel, přestěhoval se zpět do
Police ke svému švagrovi Josefovi, listovnímu ve výslužbě, do
domu čp. 38 v Hořejší ulici. Zde pobýval, nakonec již sám, až do
své smrti roku 1905. Od roku 1923 je na domě umístěna pamětní
deska, připomínající jeho pobyt.

... pokračování na zadní straně
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Telegraficky….
Jaro je v plné kráse. Dovoluji si malé ohlédnutí za
prvními čtyřmi měsíci letošního roku.
Police a celé Policko se na začátku ledna prezentovaly
pod
hlavičkou
Branky
pod
patronací
Královéhradeckého kraje na Regiontouru v Brně.
V současné době zvažujeme, zda se v roce 2009 tohoto
tradičního veletrhu nezúčastní Branka samostatně.
Rozhodující budou samozřejmě finanční náklady.
DSO Policko si dalo za cíl aktualizovat Strategii
rozvoje mikroregionu Policko. V současné době
probíhá vyhodnocování dotazníků.
Spolupráce s partnerskými městy. S nejbližší polskou
Swidnicí spolupracuje naše mateřská škola a knihovna.
Probíhají výměnné návštěvy. Autobus dětí naší
mateřinky vypravujeme do Swidnice v úterý 17. června.
Ve svidnické knihovně bude v létě instalována putovní
výstava o patnáctileté historii Branky nazvaná
Kladským pomezím. Saltara se nám kromě
zdvořilostních pozdravů u příležitosti různých svátků
nehlásí. S odchodem starosty Claudia Uguccioni vztahy
ochladly. Na začátku května t.r. jsem požádala o
vyjádření
k další
spolupráci.
Spolupráce
s Warringtonem probíhá v rámci celého Náchodska.
Cllr. Celia Jordan, současná starostka, se musela
z důvodu pracovních povinností vzdát květnového
termínu své návštěvy Náchodska. Náhradní podzimní
termín včas oznámí. Reprezentace všech deseti měst
náchodského okresu je zvána do Warringtonu v září
letošního roku. Naší snahou je obnovení kontaktů mezi
školami.
Díky pochopení a finanční podpoře benediktinů byla
vymalována smuteční síň. Rádi bychom ve spolupráci s
aranžérkou Ivanou Krtičkovou zlepšili její výzdobu.
Pellyho domy za první čtyři měsíce žily mnohými
akcemi. Snažíme se o jejich maximální využití a jsme
rádi, když se akcí hojně účastníte. Velmi zdařilé byly
taneční, přednášky, plesy. První ples města ve
spolupráci s OGP se vydařil. V roce 2009 se bude konat
24. ledna.
Město podalo dva velké projekty – Rekonstrukci ZUŠ
/48 mil. Kč/ a Intenzifikaci ČOV /60 mil. Kč/.
Audit hospodaření města skončil bez výhrad.
Při kontrole vyúčtování opravy hřbitovní zdi provedené
v roce 2005 FÚ Náchod konstatoval porušení
rozpočtové kázně, které spočívá v tom, že město
provedlo z dotačních prostředků opravu hřbitovní zdi,
která není v jeho majetku, aniž by o tom vydalo
příslušné správní rozhodnutí. Hrozí vrácení dotace
v částce 160 tis. Kč + penále 0,1 % denně, což bude od
roku 2005 dalších cca 160 tis. Kč. Město je připraveno
požádat o prominutí a posečkání. Město nevydalo
citované rozhodnutí, protože od počátku nepočítalo
s finanční spoluúčastí církve na opravě. Ke hřbitovní
zdi se od počátku chovalo jako ke svému majetku. Celý
hřbitov má od roku 2007 ve výpůjčce a již v loňském
roce byla zahájena jednání s administrátorem
římskokatolické farnosti P. Lewickim o darování
pozemku hřbitova městu.

Vstoupili jsme do jednání s Královskou realitní a.s.,
která nabízí zprostředkování prodeje pozemků
podnikatelské zóny v Bělské ulici
Na začátek června t.r. chystáme setkání s podnikateli.
Do konce května tohoto roku proběhnou Hovory
s radnicí v Polici, Pěkově i Hlavňově
Veřejná jednání zastupitelstva města jsou včas
plakátována. V současné době se konají na sále Pellyho
domů. Kromě veřejných se konají i jednání pracovní.
Na přelomu roku byly spouštěny nové oficiální www
stránky města.
Pravidelně se snažím spolupracovat s velitelem
obvodního oddělení Policie ČR. Služby městských
strážníků jsou rozepisovány tak, aby dva uniformovaní
strážníci sloužili ve všední dny od rána do večera.
Služby o sobotách a nedělích jsou příležitostné.
Administrativní síla na zkrácený úvazek vykrývá
především úřední dny. Služby MP jsou otevřeny i
spolkům a organizacím při pořádání různých akcí, které
jejich dohled vyžadují. Požadavky vždy domlouvejte
s velitelem Petrem Zimou nebo se mnou.
Každý měsíc se uskutečňují setkání ředitelů
příspěvkových organizací.
Podzimní semestr Polické univerzity volného času
začne ve středu
10. září ve 14.30 hodin na sále Pellyho domů
přednáškou Zuzany Černé nazvané Mezinárodní dialog
/Islám, komunita českých muslimů, muslimské postoje../
24. září – Martin Husták – Aviatika
8. října – Věra Vlčková – Kuronští – majitelé
náchodského panství
29. října – Jaroslava Janečková – Hudba v proměnách
staletí
12. listopadu – Jindřich Štreit – Nejenom fotograf
26. listopadu – Radan Dolejš –Karel Hašler
20. května se uskuteční výlet ku Praze – Ctětice,
Jenštejn, Ostrá. Odjíždíme v 6 hodin od radnice. Všech
57 míst je plně obsazeno.
Na Kulturní a Sportovní cenu města jsme obdrželi tři
nominace: Jiří Mládek, Jaroslav Souček, Šárka
Jirásková
RM na jednání 5. května přijala Pravidla pro
uveřejňování příspěvků v Polickém měsíčníku. Jsou
otištěna v tomto čísle na str. 4 -5.
Přidělování peněz spolkům je letos poprvé prováděno
grantovým systémem. O pravidlech jste byli již v PM
informováni. Další info na www.meu-police.cz
U příležitosti významných dnů se snažíme organizovat
důstojná setkání, vzpomínky. Např. u příležitosti Dne
učitelů se v Pellyho domech sešli učitelé-senioři. Den
osvobození, Den veteránů, Den vzniku samostatného
československého státu je připomínán skromnými
pietními vzpomínkami s kladením květin ve spolupráci
s OGP a vojenským spolkem T – S 20 Pláň. Veřejnosti
je toto sdělováno hlášením v městském rozhlase nebo
plakátky.
Den Země již tradičně proběhl ve spolupráci s naší
základní školou s podporou firmy Marius Pedersen.
S očistou starého parku letos velmi pomohli poličtí
mykologové.
Po nelehkých
jednáních
byl
zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje pozdržen bezúplatný převod
domova důchodců do tří měsíců po kolaudaci jeho
plánované přístavby.
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V současné době probíhají jednání o možnosti prodeje
části bývalého areálu SOUz, který město obdrželo
bezúplatně a v současné době pro něj nemá vhodné
využití.
Odborem IMŽP je dokončen soupis hmotného a
nehmotného majetku města. Následně budou probíhat
diskuse o jeho zbytnosti a nezbytnosti.
Probíhá proces posílení kompetencí osadních výborů a
hledá se optimální spolupráce s radnicí.
Nemalá pozornost se věnuje letní údržbě města.
Posuzujeme možnosti TS,
případné zadání
vytipovaných lokalit jinému subjektu.
Další problematikou je provozování koupaliště. TS již
pro tuto sezonu hledají nájemce. Vzhledem k časové
nedostatečnosti se předpokládá, že k pronájmu letos
nedojde a bude se tudíž jednat o úkol pro příští rok
Od 1. dubna nastoupil na radnici místo Václava Tlapáka
nový investiční technik Ing. Pavel Scholz. Od 1. května
na DPS Javor vystřídala Jitku Pišiovou pečovatelka
Naďa Konečná. Od 1. června na odboru výstavby
vystřídá Janu Čekalovou Eva Pápaiová.
Ida Seidlmanová

Prodejna Konzumu na sídlišti
je v současné době v konkurzu a čeká na dražbu. Její
nájemce Konzum Ústí nad Orlicí uzavřel prodejnu potravin
ze svých osobních důvodů v pondělí 25. února 2008.
Oslovila jsem ředitele společnosti Ing. Švába se žádostí
o poskytnutí informací týkajících se dalšího provozování
této prodejny. Bylo mi sděleno, že pokud společnost
Konzum uspěje v dražbě, do které je připravena vstoupit
s přesně stanovenými interními pravidly, proběhne nejprve
nutná rekonstrukce objektu a následně potřebná další
opatření ke zprovoznění prodejny.
Město Police nad Metují není majitelem ani
provozovatelem prodejny a má tak omezené možnosti, jak
zajistit její co nejrychlejší znovuotevření. K jednání s panem
ředitelem přistupuji s vědomím její potřebnosti, především
pro obyvatele sídliště a ulic nad divadlem.
Ida Seidlmanová

STAVEBNÍ ZÁKON A REALIZACE
JEDNODUCHÝCH STAVEB
S nástupem nové stavební sezóny se začínají objevovat
staré bolístky související s přípravou stavebních realizací.
Ve snaze předejít zbytečným potížím ve spravovaném území
se zde na tomto místě pokusíme alespoň obecně informovat
stavebníky a veřejnost o tom, která stavební díla podléhají
přivolením podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění).
Tento článek si nečiní nárok na úplnost, měl by být jen
jakýmsi preventivním upozorněním pro stavebníky, kteří
v letošním roce uvažují o realizaci stavebního díla.
Prostřednictvím médií jsme byli v závěru roku 2006,
bohužel mylně, informováni o tom, že velké množství
staveb bude možné realizovat bez projednání se stavebním
úřadem, a že určité stavby bude možné realizovat pouze na
základě ohlášení. Je třeba dodat, že to byla jen polovina
pravdy. Skutečnost, jak je nastavena stavebním zákonem, je
poněkud jiná.

Umisťování staveb
Za předně, umisťovat jakékoliv stavby nebo zařízení,
měnit využití území a chránit důležité zájmy v území je dle

stavebního zákona možné jenom a jedině na základě
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, příp. na
základě veřejnoprávní smlouvy (dále jen „územní
opatření“).
Za stavbu je pak třeba považovat veškerá stavební díla,
která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez
zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité
stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a
dobu trvání. V konečném důsledku to znamená, že bez
některého z územních opatření vydaného stavebním úřadem
nelze realizovat, žádné stavební dílo.
Stavební zákon pouze připouští, aby zejména
jednoduché stavby podléhaly pouze tzv. zjednodušujícím
postupům stavebního zákona, přičemž v ustanovení §§ 96,
103 a 104 stavebního zákona jsou tyto jednoduché stavby
blíže specifikovány. Jejich výčet je však příliš rozsáhlý, než
aby bylo možné jej publikovat v tomto článku. Obecně je
zde možné uvést příkladmo některé typy staveb, pro jejichž
realizaci POSTAČÍ tzv. ÚZEMNÍ SOUHLAS (tj.
jednodušší forma územního rozhodnutí). Jsou to:
• kolny, garáže, přístřešky, pergoly, zahradní chatky,
jejichž půdorysná plocha nepřesáhne 25 m2 a výška
5m, pokud tyto nebudou podsklepené, nebudou
obsahovat pobytové místnosti, nebudou sloužit pro
ustájení zvířat a nebudou sloužit ke skladování
hořlavých kapalin a plynů;
• přípojky sítí technické infrastruktury (tj. pitné vody,
zemního plynu, elektrické energie, kanalizace,
elektronických komunikací), pokud nepřesáhnou délku
50 m;
• zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky
do 40 m2 a 5 m výšky, a bazény do celkové zastavěné
plochy 40 m2;
• informační a reklamní zařízení o ploše do 0,6 m2;
• přenosná zařízení, konstrukce a LEŠENÍ(!!!);
• a další stavby a zařízení uvedená v ustanovení § 96, §
103 a § 104 stavebního zákona.
Stavby, které nesplňují uvedené limity, nebo stavby, u
nichž nebyla žádost o vydání územního souhlasu úplná,
jakož i podání, které obsahovalo stanoviska dotčených
správních orgánů s upřesňujícími podmínkami, je stavební
úřad povinen projednat ve standardním územním řízení. Pro
úplnost je třeba poznamenat, že k žádosti o vydání
územního souhlasu je třeba doložit některé doklady, jejichž
rozsah je TAXATIVNĚ stanoven prováděcími předpisy
stavebního zákona. Jelikož každá jednotlivá stavba
ovlivňuje jiné veřejné zájmy hájené v území na základě
zákona, není možné na tomto místě vyjmenovat všechna
stanoviska, která je stavebník povinen před podáním žádosti
opatřit. S určitostí lze konstatovat, že mezi tato stanoviska
bude VŽDY náležet stanovisko Správy Chráněné krajinné
oblasti Broumovsko, vyjádření vodoprávního úřadu
s podpůrným stanoviskem správce povodí (celé naše správní
území se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje) a
stanovisko Městského úřadu Náchod, jako orgánu územního
plánování. Všechna tato stanoviska k danému stavebnímu
záměru nesmějí obsahovat žádné upřesňující podmínky!
Mezi další doklady pak patří doklad o vlastnickém právu
k pozemku, případně smlouva o tzv. jiném věcném právu
stavebníka umístit stavbu na pozemku, jehož není
vlastníkem, stanoviska vlastníků technické infrastruktury a
jednoduchý technický popis a náčrt záměru (v kvalitě
technického výkresu, tzn. s uvedení rozměrů a vzdáleností
od hranic pozemků), a písemný souhlas všech vlastníků
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sousedních mezujících pozemků na situačním výkrese
stavby.
Jak je z uvedeného zřejmé, ač se bude jednat o
realizačně jednoduché stavby, jejich příprava je časově
náročná, a lze konstatovat, že si vyžádá minimálně 30 dní.
Ve chvíli, kdy stavebník disponuje VŠEMI doklady, nastává
ten pravý okamžik pro podání žádosti stavebnímu úřadu,
který ji v horizontu 14 dní vyřídí.

OHLÁŠENÍ STAVEB
V druhé řadě pak existuje skupina staveb, jejichž
realizace je možná na základě ohlášení stavebnímu úřadu,
pokud pro tyto stavby bylo již vydáno územní rozhodnutí,
územní souhlas, nebo uzavřena veřejnoprávní smlouva o
jejich umístění. Skupina těchto staveb je uvedena
v ustanovení § 104 odst. 2 stavebního zákona. Příkladmo je
možné opět uvést některé ze staveb, reprezentujících tuto
skupinu:
• stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné
plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m
a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím;
• podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a
hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem;
• stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s
výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2
zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a
haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím,
nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let;
• stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s
jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do
hloubky 3 m;
• oplocení
mezi
pozemky
(např.
zahradami)
nepřesahující výšku 1,8 m;
• a další stavby a zařízení uvedená v ustanovení § 104
odst. 2 stavebního zákona.
K těmto stavbám je třeba uvést, že zjednodušený je
pouze (!) režim jejich projednání u stavebního úřadu, kdy
v minulosti potřebné stavební povolení vydávané ve
stavebním řízení, je nahrazeno pouhým ohlášením, na které
(pokud toto ohlášení disponuje všemi náležitostmi) stavební
úřad musí reagovat SOUHLASEM, a to do 40 dnů ode dne
podání. Mezi doklady, které stavebník musí připojit
k ohlášení, patří obdobně jako u územního souhlasu
stanovisko Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko,
vyjádření vodoprávního úřadu s podpůrným stanoviskem
správce povodí (celé naše správní území se nachází
v ochranném pásmu vodního zdroje) a stanovisko
Městského úřadu Náchod, jako orgánu územního plánování,
a případně další doklady (dle typu stavby a místa její
realizace). Všechna tato stanoviska k danému stavebnímu
záměru nesmějí rovněž obsahovat žádné upřesňující
podmínky! Mezi další doklady pak patří doklad o
vlastnickém právu k pozemku, případně smlouva o tzv.
jiném věcném právu stavebníka realizovat stavbu na
pozemku, jehož není vlastníkem, stanoviska vlastníků
technické infrastruktury a projektová dokumentace stavby
zpracovaná autorizovanou osobou, a písemný doklad o
informování všech vlastníků sousedních mezujících
pozemků o záměru realizovat stavbu. Lapidárně lze
konstatovat, že rozsah dokladů je identický s rozsahem
dokladů pro stavební řízení, jediný rozdíl je v režimu
vlastního projednání stavby stavebním úřadem.
Ostatní zde neuvedené stavební záměry, nesplňující limit
pro ohlášení, jakož stavby, u nichž nebylo ohlášení úplné, či

ohlášení, které obsahovalo stanoviska dotčených správních
orgánů s upřesňujícími podmínkami, je stavební úřad
povinen projednat ve standardním stavebním řízení.

VÝJIMKY
Existují samozřejmě výjimky z výše uvedených pravidel,
ale po bližším prozkoumání stavebního zákona lze
konstatovat, že bez projednání se stavebním úřadem lze
provádět pouze některá stavební díla, spočívající povětšinou
v údržbě staveb, avšak pouze tehdy, nedojde-li k zásahu do
nosných konstrukcí stavby, nedojde-li ke změně vzhledu
stavby, a není-li stavba památkově chráněna.

Oplocení jako nejsložitější stavba
Stavební zákon učinil ze stavby oplocení jednu
z nejobtížněji zvolitelných staveb. Vlastní oplocení nově
zřizované mezi dvěma sousedními pozemky (např.
zahradami) je možné realizovat pouze na základě uděleného
územního souhlasu (viz. výše), avšak nové oplocení
hraničící s veřejným prostranstvím (tj. tvořící hranici mezi
veřejným a soukromým prostranstvím), je možné realizovat
jedině na základě pravomocného územního rozhodnutí a
pravomocného stavebního povolení, s tím, že tato stavba
bude prováděna dodavatelsky (nelze svépomocí!) a v rámci
povolovacích řízení bude vyhotovena projektová
dokumentace stavby autorizovanou osobou. V současné
době je v Senátu před projednáním novela stavebního
zákona, která by tuto katastrofální nelogičnost stavebního
zákona napravila, či zmírnila, ale než nabude tato novela
účinnosti, musí se výstavba v území řídit platným zákonem,
a stavební úřad tak musí ctít popsaný postup. Udržovací
práce na stávajících oploceních je možné provádět bez
přivolení stavebního úřadu. Stavební úpravy oplocení je pak
možné realizovat na základě ohlášení stavebnímu úřadu.

POUČENÍ STAVEBNÍKŮ A
ZHOTOVITELŮ STAVEBNÍCH DĚL
Na tomto místě je účelné dodat, že stavebníci jsou při
realizaci jakéhokoliv stavebního díla (tj. i takové stavby,
která nevyžadovala územní opatření nebo povolení
stavebního úřadu) dle ustanovení § 152 stavebního zákona
dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost
se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na
zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat,
ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k
sousedství. U staveb prováděných svépomocí je stavebník
rovněž povinen uvést do souladu prostorovou polohu stavby
s ověřenou projektovou dokumentací, případně provést její
vytyčení před zahájením prací tak, aby prováděl stavbu
pouze na pozemku, k němuž disponuje vlastnickým,
případně jiným věcným právem založeným smlouvou. O
zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je
povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito
pracemi přímo dotčené (zejména všechny sousedy).
Z celého textu je zřejmé, že realizaci každého stavebního
záměru je vhodné s dostatečným časovým předstihem
projednat se stavebním úřadem. S blížícím se časem letních
dovolených, které někteří budou trávit prací na zvelebování,
údržbě, či stavebních úpravách svých nemovitostí, je tedy
zcela na místě navštívit stavební úřad, a svůj stavební záměr
řádně prodiskutovat. Oboustranně se tak podaří předejít
problémům při realizaci stavby, nepříjemnostem se sousedy,
a v neposlední řadě i možnému odstraňování stavby zřízené
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bez potřebného přivolení stavebního úřadu, včetně
finančního postihu za spáchaný přestupek.
Zhotovitelé stavebních děl by pak měly po objednateli
stavebních prací (tj. po stavebníkovi) požadovat předložení
dokladu o tom, že realizace dané stavby je povolena
některým z přivolení stavebního úřadu, případně si u
stavebního úřadu ověřit, že dané stavební dílo přivolení
stavebního úřadu nevyžaduje. Tímto postupem zhotovitel
stavby předejde tomu, aby spáchal správní delikt proti
stavebnímu zákonu, za který by byl následně postižen
pokutou, udělenou stavebním úřadem.
Pracovníci stavebního úřadu nejsou těmi, kdo po
stavebnících požadují samovolně nepřiměřené množství
dokladů. Pracovníci stavebních úřadů jsou pouze těmi, kdo
jednají podle stavebního zákona a v jeho smyslu, neboť jsou
k takovému postupu vázáni, přičemž jejich hlavním zájmem
je provést stavebníka územním či stavebním řízením tak,
aby na konci tohoto řízení disponoval stavebník zákonně
vydaným dokumentem. Zákonnost, jak známo, je pak
možné garantovat pouze absolutním dodržením zákona a
jeho prováděcích předpisů (pozn.: - jakékoliv obcházení
zákona by pak ze strany stavebního úřadu bylo trestným
činem zneužitím pravomoci veřejného činitele). Jednání
pracovníků stavebního úřadu je jednáním v zájmu
stavebníka, a nikoliv naopak, jak je často vnímáno.
Pokud je pak zájmem některých stavebníků mít
jednodušší stavební zákon, je třeba obrátit se na zvoleného
poslance nebo senátora, a apelovat u něj na zjednodušení
této právní normy (pozn. aut. – velká novela stavebního
zákona je připravována na podzim tohoto roku a měla by,
jako obvykle, přinést výrazná zjednodušení procesu
povolování staveb).
Závěrem článku bych chtěl veřejnost požádat o
směřování návštěv odboru výstavby zejména na úřední dny,
kterými jsou pondělí a středa (v době od 8 00 do 11 30 a od
12 30 do 17 00). Návštěvy v jiné dny jsou možné po
předchozí domluvě s konkrétním pracovníkem stavebního
úřadu. Mimo úřední dny máme řadu jednání mimo úřad a
nejsme díky tomuto pracovnímu vytížení schopni zajišťovat
konzultační činnost pro stavebníky, či zajišťovat detailní
prozkoumání žádostí při jejich podáních (pouhá podání
žádosti na podatelnu, tj. bez okamžitého přezkoumání jejich
úplnosti, jsou možná i mimo úřední dny). Věříme, že při
vzájemné respektování tohoto požadavku dojdeme k vyšší
efektivitě výkonu stavebního úřadu. Děkujeme Vám předem
za pochopení.
KONTAKT NA STAVEBNÍ ÚŘAD:
telefon: 491 509 992 (kancelář stavebního úřadu),
491 509 999 (telefonní ústředna úřadu); adresa pro obecná
elektronická podání – meu@meu-police.cz; adresa pro
podání se zaručeným elektronickým podpisem –
podatelna@meu-police.cz; adresa pro písemný styk –
Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby,
Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují.
Jiří Škop, odbor výstavby

Vážení a milí přispěvatelé do
Polického měsíčníku
Dovolte vyjádřit Vám poděkování za ochotu podělit se
s jeho čtenáři o své zkušenosti, radosti, ale i strasti. Snažíme
se uveřejňovat zprávy z různých oblastí lidského konání.
Články historické, současné i pozvání na to, co nás čeká. Od
organizací, spolků i jednotlivců. Apolitické. Nezařazujeme

příspěvky cíleně zraňující, diskutabilní, ty, které by z našeho
pohledu mohly poškodit či ublížit.
Dostáváme se do situace, kdy nejsme schopni vzhledem
k velkého rozsahu periodika zařadit všechny příspěvky.
Nastává doba, kdy je nutné zaměřit se na obsah článků,
které by měly především odrážet život ve městě. Články by
měly být stručnější, ale bohatší o informace – především
regionální.
Žádám Vás tímto o věnování pozornosti výše
uvedenému. Nebudeme moci i nadále zveřejňovat dlouhé
příspěvky, které jsou mnohdy opisem z jiných časopisů,
knih či internetových zpráv bez citací a uvedení autora.
Věřím, že jste moji prosbu pochopili. Že společnými
silami dáme prostor dalším přispěvatelům a čtenářům
budeme přinášet ještě více zajímavých a podnětných
informací.
S úctou Ida Seidlmanová

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ
PŘÍSPĚVKŮ V POLICKÉM MĚSÍČNÍKU
Tato pravidla vyjadřují názor města Police nad Metují
jako vydavatele Polického měsíčníku na jeho podobu a
upřesňují požadavky na obsah článků, které v něm mají být
zveřejňovány. Jsou tak vodítkem jak pro redakci měsíčníku,
tak i pro přispěvatele z řad organizací, spolků, škol i občanů.
Zároveň popisují v jakém rozsahu a v jaké podobě se
příspěvky do jednotlivých vydání Polického měsíčníku
přijímají.

Tématické zaměření a obsah měsíčníku
V měsíčníku jsou zveřejňovány zejména:
informace o činnosti městského úřadu
informace o organizacích města
informace z DSO Policko
informace spolků a sdružení
sdělení a informace z oblasti vzdělávání, školství,
zdravotnictví atd.
- články o kultuře a nabídka kulturního programu
ve městě
- články o sportu a nabídka sportovních aktivit
ve městě
- příspěvky občanů týkající se dění ve města, historie,
blahopřání k narozeninám, vzpomínky na zesnulé
nebo poděkování
-

Příspěvky jsou v měsíčníku zveřejňovány formou:
- pravidelných rubrik
- samostatných článků
Nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti
politických stran a hnutí, příspěvky, které by mohly ublížit
či sloužit k vyřizování osobních sporů.
Přednost zveřejnění mají články a informace, které se
vztahují přímo k Polici nad Metují a Policku. Zveřejnění
informací z okolních měst záleží na volném místě daného
čísla, na obsahu článku a jeho důležitosti a zajímavosti pro
občany Police nad Metují a jejich spádových obcí.

Pravidla pro příjem příspěvků
Příspěvky určené ke zveřejnění ve zpravodaji
shromažďuje sekretariát radnice a tajemník MěÚ.
Zveřejněny budou příspěvky, které byly předány do termínu
uzávěrky jednotlivých vydání zpravodaje. Uzávěrka
každého čísla je obvykle první čtvrtek v měsíci, vlastní číslo
Polického měsíčníku vychází vždy následující středu.
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Termín uzávěrky i distribuce je oznámen v tiráži
předchozího čísla a na www stránkách města.
Pokud rozsah příspěvků přesahuje možnosti daného
vydání, provede starostka po dohodě s tajemníkem úřadu
podle stanovených priorit výběr příspěvků.
Starostka a tajemník – redakce – si vyhrazuje právo
odložit nebo pozastavit otištění článku s ohledem na jeho
aktuálnost, obsah a kapacitu zpravodaje. Z důvodu kapacity
zpravodaje má také redakce právo článek zkrátit s tím, že o
tom bude přispěvatele informovat.
V případě nezveřejnění příspěvku bude redakce o svém
rozhodnutí autora informovat.
O uveřejnění či neuveřejnění kontroverzních příspěvků
rozhoduje rada města.
Redakce má právo na jazykovou a stylistickou úpravu
příspěvků.
Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány.
Nevyžádané materiály se nevracejí.
Příspěvky jsou přijímány v elektronickém formátu,
nejlépe v MS Wordu s českou diakritikou, s koncovkou doc,
popř. ve tvaru prostého textu s koncovkou txt. Články je
možné posílat e-mailem nebo dodat na CD případně
přenosném disku paměti USB flash. Ve výjimečných
případech, kdy přispěvatel nemá žádnou z těchto možností,
lze příspěvek (napsaný čitelně rukou nebo na psacích stroji)
přinést osobně nebo jej zaslat poštou.
Fotografie jsou přijímány buď v elektronickém podobě
v rozlišení 300 dpi nebo klasické podobě papírové
fotografie.
Fotografie v elektronické podobě se posílají vždy
zvlášť, a to ve formátu JPG, BPM nebo TIF. Do textu se
vkládá pouze poznámka informující o jejím umístění. Loga
a plakátky se kromě výše uvedených formátů přijímají
také v křivkách Corelu, nebo PDF.
Maximální rozsah příspěvku je 1 strana A4 (velikost
písma 10, písmo Times New Roman, zalomeno do bloku
s odsazením prvního řádku 0,5 cm, okraje nastaveny na 1,5
cm) nebude-li předem dohodnuto jinak.

Inzerce v Polickém měsíčníku
Inzeráty je možné podávat:
a) v elektronické formě na e-mailovou adresu
tajemníka - pohner@meu-police.cz. Požadavek na
inzerci musí obsahovat kontaktní (fakturační) údaje
inzerenta (název firmy - jméno, adresa, IČO),
velikost inzerátu a měsíc zveřejnění. Inzeráty se
přijímají ve formě obrázků s příponou jpg, tif nebo
pdf, popř. jako text s příponou doc. Doporučené
rozlišení minimálně 200 dpi.
b) osobně (v písemné formě nebo na vhodném nosiči
dat ve výše uvedených formátech) v podatelně
MěÚ nebo u tajemníka MěÚ.
c) výjimečně v písemné formě doručené poštou na
adresu MěÚ Police nad Metují.
V případě inzerátů podaných jako text (písemně nebo
elektronicky) je způsob grafické úpravy na vydavateli.
Inzerce v Polickém měsíčníku je zpoplatněna dle sazeb
schválených radou města.
velikost 1/2A4 - A4
.……….…… 800,- Kč
velikost ¼ A4 - 1/2A4 ……….......… 400,- Kč
velikost 1/8A4 – ¼ A4 ……….......… 200,- Kč
velikost do 1/8A4
……………... 100,- Kč
(strana A4 je myšlena bez 1,5 cm okrajů)
Množstevní slevy se neposkytují.

Platbu je možné provést:
a)
na základě faktury zaslané inzerentovi společně
s jedním výtiskem příslušného čísla
b)
osobně v podatelně MěÚ.
Pokud inzerované skutečnosti z oblasti zdravotnictví,
kultury, rozvoje služeb a podobně budou mít zásadní
význam pro informovanost široké veřejnosti bude inzerát
otisknut zdarma. Rozhodnutí o osvobození od poplatku je
v kompetenci redakce.
Kontakty:
Sekretariát – Dagmar Hauschková
tel. 491 509 999
meu@meu-police.cz,
Tajemník – Ing. Pavel Pohner
tel. 491 541 113
pohner@meu-police.cz,
Starostka – Ida Seidlmanová
seidlmanova@meu-police.cz tel. 491 541 114

Odpadové informace
Změna intervalu svozu zbytkového
komunálního odpadu z popelnic
v integrovaných obcích
Oznamujeme občanům Radešova, Hlavňova, Pěkova a
Honů, že od 19. kalendářního týdne se přechází
z týdenního na 14-ti denní svoz zbytkového komunálního
odpadu z popelnic. V tomto týdnu bude naposled proveden
svoz v týdenním intervalu, další svoz pak proběhne ve 21. a
každém dalším lichém týdnu. Změna na týdenní svoz pak
opět nastane v září, a to po 39. kalendářním týdnu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Sběr a svoz nebezpečných a
objemných složek komunálního
odpadu z domácností
Připomínáme občanům Radešova, Hlavňova, Pěkova,
Honů a pod Petrovicemi, že ve 20. kalendářním týdnu, a to
ve středu 14. května 2008, proběhne pravidelný
„pouliční“ sběr a svoz nebezpečných a objemných složek
komunálního odpadu z domácností. Sběr proběhne
zastávkovým způsobem, podle známého harmonogramu:
zastávka č. ulice, nároží, místní část
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Radešov
Hlavňov, u parkoviště pod vlekem
Hlavňov, u hasičské zbrojnice
Hlavňov, parkoviště na otočce
Pěkov, bus zast. u skladu fy. Čáp a syn
Pěkov, u knihovny
u odbočky na "malé" Hony
Hony, náves
Pěkov, u č.p. 55
pod Petrovicemi u č.p. 270

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

Odpady musí být vždy osobně předány, ve stanovený čas
a na stanovených zastávkách, obsluze svozového vozidla
společnosti Marius Pedersen a.s., která ho uloží do vozidla a
poté odveze ke zneškodnění. Není přípustné, aby byly
odpady na sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně
odkládány. Odebírány budou následující odpady z
domácností: oleje a tuky, barvy a ředidla, pryskyřice a
lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, léky, pesticidy (zahradní chemie), obaly od
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výše uvedených odpadů, baterie (suché
články),
akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
televizory, ledničky a další elektroodpad, starý nábytek,
podlahové krytiny, pneumatiky z osobních automobilů,
odpadní oděvy, rozměrné nepotřebné předměty a podobný
objemný odpad. Odebrán nebude stavební odpad a odpad
ze zeleně. Svozový harmonogram je uveden v brožurce
„Průvodce pro nakládání s komunálním odpadem“.
Pokud někdo tuto brožurku nemá, může si ji vyžádat na
městském úřadě.
Ing. Jan Troutnar
Ida Seidlmanová

Úklid města v rámci Dne Země poděkování základní škole
V pondělí 21. dubna 2008, v rámci Dne Země, opět
vyrazili žáci 6.- 9. tříd naší základní školy se svými učiteli
do okolí našeho města a uklízeli odpadky a drobné černé
skládky, které po sobě bezohledně zanechali někteří naši
spoluobčané nebo jiní, městem projíždějící lidé. Žákům byly
přiděleny plastové pytle a rukavice, které městu věnovala
společnost Marius Pedersen, a.s. Naplněné pytle pak odvezli
pracovníci Technických služeb Police nad Metují. Město
Police nad Metují by chtělo také touto cestou velice
poděkovat všem žákům, učitelům a vedení naší základní
školy za provedení tohoto úklidu. Výrazně tak přisívají ke
zlepšení vzhledu a čistoty našeho města a jeho okolí a dávají
tak dobrý příklad všem, kteří nevědí, že slovo odpad
nenabádá k tomu, aby nepotřebná věc odpadla od ruky
kdekoliv, ale že odpad patří do koše, do kontejneru nebo do
popelnice.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Třídíme odpady
V tomto čísle PM bych rád navázal na předchozí články
o třídění odpadů v našich domácnostech, a to informacemi
o odpadech z významné složky komunálních odpadů, které
nazýváme využitelné odpady, a to o plastech a nápojových
kartonech.

Plasty
Plasty jsou dnes jedny z nejrozšířenějších materiálů a
plastové výrobky a obaly nás provázejí téměř na každém
kroku. Proto jich je také velké množství i v našich
odpadech. Stále zatím dosti často končí v popelnicích na
zbytkový odpad a bohužel jsou stále ještě i tací, kteří se
dopouštějí „zločinu“ na našem životním prostředí a zdraví a
bezostyšně je pálí. Správná a nutná cesta ale je plasty
z ostatních odpadů třídit a odkládat do kontejnerů na plasty.
Vytříděním a znovu využitím plastů šetříme ropu, z jejichž
produktů se plasty vyrábějí a snižujeme množství odpadů
odložených na skládku. Protože se ale plasty vyskytují
v mnoha různých provedeních a sbírají se dohromady
(směsné plasty), není jejich recyklace tak jednoduchá a
nelze je recyklovat donekonečna. I přesto se však vytříděné
směsné plasty dají dobře využít. Přetříděním lze oddělit PET
lahve, ze kterých lze vyrobit nové lahve nebo umělá vlákna
na výrobu oděvů, koberců apod. Z některých druhů
přetříděných plastů lze vyrobit fólie a pytle a ze směsných
plastů lze připravit granulát na výrobu zahradnického
nářadí, různých tyčí a trubek, plotů, regálů, palet, přepravek,
dlažeb, izolačních dílců, zahradního nábytku, travních
koberců apod.

Nápojové kartony
Na našem potravinovém trhu také velmi rozšířilo a
zdomácnělo velké množství nápojů a potravin ve
vícevrstvých obalech (tzv. nápojových kartonech), typu
TetraPac, TetraBrik apod, které jsou složeny z papíru,
polyethylenu a případně hliníku. Ani tyto obaly by neměly
končit v popelnicích nebo v kamnech. Narozdíl od plastů se
dají znovu využít poněkud obtížněji, přesto se ale vyplatí je
třídit, protože se využívají v papírnách pro získávání vysoce
kvalitního papírenského vlákna. Tyto obaly se dají velmi
dobře vytřídit ze směsných plastů, proto se u nás sbírají
dohromady do kontejnerů společně s plasty.
Místa určená k odkládání vytříděných plastů a
nápojových kartonů:
5 kontejnery označené žlutou nálepkou s nápisem
„plasty“ a oranžovou nálepkou s nápisem „nápojové
kartony“, rozmístěné po městě.
Do kontejnerů na plasty a nápojové kartony lze
odkládat:
plastové sáčky, nákupní tašky a pytle
plastové obaly a fólie
vypláchnuté plastové kelímky, vaničky a láhve od
potravin
sešlápnuté PET lahve od nápojů
plastové nádoby a přepravky
plastové hračky, nářadí a jiné předměty
polystyren (větší části vhodně nalámané)
vypláchnuté a splácnuté vícevrstvé obaly od nápojů a
potravin (nápojové kartony), např. od
mléka, džusů, vína, kefírů apod.
Do kontejnerů na plasty a nápojové kartony nelze
odkládat:
textilie z umělých vláken
linolea a výrobky z PVC
kabely, gumu, molitan
nádoby od léčiv
plastové obaly a nádoby znečištěné chemikáliemi,
minerálními oleji apod.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Soutěž ve virtuálním třídění
odpadu na webu
Myslíte si, že umíte správně roztřídit odpad? Víte, do
jakého kontejneru patří části z věcí, které už nepotřebujete?
Co je dobré udělat a na co si dát pozor, abyste to nepopletli?
Chcete si vyzkoušet třídění nanečisto a zábavnou formou?
O tom, že třídění odpadu může být i příjemná zábava, se
mohou děti i dospělí přesvědčit na webových stránkách
www.cistykraj.cz, kde až do 22. června probíhá soutěž
Virtuální třídění.
„Naší soutěžní hrou, která je v regionu první svého
druhu, chceme přilákat ke třídění ty, kteří si rádi hrají a
nebojí se zkoušet něco nového. Virtuální třídění je
jednoduchá hra, v níž každý z odpadů vyobrazených na
monitoru, patří do správného barevně odlišeného kontejneru
nebo sběrného dvora. Vše je pak prostřednictvím klikání
myši potřeba vytřídit v daném časovém limitu,“ vysvětluje
projektová manažerka Ing. Lenka Bacovská.
Výhrou pro 25 nejlepších jsou zajímavé věcné ceny jako
digitální fotoaparát, MP3 přehrávač, nabíječka na baterky
apod. Své znalosti si přitom můžete i z jedné mailové adresy
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ověřit opakovaně.
Soutěžní hra je tak určena i všem těm, kteří si nejsou
jisti, zda třídí odpady správně.
„Vyznat se ve všech druzích materiálů, z nichž jsou věci
kolem nás vyrobeny, není vždy úplně snadné. Hra má tak
jednu výhodu, že když něco popleteme, můžeme začít znovu.
Když ale něco popleteme před kontejnery, je už většinou
pozdě,“ dodává Lenka Bacovská.
Projekt podporuje EKO-KOM, a.s. Královéhradecký kraj
a Centrum evropského projektování.
Ing. Lenka Bacovská projektový manažer
Centrum evropského projektování Hradec Králové

PROČ
se opětovně ničí to, co by mělo sloužit?

Ida Seidlmanová

Z komisí a výborů
Z činnosti stavební komise,
březen a duben 2008
Žádost o schválení záměru a prodeje pozemku
– MARATONSTAV a.s. Úpice
Jednání březnové stavební komise se zúčastnil zástupce
společnosti MARATONSTAV a.s. Úpice, pan Karel Šklíba,
který předložil stavební komisi návrh na umístění druhého
16ti bytového domu s příjezdem a přístupem k domu z ulice
K Sídlišti. V návrhu nejsou obě příjezdové komunikace
k jednotlivým bytovým domům mezi sebou propojeny.
Zároveň zástupce společnosti MARATONSTAV sdělil, že
v 1. bytovém domě je již obsazeno 13 bytů. 2. bytový dům
uvažují stavět nejdříve v příštím roce, rozhodnutí o výstavbě
by mělo město dořešit cca do srpna 2008, aby případně
upravili a posílili technickou infrastrukturu k 1. bytovému
domu, v návaznosti na další výstavbu. Následně zástupce
investora obdržel výkres z projektové dokumentace
„Odvodnění poldrů“, které bude nutné vybudovat před
dokončením komunikace, chodníků a terénních úprav
bytového domu.
Stavební komise po posouzení předložené situace pro
umístění dalšího bytového domu požádala předložit situační
náčrt umístění bytového domu včetně parkovacích ploch a
napojení na místní komunikace (s variantou pro 3 bytové
domy, s variantou průjezdné místní komunikace a odstavné
plochy pro bytové domy umístěné mezi domy apod.)

Stavební komise před vlastním doporučením prodeje
pozemku požádala, aby umístění dalšího, popř. dalších
domů, bylo šetrné k území a neznehodnotilo ho pro budoucí
zástavbu na ještě volných plochách. Dále je zřejmé, že nový
záměr vytvoří v území nové nároky na technickou a
dopravní infrastrukturu, z čehož pro stavebníka vyplývá
nová povinnost, kterou je sepsání tzv. plánovací smlouvy.

Zástavba RD „ Pod Klůčkem“ k.ú. Velká Ledhuje
Na dubnovou stavební komisi byla přizvána ing.
Podstatová – zpracovatelka projektu parcelace pozemku a
sítí technického vybavení pro jednotlivé rodinné domy
v lokalitě nad školkou. Byly předloženy dva návrhy: jeden
s umístěním vedení vysokého napětí do země a druhý ve
variantě stávajícího vedení na sloupech s ochranným
pásmem 2 × 11,5 m tj. celkem 23 m. U varianty s uložením
kabele VN do země je v daném území o dvě parcely pro
stavbu RD více. Odhadované náklady na uložení do země
jsou zhruba 600 tisíc Kč. Stavební komise doporučila
zastavět celé území rodinnými domy, uložit stávající vysoké
napětí z trafostanice u kotelny do země a náklady na
vybudování řešit nárůstem příjmu za prodej dvou stavebních
parcel. Dále schválila vybudování chodníku šíře 1,5 m po
obou stranách komunikace široké 6 m. V projektu
doporučila neřešit tzv. uliční čáru a ponechat určitou volnost
při návrhu na umístění a architektonický styl budoucích RD.
Parkování řešit na vlastním pozemku u rodinných domů ve
stavebním řízení dle příslušných vyhlášek. Dále SK
doporučila odvodňovací příkop nad stávající zástavbou
zrušit a posunout nad navrhovanou budoucí zástavbu.

Nabídka k odkupu pozemku pana Jiřího Johna
v k.ú. Velká Ledhuje
Stavební komise souhlasila s odkupem části pozemku asi
600 m2 v k.ú. Velká Ledhuje p.č. 769/103 za cenu 70,Kč/m2 s tím, že náklady spojené s geodetickým zaměřením
a se zpracováním znaleckého posudku budou hrazeny z 50%
městem a z 50 % prodávajícím a daň z prodeje uhradí
prodávající. Pozemek bude sloužit pro uložení sítí technické
infrastruktury ke stavebním pozemkům a k rozšíření
vozovky ke Smetanově ulici a též ulice Na Sibiři směrem
k Bukovici. Stavební komise doporučila zachovat
v nejužším místě vzdálenost protilehlých pozemků v ulici
min. 9 m (komunikace 6 m a 2 × 1,5 m chodníky).

Přeložka silnice II/303
Stavební komise doporučila doprostřed spodního
kruhového objezdu umístit více pískovcových kamenů (min.
dva), popřípadě umístit nepravidelně po celém prostoru více
kamenů a ze dvou stran je nasvítit. Vjezd na parkoviště před
klášterem a oblouk od kruhového objezdu do náměstí
doporučila řešit umístěním několika betonových květináčů a
osadit je nenáročnými stálezelenými rostlinami, túje, skalník
apod. Na konec parkoviště před „Škvárovnou“ do zeleného
pásu osázet keře, opticky ukončit parkoviště. Stavební
komise opětovně upozornila na zajištění bezpečnosti
přechodu pro chodce na trase obchvatu (přeložky) vedoucí
z ulice Soukenická do ulice U Opatrovny - špatný výhled
chodců, nevhodné umístění značky „přechod pro chodce“
(řidič nemá čas včas zareagovat) a zajištění přechodu proti
rychlému vstupu do vozovky (děti na kolech apod.) Řešit
umístěním např.: blikající značky pro přechod, vodorovné
světelné značení přechodu – viz Trutnov, tabulí měřící
rychlost vozidla. Stavební komise dále doporučila
vodorovně označit přechod pro chodce u divadla, v ulici Na
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Prádle a u instalatérství pana Kašpara, popřípadě zajistit
vyjádření státní policie.

Komunikace ve městě, cyklostezka „Kozinek –
Petrovičky“
Stavební komise souhlasila s plánem oprav místních
komunikací předloženým technickými službami pro rok
2008 a doporučila radě města doplnit tento plán o
komunikaci na „ Malém rynku“, která se vlivem zvýšeného
provozu po uzavření ulice Soukenická dostává do
havarijního stavu. Členové stavební komise byli seznámeni
se záměrem svazku obcí Policka vybudovat cyklostezku
„Kozinek-Mýto-Petrovičky“. Investiční technik města ve
spolupráci se starostou obce Velké Petrovice panem
Frimlem zajišťuje nabídky na vypracování projektové
dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení.

Žádost firmy
komunikace

AGRIN

o

opravu

polní

Město Police nad Metují je majitelem polní komunikace
na parcele 1014 v k.ú. Radešov. Cesta je dlouhodobě
neudržovaná. Při výjezdu z ní za mokra dochází k silnému
zablácení asfaltových ploch v obci. Stavební komise
souhlasila s návrhem firmy AGRIN, spol s r.o., aby město
zajistilo a zaplatilo návoz štěrku z lomu Rožmitál a vibrační
zhutnění pláně. Firma AGRIN, spol s r.o. zajistí sejmutí
povrchové vrstvy hlíny, drnu v šíři 3 m do hloubky 10-15
cm, rozprostření štěrku a úpravu okolí cesty včetně úpravy
odtoku vody a zajistí návoz vrchní uzavírací vrstvy
(prosívka na depónii – zbytek po opravě z předchozí akce).

Žádost o umístění reklamního poutače před
dům č.p. 200 pana ing. Kříže
Pan Ing. Jaromír Kříž
předložil záměr udělat
stylový
poutač
jako
upoutávku pro ojedinělé
muzeum v Polici nad
Metují, kde vznikl a kde
se vyrábí
MERKUR.
MERKURMANA
navrhuje umístit do prostor
při vjezdu od Hronova
vpravo před kruhový
objezd, kde by upoutal
pozornost
návštěvníků
přijíždějících do Police.
Merkurman je proveden
v barvách
ve
stylu
Merkuru a je upevněn na
betonovém
podstavci
velikosti
přibližně
1000 × 1000 mm, výška
je
2300
mm.
Na
Merkurmana by se umístil ukazatel k muzeu.
Stavební komise se neztotožnila s vizuálním pojetím
postavy MERKURMANA, přičemž hlavním problémem se
jeví malá estetická hodnota skulptury. Stavební komise
doporučila provést bližší seznámení se záměrem, a to
formou prohlídky Merkurmana, alt. jejím dočasným
umístěním na pozemku u obchvatu (např. na ½ dne dle
dohody) pro vhodnější posouzení vhodnosti realizace
záměru Ing. Jaromíra Kříže.
Ing. Scholz Pavel, předseda stavební komise

25.5. - Mezinárodní den
pohřešovaných dětí
Poprvé se slavil v USA v roce 1986. Impulsem k jeho
stanovení bylo zmizení šestiletého chlapce. V Evropě jej
propaguje Evropská federace pohřešovaných a komerčně
zneužívaných dětí od roku 2002. Česká republika si tento
den připomíná díky Lince bezpečí od roku 2004. Symbolem
tohoto dne je modrá pomněnka, která květomluvou říká:
„Nezapomeň na mě“.
Den vyjadřuje také mezinárodní poselství naděje a
solidarity rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné
zprávy a nevědí, co se s nimi stalo. Upozorňuje zároveň na
nutnost preventivní strategie a těsné spolupráce státních
institucí, soudů a policie na národní i mezinárodní úrovni,
včetně spolupráce s neziskovými organizacemi.
Podle aktuálních údajů je v České republice každým
rokem hlášeno zmizení tisíců lidí, mezi nimiž převažují děti.
V roce 2007 bylo vyhlášeno v tuzemsku pátrání po 8696
dětech a mladistvých osobách, z čehož bylo 2263 osob
pohřešovaných z domova a 6433 z výchovných ústavů a
dětských domovů. K 15.4.2008 bylo pohřešováno 2816 dětí
a mládeže do 18 let, z toho 751 z domova a 2065
z výchovných ústavů a dětských domovů
V České republice se u příležitosti tohoto dne konají
v některých městech sbírkové akce a jejich výtěžek je
věnován na provoz Linky vzkaz domů, která je projektem
sdružení Linka bezpečí. Linka vzkaz domů je dostupná
bezplatně z pevné linky na telefonním čísle 800 111 113,
z mobilního telefonu za běžné tarify operátora na čísle
724 727 777. K dispozici je volajícím každý den od 8 do 22
hodin. Tato linka má celostátní působnost a je využívána
dětmi a dospívajícími, ale i dospělými z řad rodičů a
prarodičů. Prvotním úkolem této linky je předávání vzkazů
rodičům či jiným blízkým osobám dítěte na útěku, které se
sice nechce vrátit zpět, ale přesto by rádo nechalo svým
blízkým zprávu, že je naživu a zdrávo. Dětem, které by se
domů vrátit chtěly, ale nemají odvahu rodičům zavolat
z obavy jejich reakce. Dále linka pomáhá zprostředkovat
umístění v azylovém domě, v krizové centru či jiném
obdobném zařízení.
Více informací získáte na www.linkabezpeci.cz,
www.vzkazdomu.cz, www.nasedite.cz.
Za sociálně-zdravotní komisi Hana Plná

Sbírka Občanského sdružení
VESELÝ VOZÍČEK Hradec Králové
Jak jste byli informováni v Polickém měsíčníku č. 3,
byla na území města Police nad Metují pořádána veřejná
sbírka s cílem zabezpečit zejména bezbariérové bydlení a
další potřeby pro Lukáška, který nešťastnou náhodou
v červnu 2005 přišel o obě dolní končetiny.
Dne 27. února t. r. bylo zapečetěno 17 ks pokladniček a
umístěno v 17 prodejnách v Polici /25. 3. doplněno o
další pokladničku, která byla umístěna v obchodě na
náměstí - p. Purkert/.
Dne 22. dubna byly pokladničky zástupci občanského
sdružení staženy z prodejen /mimo prodejnu Galanterie
paní Vítkové v Tomkově ulici z důvodu dovolené paní
vedoucí/ na městském úřadě rozpečetěny a sbírka spočítána.
Obsah pokladniček byl celkem 15 554,- Kč /sbírka
obsahovala např. jednu tisícovou bankovku i 488
padesátihaléřových mincí /.
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Poslední pokladnička bude umístěna v prodejně
Galanterie do 19. 5. 2008,
Jménem občanského sdružení i jménem města Police
nad Metují moc děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli
do sbírky.
Peníze budou použity na zkvalitnění a usnadnění
života Lukáška.
Jindra Kosinková

Obsah usnesení rady města
č.7, 8, 9/2008 ze dne 7., 21.4. a 5.5. 2008
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 2 - 1+1 v ulici
17. listopadu, v domě č.p. 360, paní Renatě Adamové.
Nájemní smlouva bude uzavřena 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 záměr prodeje a doporučuje ZM ke schválení
prodej pozemků p.č. 918/38 o výměře 1645 m2 a p.č. 918/50
o výměře 2802 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje jako vítěze výběrového řízení malého
rozsahu na realizaci akce „Oprava chodníku u kruhového
objezdu v Police nad Metují“ firmu STRABAG a.s. za
nabídkovou cenu 76.838,- Kč.
RM pověřuje Ing. Jiřího Vlčka, aby přijímal prohlášení o
uzavření manželství, zároveň schvaluje, aby při této
příležitosti užíval závěsný odznak se státním znakem.
RM schvaluje posunutí termínu k odevzdání seznamu všech
pozemků a budov ve vlastnictví města s uvedením
doporučení jednotlivých orgánů města (odb. komise, osadní
výbory apod.) k prodeji na datum 5.5.2008.
RM ukládá tajemníkovi zpracovat rozbor dopadu zvýšení
daně z nemovitostí vyhláškou města schválenou v souladu s
novelou zákona o dani z nemovitostí.
RM projednala požadavek pana Jana Jenky na zveřejnění
článku o pohlavním zneužívání nezletilé v Polickém
měsíčníku a trvá na svém stanovisku nezveřejňovat
v městském periodiku články tohoto druhu.
RM souhlasí s bezplatným užíváním městského znaku pro
potřeby místní organizace mykologů.
RM doporučuje ZM ke schválení zachovat výši odměn
neuvolněných členů ZM, předsedů komisí a výborů na
úrovni schválené usnesením ZM č. 10/06/2006.
RM schvaluje poskytnutí odměny řediteli ZŠ a MŠ Police
nad Metují Mgr. Karlu Nývltovi.
RM schvaluje ceník služeb poskytovaných pečovatelskou
službou platný od 1.5.2008.
RM schvaluje přidělení městského bytu č.4 - 2+1 v domě
č.p. 309 v ulici 17. listopadu v Polici nad Metují paní Evě
Štěpánové 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 záměr prodeje a doporučuje ZM ke schválení
prodej pozemku p.č. 1025/3 o výměře 130 m2 a část
pozemku p.č. 999/5 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Police nad
Metují.
RM schvaluje firmu Elpol Police s.r.o za vítěze výběrového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Police
nad Metují, K Radešovu, obnova vedení VO", za
nabídkovou cenu 240.674,- Kč s DPH.
RM doporučuje ZM ke schválení odkup části pozemku p.č.
769/103 o ploše cca 300 m2 v k.ú. Velká Ledhuje od
vlastníka Jiřího Johna. Kupní cena je stanovena dohodou ve

výši 70,- Kč/m2.
RM schvaluje, aby se město podílelo na spolufinancování
inženýrské činnosti (zajištění stavebního povolení) na akci:
"Rekonstrukce ul. Na Babí v Polici nad Metují sil.
III/30320" do výše 25.000,- Kč včetně DPH. Termín
dokončení - konec srpna 2008. Částka bude hrazena
z rozpočtové rezervy odboru IMŽP.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej domu č.p. 79 na
pozemku st.č. 160 v k.ú. Pěkov manželům Janovi a Jiřině
Šilpertovým za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši
840.000,- Kč. Kupní cenu uhradí kupující do tří měsíců od
podpisu kupní smlouvy. RM doporučuje utrženou částku
použít na investiční akce v Pěkově.
RM žádá Ing. Pavla Scholze, aby prověřil, zda stavební
deník akce demolice objektu na trase přeložky II/303, kterou
prováděl na základě smlouvy pan Ladislav Vaněk, obsahuje
V. Tlapákem uváděné vícepráce.
RM schvaluje přidělení bytu 2+1 ve staré části
pečovatelského domu manželům Zítkovým od 15. 5. 2008.
RM schvaluje přidělení správcovského bytu v hasičské
zbrojnici čp.81 v Radimovské ulici veliteli JPO II panu
Jiřímu Hubkovi.
RM schvaluje změnu usnesení č.08/08/2008 a doporučuje
ZM ke schválení odkup části pozemku p.č. 769/103 o ploše
564 m2 a části pozemku p.č. 769/108 o ploše 13 m2 v k.ú.
Velká Ledhuje od vlastníka Jiřího Johna. Kupní cena je
stanovena dohodou ve výši 70,- Kč/m2.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti sociálního odboru
přednesenou vedoucí odboru Ilonou Kejdanovou.
RM ukládá připravit novou OZV, o koeficientu pro daň
z nemovitostí, která zruší stávající vyhlášku č. 8/93 a stanoví
následující koeficienty:
a) koeficient .......... 1
pro k.ú. Radešov, Hony, Pěkov, Hlavňov
b) koeficient .......... 1,6
pro k.ú. Police nad Metují a Velká Ledhuje
c) koeficient .......... 2
zvyšující daňovou povinnost pro všechny nemovitosti
na území celé obce za jednotlivé druhy pozemků,
stavby, samostatné nebytové prostory a za byty,
popřípadě jejich soubory.
RM schvaluje pravidla pro zveřejňování příspěvků
v Polickém měsíčníku.
RM schvaluje organizační směrnici č. 9/2008 o
administrativním postupu při poskytování příspěvků
(grantů) města.
www.meu-police.cz

Rozpis lékařů stomatologické
služby květen - červen 2008
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
17.5. – 18.5.
24.5. – 25.5.
31.5. – 01.6.
07.6. – 08.6.

Lékař
MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov
MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí
MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.
MUDr. Ladislav Růžička ml.
Masarykova 30, Broumov

Tel. č.
491 547 139
491 582 381
491 543 398
603 479 132

************************************************
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KNIHOVNA

knihovny i celého Pellyho domu. Hodnocení bylo víc než
kladné, naše děti se opravdu mají. Foto z prohlídky terasy:

Odpolední setkání s poezií - Prolínání
V pozdním odpoledni se v knihovně sešli tři autoři třech
národností s návštěvníky při autorském čtení poezie ve třech
jazycích. Měli jsme možnost poslouchat český překlad a
následně verše v polštině a vietnamštině. A především
vietnamský přednes či spíše zpěv veršů v podání básníka
Lam Quang My byl zážitkem, který jsme si odnášeli domů,
a který v nás ještě dlouho rezonoval. Čistý hlavový tón zcela
bez doprovodu nástrojů.
A verše v nás zněly ještě při dalším programu, kdy jsme
si prohlédli video o Vietnamu, jeho historii, ale hlavně
současnosti, jeho památkách, přírodních zajímavostech i
životě obyčejných lidí.
Naše díky patří paní Věře Kopecký, která k nám oba
autory přivedla a pak našim spoluobčanům vietnamské
národnosti se „svým mluvčím“ (s ním jsme při zařizování
jednali) panem Tranem za sponzorský dar, za zapůjčení
videokazety i za přítomnost na setkání. Tu pan Lam přijal
velice kladně. Foto napoví více:

Pan Kazimierz Burnat, redaktor kulturního magazínu a
básník, a pan Lam Quang My, fyzik, doktor přírodních věd a
básník.

Nabídka knih:
Schubertová, Margot: Bydlíme s květinami.
Jak pěstovat více než 500 pokojových květin.
Větvička, Václav: Moje růžová dobrá jitra.
Holzknecht, Václav: Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo.
Šichejevová-Gajstěrová, Inna: Děti nepřátel lidu.
Šokující příběhy těch, kteří prošli stalinským peklem.
Svoboda, Vlastimil: Toulám se dál.
Cestování na kole po Podkarpatské Rusi.
Mára, Jiří: Nový Zéland – země protinožců.
Osobní zkušenosti autora z tříměsíčního pobytu na Novém
Zélandu.
Hoffmann, Petr: Od pramene čínské medicíny.
Léčba nemocí tradičním čínským lékařstvím.
Hurychová, Eva: Řekla jsem ne tyranovi.
Osobní zpověď týrané ženy.
Musil, František: Kladsko.
Dějiny historického území.
Harding, Traci: Dary bohyně Isis.
Historický román.
Higgins-Clarková, Mary: Děvčátka v modrém.
Napínavý román.
Todd, Sweney : Šňůra perel – ďábelský holič z Londýna.
Zfilmovaný kriminální román.
Kortooms, Toon: Pomóóóc! Doktor se topí …
Humoristický román.

Za knihovnice Věra Plachtová

KINO
Úterý 20.5.2008 v 19:00 hodin

VENKOVSKÝ UČITEL
Pohoda při setkání krajanů.

Setkání knihovnic z oddělení pro děti
městských knihoven náchodského okresu
Knihovnice z dětských oddělení městských knihoven
náchodského okresu se sešly ve středu 7. 5. na poradě
v polické knihovně. Vedle obvyklého programu, při kterém
se zabýváme činností těchto oddělení a vzájemnou
spoluprací, byla důvodem jejich návštěvy i prohlídka nové

Učitel opouští gymnázium a
rodiče v hlavním městě a
přichází učit na venkovskou
školu, aby tak zapomněl na
nevydařené milostné vztahy a
našel
znovu
sám
sebe.
Postupně
získává
důvěru
místních lidí. Jednou z nich je
svérázná statkářka Marie a Chlapec, její sedmnáctiletý syn.
Marie žije po rozpadu svého manželství smířena s osamělým
životem, a proto ji samotnou překvapí, když se zamiluje do
Učitele. Na návštěvu za Učitelem přijíždí Přítel, který však
záhy zdánlivě poklidné místo opouští a zanechává za sebou
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spáleniště rozvrácených vztahů. Beruška, která do té doby
chodila s Chlapcem, ho bez rozloučení opouští. Učitel, který
cítí vinu, se snaží svým přátelstvím pomoci Chlapci vrátit
ztracené sebevědomí. O to větší zklamání však prožijí
Chlapec a Marie, když Učitel neodolá zoufalé touze dotknout
se Chlapcova těla. Dokážou v sobě hrdinové tohoto příběhu
najít sílu k odpuštění, potkají nakonec lásku nebo přátelství?
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladislav Šedivý,
Marek Daniel, Tereza Voříšková, Zuzana Kronerová, Miroslav
Krobot
Přístupnost: Mládeži přístupný od 15 let.
Drama ČR / Francie / Německo 2007 (117 min).
Vstupné: 50 Kč *
*****

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

O RODIČÍCH A DĚTECH
Milovat je lidské – chybovat je dědičné.
Komedie o otcích, synech a ženách jejich života.
Komedie O rodičích a dětech
chce navázat na nejlepší
tradice
české
filmové
komedie.
Vtipné
dialogy,
výjimečné herecké výkony a
humor spojující diváky napříč
generacemi.
Příběh filmu vychází ze
zdánlivě banální situace. Syn jde na procházku se svým
otcem … Syn je zralý čtyřicátník a žije spokojeně se svou
přítelkyní. Otci je přes sedmdesát. Je bývalý vědec-biolog.
Klasický intelektuál v dobrém slova smyslu.
Zdánlivě jediné, co tyto dva muže spojuje, je to, že se jdou
jednou za měsíc společně projít Prahou. Nicméně jsou
svázáni poutem čtyřiceti let společného života.
V brilantně vedeném dialogu se před námi odkrývají dějiny
dvacátého století a všechny absurdity s ním spojené.
Odhalují se ta nejhlubší místa lidských vztahů. Odtajňují se
staré resty, trápení a radosti. Na scéně se objeví Vnuk, o
kterém Syn neměl přes dvacet let ani tušení. A některé
chyby se opakují znovu a znovu.
Režie: Vladimír Michálek
Hrají: Josef Somr, David Novotný, Miriam Kraftová, Luboš
Kostelný, Jiří Lábus, Zuzana Stivínová a další.
Přístupnost: Mládeži přístupný.
Komedie ČR 2007 (110 min).
Vstupné: 50 Kč *

*****
Čtvrtek 5.6.2008 v 19:00 hodin

KARAMAZOVI
Originální
adaptace
Dostojevského,
v níž
nechybí typický Zelenkův
humor,
nadsázka
a
mystifikace.
Příběh se odehrává v
současném Polsku. Do
Krakova přijíždí skupina
pražských herců v čele s
režisérem hry, aby na alternativním festivalu v netradičním
prostoru oceláren uvedli jevištní adaptaci Dostojevského hry

Bratři Karamazovi, jejímž základem je vyšetřování
otcovraždy.
V divadelním dramatu, nabitém emocemi - láskou, žárlivostí,
nenávistí, se řeší otázky víry, nesmrtelnosti a spásy lidské
duše. Na pozadí divadelní zkoušky sledujeme osudy
hereckého souboru, komické příběhy herců a režiséra.
Do děje zasahuje i osobní tragédie jednoho z diváků, který
projeví nezvyklé přání. Poprosí herce, aby zahráli jenom pro
něj. Zkouška se promění ve strhující představení, kdy herci
vystupují pro jediného diváka. Náhle největší drama
neprobíhá na jevišti, ale v hledišti…
Karamazovi je dramatem o morálce, povaze člověka,
lidském svědomí, vině, trestu a odpuštění. Film není jen
psychologickou sondou do zpustošené ruské duše, ale
reflektuje aktuální téma odpovědnosti člověka za své činy.
Režie: Petr Zelenka (autor Knoflíkářů (1997), Roku ďábla

(2002), Příběhů obyčejného šílenství (2005) či scénáře
Samotářů (2000))

Hrají: Ivan Trojan, Igor Chmela, Martin Myšička, David
Novotný, Radek Holub, Lenka Krobotová, Michaela
Badinková, Lucie Žáčková, Roman Luknár a další
Přístupnost: Přístupný.
Drama ČR / Polsko 2007 (100 min).
Vstupné: 50 Kč *

*****

Úterý 10.6.2008 v 19:00 hodin

BOBULE
Jednu láhev pro ni, ať je povolnější. Druhou pro mě
na kuráž!
Letní komedie, která nás zavede
na moravské vinice, je příběhem
dvou kamarádů Honzy a Jirky.
Honza je typický městský
floutek. Jeho kámoš Jirka je
podvodníček, který moc rozumu
nepobral, ale má jednu skvělou
vlastnost. Umí geniálně oblbnout
ženský. Právě toho oba využívají
při svých podvodech. Kšeftují
s byty, auty a vůbec se vším, co
se právě namane.
Jednoho dne se Honza dozví, že
jeho moravský děda, kterého
dlouho neviděl, je vážně nemocný. Tato zpráva vytrhne
Honzu ze zajetých kolejí a rozhodne se splnit dědovi jeho
životní sen. Zajistí mu dovolenou snů, a aniž to tuší, splní si
tím i svůj sen. Najde to, co dlouho hledal a po čem toužil.
Režie: Tomáš Bařina
Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Václav Postránecký,
Tomáš Matonoha, Lucie Benešová, Tereza Voříšková a další.
Přístupnost: Přístupný.
Letní komedie ČR 2007 (90 min).
Vstupné: 50 Kč *

*****

PROGRAM KINA červen - srpen
AKTUALIZACE K 28.4.2008
Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
Úterý 17.6.2008 v 19:00 hodin

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
*****

Úterý 24.6.2008 v 17:00 hodin

LOVCI DRAKŮ
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Čtvrtek 3.7.2008 v 19:00 hodin

SYSTÉM PŘEDPRODEJE VSTUPENEK
na akce pořádané CKV Pellyho domy:

*****

Úterý 15.7.2008 v 19:00 hodin

Na jednotlivé akce je předprodej vstupenek zajišťován v Infocentru
v Pellyho domech na Masarykově náměstí 75, tel. 491 421 501, email: kultura@policko.cz.

*****

Poskytujeme slevu (u pořadů označených *) 50%

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
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!!!

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

DIVADLO

KONCERT

Sobota 31. května 2008 v 19:00 hodin

Čtvrtek 22. května 2008 v 19:00 hodin

Divadelní společnost Příbram uvede hru Neila Simona

Drobečky z perníku

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.
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

Předprodej do 28.5.2008 !!!
Vstupenky si vyzvedněte nejpozději v den,
kdy končí předprodej. Nevyzvednuté vstupenky
budou vráceny zpět do prodeje!

*****

CENY THÁLIE 2007
Simona Stašová získala
Cenu Thálie za rok 2007

za mimořádný ženský činoherní jevištní výkon
za roli Evy Mearové
v inscenaci 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
figurou. Svým výkonem strhává Stašová ostatní natolik, že
celé představení je velkým uměleckým zážitkem.

Sál Pellyho domů

Folkový koncert - Devítka
Devítku můžete spatřit téměř na všech
větších
folkových
festivalech, případně
na koncertech pořádaných po celé republice. Skupina má
na kontě čtyři řadové
desky, v současné
době vzniká v pořadí
pátá deska, z ocenění
můžeme zmínit Krtečka ze Zahrady
nebo Zlatý klíč v anketě Folk & Country. Devítka píše novodobou historii českého folku především jemnou konzervativní muzikou, za jejíž
dobrý základ lze považovat tvorbu kapelníka Honzy Brože a
právem patří mezi špičky na českém folkovém nebi.
Od podzimu roku 2005 skupina Devítka vystupuje v
následujícím složení:
Jan Brož - kapelník, sólová kytara, mandolína, zpěv
Jindřiška Brožová - zpěv, rytmika, flétny
Petr Havrda - kytary, zpěv
Vstupné: 80,- Kč

***********
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Pondělí 9. června 2008 v 19:00 hodin

Kolárovo divadlo

Vedení města Police nad Metují
zve širokou veřejnost na

KATAPULT

HOVORY S RADNICÍ

***** TOUR 2008 *****
Poslední turné..... Na rozloučenou!

uskuteční se
ve středu 21. května 2008
od 18.00 hodin
na sále Pellyho domů.
Těšíme se na Vaši účast,
kterou projevíte zájem o věci veřejné.

TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ
CENTRUM
PELLYHO DOMY
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 75
POLICE NAD METUJÍ
Jiří "Dědek" Šindelář už dlouhou dobu trpí nemocí CHOPN
/chronické onemocnění plicní nedostatečnosti/, a tak již
nemůže absolvovat našich tradičních 80 koncertů ročně.
Proto jsme se rozhodli, že v roce 2008 pojedeme
"Poslední turné 2008. Na rozloučenou!"
www.katapult.cz
Vstupné: 220,- / 210,- / 200,- Kč

Předprodej v Informačních centrech
v Polici nad Metují a v Teplicích nad Metují od
1.5. do 6.6.2008!!!

Ostatní
Kroužek orientálního tance a Pavlína Nosková
ve spolupráci s městem Police nad Metují
Vás srdečně zvou na II. ročník akce

ODPOLEDNE
S VŮNÍ
ORIENTU

Otevírací doba:

Pondělí 9:00 – 17:00
Úterý 9:00 – 17:00
Středa 9:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 12:00
Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e-mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501

*****

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

poskytování informací turistům
nabídka propagačních materiálů
prodej pohledů, turistických map
prodej obrazů a fotografií
prodej publikací z Policka a okolí
prodej vstupenek na kulturní
a společenské akce
kopírování
internet pro turisty
vyhledávání spojů

Pátek 23. května 2008 v 17,00 hod
Kolárovo divadlo Police nad Metují
V programu uvidíte sólová i skupinová vystoupení
orientálních tanečnic

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Jaroslav Cita
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PELLYHO DOMY
PERU - beseda a výstava Olgy Vilímkové
Z důvodů nemoci paní Olgy Vilímkové je Nadace Inka
nucena zrušit všechny besedy a výstavy plánované na
jaro 2008 (http://www.peru.cz/inka/kalendar.html)
S paní Vilímkovou a Nadací Inka jednáme o náhradním
termínu – akce se uskuteční
na podzim 2008.
Děkujeme za pochopení.

k u r zy

Další akce ve městě
SDH Police nad Metují ve spolupráci s městem
Police nad Metují pořádají ve dnech

21. – 24. 5. 2008

SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU
Před svými domy můžete připravit hromádky železného
šrotu, které budou hasiči svážet. Po domluvě s p. Jiřím
Hubkou (tel. 725 086 504) hasiči objemnější a těžší věci
vynesou přímo z Vašeho domu.

*****

Společnost POE EDUCO, spol. s r. o. a CKV Pellyho domy
pro Vás připravili odpolední kurz

CDS s.r.o. Náchod ve spolupráci s městem
Police nad Metují pro vás opět vypravují

Texty v MS WORD snadno a hravě

TOULAVÝ AUTOBUS

Cena kurzu: 1 050,-Kč (16 vyučovacích hodin) včetně
studijní příručky
Místo konání: Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy,
Police nad Metují
Termín: pondělí a středy 19., 21., 26. a 28. 5. 2008, vždy
15.30 – 18.30 hod (V případě dostatečného zájmu vypíšeme
další kurz v červnu 2008)
Kurz je určen pro uživatele, kteří si potřebují rychle osvojit
práci s textem v prostředí programu Microsoft WORD. Na
praktických příkladech se posluchači naučí vkládat text,
upravovat jej a přidávat grafické doplňky.
Délka kurzu: 4 dny (16 vyučovacích hodin, jedna
vyučovací hodina = 45 min)
Požadované znalosti: Základní uživatelské znalosti s MS

Sobota 31. 5. 2008

Windows a práce s PC.
Hlavní témata kurzu:
-

Nastavme si efektivní pracovní prostředí
Vytvořme první dokument a upravme jeho vzhled
Naučme se kopírovat a přesouvat data
Vyhledejme potřebné informace a dále je zpracujme
Vytvořme si textovou tabulku a naplňme ji daty
Přidejme do dokumentu grafické objekty a zvláštní
textové efekty
- Naučme se vytisknout dokument
Přihlášky na kurz: CKV Pellyho domy, Police n. M, tel.
491 421 346, 491 421 501.
Závazné přihlášky přijímáme do 16. 5. 2008
(PO – PÁ: 8,00 – 11,30 a 12,00 – 17,00 hod)
Kurzovné Kč 1 050,- se platí při přihlášením na kurz!!

výstavy
29. 5. – 1. 6. 2008
Sál Pellyho domů

VÝSTAVA BROUKŮ,
MOTÝLŮ A MINERÁLŮ
ze sbírek Zdeňka Vancla z Police n. Metují
Ve čtvrtek 29. 5. od 16,00 hod bude promítán film o
Zd. Vanclovi „V první řadě muzikant?“.
Autorem filmu je Miroslav Šolc.
Výstava otevřena denně: 9 – 12 a 13 – 17 hod
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Nezapomeňte si s sebou brýle!!

Okruh po krásách polického okolí – Ostaš, Hvězda,
Slavný, Bělý, Machov, Machovská Lhota, Velké Petrovice,
Maršov a Žďár nad Metují.
Symbolické jízdné
Kč 20,- bude věnováno
na opravu městské
kapličky Na Struze.
Každý účastník obdrží
záložku
s fotografií
kapličky
a
razítkem
Toulavého autobusu.
První jízda bude již
tradičně
věnována
obyvatelům
polického
Domu
s pečovatelskou
službou Javor, polickému
Domovu důchodců a
seniorům z ulic Ostašská,
Na Sibiři, Pod Klůčkem,
Horní.
Odjezd v 7.30 hodin od DPS, v 7.45 hodin od Domova
důchodců.
Pro další zájemce bude autobus přistaven na autobusové
zastávce na Českou Metuji – naproti České poště – v 10.00
hod, ve 13.00 hod a v 15.00 hod.
Doprava je plně sponzorována firmou CDS s.r.o. Náchod.

*****
Finanční podpora sportovních, kulturních,
společenských aj. akcí
Finanční podpora činnosti spolků a zájmových
organizací
Do 30. května mají spolky, zájmové organizace atd.
možnost podat žádost o příspěvky (granty) z rozpočtu
města
na
druhé
pololetí
roku
2008.
Bližší informace, formulář žádosti atd. jsou k dispozici
na webových stránkách města: www.meu-police.cz,
odkaz Polická radnice – Granty, příspěvky, dotace.
V tištěné podobě lze formulář získat na sekretariátu
městského úřadu a v informačním centru v Pellyho
domech.
Jana Rutarová
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www.nachodskyswing.cz
Náchodský Swing vám i v měsíci květnu přináší přehled
kulturního a společenského dění na Náchodsku. A protože
se toho v našem kraji děje požehnaně, rozšířili jsme časopis
už v březnu o osm nových stránek. Přesto se všechny
zajímavé akce na papírové stránky nevejdou, rozhodně je ale
najdete
na
stránkách
elektronických
(www.nachodskyswing.cz),
které
pro
vás
denně
aktualizujeme. Na nich si kromě jednotlivých pozvánek
přečtete také informace o dalším důležitém regionálním dění
nejen na kulturním poli, prohlédnete si fotografie z různých
událostí, připravena jsou pro vás denní menu restaurací a
dokonce můžete bezplatně sami zveřejnit svou řádkovou
inzerci. A máme pro vás ještě jednu nabídku - pokud vy
sami pořádáte nějakou akci, o které by se lidé měli
dozvědět, neváhejte, zkontaktujte naši redakci a my vám
s propagací rádi a zdarma pomůžeme. Samozřejmě
přivítáme i další náměty, rady a tipy, jak Swing ještě víc
vylepšit. A co vás vlastně v květnovém čísle Náchodského
Swingu čeká? Kromě mnoha kulturních tipů vám jako
Osobnost Swingu představíme mladého a vášnivého
cykloturistu Martina Adámka z Náchoda, který sám na kole
křižuje Evropu. Do Zpovědnice tentokrát usedne čerstvá
držitelka Thálie Simona Stašová. Prestižní divadelní cenu
dostala za roli alkoholičky Evy Mearové v představení
Drobečky z perníku, které máte možnost vidět posledního
května v Kolárově divadle v Polici nad Metují a my vám ho
vřele doporučujeme. V Profilu vám přiblížíme festival
Náchodská Prima sezóna, který první týden v květnu
ovládne snad všechny kulturní stánky v Náchodě.
Kompletní program navíc najdete všitý uprostřed Swingu.
V Servisu vám poradíme, na který zámek či hrad se vydat a
rubrika Relax je tentokrát věnovaná dálkovým pochodům.
Hana Stoklasová, šéfredaktorka

22.4. jsme připravili schůzku pro rodiče a jejich děti z
mateřského centra. Prohlédli si MŠ a byli jim předány
informace o provozu mateřinky a důležité informace týkající
se zápisu dětí do MŠ.
Připomínám, že dne 31.5.2008 je poslední den pro
podání přihlášky dětí do MŠ na školní rok 2008 -2009.
Různé aktuality a informace ze života v mateřince
můžete najít na www.stránkách MěÚ Police nad Metují pod
hlavičkou školství.
Hezký květen plný sluníčka přeje z mateřinky
Dana Baláková

ZŠ a MŠ Police nad Metují
Škola na Bezděkově v dubnu
Celý měsíc duben byl u školáků naplněn pilnou prací a
studiem.
Přesto jsme si našli čas i na návštěvu kina – středa 18.4.,
kde jsme viděli krásnou novou pohádku Nejkrásnější
hádanka. Společně s kamarády ze školní družiny v Polici
jsme si zajeli ve čtvrtek 19.4. odpoledne do bazénu
v Náchodě, abychom si osvěžili své plavecké umění.
V pondělí 21.dubna jsme se věnovali tématu Den Země,
kdy jsme si připomněli nejen, proč se tento den slaví, ale i
možnosti ochrany přírody, počítali jsme množství
vyprodukovaných odpadků, zajímavé bylo počítání emisí u
automobilů. Své znalosti jsme si pak ověřovali během
dalších několika dnů. Zajímavou pro nás byla i hra na
počítači – Odpady útočí. Nejlepší v ním byla Nikol
Benešová z druhé třídy, která zvládla veškeré nástrahy.

P.S. V Polici nad Metují získáte v IC.
Ida Seidlmanová

Z polické mateřinky
V dubnu jsme se všichni radovali z příchozího jara, proto
se i naše témata týkala jarních květin, zvířátek, mláďátek,
ale i rozmarů počasí.
Nezapomněli jsme ani na naše starší občany. Třída
Berušek je navštívila v domově důchodců a také vystoupila
se svým programem na Setkání důchodců v Pellyho
domech. Doufáme, že všechny přítomné jejich vystoupení
i darovaná přáníčka potěšila.
V měsíci květnu nás čeká výlet do Perníkové chaloupky.
Připravujeme také nové vybavení na školní zahradě.
Třída Kopretin se raduje z nového vybavení třídy
nábytkem s jarní barvou skříněk do zelena.
Budova MŠ by měla dostat v tomto měsíci novou
střechu.
Mateřinka děkuje touto cestou tatínkům p. Gratzovi a
p. Obstovi za rychlou pomoc při stěhování nábytku. P. Obst
nám zajistil odvoz plastových víček do firmy, která je dále
zpracovává. Děti je sbírají v rámci projektu ekologické
výchovy. P.Píši nám zase dodal papíry na volné kreslení pro
děti. Jsou to zdánlivé maličkosti, které nám ale pomáhají, a
proto děkujeme.

Od poloviny dubna jsme také začali všichni poctivě
nacvičovat na besídku pro maminky. Ta proběhne v úterý
6.5.2008.
Marie Vaisarová

Školní tělocvična nabízí
reklamní plochy ...!
Jediné polické sportovní hale –
školní tělocvičně – chybí snad
už jen vylepšené osvětlení a
instalace ozvučení. Finance na
tyto akce se snažíme získat
mimo rozpočet školy. S tímto
cílem se obracíme na instituce,
firmy i jednotlivce s nabídkou
plochy pro reklamu. Jsme
připraveni k uzavření smlouvy
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o reklamě nebo o sponzorství a dohodnout se o
podmínkách. Věříme, že najdeme i touto cestou zdroje,
které podpoří sportování v Polici n.M.. Případné zájemce
prosíme o kontakt. S díky a pozdravem
Petr Jansa, kabinet Tv, ZŠ Police n.M.
jansa@zspolice.cz, 608122819¨

Základní a Mateřská škola Police nad Metují,
okres Náchod
Vyhlašuje v měsíci květnu
tj. od 1.5.2008 do 31.5.2008

ZÁPIS DO VŠECH SVÝCH MŠ

i vychovatelce ŠD paní Mohelníkové. A samozřejmě všem
dětem za jejich skvělé výkony.
Marie Vaisarová

Výlet do hvězdárny
Ve středu 23. dubna jsme společně s MŠ z Petrovic a
z České Metuje vyrazili do hvězdárny v Úpici.
Na hvězdárně se nám dostalo vřelého přijetí. Úvod patřil
besedě se zaměstnanci hvězdárny, kde dětem bylo
zodpovězeno na nespočet všetečných otázek týkajících se
vesmíru, oblohy, slunce, hvězd, měsíce, dalekohledů…. Děti
se s nimi podělily o své znalosti a s nadšením líčily své
zkušenosti s pozorováním oblohy.

Prosíme všechny rodiče, kteří uvažují o umístění svého
dítěte do některého z těchto předškolních zařízení ( tj. MŠ
na Bezděkově, MŠ ve Velkých Petrovicích nebo MŠ v
České Metuji) během školního roku 2008 – 2009,
aby si přišli do školek v těchto dnech vyzvednout žádost
o přijetí.
Ve všech našich školkách Vašim dětem nabízíme
příjemné rodinné prostředí a individuální přístup.
V každé z MŠ se můžete stavit denně od 7.00 hodin do
15 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu a Vaše případné
dotazy rádi zodpovíme.
Učitelky MŠ

Besídka pro maminky
V úterý 6.5.2008 jsme uspořádali Besídku pro maminky.
Ani letos jsme nenechali nic náhodě a poctivě jsme cvičili.
Nejprve školáci a školka zvlášť, pak společně v naší malé
tělocvičně a nakonec i v pohostinství.

Pak jsme shlédli pěkný dětský film, kdy jsme se nejen
zasmáli, ale i obohatili o nové poznatky o raketách a cestách
do vesmíru.
Nakonec jsme si prohlédli celý areál hvězdárny,
především kopule a dalekohledy. Díky důmyslné ukázce si
děti budou snad dobře pamatovat, že dalekohledem se do
slunce nesmí dívat, a proč. Skrze dalekohled jsme pak
pozorovali okolí hvězdárny.
Ještě trocha pohybu na tamější rozlehlé zahradě a hurá
do autobusu. Výlet se zdařil, přispělo tomu jistě i krásné
počasí.
Učitelky MŠ

Duben v petrovické školce

V úterý hned ráno po příchodu do školy školáci upekli
buchtu „Rafaelo“, pak jsme šli zkoušet a po obědě jsme ještě
usmažili koblížky.
Občerstvení jsme nachystali na stoly a v 16 hodin vše
vypuklo.
Básničky střídaly písně, zařadili jsme i pohybové chvilky
a tanečky. Odpoledne rychle utíkalo a za chvíli jsme to měli
za sebou.
Pevně doufáme, že jsme všem přítomným zpříjemnili
odpoledne. Děkujeme za přízeň i finanční podporu. Na
dobrovolném vstupném jsme získali 918 Kč.
A na závěr poděkování, které patří paní Gennertové za
hudební doprovod, Vojtěchovým za umožnění vystoupení
v pohostinství, hudební skupině BTK za ozvučení. Za
nácvik učitelkám MŠ paní Wernerové a slečně Balcarové

Tento měsíc byl pro děti naplněn celou řadou
zajímavých zážitků. Na počátku měsíce jsme si začali
povídat o knížkách. Děti si do školky přinesly své
nejoblíbenější knížky, které jsme si společně prohlíželi a
četli z nich nejrůznější ukázky. Vyrobili jsme si do nich
záložky a učili jsme se, jak s knihami šetrně zacházet.
Navštívili jsme i obecní knihovnu, kde pro nás byl připraven
velice zajímavý program.
Ve druhé části měsíce jsme se zaměřili na zvířátka.
Nejprve jsme poznávali zvířátka ze statku, povídali si o
jejich mláďátkách a potom jsme rozhodli navštívit i místní
kravín, kde jsme mohli vidět mimo telátek i malá prasátka.
Další naše návštěva směřovala do hřebčína, kde se děti
mohly na koních i svézt. To byl panečku zážitek – sedět na
hřbetu skutečného koně!
Mimo zvířátek ze statku jsme se zajímali i o zvířátka ve
volné přírodě. Začali jsme si více všímat zvířátek kolem nás,
kteří se pomalu probouzejí k životu. Zaměřili jsme se na
jejich ochranu a zároveň i na ochranu přírody, ve které žijí.
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V úplném závěru měsíce jsme se přeměnili v čarodějnice
a v čaroděje a snažili jsme se proniknout do způsobu jejich
života plného kouzel. Učili jsme se létat na koštěti,
připravovat lektvary a dokonce jsme i pekli čarodějnickou
pochoutku – hady. To byla dobrota!
Tento měsíc jsme navštívili i hvězdárnu v Úpici.
Iveta Kaufmanová

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Ve středu 2. dubna nadešel den, kdy se posluchači
rozloučili s přednáškovou částí jarního semestru VIII.
ročníku Polické univerzity volného času. Do úplného
naplnění programu chybí nyní již jen květnový výlet.
Poslední lekce měla slavnostnější úvod. Kromě předání
osvědčení absolventům semestru byly předány květinové
pozornosti paní starostce Mgr. Idě Seidlmanové a paní
Šváblové jako výraz ocenění jejich neúnavné péče o dobrý
chod PUVČ. Ocenění se dostalo i autorovi tohoto článku za
popularizaci PUVČ v Polickém měsíčníku. Za to vám, drazí
přátelé, milé spolužačky a milí spolužáci, patří mé upřímné
poděkování.
Obvyklý hudební úvod patřil opět žačce místní ZUŠ.
Tentokrát se nám představila Anička Blažková, která na
svůj kontrabas zahrála 2. větu z Koncertu pro kontrabas
Antonia Capucciho. Se skladbou i se svým nástrojem se
vyrovnala úspěšně a její vystoupení se jistě posluchačům
líbilo. A nejen posluchačům PUVČ, ale i přednášejícímu
pastoru Schwarzovi, který to vyjádřil hezkými slovy na
adresu muzikantů: „Dobrý varhaník nahradí faráře.“
Hostem poslední přednášky byl tedy, jak už bylo řečeno,
pastor ThDr. Jan Schwarz. Pastor Schwarz se narodil
v Třebíči a zde prožil i své dětství. Do hodin náboženství jej
přivedl jeho kamarád Petr a mladý Jan začal nejen
navštěvovat hodiny náboženství, ale záhy i ministrovat
v kapucínském klášteře. V roce 1968 vstoupil do skautského
oddílu, kde našel další nové kamarády a vzory. Pochopitelně
mladík s takovými názory a postoji nebyl pro minulý režim
příliš přijatelný a tak se mu odměnil tím, že mu nebylo dáno
doporučení ke studiu na gymnáziu. Vyučil se tedy
instalatérem, po vyučení pracoval na různých stavbách po
celé republice. Pracoval jako dělník, montér, údržbář a
poznal i zaměstnání rezervovaná pro disidenty či jiné,
režimu nepohodlné osoby – topič v kotelně nebo měřič u
vodních zdrojů. Mimochodem, u vodních zdrojů strávil
dlouhých 13 let v ne příliš útulné maringotce. Přesto dokázal
právě zde vystudovat dálkově střední ekonomickou školu.
V roce 1981 byl z politických důvodů uvězněn a jeho
„domovem“ se na určitý čas stala plzeňská věznice na
Borech. Po několika marných pokusech byl v roce 1987
přijat na Husovu československou bohosloveckou fakultu
v Praze. V listopadových dnech roku 1989 se aktivně zapojil
do protestního hnutí a byl zvolen do celostátního stávkového
výboru studentů. Poté pracoval jako redaktor deníku Lidová
demokracie, redigoval Horácké noviny, působil jako učitel
na střední škole a jako farář Církve československé husitské
v Třebíči. V roce 2000 byl promován doktorem teologie a
byl zvolen patriarchou Církve československé husitské, na
tuto funkci však později rezignoval. V současné době působí
pod Náboženskou společností českých unitářů. Je také
autorem knihy Dobré jitro, přátelé, obsahující jeho fejetony
z pořadu Dobré jitro, vysílaného na Českém rozhlasu Praha
2. V prosinci roku 2006 utrpěl vážné zranění při dopravní

nehodě, kdy jako cyklista měl kolizi s dodávkovým
automobilem. Poté byl vrtulníkem dopraven do nemocnice,
v nemocnici upadl do komatu a následovala klinická smrt.
Nicméně vše se v dobré obrátilo a pastor Schwarz se vrátil
mezi nás, normální smrtelníky a po dlouhém léčení a
rehabilitaci se opět věnuje svému poslání. Pokud se takto
alespoň stručně seznámíme s jeho životem, pak jistě
uznáme, že je to člověk, který ač věkem mladší než drtivá
většina posluchačů PUVČ, může těmto co říci nejen pro své
bohaté životní zkušenosti, ale snad i proto, že při klinické
smrti měl možnost nahlédnout pověstným tunelem do onoho
druhého světa. Jeho vyprávění mělo samozřejmě duchovní
náboj, ale rozhodně se nedá říci, že by se stalo nějakou
přesvědčovací agitkou, což nakonec vyjadřují i jeho slova:
„Není důležité jestli my sami se počítáme mezi křesťany,
buddhisty, židy, muslimy nebo lidi nevěřící. Na naší povaze
a na síle myšlení záleží.“ Zájemci o bližší poznání pastora
Schwarze a jeho myšlenek mají možnost využít internetovou
adresu www.pastorschwarz.cz .
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Základní umělecká škola informuje…
Výsledková listina krajského kola soutěže ZUŠ
ve hře na smyčcové nástroje ZUŠ B. Smetany
Nové Město nad Metují 10. 4. 2008
Krajského kola soutěže ve hře na smyčcové nástroje ze
zúčastnilo 22 žáků naší ZUŠ a ziskem 16 prvních, 4 druhých
a jednoho třetího místa se opět postarali naší škole o titul
nejúspěšnější ZUŠ kraje. Do celostátního kola pak
postoupilo 16 soutěžících, z toho 12 ze ZUŠ Police nad
Metují! A zde jsou výsledky:
Hra na housle
Žáci ze třídy pana učitele Ladislava Michala.Klavírní
spolupráce prof. Daniela Foltýnová a Karolína Sorokinová
0. kategorie:
Anna Lichá
Kateřina Karpfová
Anna Klára Pospíšilová
1. kategorie:
Anna Novotná
Karolína Karpfová
Maxim Vik
3. kategorie:
Markéta Nádvorníková
4. kategorie:
Petra Soukupová
5. kategorie:
Hana Stejskalová
Pavla Mazancová
6. kategorie:
Šimon Michal
Žaneta Obršálová
Hra na violu
4. kategorie:
Klára Burešová

1. cena
2. cena
3. cena
1. cena s postupem
1. cena
2. cena
1. cena s postupem
2. cena
1. cena s postupem
1. cena s postupem
1. cena s postupem
1. cena s postupem

1. cena s postupem

Hra na violoncello
Žáci ze třídy paní učitelky Michaely Michalové. Klavírní
spolupráce paní učitelka Karolína Sorokinová
0. kategorie:
Karolína Soukupová

1. cena s postupem
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Petr Lichý
Pavel Pacner
1. kategorie:
Jakub Jirásek
2. kategorie:
Adam Kašpar
Klára Ištoková
7. kategorie:
Tomáš Hejzlar

1. cena s postupem
1. cena
1. cena
1. cena s postupem
čestné uznání
1. cena s postupem

Hra na kontrabas
Žáci ze třídy pana učitele Lubora Bořka
1. kategorie:
Linda Sáričková
1. cena s postupem
Anna Blažková
2. cena
Blahopřejeme a hodně štěstí při reprezentaci v celonárodním
kole v Liberci 22. – 25. 5. 2008 !!!
*****

Archi piccoli i Dětský komorní orchestr opět ve
finále rozhlasové soutěže Concerto Bohemia
2008
Komorní orchestr Archi piccoli a jeho mladší sourozenec
Dětský komorní orchestr se společně s dalšími celkem 16
orchestry z celé ČR probojovaly do 2. kola rozhlasové soutěže
Concerto Bohemia 2008.
V úterý 22. dubna pod taktovkou Michaely Michalové a
pod vedením hudebního režiséra Českého rozhlasu Tomáše
Stavěla natočily svou profesionální nahrávku. Nejprve
dopoledne točily svůj repertoár Archi piccoli - výběr
z Janáčkovy Suity pro smyčcový orchestr č. 1 a St. Paul’s suitu
Gustava Holsta a po obědě Dětský komorní orchestr Schiassiho
Christmas symphony, finále z předehry k Rossiniho opeře
Vilém Tell a Dance of Samodivi...
Začátkem června zasedne porota a vybere 8 vítězů, kteří
vystoupí v sobotu 15. listopadu v paláci Žofín na Koncertě
vítězů Concerto Bohemia 2008.

Talentinum 2008
Mimořádná událost proběhne na konci května na Moravě,
kde na dvou koncertech se Zlínskou filharmonií vystoupí tři
naši houslisté, vítězové loňské houslové soutěže Archetti in
Moravia.
Na koncertech ve Zlíně a Kroměříži se s filharmonií
představí Markéta Nádvorníková a Šimon a Matouš Michalovi.
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Zveme všechny bývalé členy i s jejich ratolestmi, a
rodiče, ať se ozvou, protože na některé nemáme kontakty a
nechceme na nikoho zapomenout...
(ZUŠ, M. Michalová)

SPŠ Hronov otevírá od 1.9.2008 tříleté
dálkové studium pro absolventy tříletých oborů
vzdělání s výučním listem, kteří chtějí získat
maturitu. V oboru Elektrotechnika a Provozní
technika ( strojírenství) jsou ještě volná místa.
Bližší informace na našich stránkách:
www.spshronov.cz

STATISTIKA

85 let

pan Josef Rotter
paní Dobromila Mrázková
pan Jan Vajsar

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své výročí
a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

DIAMANTOVÁ

SVATBA

D n e 3 1 . 3 . 2 0 0 8 j s m e m ěli čest připomenout si, a
tak trošku oslavit vzácné jubileum – 60 let společného
života manželů Jana a Melanie Klusáčkových.
Na milou návštěvu se za město vypravila starostka Ida
Seidlmanová a za komisi pro obřady a slavnosti paní Zdeňka
Šváblová.
Manželům Klusáčkovým přejeme hodně zdraví, lásky i toho
obyčejného lidského štěstí!

K 30.4.2008 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4 282 obyvatel.

SŇATKY
Tak se nám to svatební nadšení začíná rozjíždět
– v dubnu bylo uzavřeno 5 sňatků.
11.4. - pár si nepřeje být jmenován
18.4. Karel Jirman a Jitka Burianová
19.4. Martin Malý a Martina Špačková
25.6. Ondřej Pavlínek a Ilona Trnovská
26.4. Martin Svoboda a Michaela Ruferová

Přejeme novomanželům hodně štěstí a lásky
a víc dnů sluníčkových, než těch zamračených.
Manželé Klusáčkovi

Příjmení – další označení osob

19.4.2008 Martin Malý a Martina Špačková

JUBILEA
V dubnu 2008 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Žofia Gumuláková
pan Jaroslav Kasal
pan Květoslav Chmelík
75 let
paní Marie Nyčová
pan Milan Vítek
paní Hana Rolcová
pan Zdeněk Krtička
pan Radislav Veigert
80 let
paní Gertruda Kotyzová

S růstem počtu obyvatel se stejným jménem ( zhruba od
13.století) se začala užívat i další označení osob, připojovaná za
jejich osobní jméno, zvaná příjmí. Jak uvádí PhDr. M. Knappová
v své knize ‚Naše a cizí příjmení v současné češtině‘ , vznikala
např. z tělesných vlastností osoby ( Kučera, Starý, Malý),
z duševních vlastností ( Mudra, Pokorný, Veselý), ze zaměstnání (
Sedlák, Mlynář, Kovář), z bydliště ( Hořejší, Skalský, Horský).
Dále např. po otci (Jiroušek – syn Jiřího), z přezdívky ( Pavel
řečený Levička – protože měl jen levou ruku).
Příjmení bylo a je dědičné, a to zpravidla po otci, v
přechýlené podobě přechází na manželku a dcery. Dědičnost a
neměnnost příjmení byla uzákoněna roku 1780 patentem českého
krále a římsko-německého císaře Josefa II.
Dnes, dle zákona o matrikách, jménu a příjmení, má občan
právo i povinnost užívat v úředním styku příjmení, které má
uvedeno v matričním dokladu ( rodný, oddací list). Případné
užívání např. uměleckého příjmení mimo úřední styk není
v rozporu se zákonem.
Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly českého pravopisu.
V některých, zákonem vymezených případech, lze zapsat příjmení
ženy v nepřechýlené podobě, tj. bez koncovky –ová.
V určitých případech může občan užívat více příjmení.
Na žádost lze povolit změnu příjmení tehdy, jde-li o příjmení
hanlivé, směšné či z jiného vážného důvodu. Řídí se to poměrně
přísnými pravidly a platí se správní poplatky. Proto je dobré své
žádosti nejprve prodiskutovat s matrikářkou, teprve pak podat
žádost.
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Dle statistiky MV ČR se k 9.5.2007 užívalo v ČR 60769
různých příjmení . Nejčetnější je NOVÁK (34089), následuje
SVOBODA (25186), NOVOTNÝ (24233), DVOŘÁK (22200),
ČERNÝ (17802), PROCHÁZKA (15999), KUČERA (15101),
VESELÝ (12820), HORÁK (12129), na desátém místě je
NĚMEC ( 11469).
V Polici n. Met. to máme úplně jinak: v naší evidenci obyvatel
neotřesitelně vede KOLLERT(81), daleko za ním je VACEK
(51), dále KRTIČKA(39), JIRMAN(30), KLIMEŠ(29), TURKO
+ JENKA + NOVÁK + BERAN mají po 27 „kouscích“, ŘEHÁK
+ POHL(26), HORNYCH (24), ŠOLC (23).
Máme tu na 760 různých příjmení, z toho asi 300 se tu
vyskytuje vždy jen v 1 případě. Některá jsou pro naši oblast
typická a často je vídáme ve starých matričních knihách z Police a
okolních obcí - kromě výše jmenovaných jsou to např. Thér,
Dostál, Foglar, Fulka, Vajsar, Pejskar. Pak tu máme spoustu
příjmení, která sem přišla společně se svými nositeli z jiných krajů,
namátkově třeba:Vtípil, Tilz, Svašek, Polách, Miškech, Lenk,
Košňář, Flídr, Danita.

CESTOVNÍ DOKLADY - NOVĚ !!!
Od 24.4.2008 na našem úřadu nemůžeme nabírat žádosti
o cestovní pasy pro děti do 5 let – i takoví prťouskové už
musí mít CP s biometrickými údaji ( požadavek Kanady).
V Polici nad Metují můžete požádat o:
1) rychlopas ( tzv. blesk) pro děti za 1000,- Kč, pro
dospělé za 1500,- Kč, platnost tohoto pasu je ½ roku.
2) cestovní přílohu pro děti do 15 let pro tzv. malý
pohraniční styk, tj. 15 km od hranic. Je to zdarma,
průkaz platí 2 roky, může cestovat v rámci malého
pohr. styku s kýmkoli, podmínka je cestování a trvalý
pobyt do 15 km od hranice.
3) zápis dítěte do CP rodiče – lze zapsat dítě do 10 let,
cena 50,-Kč/dítě a pouze do CP vydaného do září
2006 ( bez biometrických údajů). Do novějších typů
lze také, ale musíte do Náchoda.
Informace a přesné požadavky k jednotlivým žádostem na
matrice MěÚ Police n.M. : 491/509 990 nebo přímo cestovní
doklady MěÚ Náchod : 491/ 405 151

Dagmar Hambálková, matrikářka

Pietní vzpomínka u příležitosti Dne vítězství
na místním hřbitově dne 7. května 2008.

DEN PRO PRVODÁRCE
na Transfuzní stanici v Náchodě
v pondělí dne 19. května 2008
Přijďte všichni, kdo jste dosud nedarovali krev a je Vám
alespoň osmnáct let, rozšířit řady dobrovolných dárců krve.
V poslední době se začíná projevovat nedostatek krevních
přípravků, a proto směřuje naše prosba i k Vám. Věříme, že
Vám není lhostejný osud vážně nemocných lidí a pomůžete.
Přijďte na Transfuzní stanici v Náchodě mezi 6.00 – 9.00
hodinou. Ráno se doporučuje jen lehká snídaně.
Bližší informace Vám podají zaměstnanci transfuzní
stanice na tel. č: 491 601 427.
Všem, kteří přijdou předem děkujeme a prostřednictvím
zaměstnanců transfuzní stanice si dovolujeme předat malý
dárek.
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě

Český den proti rakovině
12. Květinový den 14. 5. 2008
Chtěli bychom informovat veřejnost, že i v letošním roce
se uskuteční jako součást mezinárodní kampaně proti
rakovině, za zlepšení léčby a výzkumu nádorových
onemocnění dne 14. května již podvanácté sbírka
Květinový den, od loňska s novým označením Český den
proti rakovině. Sbírka je zaměřena na výchovu ke
zdravému způsobu života v rodině a na prevenci před
rizikovými faktory, spolupodílejícími se na nádorových
onemocněních. V České republice je symbolem sbírky žlutý
květ měsíčku lékařského, který připomíná ciferník
s ručičkou za pět minut dvanáct. Motto sbírky je tedy jasné:
Tiká v každé rodině! Účelem sbírky je nádorová prevence,
zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora
provozu Ligy proti rakovině a onkologického výzkumu.
V tento den opět uvidíte v ulicích mnoha měst a obcí
dobrovolníky, především mladé lidi, junáky a studenty, kteří
budou za symbolickou cenu nabízet květy měsíčku.
Pořadatelem akce je Liga proti rakovině Praha, která sbírku
organizuje jako významnou celospolečenskou akci se
zapojením dobrovolníků v regionech, v našem případě Ligy
proti rakovině Náchod.
Rádi bychom připomněli, že náchodská pobočka Ligy
věnovala v minulých letech z výtěžku Květinového dne
celkem 40 000 Kč Hospicu Anežky České v Červeném
Kostelci na zakoupení polohovacího lůžka, rehabilitačnímu
centru FAUST Náchod poskytla přístroj pro lymfodrenáže
pacientek po operaci prsu, Nemocnici Náchod věnovala
odbornou
zahraniční
onkologickou
literaturu
a
prostřednictvím Ligy proti rakovině Praha přispěla na
podporu výzkumu a vybavení onkologických pracovišť nebo
na rekondiční pobyty pro pacienty po protinádorové léčbě.
V současné době se tato pobočka věnuje kromě
organizace Květinového dne a poradenské činnosti
především preventivním přednáškám jak pro studenty ve
školách, tak i pro dospělé v různých organizacích.
Přednášky jsou spojeny s nácvikem samovyšetřování
za pomoci dvou modelů. Celkem již je vyslechlo bezmála
900 studentů a více než 150 dospělých posluchačů.
Letos již podruhé bude náchodská Liga proti rakovině
právě 14. května hlavním partnerem volby Miss a Mladého
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muže hotelové školy Hronov a Vrchlabí, charitativní akce
věnované podpoře konkrétního onkologicky nemocného
žáka školy.
Liga proti rakovině Náchod sídlí v 1. patře budovy staré
radnice na Masarykově náměstí č. 1, návštěvním dnem je
středa od 9 do 13 hodin. Dále je možno využít telefonického
spojení 491 405 266 nebo mailu lpr.nachod@seznam.cz.
Obracíme se tedy na všechny občany s prosbou, aby ve
středu 14. května tuto akci podpořili. Prostředky, které
Květinový den přinese, mohou pomoci komukoli z vás nebo
vašich nejbližších. Možná, že se díky této akci i zamyslíte,
zda byste pro své zdraví neměli také něco udělat. Pokud
tomu tak bude, splní Květinový den svůj nejdůležitější cíl.
Liga proti rakovině Náchod

Z filatelistického kroužku
V Polici nad Metují působí filatelistický kroužek řadu
let. Moc o něm neslyšíte. Dovolte nám to změnit. Rádi
bychom vás v Polickém měsíčníku upozorňovali na novinky
ze známkové tvorby. Naše známky jsou ve světě velice
dobře hodnoceny. Na jejich tvorbě se podílejí výborní
výtvarníci a pod jejich rukama vznikají malá umělecká dílka
a zároveň obsahem jsou známky malou encyklopedií ze
všech oborů.
19. března 2008 vyšly 2 známky z emise Krásy naší
vlasti. V hodnotě 12,- Kč to je vysílač s hotelem na Ještědu
a v hodnotě 15,- Kč Hradec Králové. Zobrazeno je Velké
náměstí se zajímavým seskupením věží. Zleva jsou to dvě
čtyřiceti metrové věže katedrálního chrámu sv. Ducha, vedle
stojí Bílá věž, která je zvonicí. Dále na známce je jedna ze
dvou hodinových věží staré radnice a v popředí morový
sloup.

Stanislav Plachta

a napomáhá tomu, aby dobro a spravedlnost zvítězily nad
zlem.
Na jeho oslavu byla již od první poloviny devadesátých
let pořádána velkolepá skautská akce pod nejstarším
kamenným hradem v ČR - západočeskou Přimdou. Jejím
hlavním iniciátorem a organizátorem je v posledních letech
tým vedený Michalem Burešem, který se před dvěma lety
přistěhoval do Žďára a se svojí ženou vedou skautské oddíly
v našem středisku. Společně s ním se letos do našeho kraje
přesunul i Víkend svatého Jiří. Pod patronací Krajské rady
Junáka se setkání uskutečnilo ve dnech 25. –27. dubna na
Novém Hrádku. Zajímavé téma, dobré nápady, složitý
scénář, výborná organizace, zaujetí a nadšení pro věc. Tak
by se dala charakterizovat práce všech těch mladých
organizátorů akce, na kterou se z celé republiky sjelo přes
250 účastníků.
V Novém Městě přivítal účastníky sám „císař římský“ se
svou dcerou a sdělil jim hroznou zprávu o drakovi, který
sužuje jeho zem a vyzval je k pomoci v boji proti této
krvelačné bestii. Nakonec však nebyl drak jen jeden, ale
ukázalo se, že jsou dva.
Nejprve bylo nutné osvobodit otce svatého Jiří, kterého
zajali Dračí gardisté. To byla náročná noční bitva,
účastníkům se úkol podařilo splnit a společně přivolali na
pomoc samotného světce. Druhý den jsme již pod vedením
svatého Jiří podstoupili náročný výcvik pro boj s drakem a
Dračími gardisty. Pomáhali jsme Jiřímu sehnat silnou zbroj,
vyráběli a malovali jsme i vlastní štíty pro boj proti Dračím
gardistům. Nejveselejší byl nácvik postupu v „želvách“, tj.
uzavřených formacích chráněných štíty proti střelám
Dračích gardistů. (Tuto taktiku římských legií znáte určitě
z Asterixe.)

Velká bitva se v sobotu vpodvečer strhla ve zříceninách
hradu Frymburka. V ní byli poraženi Dračí gardisté a Jirka
nakonec skolil i samotného draka. V neděli ráno jsme
společným útokem za pomoci toho dobrého v nás zdolali i
draka druhého.

Skautské okénko
Víkend svatého Jiří
Svatý Jiří se stal patronem
rytířských řádů, horníků, sedlářů,
kovářů,
bednářů,
rolníků
a
v neposlední řadě také skautů. Proč si
jej skauti vybrali za svůj vzor a za
svého ochránce? Protože po staletí je
symbolem statečnosti, oddanosti a
zmužilosti. Chrání vždy bezbranného

Proti drakům jsme potřebovali nejen skvělou vojenskou
taktiku, ale také přesvědčení, že chceme konat věci
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prospěšné a užitečné, že budeme stát, podobně jako náš
patron, vždy na straně potřebných a utlačovaných. A tak
měli účastníci možnost zamyslet se i nad tím, co je dobré a
co špatné kolem nás a jak dobrému pomoci.
Na akci dorazilo dost skautů, kteří již Víkend svatého
Jiří zažili v minulých letech, mnozí však přijeli poprvé.
Přivítali jsme oddíly z Plzně, Prahy, Boru, Jilemnice,
Červeného Kostelce, Nového Města n.M., Opočna,
Bernartic, Police n. M.,... Účastníci byli rozděleni do 21
skupin a jen jedna mohla vyhrát putovní pohár za pomoc sv.
Jiří proti drakovi. Všichni si však odvezli nejen krásné
zážitky, ale každý oddíl dostal sazenici stromu Gingo
Biloba, kterou si ve svém okolí může zasadit jako
připomínku trvalé potřeby chránit a šířit dobro.
Mnoho zajímavých informací, fotografie a podrobnosti
k Víkendu svatého Jiří objevíte na webu akce
www.svjiri.skaut.org.

Hraničníky Broumovska
Na podzim jsme podali u Agentury pro rozvoj
Broumovska žádost o grant v programu „Máme rádi
Broumovsko“ na zmapování hranic, respektive hraničních
kamenů, bývalého panství Broumovského kláštera. Uspěli
jsme (náš projekt zaujal výběrovou komisi ze všech
nejvíce), a tak pátráme u pamětníků, v archivech i
v literatuře po tom, kudy hranice vedly a kde můžeme
nějaký ten hraniční kámen nalézt. No a na výpravách po
okolí pak hledáme jednotlivé památky na časy minulé.
Je třeba je nejen nalézt, ale také očistit, změřit, zakreslit,
vyfotografovat, … zkrátka zdokumentovat. Zaznamenáme
také přesnou polohu každého hraničníku podle souřadnic
GPS, bude zakreslen do mapy a bude mít také vlastní kartu
s veškerými informacemi, které se nám o něm podaří zjistit.
Celou akci ukončíme v září výstavou fotografií, kreseb a
dalších výstupů. O výsledek tohoto pátrání má zájem jak
muzeum, tak i památkáři Královéhradeckého kraje.

znalost přírody, cvičení v logickém myšlení a postřehu,
chování v problémových situacích, vyhledávání informací,
fyzická zdatnost, …
První kolo, střediskové závody, byly v Náchodě. A byla
to první příležitost otestovat si, co umíme. Leccos se nám
sice nepodařilo, jak bychom si přáli, ale druhé místo holeksvětlušek a třetí kluků-vlčat nebylo špatné. Máme co
zlepšovat na okresní kolo, které bude v polovině května
v České Skalici.

Májka 2008
Teda ale že to je pořádný macek! A dala nám pořádně
zabrat, než jsme ji postavili. Řeč je samozřejmě o Májce, na
kterou letos Berous vybral opravdu pořádný strom. A nechal
mu i pěkný, ale velký a těžký vršek. Při stavbě jsme záhy
zjistili, že připravené podpěry nám nestačí, takže jsme
museli pro další. Ale ani ty příliš nepomohly. Až přišli další
pomocníci s dlouhým výsuvným žebříkem. Teprve pak se
podařilo přemoci fyzikální zákony, díky kterým hrozilo
překlopení Májky na jinou stranu, než jsme chtěli. Početná
divácká obec měla podívanou lepší než na Nově. Postaví
nebo nepostaví? Ale! Ale po více než hodinovém úsilí se
dobré dílo podařilo.

Díky obětavému a statečnému celonočnímu hlídání,
které zajistili převážně členové hasičského sboru za přispění
skautských vedoucích a s velkou podporou starostky města,
Májka stojí a zdobí polické náměstí. Příjemnou tečkou za
celou akcí byl ranní piknik na náměstí. S pocitem dobře
vykonané práce jsme se rozcházeli v době, kdy jiní občané
přicházeli do večerky pro čerstvé rohlíky.
Josef Hejnyš

Dobrá a užitečná zábava na několik měsíců. Nejen že
nám umožní pátrat v archivech a různých historických
dokumentech, ale máme možnost vyzkoušet si práci s GPS,
fotoaparátem, mapou i to, co obnáší „vědecká“ práce. A
nepochybně se díky projektu dostaneme i na místa, která
bychom jinak neměli šanci navštívit.

Závody vlčat a světlušek
Jsou každé dva roky a ti nejmenší si v nich ověřují své
znalosti a schopnosti, poměřují je s jinými, aby viděli, jak se
komu daří. Disciplíny jsou možná trochu neobvyklé, ale
zajímavé – kuchařské dovednosti, první pomoc, ochrana a

Jak jsme na Broumovsku oslavili
Den Země
Pěkné jarní počasí i probouzející se příroda lákaly
v sobotu 26. dubna 2008 k procházce snad každého. A
nejinak tomu bylo i v okolí Police nad Metují, kde se již od
ranních hodin potulovaly skupinky zvídavých turistů a
přírodovědců ještě z jednoho důvodu. Slavil se tu totiž
svátek naší planety – Den Země, jehož pestrou oslavu
připravila i Správa CHKO Broumovsko.
Kdo dorazil do areálu sídla Správy CHKO Broumovsko
na okraji Police nad Metují, toho nejprve v polygonální
stodole naladil působivý pohled na broumovskou přírodu
očima Jiřího Malíka, zachycený na fotografiích výstavy
Krajina v očích a na dlani. Stylové prostory dále hostily
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výstavu více či méně známých hub, připravenou členy
broumovského mykologického kroužku, a film Opeřený
rytíř, tvořený z unikátních záběrů z hnízdění sokola
stěhovavého v Teplických skalách. Po jejich zhlédnutí již
nic nebránilo vydat se na slibovanou procházku. Vybaveni
mapkou, tužkou i pytli na sběr odpadků se ze Správy CHKO
Broumovsko postupně vydalo na 65 dospělých s dětmi i
čtyřnohými kamarády na cestu do Broumovských stěn.
Putování jim zpestřilo 11 zastavení, na nichž čekali
pracovníci Správy CHKO Broumovsko a houbaři se
zajímavým vyprávěním a drobnými úkoly.
Kdo pozorně poslouchal, dozvěděl se příběh Křížové
cesty nad Suchým Dolem i pověst, která dala Kovářově
rokli své jméno, stal se na chvilku slepým poutníkem či
stavitelem dřevěného příbytku. Během několika hodin také
doputoval z prastarých geologických dob, kdy se formovala
zdejší krajina, přes období osídlování kraje a zakládání
vesnic až do současnosti. Zde byl pozván do světa
herbářovaných rostlin, života žab a čolků v rybníce i do
království lesa v Kovářově rokli. Postupně po cestě příchozí
sbírali nejen znalosti o přírodě v CHKO Broumovsko, ale i
drobné přírodniny – písek, hlínu, kůru, slámu, trávu a
větvičky. Ty na konci cesty, na prostranství před kaplí
Panny Marie Sněžné na Hvězdě, využili k tvorbě mozaiky
obrazu zeměkoule a symbolicky se tak podíleli na její
podobě.
S příjemnými
zážitky,
vlastnoručně
objevenou
zkamenělinou i vědomím, že každý z nás může ovlivnit tvář
našeho okolí, jsme se na Hvězdě rozloučili drobnou
odměnou a vydali se na pouť ke svým domovům. Příště
v broumovském kraji na viděnou!

ZUŠ se svým panem ředitelem L. Bořkem. Sólisté na
dechové nástroje, Němcová, Kollert a Kubeček, děti které se
s úžasným zaujetím věnují této ušlechtilé činnosti, kterou je
hudba. „Střihli“ si „Zámecké fanfáry“, povznášející,
noblesní. Potlesk byl odměnou a sláva obdivu, vždyť díky
této škole se o našem městě ví široko daleko. Ani MŠ
nezůstala pozadu, umně vyrobená přáníčka a pod vedením
učitelek pí Šimkové, Balákové a Kleinerové představily se
ve scénce „O Budulínkovi“, básničky opěvující jarní
přírodu, stromy, vtipné, melodické písničky i tanečky.
„Dostaly“ každého. Pamatovat si texty, udržet notu, rytmiku
a kázeň, to chce svatou trpělivost, za kterou je veliký kus
poctivé přípravy. Zažila jsem to ve své patnáctileté štaci
mezi dětmi. Nemějme obavy, tyhle děti se neztratí, jsou
velmi šikovné. Veliký aplaus. Opět k nám dorazila návštěva,
čupr lázeňští šviháci, takoví floutkové, ale na parket tlačili
tanečníky tak vehementně, že by kdysi tolik obávaný
tancmajstr Tobrman zajásal. Před ním nacházeli pánové
útočiště na WC, tam si je vyzvedával. Ani kameraman
nechyběl při tomhle extempore. Snad to nebude reklama, ale
LOGO NOVA na tom jeho klóbrcu bylo nepřehlédnutelné.
Usměvavá harmonikářka pí Maruška Ryšavá probudila i ty
zadumané a už se šlapalo jak zelí v Bolehošti. Líčko na
líčko, tělo na tělo.
O chvilku poezie se zasloužil p. Rudolf, recitátor, byla to
troška do mlýna. Kořeny jsou kořeny, mlejn je mlejn, to on
ví... Paní Věra Zhánělová točila a točila, málem by nám
zavařila kameru.
Avizovaný výlet je na dosah a našim hostem některého
setkání bude horolezec p. J. Seifert. Ten nás svým
povídáním přenese do výšin pro nás nedostupných. My ale
18. června vylezeme maličko níž na stolovou horu Ostaš za
harmonikou pana Jiráka a dobrou baštou. Mimochodem na
setkání bašta byla díky p. ved.Exnerovi a spol. a byla
výborná. Pošmákli jsme si.
Odpoledne uteklo až příliš, došlo na loučení. Bývá
smutné, ale o tomhle se to říct nedá. Popřáli jsme těm, co
odlétají za velikou louži, šťastnou cestu, všechno jenom
dobré, toto prošpikováno několika peprnými vtípky a to nás
určitě správně naladilo a tak se nenecháme nikým a ničím
rozladit.
Mějte se májově, ale nezapomeňte se občas mrknout na
informační tabuli, ať jste v obraze!
Kde nás najdete?
www.meu-police.cz záložka sport a volný čas
Hana Krejčová

Jak společný obraz Země nakonec vypadal?
Pracovníci Správy CHKO Broumovsko

Seniorské aktuality
Apríl se nechoval se moc decentně a just 16. dubna
předváděl své rozmary, ať se vydovádí, rošťák, má na to
glejt, ale náladu Senior klubu Ostaš v Pellyho domech
rozhodně nezkazil. A že to bylo sváteční setkání, slavily se
„Kulatiny“. Téměř dvacítka seniorů defilovala, aby jim před
pódiem upřímně srdečně stiskly pravici jednak naše
starostka města pí Ida Seidlmanová i pí předsedkyně H.
Pivoňková. Kytičky, bonboniéry a mnohokrát skloňované
slovíčko zdraví. Co víc si přát? Bylo nám dáno do vínku a
pečujeme o něj, je to dar. Obě byly vystřídány muzikanty ze

Hurá je tu jaro!
To nám zvěstuje nejen kalendář a zelenající se zahrada,
ale i bečení jehňátek. Ovečky nám již tradičně až do
podzimu budou dělat na zahradě veselou společnost.
Ač k nám byla paní zima vlídná a svou sílu v plné parádě
nepředvedla, přesto se již těšíme na sluníčko a teplo,
abychom mohli svůj čas co nejvíce trávit venku.
Jaro jsme oficiálně přivítali stavěním májky. Zazpívali si
s panem Nentwichem u harmoniky a opekli si špekáčky.
S milým a veselým jarním pozdravem plným krásných
písniček a povídání přišly děti z Mateřské školy z Police.
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Během března jsme navštívili velikonoční výstavy v
Domově důchodců v Hronově a v České Skalici. Pozorně
jsme si vše prohlédli, i si něco malého koupili.
Podívali jsme se také až do daleké Afriky, a to díky panu
Jaroslavu Seifertovi, který nám nejen promítl diapozitivy,
ale podal zajímavý výklad o jejich expedici i s ukázkou
horolezeckého vybavení.
V dubnu jsme se vydali do Pěkova k myslivecké oboře
podívat se na divočáky. Tři bachyně se společně staraly asi o
patnáct selátek. Podívali jsme se i na jejich ,,tatíka“, ale
raději jen zdáli, trochu nám naháněl hrůzu.
Využili jsme
možnosti navštívit polické kino
v dopoledních hodinách. Viděli jsme zajímavý film ,,Občan
Havel“. Potěšila by nás častější frekvence dopoledního
promítání.
V květnu jsme společně oslavili Den matek. S krásným
pásmem básniček nás přišly potěšit děti z Mateřské školy
z Bukovice.
A už se nám zase blíží červen a s ním také tradiční
,,Sportovní hry seniorů“. Letos se budou konat desátého
června (při špatném počasí 12. 6.).
Motto her je: ,,Indiánské léto“.
Na závěr všem děkujeme za projevený zájem a zpestření
našeho života.
Za DD Věra Kašíková, ředitelka

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ

O SELHÁNÍ…
K sepsání květnového, poněkud netradičního a
pesimisticky znějícího příspěvku mne inspiroval nedávný
dotaz bývalého kolegy na spolehlivost a bezpečnost velkých
astronomických přístrojů.
Je pochopitelné, že žádný lidský výtvor a tedy ani
astronomický přístroj není dokonalý. A právě ty velké stroje
se pohybují na hranici možností techniky. Nemalou úlohu
sehrává také morální spolehlivost lidí…
Na Yerkesově observatoři (USA) byl v květnu 1897
testován tehdy největší dalekohled světa. Průměr jeho
čočkového objektivu je 1 metr a délka tubusu přes 18 metrů.
Ráno 29. května 1897 – tedy právě před 111 lety se z výšky
10 metrů zřítila ocelová zvedací plošina o průměru 23
metrů, umožňující snadný přístup pozorovatelů k okuláru
dalekohledu. Stalo se tak krátce po odchodu techniků, kteří
prováděli seřízení nového dalekohledu. Naštěstí nikdo
nepřišel o život. Plošina musela být přepracována a
dalekohled, který je největším čočkovým přístrojem světa
dodnes byl veřejnosti předán 21. 10. 1897.
http://astro.uchicago.edu/yerkes/index.html
http://archiv.ian.cz/data/ian1/ian/pril3d.htm
Jiná havárie astronomické techniky se stala na radiové
observatoři Green Bank (USA). V roce 1967 zde uvedli do
provozu radioteleskop o průměru parabolické antény 91
metrů. Z důvodu úsporných opatření došlo ke zjednodušení
konstrukce tohoto obřího „radaru“. Po 21 letech úspěšného
provozu (1988) se tento kolos o hmotnosti 500 tisíc kg bez
zjevného důvodu zřítil. Později stanovená příčina havárie:
únava materiálu.
K lidskému selhání došlo na ostrově Malta. Anglický
astronom W. Lassell zde vlastními prostředky vybudoval
v roce 1852 vynikající dalekohled s objektivem – kovovým

zrcadlem o průměru 1,2 m. Teleskop byl vybaven kvalitní a
na tehdejší dobu nevídanou montáží s pohonem hodinovým
strojem. V roce 1880 krátce před svou smrtí rozkázal
podivínský Lassell zrcadlo svého dalekohledu zničit.
Důvodem bylo zabránit používání stroje jiným astronomům.
Lassell byl objevitelem 1 Saturnova, 1 Neptunova a 2
Uranových měsíců.
Lidská či spíše morální selhání provází i naši astronomii.
K zániku astronomické pozorovatelny v nedaleké České
Skalici přispělo zničení optiky hlavního přístroje –
Schmidtovy fotografické komory „nezvanou návštěvou“.
Své zkušenosti s „nezvanými návštěvami“ má i AK v Polici,
viz PM říjen 2007.
Po svém vynuceném odchodu z Kleťské hvězdárny si
známý astronom Antonín Mrkos z vlastních prostředků a
vlastními silami postavil zrcadlový dalekohled o průměru
0,5m na vidlicové montáži. Zrcadlo dalekohledu bylo
„neznámým pachatelem“ odcizeno. Můžeme však doufat, že
tento otřesný případ bude mít šťastné zakončení. Existuje
totiž záměr vybavit Mrkosův dalekohled novou optikou a
celé zařízení zprovoznit.
http://www.astro-forum.cz/cgibin/yabb/YaBB.pl?board=atm;action=display;num=116544
5671;start=2#2
http://master.ceskatelevize.cz/program/149337-16.02.200321:40-2.html

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 20. května v 18 hodin a 1minutu SELČ vstupuje
do znamení Blíženců,
v květnu se den prodlouží o 1 hodinu 21 min
MĚSÍC
5. v novu, 12. v první čtvrti, 20. v úplňku, 28.
v poslední čtvrti,
MERKUR do 25. května jsou pro pozorování velmi dobré
podmínky, 9. až 14. května je planeta po západu
Slunce téměř 12° nad obzorem,
VENUŠE nepozorovatelná,
MARS
v souhvězdí Raka, 10. května ve 14 hodin a 17
minut SELČ zákryt Marsu Měsícem,
JUPITER ve druhé polovině noci v souhvězdí Střelce,
SATURN v souhvězdí Lva,
URAN
na ranní obloze,
NEPTUN na ranní obloze
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Radešovská osma
V sobotu dne 26. dubna proběhla již tradiční hasičská
soutěž na Radešově. Počasí jim přálo a tak se na start
mohlo postavit deset družstev. A které družstvo bylo
nejlepší a kdo si odvezl pohár?
1 Lhota
32:81
2 Bezděkov
37:73
3 Bukovice
41:21
4 Suchý Důl
48:09
5 Nízská Srbská
48:69
6 Bělý
52:69
7 Hlavňov
58:00
8 Radešov
60:06
9 Bezděkov ženy
81:40
10 Velká Ledhuj
85:65
Nejlepší byla Lhota a tak si pohár právem zaslouží.
Děkujeme ale i ostatním hasičům za účast a bezděkovským
hasičům za půjčení stanu. Dále děkujeme těmto sponzorům,
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bez kterých by se tato soutěž nemohla pořádat :Prodejna
piva - Meierová, Občerstvení - Karel Šnábl, Koloniál
Purkert, Zelenina Suchomel, Zelenina - Schreiber, Dalibor
Hartman, rodina Jirmanova, rodina Voborníkova, rodina
Kolbova, Firma General Bottlers, město Police nad Metují, a
Okrsek Bor.
"Ať jim jejich štědrá srdce ještě dlouho tlučou."
A dále děkujeme všem, kteří přispěli alespoň myšlenkou
Za SDH Radešov
Tisková mluvčí

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Jak jsem se potkala se Sítí
Možná se těšíte, že, dle názvu, bude dnešní článek o
mých sportovních úspěších na poli tenisovém,
basketbalovém nebo při rybaření, ale to Vás budu muset
zklamat. Sítí je zde míněna Síť mateřských center, která
sdružuje centra – a to nejen mateřská – z celé naší krásné
republiky – už nás tam je 262, takže jsme už docela zástup,
ne-li dav. Tolik aktivních, samostatných a emancipovaných
ženských – kdejaký chlap se při té představě jistě hrůzou
osype.
MC MaMiNa je členem Sítě od roku 2006. Od doby, co
působím v centru já, a už to jsou více než dva roky nabyté
zážitky a zkušenostmi, jsem s členkami rady absolvovala pár
zajímavých setkání s ostatními akčními matkami z jiných
center.
Na prvních pár „slezinách“ jsem většinou jen tupě zírala
a s otevřenou pusou přikyvovala při rozhovorech o grantech,
dotacích, spolupráci s úřady a finančních otázkách.
Chvílemi jsem totiž nerozuměla ani slovo. Dobře, tak možná
nějaké to slovo ano, ale věty mi většinou smysl moc
nedávaly.
Dlouho jsem toužila, aby takovéto setkání proběhlo také
u nás v MaMiNě. Na jednom ze seminářů jsem se o tom
zmínila před krajskou koordinátorkou Sítě Hanou Cinkovou
a už to bylo. S jistými obavami jsem to sdělila „své“ nové
radě, pro kterou jsem najednou byla já ta zkušená
harcovnice a ony ty, co nejspíš budou potřebovat
překladatele. Bála jsem se, že mi řeknou, že jsem se
zbláznila. To mi sice řekly, ale vzaly to sportovně.
Začala tedy příprava Setkání členských center Sítě MC
ČR z Královehradeckého kraje. A na tomto místě jsou třeba
zmínit pevné nervy ředitele ZŠ pana Nývlta, který ve svém
nabytém programu několikrát obětavě běhal přes celou
školu a přepisoval termíny v Aule ZŠ, které jsem rychlostí
blesku měnila.
Vše jsme měli perfektně připravené – hlídání dětí,
ukázku programů, občerstvení, přihlášky, popis cesty,
generální úklid aj. Mateřská centra se vesele přihlašovala a
za chvíli jsem již měla objednáno kolem 35 rodičů a jejich
dětí. Datum uzávěrky přihlášek bylo v neděli, samozřejmě,
že v pondělí dorazily další 2 přihlášky, ale s tím jsem tak
trochu počítala. Spokojeně jsem nechala objednat 28 porcí
polévky a tetelila se, jak to skvěle klape, mimochodem velmi děkujeme za laskavou pomoc Rychlému občerstvení
Martin Exner, které nám vařilo speciální dětskou polévku,
zapůjčilo hrnec aj. a také Jídelně ZŠ za zapůjčení nádobí.
Bohužel jsem se radovala jen do úterý, kdy místo
přihlášek dorazily odhlášky. Říkala jsem si, že to nevadí, 5

porcí polévky navíc se nějak sní a zůstávala jsem v klidu.
Ve středu, v osm hodin ráno – hodinu před začátkem akce,
se mi kvůli nemoci odhlásilo další MC, což by ani tak
nevadilo, ale polévková rezerva již činila asi 10 porcí, což je
v přepočtu tak 3,5 litru. Hrozilo mi, že bramboračku budu
jíst až do prázdnin.
Pro polévku jsem vyrazila s Imonkou, s kárkou a
s předzvěstí budoucích žaludečních potíží.
Návštěvnicím jsme předvedly ukázku z našich
MaMiŇáckých programů – což bylo také jedno z témat
setkání. Po představení jednotlivých center, která k nám
přijela z Trutnova, Solnice a Náchoda, jsme si vyměňovali
zkušenosti s přípravou programů pro děti a jejich různými
obměnami. Druhým bodem programu byla výměna
zkušeností s jednáním s městskými úřady. Zavítala mezi nás
starostka paní Ida Seidlmanová a potěšila přítomné milými a
povzbuzujícími slovy, za což jí moc děkujeme.
Polévku se mi úspěšně podařilo vnutit matkám k večeři,
takže jsem ji nemusela jíst až do úplného znechucení, i když
byla moc dobrá.
Zároveň moc děkuji maminkám z MaMiNy, které
s přípravou setkání pomáhaly a také Radě MC, která také
moc pomáhala a rozuměla všemu. Prostě jako v pohádce –
všechno dobře dopadlo.
Doufám, že další setkání v nějakém jiném centru
z Královehradeckého kraje bude co nevidět, abychom zase
mohly čerpat nové poznatky a utvrdily se, že v tom nejsme
sami.
A na závěr ještě jedna malá poznámka: Speciální dětská
polévka to není jako vepřová šunka, která je z vepřového.
Speciální dětská polévka je pro děti – ne z nich!
Vaše Káťa Hlávková

Program na květen 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
Každý pátek – Malý Zvídálek – program pro děti, které
od nového škol. roku nastupují do MŠ
Programy úterý až čtvrtek začínají v 9.30, končí v 11.30
a jsou přizpůsobeny věku dětí, které nás navštíví.
Malý Zvídálek – příchod dětí od 9 hod., od 9.30 – 11
hod.- program bez účasti rodičů, od 11 – 11.30 hod.
odchod dětí.
Každé pondělí - od 16.00 – Angličtina pro nejmenší –
pro rodiče s dětmi
od 17.00 – Malá flétnička - pro rodiče s dětmi
Každý dva týdny ve čtvrtek 15. května, 29. května a 12.
června – Canisterapie
Každý pátek od 15.30 – Keramika
Každé dva týdny v pátek 16. května, 30. května a 13.
června od 16.30 - Babinec

Doplňkový program
Květen: Den otevřených dveří v MC aneb Přijďte pobejt
- 18. května
V rámci celorepublikové kampaně Sítě mateřských
center a uvedení nového prostoru MC MaMiNa do provozu,
pořádáme v neděli 18. května 2008 od 14 – 16 hodin Den
otevřených dveří.
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Cílem kampaně je představit široké veřejnosti,
odborníkům, představitelům obce, sponzorům (stávajícím
i případně budoucím) a médiím naše mateřské centrum jako
službu pro rodinu, která patří do infrastruktury obce.
Připoutat jejich pozornost tak, aby vedla k navázání či
prohloubení vzájemné spolupráce.Dveře mateřských center
jsou otevřené každý den pro ty, kdo mají zájem podílet se na
službách pro rodinu, které mateřská centra nabízejí.
Tentokrát zveme každého, kdo by rád poznal, jak se žije ve
našem mateřském centru a co mateřská centra přinášejí
společnosti a rodině.
Tímto Vás srdečně zveme - Přijďte pobejt k nám do
Mateřského centra. V 10 hodin proběhne slavnostní zahájení
provozu nového prostoru MC s ukázkou programů v MC,
v obou prostorech budou probíhat workshopy pro děti,
můžete si prohlédnout výstavku výrobků z kroužku pro děti
Keramika nebo kroužku pro rodiče Babinec. K dispozici je i
prohlédnutí bohaté fotodokumentace naší činnosti.
Vzhledem k tomu, že neděli před tímto dnem otevřených
dveří je Den matek, dostane každá maminka, která nás
navštíví malý dárek.

Burza letního oblečení a hraček v MC 23. – 25. května
Program:
Pátek 23.5. – příjem a prodej
od 10 – 17 hodin
Sobota 24.5. – prodej
od 10 – 14 hodin
Neděle 25.5. – výdej neprodaných věcí od 10 - 12 hodin
Do prodeje přijímáme dětské oblečení od 0 – cca 5 let,
maximálně 15 ks od jednotlivce. Hračky by měly být
nerozbité, raději ne plyšové.
Oblečení, které si jejich majitel v neděli nevyzvedne,
bude odvezeno do sběrny Diakonie Broumov, vybrané
hračky budou ponechány v MC MaMiNa.
Za hračky, které v MC zůstanou velmi děkujeme.

Červen:
Neděle 1. 6. – Dětský den MC MaMiNa aneb Tam a
zpátky se zvířátky
Pořádáme další oblíbený Svátek dětí, tentokrát chystáme
cestu se stanovišti a úkoly. Těší se na Vás kuny, kapři,
včelky, veverky, krtci, zajíci, sova, hadi a další havěť.
Start od 9.00 do 10.00 u hasičárny, vstupné 20,-/dítě.
Vzhledem k loňské vysoké účasti je věk dětí omezen na
děti do 9 let, pokud možno s účastí rodiče. Děkujeme za
pochopení.
Dětský den je pořádán ve spolupráci s Městem Police
nad Metují.
Neděle 15. 6. – Táta dneska frčí – od 14 hodin v MC
MC MaMiNa pořádá druhý ročník kampaně Sítě MC
ČR, o.s. a Ligy otevřených mužů,o.s.. Hlavním cílem naší
společné kampaně je posílení role otce ve společnosti a
motivace otců k většímu zapojení do života mateřských
center i jejich rodin.
MC MaMiNa se, stejně jako v úspěšném loňském roce,
rovněž zapojí do této akce odpolednem plným her a soutěží,
které budou nejen rodinné a dětské, ale také speciálně
tatínkovské. Dále plánujeme výstavu fotografií na témata:
Tatínek včera a dnes a Táta a já – současné a miminkovské
fota tatínků a fotky tatínků s jejich dětmi. Fotografie budou
vystaveny v MC a také v Knihovně Města Police nad
Metují.
Kvůli přípravě je nutné se na akci přihlásit – na tel.
777/903 029 nebo na katahlavkova@mcmamina.cz

Čtvrtek 19. 6. – První pomoc u dětí do 3 let – od 15 hodin
v MC
V rámci projektu „Víš jak na to maminko?“ Vás zveme
na druhou ze třech přednášek o poskytování první pomoci u
dětí ranného věku.
Další z těchto praktických přednášek je zaměřena na
první pomoc u dětí do 3 let věku. Bude se zabývat
nejčastějšími náhlými stavy a akutními problémy dětí a
jejich možnými řešeními. Přednáška spojená s ukázkou
první pomoci bude pro rodiče předškolních dětí velkým
přínosem. Dozví se např.: jak vytáhnout klíště, jak ošetřit
běžné poranění, jak se chovat při lehčích či těžších úrazech,
jak postupovat při horečce, ale také, co by měla obsahovat
domácí lékárnička a jak její obsah uchovávat a využívat, co
nejlépe.
Přednášky si pro nás připravila zdravotní sestřička paní
Jana Linhartová, které velmi děkujeme za výbornou
spolupráci na tomto projektu.
Středa 25. 6. - Pasování na školkáčky – od 9.30 v MC
V tento den se budeme loučit s dětmi, které se od září
chystají nastoupit do mateřské školky. Děti budou pasovány
na školkáčka, dostanou výuční list Mateřského centra a také
malý dárek. Můžou se nám přihlásit i rodiče s dětmi, které
naše MC pravidelně nenavštěvují.
Přihlášky
na
tel.:777/903
029
nebo
na
katahlavkova@mcmamina.cz
Sobota 28.6. - Výlet na Ostaš – sraz ve 14 hodin před MC
V rámci akce Táta dneska frčí se s rodinami vypravíme
na Ostaš, kde budeme opékat buřtíky. Doufáme, že tento rok
se již počasí vydaří, pokud ne, akce se ruší.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Keramika v MC MaMiNa
Od října loňského roku probíhá každý pátek v MC
kroužek Keramiky pro rodiče s dětmi. Od této doby jsme si
vyrobily mnoho zajímavých věcí např.: čerta, misku,
obrázek, šperk, housenku na listu a mnoho dalších. Rozhodli
jsme se rozšířit věkovou skupinu dětí, které navštěvují tento
kroužek a tímto mezi nás zveme i děti z 1. a 2. tříd ZŠ, u
kterých není nutná účast rodičů. Vstupné je 30,- Kč za dítě.
Množství účastníků je omezeno. Bližší informace na tel.
777/903 029 nebo na katahlavkova@mcmamina.cz
MC MaMiNa o prázdninách
Mateřské centrum bude, stejně jako v loňském roce, o
prázdninách otevřeno každou středu od 9.30 do 11.30, kdy
bude pro děti připraven klasický program jako ve školním
roce.
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, pouze na
vratnou zálohu a o podmínkách výpůjčky se můžete
informovat v mateřském centru nebo na tel.: 777/903 029.
Seznam pomůcek je k nahlédnutí také v Mateřské školce
v Polici nad Metují a v MŠ ve Velkých Petrovicích.
Tato půjčovna je financována za laskavé pomoci fy
PEJSKAR & spol.,s.r.o.
Tentokrát Vám představujeme :
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Kombiné DP- 4
Hra se skládá z 6 základních karet, ke kterým vždy patří
8 průhledných karet s obrázky. Smyslem hry je správně
přiložit průhledné obrázky na základní karty.
Např. k vysavači patří hadice, k akváriu ryba, k domečku
střecha atd. Děti cvičí nejen logické uvažování, paměť a
představivost. Karty jsou vyrobeny z 2,5 mm silné umělé
hmoty. Vše je uloženo v kastlíku z bukového dřeva s víkem.
Rozměry kastlíku: 34 x 20 x 6 cm.
Pořádání oslav v prostorách MC
Nejen rodinám, které navštěvují mateřské centrum
MaMiNa, nabízíme pořádání oslav (ne pouze narozenin
dětí) v prostorách MC. O podmínkách a případném termínu
se můžete informovat na tel.: 777 903 029.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

150 let textilní průmyslové tradice
na Broumovsku 1857 – 2007
Od osvobození ke vzniku Bavlnářských závodů

V době osvobozujících bojů na Broumovsku v dubnu roku
1945 se výroba ve Schrollových podnicích zcela zastavila.
Olivětínský závod ožil až koncem května, kdy jej sovětská
armáda jako válečnou kořist předala broumovskému národnímu
výboru. Textilní stroje se v Meziměstí rozjely jen v polovině
závodu. Do druhé části továrny, zabrané pro výrobou zbraní, se
bavlna již nikdy nevrátila. Do počátku 60. let zde hospodařil
Zemědělský výkupní podnik a poté až do roku 1989 Strojtex,
podnik na výrobou náhradních dílů pro textilní stroje.
Ve Velké Vsi byla výroba zahájena až počátkem roku 1946, a
to jen na 80 stavech.
Vedení závodu v Olivětíně a v Meziměstí s celkem osmi sty
zaměstnanci se v srpnu 1945 ujala národní správa, která trvala
až do října, kdy byl Schrollův podnik znárodněn. Spolu s druhým
největším podnikem na Broumovsku, firmou Gyger v BroumověVelké Vsi, a polickým závodem Viléma Pellyho se počátkem roku
1946 stal základem vládou nově zřízeného národního podniku
Východočeské bavlnářské závody se sídlem v Náchodě.

Po vlně znárodnění v roce
1945
se
severovýchodní
Čechy staly sídlem téměř
poloviny
z devíti
nově
zřízených
národních
bavlnářských podniků a po
roce 1948 zde pracovalo 14 z
celkového počtu 31 podniků.
Na Broumovsku tehdy v
textilním průmyslu pracovalo
téměř čtyři a půl tisíce lidí.

Hlavním exportním artiklem olivětínského závodu se po válce
staly kapesníky, které našly odbyt hlavně v USA, Kanadě a
Mexiku. V roce 1948 se zboží vyváželo celkem do 7 zemí. Výrobu
prvních poválečných let provázely velké potíže pramenící ze
všeobecného rozvratu národního hospodářství. Byla nouze o
základní suroviny a vázlo zásobování, nebylo uhlí ani bavlna.
Broumovsko navíc hluboce poznamenal odsun německého
obyvatelstva a Schrollův podnik, stejně jako většina ostatních,
ztratil řadu kvalifikovaných zaměstnanců, za které mezi
novoosídlenci jen obtížně hledal náhradu. Proto již v srpnu 1945
žádala národní správa, aby odsun 15 klíčových výrobních
specialistů a jejich rodin byl odložen. Z deportovaného počtu

přibližně 22 tisíc broumovských Němců bylo povoleno zůstat více
než padesáti odborným pracovníkům. Dokonce ještě v roce 1948
žádalo vedení olivětínského závodu o roční odklad jejich odsunu
s odůvodněním, že by poklesla produkce, a podnik by tak
nesplnil plán daný dvouletým plánem československého
hospodářství. Nouze byla také o řadové dělníky, které z
nejvzdálenějších vsí začal svážet podnikový autobus. Jinak se i
nadále hodiny docházelo do továrny pěšky, neboť kolo bylo stále
ještě velkým luxusem. 224 rodin zaměstnanců továrny trvale
bydlelo v bytech olivětínské tovární kolonie.
Poté, co brány závodů v Olivětíně, Meziměstí, Velké Vsi i
Polici obsadily v únoru 1948 gardy Lidových milicí, přešly v
červnu do rukou státu také další menší textilní podniky v
broumovském okrese. Jejich začleněním do podniku
Východočeských bavlnářských závodů se tak struktura podniku
ještě rozšířila. Pro Broumovsko se utvořil hlavní závod číslo 6 v
Broumově (s provozy v Olivětíně, Meziměstí, Velké Vsi a
Martínkovicích) a pro Policko v Polici nad Metují závod číslo 5,
který zahrnoval další provozy.
Hospodářský význam broumovských závodů si dobře
uvědomovala politická propaganda. V roce 1947 jim bylo
uděleno ocenění za vzorné umístění v národní soutěži ve
výstavbě republiky, které do Olivětína přivezl Antonín Zápotocký.
Když Klement Gottwald slavil své narozeniny, dostal od
Východočeských bavlnářských závodů dárek v podobě
budovatelského závazku, že do zahájení IX. sjezdu KSČ
pomohou brigádnicky vypěstovat 680 prasat, z toho většinu v
Olivětíně. V 50. letech řečnil k olivětínským dělníkům Ludvík
Svoboda a krátce po něm ve Velké Vsi i Gusta Fučíková. Od roku
1965 se pozdější Veba mohla pyšnit Řádem práce.

Z dokumentace éry let padesátých.

VEBA, textilní závody a. s., Broumov

MYKOLOGICKÉ OKÉNKO
Čirůvka májovka (Calocybe gambosa jedlá)
Výskyt IV. – VI.
Klobouk 40 – 100 mm, vyklenutý až plochý, ve stáří často
zvlněný, s podvinutým okrajem, hladký, bílý či bělavý, u žluté
odrůdy (var. Slavida) okrově žlutý. Lupeny zoubkem připojené,
husté, úzké, bílé až krémové, někdy okrově žluté. Třeň 30 – 70
x 10 – 15 mm, válcovitý, podélně vláknitý, bělavý, někdy
okrově žlutý. Dužina výrazně voní po mouce. Roste velmi
hojně - jednotlivě, ve skupinách nebo v kruzích, na otevřených
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travnatých místech, v sadech, parcích, zahradách, ale i na
okrajích lesů a v prosvětlených hájích. Velmi oblíbená, dobrá
houba.
Pokud si nejste jisti, uřízněte nohu a položte klobouk na
bílý papír přes noc do lednice. Když zůstane papír bílý, máte
jistotu, že se nejedná o žádnou z jedovatých zaměnitelných hub,
jako např. Závojenka olovová či Vláknice začervenalá. Čirůvku
májovku si v těchto dnech můžete prohlédnout na výstavce
před lékárnou.

Houbový salát
350 g májovek, 150 g majonézy, 150 g ementálu, 1
polévková kostka, hořčice, pepř, petrželka a rajčata.
Očištěné plodnice májovek vaříme s kostkou masoxu
v malém množství vody. Po 15 minutách varu houby scedíme,
necháme vychladnout a nakrájíme na nudličky. Do připravené
majonézy vmícháme houby, nakrájený sýr, okořeníme hořčicí,
pepřem, vložíme do salátové mísy a ozdobíme petrželkou a
nakrájenými rajčaty. Podáváme s chlebem.

•
•
•
•

Zaseje-li kdo do mladého člověka ušlechtilou
výchovu, žije a roste v něm po celý život a nezmaří ji
ani déšť, ani sucho. – Hippiás
Pravé tajemství života je hledání krásna. – O. Wilde
Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme,
aby se chovali k nám. – Aristoteles
Všichni velcí lidé jsou skromní. –-G. E. Leasing
Vybral František Janeček

Oznámení pro sluchově postižené
občany:
Jelikož mi zaměstnavatel neumožnil provozovat
dosavadní poradenské služby od 1430 do 1600 hodin.
Návštěvní hodiny se mění od 1.5.2008 následovně:
každý čtvrtek od 15.30 do 17.00 hodin
Vratislav Vaverka

Vlastivědné okénko
Školství na Machovsku
- škola v Nízké Srbské
... dokončení z minulého čísla

Václav Fatka

Moudré myšlenky
•

Vzdělanost je schopnost rozumět jiným.
J. W. Goethe

Ve školním roce 1928/1929 byl řídícím učitelem v Nízké
Srbské Bohumil Kašpar, třídní Alžběta Jirásková – Dlatlová,
od 1.3.1929 Anna Pitthardová, ruční práce Marie Hubková.
Počet žáků 48.
Školní rok 1929/1930 byl zahájen slavnostním otevřením
nově postaveného československého sboru v Machově v neděli
1.9.1929 za přítomnosti biskupa Stanislava Kordule, faráře
Bohumila Dlatly a množství příslušníků této církve.
Dne 5.9.1929 vykonal biskup královéhradecký ThDr. JUDr.
Karel Kašpar, budoucí kardinál, generální vizitaci ve škole a
biřmoval v Machově mladé biřmovance – ze školy v Nízké
Srbské 3 žákyně.
Učitelský sbor zůstal nezměněný, pouze na konci školního
roku se odstěhovala Alžběta Dlatlová s manželem do Nového
Města nad Metují, kde byl jmenován farářem. Počet žáků klesl
na 41.
V lidové škole hospodářské vše pokračovalo podle
původních představ. V roce 1933 odchází její ředitel a správce
Vladimír Lepš a jeho nástupcem se stává Josef Křelina.
Současně se odstěhoval dlouholetý předseda školního výboru,
rolník Jan Dostál z Nízké Srbské a novým předsedou se stává
rolník Josef Křivda ze Lhoty, který byl od založení
místopředsedou.
Ve školním roce 1933/1934 bylo pro nedostatek žáků
vyučování v Lidové škole hospodářské pouze v jedné třídě.
Ve školním roce 1934/1935 vyučovali v LŠH Josef Křelina,
Josef Machula, Josef Sedláček, Josef Nemejta, František Ruider
a Božena Lenochová. Počet studentů 36.
Ve školním roce 1935/1936 měla LŠH 45 studentů a
pronajala si na 10 let 5 arů louky od Čeňka Adama na zřízení
ovocné školky. V dalších školních letech počty studentů mírně
klesaly, ale škola by pokračovala nebýt známých událostí po
mnichovském diktátu a tak poslední vyučovací den 24.3.1939
byl školní rok za úžasné zamlklosti ukončen a tím skončila i
celá tato škola. Její třídy se už nikdy neotevřely. Připomínám
tuto školu, protože dnes už málokdo ví, že něco takového na
Machovsku existovalo a mělo i velmi kladný vliv na zvýšení
odbornosti selského stavu.
Do kroniky obecné školy v Nízké Srbské 10 let nikdo
nezapsal ani řádku a tak nelze toto období zmapovat. Dne
1.9.1938 sem byl ustanoven správcem školy Josef Křelina,
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jehož neradostný životopis byl podrobně vypsán v článcích o
machovské škole, kde také působil.
Ve školním roce 1940/1941 s ním zde učil Ladislav Bárta,
který sem přišel ze Svaté Máří, okr. Strakonice. Narodil se
14.9.1911 v Javornici na Rychnovsku, vystudoval učitelský
ústav v Hradci Králové a 3 semestry techniky v Brně. Počet
žáků byl 39.
Ve školních letech 1941 – 1944 byl řídícím stále Josef
Křelina a učitelem Ladislav Bárta. Počet žáků stále dosahoval
51. V lednu 1944 měl být Ladislav Bárta totálně nasazen, ale
protože vyučoval německý jazyk, podařilo se ho vyreklamovat
pro nepostradatelnost.
Školní rok 1944/1945 zahájil učitelský sbor ve stejném
složení, ale hned 14.9.1944 musel Ladislav Bárta nastoupit na
práci pro Říši v Račicích u Smiřic. Nahradila ho Libuše
Mervartová z Náchoda, ale 25.9. musela nastoupit do zbrojní
továrny v Náchodě a tak zůstal na obě třídy Josef Křelina sám. I
učitelka domácích prací Marie Vítová byla totálně nasazena a
tak se tento předmět nějaký čas nevyučoval. Vrátila se až
v listopadu. Počet žáků dosahoval 54. Předpokládám, že na
konci války byla výuka i na této škole přerušena, jako téměř
všude, ale o tom školní kronika mlčí.
Ve školním roce 1945/1946 poklesl počet žáků na 23 a tak
Ladislav Bárta vyučoval jen v jedné třídě. Rodiče šesti dětí se
s celými rodinami odstěhovali do pohraničí, kde si zabrali
statky po vysídlených Němcích.
Ve školním roce 1946/1947 nastoupilo do obecné školy 25
žáků, z nichž 9 byli nově přistěhovalí kladští Češi. Řídícím
učitelem byl Josef Křelina a v listopadu 1946 nastoupila
učitelka dívčích ručních prací slečna Johana Térová z Machova,
absolventka odborné školy pro ženská povolání v Hronově.
Ve školním roce 1947/1948 nastoupilo 23 žáků z toho 13
kladských Čechů, které vyučuje řídící Josef Křelina. Ruční
práce vyučovala Marie Bártová – Vítová, která se provdala za
učitele Ladislava Bártu a bydleli spolu ve školním bytě v Nízké
Srbské. On však už učil v Machově.
Dne 26.10.1947 bylo oslaveno 50 let trvání školy v Nízké
Srbské a zároveň byla na škole odhalena pamětní deska
prvnímu řídícímu této školy Jaroslavu Petrovi (1862 – 1922).
Nápis na desce:
V této škole působil v letech
1896 – 1922 řídící učitel
Jaroslav Petr
pedagogický spisovatel a významný
kulturní pracovník, který zdejšímu kraji zasvětil
40 let obětavé a nezištné práce.
Slavnostní projev pronesl machovský ředitel Jaroslav
Exner. Atmosféra však v celé republice houstla, a tak po této
důstojné slavnosti už školu v Nízké Srbské mnoho radostného
nečekalo.
V únoru 1948 byl předběžně suspendován zdejší ředitel
Josef Křelina pro provinění podle §20 vládního nařízení 162/28
Sb. Zbaven členství v ONV a po dělnickém soudu i části
majetku. Odstěhoval se do Prahy, jeho děti emigrovaly do
Kanady a naše republika přišla o několik slušných lidí, kteří
sice někde v dáli s nostalgií vzpomínají, ale do kraje, odkud
byli vyhnáni, se už nikdy nevrátí.
Místo ředitelky a učitelky v jedné osobě převzala 1.3.1948
Milada Škopová, která dosud učila v Machově. Koncem
školního roku byl dán návrh na uzavření školy v Nízké Srbské
pro nedostatek žáků, ale podpisová akce občanů tento návrh
zvrátila.
Do školního roku 1948/1949 nastoupilo 19 žáků. Milada
Škopová byla přeložena zpátky do Machova a zde ji nahradil
Václav Seidl, narozený 6.7.1921 v Borohrádku, který byl
posledním ředitelem této školy. Místní akční výbor však

odhlasoval definitivní uzavření školy v Nízké Srbské a Místní
národní výbor pak rozhodl, že se tak stane k 1.1.1949.
Tímto rozhodnutím byla uzavřena nejmladší škola na
Machovsku po necelých 54 letech svého provozu.
Tím také končím seriál Školství na Machovsku, jehož
prvních 7 dílů popisovalo historii školy v Machově, další 4 díly
historii školy v Bělém a tento poslední 12-tý díl pojednává o
škole v Nízké Srbské. Tomu předcházely 4 díly historie kostela
sv.Václava v Machově, 3 díly posloupnosti duchovních u
tohoto kostela a 1 díl o zvonech na Machovsku, celkem 20
článků mapujících některé úseky dění na Machovsku. Snažil
jsem se o co největší zachování přesných údajů, které jsou
zapsány ve školních kronikách, proto ta spousta dat, které
možná někomu vadí, ale když vidím mezery v kronikách, a že
se ztratily i celé kroniky, myslím, že je to na místě. Zvýší se
pravděpodobnost, že se alespoň některé údaje zachovají.
V prvním článku o machovském kostele jsem slíbil, že se
pokusím popsat a rozkrýt náboženský rozkol na Machovsku,
který naplno vypukl právě v dubnu 1920, tedy přesně před 88
lety. Prostudoval jsem spoustu dostupných písemných
pramenů, vzpomínky potomků některých pamětníků a získal
ohromné množství cenných údajů. Myslím si, že mám v tomto
problému jasno, ale výsledky svého bádání si nedovolím
zveřejnit. Myslím, že by to ani ničemu neprospělo, takže se
čtenářům omlouvám. Navíc redakce Polického měsíčníku žádá
články krátké a machovskou revoluci stručně popsat nelze.
Jiří Kohl

Z lidových vyprávění,
zápisů a kronik

časopisů,

Ohnivý muž u Hlavňova
Z knihy Dr. Evy Koudelkové: Police nad Metují a okolí
v lidových vyprávěních (nakladatelství BOR, Liberec 2002)
Mezi Hlavňovem a Policí se rozkládá les, v němž se
často objevoval ohnivý muž. Byl prý malé postavy, ale oheň
z něho sršel na všechny strany. Lidé se ho báli, a kdokoliv
ho uviděl už z dálky, hned před ním utekl.
Jednou šel domů lesem hlavňovský chalupník Venda,
který se trochu zdržel v Polici. Měl něco upito, a tak brzy
ztratil cestu. Chodil zmateně sem a tam, klopýtal přes pařezy
a kořeny, hlavou narážel do větví stromů, ujížděl po mokré
trávě. V největší nouzi si vzpomněl na ohnivého muže a
vydechl spíše jen tak pro sebe:
„Ohnivý muži, pojď mi posvítit.“
Jen to dořekl, objevila se před ním silná záře. Ani ve dne
nebývá tak jasno. Venda byl chvíli oslněný, a nic neviděl.
Pak ale spatřil kousek před sebou ohniváka, z nějž jako by
plápolal oheň. Chalupník se zpočátku bál , ale když viděl, že
ohnivý muž jde pokojně před ním a že by bez něho asi domů
nedošel, sebral odvahu a následoval ho.
Když přišli na kraj vesnice, kde stála Vendova chalupa,
řekl chalupník ohnivákovi, že ho už nepotřebuje, že může
zase jít. Avšak ohnivák jako by neslyšel, stál jako
přikovaný. Venda svou větu opakoval, ale ohnivý muž se
nehnul.
Chalupník zavrtěl hlavou, a když viděl, že jeho vybízení
je zbytečné, nechal ohniváka být a vešel do chalupy. Tam
ještě celý vystrašený vyprávěl ženě, co právě zažil, a dodal:
„Doprovodil mě až k naší chalupě a tam, vidíš ho, stojí a
nechce se hnout. Co s ním mám dělat?“
Žena mu na to řekla:“A ty bys mu ani nepoděkoval?“
„Vidíš, na to jsem zapomněl,“ odpověděl muž a klepl se
do čela.
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Honem vyšel z chalupy a zavolal na ohniváka, který byl
stále na svém místě.
„No tak, pozdrav Vás Pánbůh, že jste mi posvítil!“!
„Dejž to Pánbůh, takových díků potřebuji ještě sto kop,
abych byl vysvobozen!“ zvolal radostně ohnivý muž a
rázem zmizel.
Venda i jeho žena si oddechli.
Vybral F. Janeček

Lidové pranostiky a pravidla
na měsíc březen podle stoletého kalendáře z roku 1815
Co duben našetří, to květen spálí.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám a
senům přístup radný.
Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
Filipa Jakuba mráz, to obilí plný klas.
Na Filipa a Jakuba koníček trávy naškubá.
Před Filipem deštík noční, úrodu nám věští roční.
Je-li na sv. Floriána silný vítr, bude toho roku mnoho
ohňů.
Déšť na Pankráce, Serváce Bonifáce, prší pak celé
léto.
Pankrác,Servác, Bonifác – ledoví muži spalují
mrazem ovoce i růži, Žofie je jejich kuchařka.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Déšť sv. Žofie švestky ubije.
Svatá Žofie pole často zalije.
Když na Urbana prší, bude hodně myší.
Na Urbana pěkný, teplý den, bude suchý červenec i
srpen.
Pohoda na Urbana – pro sedláka vyhraná.
Na Urbana se seje len.
Déšť o letnicích, slunce na Boží tělo.
Na svatého Ducha nesvlékej kožucha.
Ze Zemědělského kalendáře 2008 vybral František Janeček

Autobusové spoje za krásami
Broumovských stěn
Od 17. května do 28. září jsou opět v provozu o
sobotách, nedělích a svátcích výhodné autobusové spoje
z Police nad Metují na Hvězdu a na Slavný. Pro informaci
uvádíme jejich přehled:
Police n. Met. aut. st.
Chata Hvězda
Slavný
Police n. Met. aut.st.

odj. 10:00
10:11
10:20
příj. 10:30

13:00
13:11
13:20
13:30

15.55
16:06
16:15
16:25

18:55(jen So)
19:06
19:15
19:25

Od zastávky autobusu dojdeme ke kapli Panny Marie a
oblíbené turistické Chatě na Hvězdě, která vyniká výbornou
kuchyní a obsluhou. Z vyhlídkových teras je nádherný
pohled na celou Broumovskou kotlinu a horské hřebeny,
které ji lemují (Javoří hory na česko-polských hranicích a na
Góry Kamienne i Góry Sofie v Polsku).. Z Hvězdy je pak
možno pokračovat Kovářovou roklí do Hlavňova nebo po
hřebenu Broumovských stěn až na Slavný. V Hlavňově i na
Slavném jsou pak další možnosti k občerstvení.
Využívejte těchto spojů pro víkendové trasy za
odpočinkem a rekreací! Broumovské stěny jsou lákavým
pozváním pro vás.
F. J.

Májová krajina
Jaroslav Seifert
Chomáčky trnek na mezích,
potoky jako lesklé stuhy,
zazpívá skřivan, sotva ztich,
chomáčky trnek na mezích
pro pastýře i dobrodruhy.
Růžové květy jabloní
- ta barva, ta mě okouzlila,
jsou krásné, ale nevoní,
růžové květy jabloní
a ještě krásnější je bílá.
Po silnici jde procesí
a míří k Staré Boleslavi,
korouhve bílé nese si,
po silnici jde procesí
a cestou boží muka zdraví.
Zelená louka u lesa,
k večeru zhasnou pampelišky
a rozsvítí se nebesa,
zelená louka u lesa
a hvězdy na ní svítí s výšky.
Ach, Čechy krásné, Čechy mé,
- v hospodě skryté vyhrávají,
v hospodě, kterou nezříme,
ach, Čechy krásné, Čechy mé,
a ještě krásnější jste v máji.
Vybral F. J.

Říkanka na květen
Od květů má sic své jméno,
bývá však jen „vydluženo“
– kazívať nám Letnice
„chládkem“ divným velice.

Skřivan v něm má volnost vzletu,
listí též se smí mít k světu
– který list však vystrkuje
„růžky“, ten se konfiskuje …

Vybral F. J.

Městská policie informuje
V čase vpravdě májovém zdobí naše náměstí převysoká
májka. Přežila nástrahy první noci bez újmy. Ne všude
v okolí se však májkám dařilo tak, jako v Polici.
Psí útulek obývá nyní jeden nový pejsek. Je to fenka
jezevčíka a docela by měla ráda nový domov. Najde se
někdo??
Některé důležité věci si má člověk sem tam zopakovat.
Zejména ty, díky jimž se dovolá pomoci v nouzi. Proto si
Vám dnes dovolíme připomenout některá důležité telefonní
čísla.
V prvé řadě je to Záchranná služba …….155
Hasiči ……………….. 150
Policie………………...158
A číslo univerzální, kterým se dovoláte pomoci všech a
to je 112.
Toto připomenutí se může zdát jako bezúčelné, ale vězte,
že spousta lidí tato čísla vůbec nezná, a kdyby záleželo na
nich, při krizové situaci, pomoc by se velmi, velmi
opozdila..a tak Vy, co je znáte, pamatujte si je a Vy, co je
neznáte, zkuste se je vrýt do paměti..úplně postačí ta
stodvanáctka.
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Obchvat dostal závěrečný potah a provoz na něm běží.
Děkujeme všem řidičům, kteří respektovali v době pokládky
zákaz vjezdu a zbytečně nestěžovali práci. Našli se však
někteří, kterým vůbec nevadily značky, policajti, deset
Tater, pokládací stroje a válce a hrnuli se vstříc hlava
nehlava horkému asfaltu.. a měli tolik drzosti ještě
nadávat..Není se co divit, že statistiky dopravní nehodovosti
jsou takové jaké jsou…
Hezký květen..
MP

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

Májová pouť do Vambeřic
Dne 10. května 2007, se koná MÁJOVÁ POUŤ do
Vambeřic v Polsku, k bazilice Panny Marie, královny rodin.
Putovat budeme již tradičně pěšky po památné vambeřické
poutní cestě s kamennými kříži a sochami.Tato cesta vedla
malebnou krajinou Policka přes Broumovské stěny do
Broumovské kotliny a odtud do Vambeřic. Pouť bude
zahájena v 8.00 hod. požehnáním poutníků ve farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici n. .M. a ukončena
v 16.00 hod. mší svatou v bazilice Panny Marie ve
Vambeřicích. Zpáteční cesta bude opět zajištěna odvozem
autobusem. Podrobnější program je uveřejněn na plakátku
v kostele. Všichni jsou srdečně zváni ke společnému
putování.
Přejeme všem krásné májové dny.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Doba velikonoční
Jarní slunné dny nabudily přírodu a ta nám nádherně
rozkvetla. No a krásně rozkvetlá velikonoční doba, ta nám
spěje ke svému zakončení, a to Slavností Seslání Ducha
svatého 11. května 2008. Při této slavnosti si připomeneme
vznik církve, její prostoupení Duchem svatým a počátky
jejího působení ve světě. Velikonoční dobu pak vystřídá
období liturgického mezidobí. Měsíc květen je jistě
nejkrásnějším měsícem roku. V církvi budeme v květnu
prožívat několik významných slavností a navíc je květen
více zaměřen na Pannu Marii. Po celý měsíc květen budou
proto bohoslužby obohaceny o májovou pobožnost a každou
květnovou neděli budou navíc májové pobožnosti také na
Hvězdě, v kapli P. Marie Sněžné.

Liturgický kalendář
4. května 6. května 11. května 14. května 16. května 18. května 25. května 30. května 31. května 1. června 8. června -

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a
mučedníka
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, Den
matek
Svátek sv. Matěje, apoštola
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a
mučedníka, hlavního patrona Čech
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
Památka sv. Zdislavy
Svátek Navštívení Panny Marie
9. neděle v mezidobí, Den dětí
10. neděle v mezidobí

Ostrostřelecká garda spolku vojenských
vysloužilců Václava hraběte Radeckého
se
Skautským střediskem „Skaláci“
Police nad Metují
pořádají
24. května 2008 na spolkové střelnici
u Petrovic pod hradem Vlčincem

II.kadetské střelby
O pohár starostky města Police nad Metují
ve střelbě z malorážní terčovnice na vzdálenost
50 metrů pro mládež od 12 do 18 let.

V měsíci květnu budou bohoslužby podle
obvyklého pořadu:

5
5
5

v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod,
ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
v sobotu od 17.30 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností

V měsíci květnu se před každou bohoslužbou ve
všední den a v sobotu, koná Májová pobožnost. Rovněž
tak každou květnovou neděli (4., 11., 18. a 25.5.) se od
18.00 hod., v kapli P. Marie Sněžné na Hvězdě, koná
Májová pobožnost.
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 17.00, St 9.15 - 10.00 hod

Program
09.00 - 09.45 prezentace střelců
09.45 - 10.00 poučení střelců
10.00 - 14.00 střelecké závody,
vyhodnocení, předání cen
Srdečně jsou zváni rodiče a mladší kamarádi.
Součástí programu je ukázka střelby
z historických zbraní.
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SSK Pedro Police nad Metují pořádá na atletické dráze pod sídlištěm sportovně
společenskou akci určenou veškerému obyvatelstvu
bez rozdílu věku a výkonnosti

11. ročník
jedná se otevřené veřejné klání v běhu na 100 metrů
určené všem věkovým kategoriím mužů i žen,
od drobotiny až po zkušené pamětníky …
… nejlepší výkon získává putovní pohár…

úterý 27. května 2008 od 16:30 do 18:30 hodin
atletická dráha pod sídlištěm

v této době bude připraven tým rozhodčích změřit vaše úsilí na sto metrech
a dosažený výkon zařadit do výsledků v jedné z 11 věkových kategorií … ti
nejmenší mohou běžet s doprovodem přijďte si zkusit za kolik „ uděláte
stovku „, vezměte své rodiče i děti, příbuzné, kamarády, spolužáky,
spolupracovníky a třeba i partu od piva a udělejte si své malé mistrovství na
100 metrů…

Pronajmu prostory
v Polici nad Metují na náměstí
prodejna cca 30m2
sklad cca 30m2
možnost podnikání od 1. 7. 2008
Kontakt: 491 543 220

Sníte o krásných a dlouhých vlasech?
STUDIO IN Veronika klusáčková Vám nabízí žhavou
novinku v prodlužování vlasů. Jedná se o samoaplikační
metodu, kterou si každá žena či dívka pořídí připnout sama
doma za 10 minut. Velkou výhodou je jednorázová cena –
platíte pouze vlasy, není potřeba opakovaně chodit ke
kadeřnici jako u klasického prodlužování. Bližší informace
získáte přímo ve STUDIU IN nebo na tel.: 736 734 114

přijďte si zaběhnout jen tak ze zvědavosti nebo pro radost, přijďte pobejt …
rekord dráhy : 12,4 s Miroslav Holub, Josef Kalenda
v případě nepříznivého počasí se akce odkládá …
kategorie mládeže končí v 18:00

3. ročník
po loňské úspěšné premiéře máte letos opět šanci na start v atletickém trojboji, běhu
na 100 metrů, skoku dalekém a vrhu koulí … výsledky budou obodovány a součet
bodů určí letošního vítěze
- přihlášení na technické disciplíny pouze do 18:00, v čase závodu nelze trénovat
- dálka – max. 5 pokusů, koule Ž 3kg, M4kg – 3 vrhy, stovka – jeden pokus

Proč ?

A proč ne …

Přijďte pobejt …

Počítačové sestavy dle vašeho přání.
Dále provádím elektroinstalace,
telefonní a televizní rozvody.
Kontakt: Zdeněk Dunda, Suchý Důl,
tel.: 777 608 772

VISUS, spol. s.r.o., Police nad Metují hledá
podnájem pro novou lékařku od září 2008.
Kontakt v sekretariátu MěÚ nebo na tel. čísle:
491 541 202.

Dále Vám STUDIO IN nabízí stále víc aktuální
Fotodepilaci – pro ty, kteří zkusili všechno, ale nic
nefungovalo. Nově, bezbolestně, ale hlavně trvalé
odstranění, chloupků. První ošetření pro nové klientky je 16.
května. Nutné je se objednat předem na tel.: 736 734 114
nebo přímo v kadeřnictví u Veroniky Klusáčkové.

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

34

Firma Hauk s.r.o.

přijme okamžitě
pro výrobu autodílů pro
ŠKODA AUTO
- vyučeného soustružníka
- zámečníka
- pracovníky pro montáž a lisování
dílů v dvousměnném provozu
Vyžadujeme:
- dobrý zdravotní stav
- pečlivost
- odpovědnost s pravidelnou pracovní
docházkou
Informace na personálním oddělení
v Mírové ulici u pí Řehořové
nebo na tel.: 491 541 322,
mobil 728 814 589

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

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

Broumov
Šalounova 87
Datum:
27. květen 2008
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
29. květen 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
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VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve - 500 Kč dám za pivní láhev
LEDHUJ, ostatní lahve koupím za
nejvyšší ceny – SBĚRATEL,
Přilby vojenské, hasičské a vše z obou
válek. Dále nábytek a starožitnosti
Petr Vágner Broumov I/5
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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MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV
SIGNÁLU?

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

NOVINKY V ROCE 2008
Příspěvek na očkování proti papilomaviru – až 4.000 Kč
Příspěvek na vstup do solné jeskyně, sauny
Příspěvek na očkování proti př íušnicím vakcínou Pr iorix
Příspěvek na zakoupení helmy
Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec získá za každého nového pojištěnce poukázku do lékárny
(na veškerý sortiment) v hodnotě 300,-Kč a zároveň nový pojištěnec obdrží poukázku v hodnotě 600,- Kč.

HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA
Do konce května 2008 1 hodina týdně v době plavání pro veřejnost krytý plavecký bazén v Náchodě

NABÍDKA PRO KLIENTY
Příspěvek na masáže, saunu
Příspěvek na cvičení
Příspěvek pro děti na kurzy plavání
Příspěvek na antikoncepci (poukázky do lékárny na veškerý sortiment)
Příspěvky na očkování
Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
Stomatologická prevence – pro děti balíček produktů Walmark
Program pro gravidní ženy – DVD + příspěvek na vit. přípravek
Slevy ve vybraných zařízeních
www.zpma.cz

Jednat elství Br oumov
Ul. Gen. Svobody 10
Tel. : 491 421 770, 602 228 522

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

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

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

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
* prodej nových vozů Škoda, Peugeot a Toyota (autosalón Broumov) *
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~ Stavění májky ~
30.4.2008

41

42

Štěpána Horáka

▲ Už se nese….

▲ I místní umělci přiložili (jednu) ruku k dílu!

▲ …. a stoupá …..

▲ Do r. 2005 stávala májka v horní části náměstí

▲ … a je tam!
▲ V roce 2006 neměla májka dlouhou životnost

Uzávěrka příštího čísla 5. června 2008 z Distribuce 11. června 2008
Vychází v nákladu 1 000 ks z Autor obálky: Martin Hrnčíř žák Grafického studia výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují

... pokračování z přední strany
Václav Vladivoj Tomek na Polici nezapomněl ani ve svých
vědeckých pracích. Již roku 1856 sepsal studii „Paměti újezdu
polického čili nynějších panství polického a broumovského až do
začátku husitské války“, „práci vysoce zajímavou a cennou
obratným a všestranným užitím pramenů pro postup kolonizace
této části“, která vyšla roku 1857 nejprve v Památkách
archeologických a místopisných, pak ji vydalo Pospíšilovo
nakladatelství nejprve německy (nákladem broumovského opata
Rottera) a pak i česky. I v dalších letech vydal několik menších
studií, zabývajících se zdejším regionem: roku 1862 „Dobytí
Ostaše a obležení Broumova r. 1421“, roku 1868 stať „O církevní
správě v Skalici nad Úpou na začátku 15. stol.“, roku 1882 „Zprávy
o dobytí Náchoda proti Janovi Koldovi roku 1456“. Roku 1874
vydal se svolením (a nákladem) opata Rottera tiskem kroniku
broumovského benediktina Bittnera z let 1607 – 1671 „Davidis
Aemiliani Bittner Chronicon Braunense“.
Největší odměna však Polici nad Metují z rukou Tomkových
ještě čekala. Roku 1874 se Tomek rozhodl „sepsati dějiny kláštera
a města polického“. Proč, to dobře charakterizuje předmluva
k tomuto dílu, které vyšlo roku 1881 pod názvem „Příběhy kláštera
a města Police nad Medhují“ v pražském nakladatelství J. Otty:
„Police jest místečko skrovné v horách, do kterého jsem ponejprv
přišel sedmnáctiletý roku 1835, a od té doby počalo se mé stálé
spojení s ním svazky přátelství a příbuzenství i obecné přízně
v milém obyvatelstvu. Toť vlastní pohnutka, ze které dal jsem se ve
spisování těchto příběhů a obrátil jsem k tomu čas prázdnin za
posledních sedmi let, který jsem strávil větším dílem v Polici…“
Touto dějepisnou monografií, připsanou opatu Rotterovi,
obdrželo město Police vskutku vzácný dar. Mělo velké štěstí, že se
příznivou shodou okolností ujal zpracování jejích dějin historik
velkého formátu a na vrcholu své vědecké činnosti. Z tohoto díla
vycházeli a ještě dodnes je citují všichni další historici Policka,
čerpali z něj poličtí kronikáři; náměty pro své literární práce
(„Sousedé“, „Pandurek“, „Emigrant“) zde našel i Tomkův žák a
přítel, spisovatel Alois Jirásek. Roku 1890 napsal polickým
Sokolům do jejich Slavnostního listu, vydaného na památku
pátého sjezdu Sokolské župy Podkrkonošské i malé dílko, stručné
dějiny města „Paměti Polické“.
Police „svého“ Václava Vladivoje Tomka skutečně milovala a
velmi si ho vážila. Za sepsání „Příběhů“ mu uspořádali lampionový
průvod s hudbou a zpěvem, ve slavnostní řeči mu notář Ježek
poděkoval jménem obce. Již předtím, roku 1861 jej městská rada
poctila udělením čestného občanství, čestným členem jej roku
1881 jmenovali poličtí ochotníci, roku 1883 i polický hasičský
sbor, byl čestným členem Čtenářské besedy. Velkolepé byly vždy i
jeho oslavy narozenin: v roce 1888 je uspořádalo město u
příležitosti jeho 70. narozenin. Večer bylo město slavnostně
osvětleno; byl uspořádán lampionový průvod a kapela zahrála před
domem oslavence dostaveníčko. Druhý den ráno se konaly slavné
bohoslužby, následovaly gratulace jednotlivých delegací
v Tomkově bytě. V poledne byl uspořádán slavnostní banket v
hostinci „U zeleného stromu“, potom výlet do Žděřiny, kde
koncertovaly pěvecké spolky. Večer se ještě konala volná taneční
zábava. Nejinak tomu bylo i v roce 1903, kdy Tomek slavil své 85.
narozeniny v hostinci „Besedě“. Po obligátním lampionovém
průvodu za doprovodu sokolské kapely přednesl blahopřání farář
P. Cyril Kaněra, zahrálo mu místní komorní kvarteto. Obraz s jeho

podobiznou visel v hostinci, kam každý den pravidelně chodíval,
na čestném místě po dlouhou dobu. Václav Vladivoj Tomek byl i
jinak pro Polici velkým přínosem. Do Police za ním přicházela řada
významných osobností té doby: prof. Hattala, prof. Rezek,
prof. Emler, prof. Gindely, prof. Jireček, Čelakovský, Erben, Vocel
a další vědci a politikové, kteří se účastnili místního kulturního a
společenského života a byli významným zdrojem inspirací pro
místní kulturní dění. Rovněž okruh Tomkových přátel na Policku
byl velmi široký, mnoha polickým snoubencům byl svědkem na
jejich svatbě.
Posledním Tomkovým literárním dílem byly „Paměti z mého
života“, které vyšly ve dvou dílech v letech 1904 – 1905 a které
zachycují dlouhý úsek Tomkova života. „Podávají nám zčásti také
vysvětlení, jak jediný člověk mohl býti s to, aby vykonal dílo tak
ohromné. Přispělo k tomu arci také jeho železné zdraví, v mužném
i pokročilém věku žádnou vážnější chorobou neotřesené. Ale
Tomek dovedl o jeho udržení pečovati, jeho zdravý egoismus také
zde se projevoval. O něm v plném slova smyslu lze užíti epitheta,
jež mu bylo kdysi přidáno, že to byl člověk pořádný. Je známo jeho
přísné rozdělení času, od něhož se Tomek nerad uchyloval. V něm
pak také každá práce měla své místo. V rozdělení tom vedle práce
určitý čas vyměřen také zotavení, a také zde byl Tomek na
zachování pořádku velmi přísný. K tomu vedle denních procházek
a občasných výletů náležel také pravidelný pobyt o svátcích a
prázdninách v milém kraji polickém. A v tamním kraji byl Tomek
vždy již netrpělivě očekáván, jsa znám jako dobrý společník,
zejména pro svou veselost a vtip oblíbený…“
Václav Vladivoj Tomek zemřel 12. června roku 1905 v Praze.
Již 13. června projednala městská rada zprávu o úmrtí „čestného
měšťana zdejšího pana vládního rady Václava Vladivoje rytíře
Tomka. V uznání zásluh zesnulého o zdejší město a i celý národ
český usneseno, aby ihned vyvěšen byl na znamení smutku černý
prapor na obecní budově, aby projevena byla ihned příbuzným
zesnulého telegraficky soustrast a konečně, aby k pohřbu za město
dostavila se deputace městské rady do Prahy.“ Pohřbu V. V.
Tomka na vyšehradském Slavíně dne 17. června se z města Police
zúčastnili starosta Vilém Pelly, jeho náměstek František Reinš,
který rovněž zastupoval Čtenářskou besedu, jejímž čestným
členem zesnulý byl, dále pak farář Cyril Kaněra, OSB, poštmistr
Karel Mašek, rytíř z Maasburgu, pak paní Fanny Fabiánová, choť
obvodního lékaře, dále její sestra pí Zelenková, choť lékaře, jejich
dva bratři Pášmové, dále pí Evelína Švorčíková, choť pokladníka
zdejší spořitelny s dcerou Liduškou.
„Miloval Polici, jejíž dějiny tak výborně znal, a celé okolí, které
křížem krážem prochodil, i zdejší obyvatele, mezi nimiž měl řadu
přátel a známých. A svým dílem postavil svému milému městu
trvalý pomník“ – výstižně poznamenal P. Sigismund Bouška.
Miroslav Pichl
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