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LEDEN
2007

Vážený čtenáři, po
celý rok 2007 budete
na titulní straně nové
obálky
Polického
měsíčníku
nalézat
fotografie nejznámějších soch a sousoší
nacházejících
se
v Polici nad Metují,
zachycených fotoaparátem Oldřicha Jenky.
Bude je doprovázet
komentář o jejich
vzniku a historii –
někdy
podrobnější,
jindy stručnější, podle
toho, kolik pamětí se
nám o nich do dnešní
doby dochovalo.
Pro lednové číslo
jsme vybrali známou
dominantu polického
náměstí, sloup se
sochou Panny Marie
Bolestné,
zapsanou
kulturní
památku
města Police nad
Metují (ev. č. 1849).
Sloup barokního slohu, vysoký 3,8 metru
spočívá na podstavci
o třech stupních, je
spirálovitě
ovinut
listnatým větvovím,
do něhož jsou vpleteny nástroje, kterými
byl umučen Kristus.
Vrcholí
korintskou
hlavicí, na němž stojí
trpící P. Marie (je to
jedna z tzv. mariánských
ikonografií,
zobrazení
Marie,
které k nám přišlo
z Itálie a pro které se
ujal název Mater Dolorosa) s pozlacenou
korunou na hlavě a
s pozlaceným mečem
v srdci.
…pokračovaní na
zadní straně
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Telegraficky...
Do nového roku vykročení správnou cestou směrem
k druhým, k sobě, k obzorům blízkým i vzdáleným, za nimiž
se skrývá tajemství naděje a víry přejí všem spoluobčanům,
rodákům i návštěvníkům.
Ida Seidlmanová Zdeněk Kadidlo Pavel Pohner
a všichni zaměstnanci města Police nad Metují.
Děkujeme touto cestou členům zastupitelstva a rady
města, výborů a komisí i Vám všem, kteří pracujete ve
prospěch věcí veřejných za odvedenou práci, kterou jste
v uplynulém roce přispěli k rozvoji našeho města. Těšíme se
na další spolupráci a setkávání.
Na konci minulého roku 2006 se uskutečnila schůzka mezi
zástupci ČEZ Distribuce a.s. a městem Police nad Metují. Na této
schůzce se nejprve provedla kontrola realizace všech staveb roku
2006 v našem městě. Stavba „Police nad Metují- KNN, veřejného
osvětlení, veř. rozhlas“ v ul. Radimovská, U Damiánky je
kompletně dokončena a zkolaudována. Rekonstrukce NN - veřejné
osvětlení a veřejný rozhlas ul. Ke Koupališti a Ledhujská bude
dokončena do června letošního roku. Pokračování této stavby na
trase Ochoz, zahrádkářská kolonie v katastrálním území Velká
Ledhuje bude z finančních důvodů dokončena v r. 2008. Před
dokončením je projektová dokumentace NN sítí a veřejného
osvětlení místní komunikace od Police nad Metují k Radešovu.
Stavba včetně veřejného osvětlení je zařazena do plánu r.2007.
Jsou dokončeny všechny přeložky kabelů VN a NN a navazujících
sítí v rámci výstavby první poloviny přeložky silnice II/303 včetně
jejich napojení, kolaudace a uvedení do provozu. Stavební oprava
trafostanice č.229 v Pěkově je dokončena. Dále byl projednán a
odsouhlasen plán nových prací, které se budou společně realizovat
v r.2007 - 2009 na území města. V ul.Na Sibiři se v letošním roce
postaví v zahradě Domova důchodců nová silnější trafostanice,
která nahradí stávající. Součástí této stavby je přeložka VN a NN
sítí, která se dotkne chodníků v ul. Na Sibiři, K Drůbežárně a
Ostašská. Objednávka trafostanice je podána u firmy Betonbau
s termínem dodání jaro 2007. Zástupcům ČEZ byly předány
výkresy a pohledy pro přístavbu domova důchodců, aby nám
stavba trafostanice korespondovala s novou přístavbou DD.
Rekonstrukce NN sítí v ul. Pod Klůčkem včetně projektové
dokumentace je odsouhlasena. Stávající vrchní vedení se musí ze
všech domů demontovat a položit nové NN v provedení zemní
kabel do přilehlých chodníků. Zde bude nutná součinnost s majiteli
nemovitostí dotčených stavbou. Další rekonstrukce NN sítí, VO,
VR se bude realizovat v ul. Ledhujská od areálu CHKO
Broumovsko až po čp.11 /konec zástavby/. Zde je plánováno v r.
2007 připravit projektovou dokumentaci a realizaci stavby připravit
na r. 2008. Rekonstrukce NN sítí bude pokračovat v ul.Nádražní od
čp.227 po trafostanici u firmy Hauk a syn čp.227. V letošním roce
provede ČEZ a.s. zajištění silnějšího příkonu pro Pellyho domy
z trafostanice v Nádražní ul. Zde se bude muset využít pozemků
v Bezděkových sadech a protlaky pod komunikací ul.Nádražní a
ul.17.listopadu. Nefunkční zděná trafostanice na parkovišti před
pensionem Adler, zde město požaduje demolici této trafostanice
z důvodů projektu na rekonstrukci ul.Na Babí. Dále bylo
dohodnuto, že v případě když město Police nad Metují začne
připravovat výstavbu bytů v lokalitě nad školkou, musí podat
žádost na ČEZ o připojení lokality. V diskusi se též hovořilo o
dalších možných lokalitách o zajištění příkonu či ještě lepších
technických řešeních připojení nových lokalit na území města a
okolí. Po dokončení všech staveb, které jsou zde vypsány budeme
moci konstatovat, že město včetně Hlavňova, Pěkova a Radešova
je plně kabelizováno. Za to patří dík hlavně pracovníkům ČEZ
Distribuce a.s. za spolupráci, která umožňuje realizaci dalších
staveb ve městě a tím se zlepšuje jeho vzhled a život obyvatel.
Zdeněk Kadidlo
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§ Máme za sebou předvánoční, vánoční, silvestrovské i
novoroční akce chystané ve spolupráci s oddíly, spolky,
jednotlivci. Děkuji všem, kteří se na jejich přípravě i
průběhu podíleli! Věřím, že Vaše hojná účast je
vyjádřením
zájmu
a spokojenosti s nabízeným
programem. Příjemná jsou i slova poděkování, která budu
ráda tlumočit mnoha bezejmenným organizátorům.
§ Silvestrovský ohňostroj se již tradičně na přání mnoha
z Vás konal
v 19 hodin, na začátku loučení
s odcházejícím rokem. Největší zásluhu na jeho
uskutečnění má náš dobrovolný ohňostrůjce Tonda Kavka.
Materiál byl nakoupen za 20 tis. Kč. S ohledem na
stoupající ceny a zachování kvality produkce navrhneme
pro tento rok do rozpočtu částku 25 tis. Kč.
§ Pracovní program konce kalendářního roku byl ve
znamení výročních jednání, hodnocení, děkování za
celoroční práci. Jejich výčet by byl dlouhý. Podstatné je,
že mnohým jsem mohla poděkovat osobně. Čas nedovolil
posedět a popovídat se všemi. Doufám, že bude na
začátku letošního roku příležitost k setkání i s těmi, na
které již „čas“ nezbyl.
§ V prvním pracovním týdnu roku 2007 jsem se věnovala
především interním záležitostem.
Ida Seidlmanová

Rozpis lékařů stomatologické
služby na leden 2006
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
6.1. – 7.1.

Lékař

Tel. č.

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

603 479 132

3.2. a 4.2.

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44 Broumov

491 524 334

10.2. a 11.2.

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

491 543 543

13.1. – 14.1.
20.1. – 21.1.
27.1. – 28.1.

491 543 398
491 582 381
491 547 139

ODPADOVÉ INFORMACE
Nové odpadové vyhlášky města
Zastupitelstvo města Police nad Metují schválilo na
svém zasedání dne 13. prosince 2006 dvě nové vyhlášky novely původních vyhlášek, týkající se komunálních
odpadů. První je vyhláška č.9/2006 o místním poplatku za
provoz odpadového systému. Vyhláška stanovuje, co je
předmětem poplatku, kdo je jeho poplatníkem, kdo je
správcem poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti,
oznamovací povinnost, sazbu poplatku, jeho splatnost a
způsob platby, osvobození a úlevy. Tato vyhláška byla
novelizována z důvodu úpravy výše odpadového
poplatku. Druhá vyhláška je vyhláška č.10/2006 o
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stanovení systému nakládání s komunálními odpady,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
Vyhláška stanovuje základní povinnosti při nakládání
s komunálními a stavebními odpady, jak je třídit, místa
určená k jejich odkládání, stanoviště sběrných nádob a
v přílohách jsou stanoviště nádob na využitelné odpady,
provoz sběrného dvora a mobilní sběr nebezpečných
odpadů. Tato vyhláška byla novelizována z důvodu
změny svozových termínů a nakládání s nebezpečnými
odpady a elektroodpadem. Úplné znění nových vyhlášek
jsou k dispozici na MěÚ nebo na jeho internetových
stránkách města.

Odpadový poplatek pro rok
2007
Odpadové služby budou v letošním roce opět placeny
místním poplatkem. Poplatek mají za povinnost platit
všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území
města a dále majitelé objektů, sloužících k individuální
rekreaci. Vyplývá to z městské vyhlášky o místním
poplatku za provoz odpadového systému, novelizované 13.
prosince 2006. Výše poplatku je vyhláškou stanovena na
450,- Kč za osobu a rok. Oproti loňskému roku došlo
k jeho zvýšení, a to především z důvodu zvýšení zákonné
sazby základního poplatku za uložení odpadu na skládku pro
léta 2007-2008. Na druhou stranu společnost MP a.s. zlevní
náklady na plasty a papír. Konkrétní výše poplatku vychází
z předpokládaných nákladů na odpadové služby
v nadcházejícím roce (cca 2.325.000,- Kč) a z výše příjmu
od společnosti EKO-KOM za třídění (cca 320.000,- Kč).
Díky poměrně dobré úrovni třídění, napomáhá tento příjem
významně pokrýt část nákladů na odpadové služby, a tím
zlevňuje odpadový poplatek. Máme naději, že i nadále
budou občané odpad řádně třídit, jak jim to ukládá zákon o
odpadech a městská odpadová vyhláška, abychom docílili
opět dobrého příjmu. V odpadovém poplatku jsou zahrnuty
náklady na využitelné odpady (plasty a nápojové kartony,
sklo a papír), na nebezpečné a objemné odpady, náklady na
provoz sběrného dvora a na zbytkový odpad z popelnic a
kontejnerů u domů. Poplatek je vybírán na městském
úřadě v kanceláři finančně - správního odboru, dveře č.
41. Úhrada je možná buď v hotovosti nebo převodem na
účet města, číslo účtu 6015-0004522551/0100, variabilní
symbol 1337 a rodné číslo, konstantní symbol 308, a to buď
jednorázově v celé výši (do 31. března 2006) nebo ve dvou
pololetních splátkách (I. polovinu do 31. března a II.
polovinu do 31. srpna 2006). Za domácnost může poplatek
uhradit společný zástupce, za dům jeho vlastník nebo
správce (společný plátce). Při úhradě odpadového
poplatku obdrží každý poplatník novou známku pro rok
2007, kterou pro kontrolu nalepí na svoji popelnici a také
novou informační brožuru - aktualizovaného odpadového
průvodce. Do konce března bude svozová firma provádět
svoz ze všech přistavených popelnic, bez označení novou
známkou. Po tomto termínu nebudou neoznačené
nádoby vyváženy. V případě nezaplacení, vymáhá
odpadový poplatek městský úřad, a to podle zákona o správě
daní a poplatků. V tomto případě je možné poplatek zvýšit
až na trojnásobek.
Podniky, podnikatelé a ostatní organizace a
společnosti se v otázce nakládání s odpady řídí zákonem o
odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění a povinnostmi,
které jim tento zákon, jako původcům odpadu ukládá. Mají
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pak dvě základní možnosti: 1. uzavřou si smlouvu o
nakládání s odpady přímo s oprávněnou odpadovou firmou,
která pro ně potřebné odpadové služby zajistí, nebo
2. uzavřou si písemnou smlouvu s městem a využijí pro
odpad, podobný komunálnímu, odpadový systém města.
Další potřebné informace Vám poskytne Městský úřad
Police nad Metují.

Změny odpadového systému
Na základě výsledku ankety o změně intervalu svozu
zbytkového a směsného komunálního odpadu z popelnic,
rozhodlo Zastupitelstvo města Police nad Metují, na svém
veřejném zasedání dne 13. prosince 2006, o zachování
intervalu 42 svozů ročně, ale změnilo svozové týdny
opačně, než tomu bylo doposud - od jara do podzimu se
bude svážet každý týden a v zimě 1 x za 14 dní, aby se
zabránilo hygienickým závadám v teplejším období. Ti, kdo
topí tuhými palivy a jedna nádoba jim nebude stačit, mají
možnost přistavovat ve svozových dnech více nádob. Tato
změna nastala od ledna 2007.
Svozový harmonogram pro rok 2007 bude tedy
následující:

S v o z o v é
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

t ý d n y

1., 3.
5., 7.
9., 11., 12., 13.
14., 15., 16., 17.
18., 19., 20., 21., 22.
22., 23., 24., 25., 26.
27., 28., 29., 30.
31., 32., 33., 34., 35.
36., 37., 38., 39.
40., 41., 42., 43.
45., 47.
49., 51.

V průběhu měsíce února 2007 také nastane změna ve
svozu nebezpečných a objemných odpadů a
elektroodpadu: mobilní sběr bude zachován pouze
v Radešově, Hlavňově, Pěkově, na Honech a u Petrovic, ve
vlastním městě bude zrušen. Zato bude možné tento odpad
celoročně odkládat (ve stávající otvírací době ve středu a v
sobotu) v novém sběrném dvoře, za hasičskou zbrojnicí,
v ulici V Domkách. Realizace tohoto sběrného dvora byla
podpořena dotací od Královéhradeckého kraje.

Odkládání odpadu do kontejnerů
na využitelný odpad
Město Police nad Metují má v současné době 25 míst,
kde jsou umístěny volně přístupné kontejnery na využitelný
odpad, a to 33 ks na plasty a nápojové kartony, 26 ks na sklo
a 7 ks na papír (počet kontejnerů na papír bude ještě cca o 5
ks zvýšen). Plasty a nápojové kartony jsou vyváženy každý
týden, papír 1x za 14 dní v sudých týdnech a sklo podle
potřeby cca 1x za 14 dní. Ve většině míst, kde docházelo
k přeplnění, byla kapacita zvýšena přidáním kontejneru. Na
některých místech však dochází k přeplnění kontejnerů díky
tomu, že odpady nejsou řádně složeny (sešlápnutím PET
lahví, složením papírových krabic) a kapacita kontejnerů tak
není řádně využita. Místa s kontejnery nejsou už sama o
sobě ve městě nic vzhledného, a když jsou navíc ještě
obložena volně odloženými odpady, vzhled města to hyzdí.
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Žádáme proto občany, aby odpady před odložením do
kontejnerů řádně skládaly a v případě plného
kontejneru, aby je nenechávaly volně odložené na zemi,
ale vyčkali jejich vyprázdnění. Budete tak mít
v kontejnerech více místa, město nebude muset platit
vyvážení vzduchu a přispějete tak sami k lepšímu vzhledu
města. Děkujeme předem za pochopení.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Pálení odpadu
V současném chladném období se v našich končinách
stále vyskytuje ohavný a bezohledný zlozvyk - pálení
odpadů. Děje se tak v domácích topeništích - kamnech a
kotlích, které ale v žádném případě nejsou výrobci určené
pro spalování odpadu, kromě suchého nenatřeného
odpadního dřeva. Zákon o ochraně ovzduší říká v §3 odst.1,
že každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování
ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných
znečišťujících látek a v §3 odst.2, že jako palivo nelze
použít odpad. Škodlivost tohoto konání je v tom, že dochází
k nedokonalému spalování odpadu při nízkých teplotách a
tvorbě nejrůznějších jedovatých kouřových plynů a k
zamořování svého okolí tímto jedovatým kouřem z nízkých
komínů bez možnosti většího rozptýlení. Tyto kouřové
plyny jsou škodlivé nejen pro přírodu a živé organismy, ale
samozřejmě i pro člověka a také pozvolna působí na změny
zemského klimatu. Některé z nich se dlouhodobě ukládají
v tkáních a mohou být toxické a rakovinotvorné. Jedny
z nejškodlivějších látek jsou dioxiny, které vznikají
nedokonalým spalováním chlorovaných organických látek a
zvláště plastů. Mohou způsobit i trvalé zdravotní následky a
onemocnění rakovinou. Jistě si občas položíte otázku, proč
lidé kolem nás umírají na rakovinu. Při hledání odpovědi s i
můžete položit i druhou otázku. Nepřispívám k tomu také já
svým bezohledným chováním. Mnohdy je to z nevědomosti,
mnohdy z lenosti, mnohdy pro snahu ušetřit za řádné palivo.
V každém případě je to krátkozraký obchod výměny
relativně čistého životní prostředí za momentální lenost a
pochybnou úsporu a sobecké chování vůči svému okolí a
příštím generacím. Vyzýváme proto všechny, kteří pálí
odpad, aby používali výrobcem stanovené palivo a
s odpadem řádně nakládali tak, jak to stanovuje městská
vyhláška, to znamená vytřídili ho a ukládali na místa k tomu
určená. Stačí, že je naše ovzduší silně zatížené výfukovými
plyny z automobilů a jiných zdrojů, nemusíme k tomuto
zatížení ještě přispívat zbytečným pálením odpadu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Poplatky za znečišťování ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých
stacionárních
zdrojů
znečišťování
ovzduší na povinnost, danou §19 odst.16
zákona o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb.
v platném znění (dále jen zákon), zaslat do
15. února kalendářního roku podklady
pro stanovení výše poplatku za
znečišťování ovzduší. Podklady se zasílají
městskému úřadu. O výši poplatku
rozhoduje a poplatky vybírá, podle §19
odst.6 zákona, městský úřad, a to podle zákona o správě
daní a poplatků. Jedná se o spalovací zdroje o jmenovitém
tepelném výkonu od 50 do 200 kW.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Změny v sociální oblasti
Parlament České republiky schválil v březnu 2006 zákon
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který platí od
1.ledna 2007.
Tento zákon nově ustanovuje podmínky pro pomoc
osobám v hmotné nouzi a zároveň ruší zákon č. 482/1991
Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Systém pomoci v hmotné nouzi je moderním systémem
pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto
osoby k aktivní snaze zajistit s i prostředky k uspokojení
životních potřeb. Zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení. Je
jednotný na celém území České republiky.
Systém pomoci v hmotné nouzi vychází z principu, že
každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která
nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.
Kdo je v hmotné nouzi?
Zákon
stanovuje
sedm
situací
spojených
s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a
mimořádnými událostmi. Jde v zásadě o situace, kdy osoba
či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a
majetkové poměry neumožňují uspokojení základních
životních potřeb. Zákon zároveň napomáhá řešení některých
nárazových životních situací, které nelze vyřešit jinak, než
okamžitou peněžní pomocí.
Jaké jsou dávky a kdo je vyplácí?
Dávkami, které řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
1.
příspěvek na živobytí
2.
doplatek na bydlení
3.
mimořádná okamžitá pomoc
O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí
je pověřené obecní úřady, tj. stejné úřady, které vyplácely
dávky sociální péče.
O jednotlivých dávkách více v příštím čísle zpravodaje.
V návaznosti na účinnost zákona č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi, a na zrušení zákona č. 482/1991
Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů,
dochází k 1. lednu 2007 ke zrušení následujících dávek
sociální péče poskytovaných podle vyhlášky Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se
provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o
působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů:
§ peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí,
těhotným ženám a nezaopatřeným dětem (§ 23)
§ příspěvek na pořízení základního vybavení (§ 26)
§ příspěvek při uzavření manželství (§ 26)
§ peněžitý příspěvek na úhradu za užívání bytu
nezaopatřeného osiřelého dítěte (§ 27)
§ příspěvek na rekreaci dětí důchodce (§ 28)
§ jednorázové peněžité a věcné dávky (§ 32)
§ příspěvek na rekreaci a příspěvek na lázeňskou péči
(§ 38)
§ příspěvek na topnou naftu a příspěvek na zakoupení
topných těles a dalších spotřebičů (§ 39)
§ příspěvek na zřízení telefonní účastnické stanice a
příspěvek na změnu připojení telefonní účastnické
stanice (§ 40)
§ jednorázový peněžitý a věcný příspěvek (§ 41)
§ příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice (§ 43)
§ příspěvek na společné stravování (§ 48)
§ dávky občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně
obtížných poměrech nebo v nich žijí (§ 51)
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§ peněžité a věcné dávky
nepřizpůsobeným (§ 54).

občanům

společensky

Současně je změněna právní úprava poskytování
bezúročné půjčky (§ 57 a 58). Po 1. lednu 2007 zůstává
pouze možnost poskytnutí bezúročné půjčky těžce zdravotně
postiženým občanům, kterým byl přiznán příspěvek na
zakoupení motorového vozidla.
Sociální odbor

Dobrovolný svazek obcí Policka informuje
Ve dnech 18. a 19. prosince se uskutečnila další schůzka
pracovní skupiny přeshraničního projektu ZEROBORDER
financovaného z programu EU Interreg IIIA., které jsem se
účastnil za Dobrovolný svazek obcí Policka. Díky účasti
p. Ing. Rohulána, který je představitelem jak města
Náchoda, tak svazu cestovního ruchu Branka i Klubu
českých turistů, byly projednávány možnosti koordinace
společných, pro příhraniční region prospěšných akcí, které
jsou organizovány či iniciovány ze strany oblastí Policka a
Náchodska, a to jak samosprávou, tak neziskovými
organizacemi, občanskými sdruženími i např. Českou
hospodářskou komorou. Dalšími zúčastněnými byli z polské
strany zástupci dotčených institucí města Radkova včetně
koordinátora přeshraniční spolupráce v rámci projektu,
představitelé Národního parku Stolové hory a vedoucí
organizačního výboru připravovaného prvního ročníku
lyžařského běžeckého závodu O pohár Stolových hor.
Největší část jednání byla věnována právě přípravě
tohoto závodu. Ten by měl zahájit řadu i v dalších létech
pokračujících akcí, majících za cíl v této oblasti, dosud
frekventované pouze v létě, povzbudit turistické a sportovní
aktivity (a tím i ekonomický přínos pro zdejší obyvatele) i
v zimním období.
Závody měly proběhnout ve dnech 27. a 28. ledna 2007
(vzhledem k sněhovým podmínkám byl závod posunut na 17.
a 18. 2.) , dle pořadatelů buď na sněhu jako lyžařské, nebo
pokud by počasí bylo i nadále nepříznivé, jako přespolní
běh. V sobotu závody dětí nebo rodin, v neděli závod na 30
(2x15) km volnou technikou. Ceny budou finanční, pro
zúčastněné děti věcné + teplé jídlo. Bude vybíráno
startovné. Pro diváky jsou připraveny doprovodné
programy, hudba, opékání atd..
Závodníci se mohou přihlásit na internetových stránkách
www.zeroborder.pl/pabel, také telefonicky nebo písemně na
kontaktech zde uvedených. Případný nocleh (cca 200
Kč/noc) ze soboty na neděli nutno zamluvit co nejdříve
prostřednictvím Centrum Informacji Turystycznej, 57-420
Radków, ul. Rynek 17, tel./fax +48/07487122701, e-mail:
radkow@radkowklodzki.pl .
K návštěvě i účasti na závodech zvou polští přátelé.
Přejme jim přízeň počasí a celkový úspěch akce.
Součástí zimních aktivit v oblasti Karlova (kde je za
normálního roku sníh o měsíc déle než např. v Machově),
bude několik desítek km udržovaných lyžařských stop
v atraktivním terénu, s návazností na lyžařské trasy na české
straně v oblasti Machovského kříže, a půjčovna lyží a
lyžařských potřeb na Karlově. Stopy bude udržovat nová
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kvalitní rolba, která zatím smutně odpočívá „na špalkách“ a
čeká na sníh podobně jako my.
Jiří Ducháč - DSO Policka

P e llyh o d o m y
c e n tru m c e lo ži vo tn íh o v zd ě lá vá n í
Stavební práce
Vzhledem k příznivému počasí dodavatelská firma
provádí stavební práce na bytech čp. 268, ve 2 NP, (druhé
nadzemní podlaží), přípravu pokládky stropů a v přízemí
provádí vnitřní úpravy stěn včetně řemeslných prací v místě
budoucí kuchyně a skladů. Je dále řešen soulad sítí s
vybavením kuchyně a bistra a návaznost na platné
hygienické předpisy. V prosinci byly v přední budově
prováděny malířské práce, pokládány dlažby podlah a
obklady, sádrokartonové podhledy, tepelné izolace, vyrábí
se a osazují truhlářské prvky. Firma Kerson dále
dokompletovala kotelnu tak, aby již bylo možné stavbu
temperovat.
Financování
Celkem bylo uhrazeno z úvěrového účtu projektu
vedeného u České spořitelny a.s. k 31. 12. 2006 Kč
20 382 265,-. Vhledem k velkému množství nezbytných
víceprací, které se na stavbě provádějí a i k dalším
okolnostem, nebylo možné ukončit první etapu k 31. 12.
2006. Centrum regionálního rozvoje v Hradci Králové
(poskytovatel dotace), bylo požádáno o prodloužení termínu
ukončení I. etapy k 28. 2. 2007. Tato etapizace způsobuje
problémy, protože nebyla naplánována vždy v souladu
s reálným postupem prací, není ani řešena ve smlouvě o dílo
s hlavním dodavatelem stavby. Termín ukončení celé stavby
(15. 7. 2007) není ničím ohrožen. Požadavek na etapizaci
vznikl v souvislosti s možností získat některé dotační
finanční prostředky i v průběhu realizace projektu – po
skončení etapy - a ne až v úplném závěru, protože program
SROP neumožňuje průběžné financování projektů.
Pravidelně měsíčně se schází komise k projektu Pellyho
domů, která řeší vzniklé problémy projektu, kontroluje
předložené vícepráce, ve spolupráci se stavební komisí
hledá vhodné řešení např. pro vybudování nového oplocení
směrem k lékárně pana Pavla či přístřešku pro kola a
kočárky.
Komise se dále zabývá projektem interiérů celého
objektu, přípravou výběrového řízení na dodavatele
interiérů. Dále bude v nejbližší době vypsáno výběrové
řízení na dodavatele gastrotechnologie a také na
provozovatele bistra.
Musí se již řešit vlastní náplň projektu po jeho realizaci.
Zastupitelstvem města bylo rozhodnuto, že vznikne
samostatná organizační složka, která bude mít na starosti
zajišťování
vzdělávacích
akcí
v rámci programu
celoživotního vzdělávání, správu a provoz Pellyho domu a
také veškerou kulturní a propagační činnost ve městě.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
Prostředky MIF (program podpory rozvoje komunální
infrastruktury) byly poskytnuty Evropským společenstvím.
Helena Ištoková – správa dotací
Václav Technik – investiční technik
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KNIHO VNA ¨ ¨ ¨

Řádky z knihovny
Stojíme na prahu nového roku a sluší se popřát
do nových dní jen to nejlepší. Dovolte nám
knihovnicím tentokrát popřát dobrý rok i roky další
knize. Věříme, že dobrá kniha nám přivede i
spokojené čtenáře.
V říjnu minulého roku knihovna vyhlásila literární a
výtvarnou soutěž „Moje cesta do knihovny, aneb jak jsem
našel/našla svou cestu do knihovny“. Prací se sešla celá
hromádka. Vždy jsme se velmi potěšili, když přicházeli děti
od nejmenších až po samotné deváťáky a nesli nám svoje
vyznání literární i výtvarná. Jedno nám přinesla dospělá
čtenářka a věřte, že její slova pro nás byla tím nejlepším
povzbuzením do další práce a nakonec i krásným dárkem
pod stromeček. Rádi využíváme jejího svolení a celý text
vám předkládáme. V debatě dnešních dní o existenci knihy
jako takové, je to nádherný hold knize a všemu dobrému, co
nám kniha přináší:

MOJE CESTA DO KNIHOVNY, JAK
JSEM JI NAŠLA…
Všechno to začalo v první třídě, šk. rok 1944 - 45
v Polici nad Metují, třídní paní učitelka, tehdy slečna,
Roubíčková. Krásná, milá bytost, která před vyděšené
prvňáčky předložila „Poupata“ s baculatými, boubelatými
dětičkami, připomínajícími andílky. MÁMA MÁ MASO –
EMA MÁ MÍSU… Doma záhy vycítili, že Haninka je
antitalent, ale hospoda, kde jsme bydleli, to je azyl.
Přicházel denně k večeru tehdejší učitel, bratr významného
mykologa, p. Miloš Bezděk a měl to potěšení naslouchat
mému kokrdání. Vnučka pana starosty, to by bylo. Měl rád
odražené pivko, tak mu děda Vacek do půllitru vkládal
„ohříváček“. Něž se mok prohřál, diskutoval u stolu
v lokále, zatím co já otáčela listy, abych ho přesvědčila o
pokroku v mém čtení. Nebyl hlupák, moji píli neocenil, ale
přitvrdil! Pevná ruka, ještě dnes lituji každé rány, která šla
vedle. Ne od pana učitele. Zájem o knížky se dostavil brzy a
první, kterou jsem si doslova vyplakala, ležela u Táslerů ve
výkladě: „Ježek Pícháček“. Věnování vepsané od milého
strýčka sice vybledlé, ale vzácné. „Broučci“, pohádky,
klasika i divadelní žánr, Lucerna, Divá Bára, co zrovna otec
s ochotníky Kolárova divadla režíroval i hrál. Léta dětství
odnášela voda, přišla doba povinné četby, ale také balastu.
Červená knihovna, Krásný román, Večery pod lampou. Do
tohoto slastného snění literatura a k ní důsledný, přísný ale
úžasný kantor Fr. Šeda. Všichni, kteří prošli pod jeho
taktovkou, ho ještě dnes v jeho 95 letech milují. Byl to on,
kdo vzbudil zájem nejen o krásu českého jazyka, ale o
knihy, neb s p. Pejskarem - „mongolem“ u Balcarů
v knihovně se věnoval této bohulibé činnosti a zapojil i nás.
Zařazovat knihy, doplňovat seznamy čísly aj. Nás to nejen
bavilo, ale dobrá výmluva pro rodiče a my stihli i randit!
Některé tituly inspirovaly. „Táňa z naší oktávy“, veliký
zájem o studium gymnázia, „Hanka z hor“, začalo se
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vehementně lyžovat a „Věrka hvězda stadionu“, šlajfky,
klička, kůžičky a bruslilo se na Pejskaráku. Určitě to byly
impulzy k nastartování. Mě četba pohltila. Není snad dne,
abych neprolétla několik stránek. Jsem jednou z věrných
čtenářů, přečetla jsem stohy knih a poznala, že knížka, to je
přítel, který nezradí, kamarád do nepohody, společník
v osamění a nemoci a hluboká studnice moudrosti… Každá
návštěva knihovny je pro mě sváteční chvíle. Pod vedením
pí ředitelky jsou všichni vstřícní, ochotní, doporučí titul,
popřejí hezké počtení, a tak se mezi nimi cítím dobře a ráda
se sem vracím. Černé hodinky, ty mají kouzlo,
neopakovatelnou atmosféru. Kolik úžasných a moudrých
osobností nás nejen poučilo, ale i pobavilo. Jsem
přesvědčena, že jejich díla přežijí bez úhony hektickou dobu
a přinesou radost generacím po nás. Osobně mám já
upřímnou radost ze snímku, na kterém mě podepisuje
knížku spisovatel Michal Viewegh. To je přeci památka …
Co stačí člověku ke štěstí? Skromnému málo. Třeba
dopis od kamarádek z mládí a kniha! Ta svým obsahem ze
všedního, obyčejného dne zrodí den sváteční. Kdo nečte, je
chudý, nesmírně ochuzený.
Já mám jedno, sice skromné přání, aby až se bude ta
naše milovaná knihovna sídlící v klášteře přemisťovat za
„lepším“, tak ať najde nejen pochopení, podporu, boží
požehnání a hodně, hodně vděčných čtenářů!
Hana Krejčová, v Polici n. Met. 11. 10. 2006

Kouzlení s květinami
Na přelomu listopadu a prosince se v oddělení pro
dospělé polické knihovny uskutečnila výstava dětských
soutěžních prací ze soutěže v aranžování suchých rostlin
„Kouzlení s květinami“. Letos proběhl už 2. ročník soutěže.
Vedle prací jednotlivých dětí bylo možné vidět i práce
kolektivní. Dobré určitě je, že se podařilo do soutěže zapojit
děti z polické školy a také z Bezděkova, Machova a Žďáru
n. Met. Veliký dík patří i učitelkám a družinářkám, které
děti při práci odborně vedly a slovem povzbuzovaly.
V pondělí 11. prosince proběhlo slavnostní vyhodnocení.
Těžko se vybírala práce nejlepší, vždyť na výstavce se líbily
všechny, a proto si drobné odměny nakonec odnesli všichni.
Poděkování patří paní Marii Brodzianské – Bytové
doplňky, která sponzorsky přispěla na ceny (kromě
knihovny a ZO ČZS).
Fotografie snad zachytily atmosféru tohoto dopoledne:

I takto se dá využít učebnice matematiky – prosím
nezkoušejte. Z prací dětí ze školní družiny v Machově (v
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hlasování návštěvníku i členů výboru ČZS získaly nejvíce
hlasů)

Mills, Dick: Ryby ve společném akváriu.
Jak chovat a rozmnožovat 60 druhů sladkovodních
tropických ryb vhodných pro společný chov.
David, Petr: Za strašidly na hrady a zámky.
Padesát tipů na výlety pro rodiče a děti.
Scholl, Joachim: Slavné romány 20. století.
Padesát nejvýznamnějších moderních románů – eseje,
stručné zhodnocení, obsahy, slovníček pojmů.
Kunc, Radovan: Cestami Trollů.
Netradiční cyklistický průvodce Norskem.
Vaše knihovnice

¸ ¸¸

KINO

Úterý 16.1.2007
Ceny snad udělaly radost a inspirovaly k další aranžérské
práci

¸¸

¸

v 19.30 hodin

RO(C) K POD VR AŤ ÁKŮ
Nový film Karla Janáka nás tentokrát přivádí do světa mladých
muzikantů, kteří se nečekaně ocitnou tváří v tvář praktikám
podsvětí a mafie. (104 min., ČR)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 40,- Kč

Úterý 23.1.2007

v 17.30 hodin

AUT A
Animovaná komedie ze světa autíček od tvůrců filmů Hledá se
Nemo nebo Úžasňákovi. Film v českém znění. (92 min., USA)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 30,- Kč

Úterý 30.1.2007

v 19.30 hodin

KR ÁS KA V NESN ÁZÍC H
Dětem poděkoval za účast a zahrádkářsky je naladil náš
předseda Petr Geisler

Nabídka knih:
Einzig, Mitchell: Domácí lékař
pro rodiče.
Informace
o
základní
zdravotní péči a prevenci a
abecedně řazený seznam běžných
dětských nemocí a léčbě.
Illková, Olga: Zdravá výživa malých dětí.
Od narození do věku 6 let.
Teusen, Gertrud: Prenatální komunikace.
Pomáhá nastávajícím maminkám vnímat projevy dítěte a
porozumět jim.
Rogge, Jan-Uve: Rodiče určují hranice.
Podrobné odpovědi na téma : Jak zacházet s dětským
projevováním síly, jak přistupovat k chybám, od jakého
věku stanovovat hranice, agrese jako výzva, děti a hraniční
prožitky.
Prekopová, Jiřina: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.
Pojednání známé psycholožky o výchově a respektování
dítěte.
Oseary, Guy: Hudební svět pod lupou.
Přes 150 osobností současného světa hudby odhaluje
tajemství svého úspěchu.
Dalrymple, Theodore: Život na dně.
Britský psychiatr přináší strhující záznam o životě
spodiny společnosti.
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Autorský tým režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra
Jarchovského se vypravil do hájemství červené knihovny, aby
odtud vytěžil „realistický“ příběh váhání hlavní hrdinky (Anna
Geislerová) mezi tělem a duší. (110 min., ČR)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné: 40,- Kč

Úterý 6.2.2007

v 19.30 hodin

ĎÁBE L NOSÍ PR AD U
Skvostná královna módy Meryl Streep dusí coby šéfredaktorka
mladičkou a v oboru nepříliš zběhlou absolventku žurnalistiky.
Film v původním znění s titulky. (109 min., USA)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 55,- Kč

Čtvrtek 15.2.2007

v 19.30 hodin

STRÁŽCE
Kdo chystá vraždu amerického prezidenta? V thrilleru Clarka
Johnsona se to pokoušejí vypátrat tajní agenti v čele s Michaele,
Douglasem. Film v původním znění s titulky. (108 min., USA)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 55,- Kč
PŘIPRAVUJ EME :

Úterý 20.2.2007 v 19.30 hodin
SPOJENEC
Úterý 27.2.2007 v 17.30 hodin
KOUZELNÁ CHŮVA NANNY McPHEE
!!!PŘEDPRODEJ VST UPENEK NA FILMOVÁ PŘEDST AVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁT KEM!!!
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® ®®

DIV ADL O

Pátek 19. ledna 2007

®®

®

v 19.00 hodin

® ® KULTURA V OKOL Í
Neděle 18. února 2007

®

®

v 19.00 hodin

Zdeněk Nývlt a město Police nad Metují Vás srdečně
zvou do Kolárova divadla na 1. část třídílného
cestopisného seriálu

Městské divadlo v Broumově uvádí hru Kena Ludwiga

PERU

Úspěšná fraška, výborně napsaná přesně v duchu feydeauovských
situačních komedií. Bláznivý příběh talentovaného, ale nesmělého
a opomíjeného človíčka, který čeká na svoji životní příležitost.
Dojemné lidské okamžiky se tu střídají s výbuchy slovní a situační
komiky. Svižný sled zápletek pak vyústí v závěrečný bláznivý
kolotoč záměn osob a přesně do sebe zapadajících omylů a
náhodných shod. Hrají: V. Vydra, S. Postlerová, S. Skopal, M.
Zahálka, Z. Adamovská, J. Marková, H. Maciuchová. Vstupné:
190,- Kč. Předprodej vstupenek v informačním centru na
náměstí.

říše slunečního b oha
Vyprávění spojené s promítáním filmu. Další 2. část uvedeme
v únoru s názvem „BOLÍVIE – Tibet jižní Ameriky“ a 3. část
„CHILE – Oknem autobusu“ a rekapitulující film „Tři země
jihoamerických indiánů“ uvedeme v březnu. Pan Zdeněk Nývlt je
z Červeného Kostelce a v současné době je již raným důchodcem
trvale se věnujícím cestování, filmování a v posledních letech i
veřejné prezentaci svých filmů.
Vstupné: 30,- Kč.

Sobota 27. ledna 2007

v 19.30 hodin

DS Jiráskova divadla Hronov uvede v Kolárově
divadle hru Williama Shakespeara

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
aneb na každého jednou dojde
Přerozkošná komedie se odehrává v sousedském prostředí
anglického maloměsta, kde příchod chvástavého a zchudlého rytíře
rozpoutá vichřici komických hádek a nedorozumění.
Vstupné: 80,- 70,- 60,- Kč.

Pátek 16. února 2007

v 19.00 hodin

Zdeněk Nývlt a město Police nad Metují Vás srdečně
zvou do Kolárova divadla na 1. část třídílného
cestopisného seriálu

BOLÍVIE
Tibet jižní Am eriky
Vyprávění spojené s promítáním filmu. Poslední 3. část „CHILE –
Oknem autobusu“ a rekapitulující film „Tři země jihoamerických
indiánů“ uvedeme v březnu. Pan Zdeněk Nývlt je z Červeného
Kostelce a v současné době je již raným důchodcem trvale se
věnujícím cestování, filmování a v posledních letech i veřejné
prezentaci svých filmů.
Vstupné: 30,- Kč.

Pondělí 26. února 2007

„LO STUPENDO“ aneb TENOR
NA ROZTRHÁ NÍ

Martin Tóth pod záštitou
Křesťanské Demokratické unie
Československé strany lidové MěO
Police nad Metují a MO Bukovice
pořádají

LIDOVÝ PLES,
která se koná
v sobotu 13. ledna 2007 od 20 hodin
v hotelu „U Berků“ v Bukovici. K tanci a
poslechu hraje Vladimír Kábrt a zpívá Maruška
Nývltová. Vstupné 30,- Kč. Společenský oblek.
Tombola. Mládeži do 16 let nepřístupno. Srdečně
zvou pořadatelé.
Spolek Suchodolských žen
Vás srdečně zve na

32.PLES

který se koná 27. 1. 2007
ve 20. 00 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole
Bohatá tombola
Hudba „ELKA“ vedoucí L.Kubeček
Vstupné 45,- Kč

v 9.00 a 10.30 hodin

Divadlo KAPSA Andělská Hora uvede v Kolárově
divadle pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi
pohádku

O RŮŽENCE
Rozverná pohádka o lásce, ale také o nástrahách sudičky
Mechtyldy, ale hlavně o kašpárkovi, který celou pohádku zamotá a
spolu s dětmi zpátky rozmotá.
Vstupné: 30,- Kč

Vstupenky na výše uvedená představení jsou již
v předprodeji v kanceláři kulturního referenta na Městském
úřadu (přízemí) nebo na telefonu 491 509 996, 728 267 377
nebo
e-mailem: kultura@meu-police.cz
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DĚT SKÝ KARNEVAL
který se koná 28.1.2007
ve 14.00 hodin
v Kulturním domě
v Suchém Dole,
se spoustou soutěží a tance v rytmu disco

TJ Sokol pořádá v místní sokolovně
v neděli 4.2.2007 od 14,00 hodin

DĚTSKÝ KARNEVAL
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.
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Chata Hvězda a Hlavňovské ženy
Vás srdečně zvou na

8. BABSKÝ PLES,

který se koná v sobotu 3. února 2007
od 20 hodin na chatě „Hvězda“.
K tanci a poslechu zahraje skupina „ELKA“ pod
vedením L. Kubečka.
Vstupné 30,- Kč + 20,- Kč místenka. Bohatá tomola.
Závazné objednávky na telefonu 728 468 161,
720 517 220. Za příspěvky do tomboly děkujeme.
Odvoz zajištěn!

Obec Suchý Důl pořádá

12. obecní bál,
který se uskuteční
v pátek 9. února 2007 od 19.00 hodin
a v sobotu 10. února 2007 od 20.00 hodin
v kulturním domě v Suchém Dole.
K tanci a poslechu hraje krojovaná moravská
dechovka Svárovanka ze Strážnice.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ
Zápis dětí do 1.tříd
Základní škola a Mateřská škola v Polici nad Metují, Na
Babí 190, oznamuje všem rodičům dětí narozených v době
od 1.9.2000 do 31.8.2001, že zápis dětí do první tří dy
proběhne ve středu 7. února 2007 v odpoledních
hodinách. Podrobnější informace a dotazníky pro rodiče obdrží
rodiny do konce ledna. Rodiče dětí, které nejsou v evidenci MěÚ
Police nad Metují, OÚ Velké Petrovice a OÚ Česká Metuje (bez
trvalého pobytu, z jiných obcí atd.), se mohou ohlásit na ZŠ osobně
nebo telefonicky na tel.č. 491580081.
Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky, obraťte se
předem na zástupkyni ředitele pro 1.stupeň pí uč. Mgr. Janu
Šulcovou.

J. Šulcová

Žáci naší školy také zhotovili při hodinách výtvarné
výchovy vánoční přáníčka pro obyvatele polického domova
důchodců. Doufáme, že jimi udělali alespoň trošku radosti.
A pak už se všichni těšili na Vánoce, dárky a vánoční
prázdniny.
Vilma Scholzová

Prosinec na Bezděkově
Měsíc prosinec byl pro děti ve škole i školce velmi náročný.
Na samém začátku v pondělí 4.12. nás navštívil Mikuláš.
Hned v úterý 5.12., jsme zajeli do divadla v Polici nad Metují,
kde jsme shlédli pěknou pohádku O líných strašidlech. Škoda, že
v ranním představení jsme byli spolu s několika maminkami
jedinými diváky.
Pak jsme pilně nacvičovali své představení na Vánoční
posezení s rodiči. To jsme zvládli ve středu 13.12. Letos bylo ve
Vojtěchově pohostinství. Přišlo se podívat hodně lidí, jejich zájem
nás mile překvapil.
Poslední předvánoční týden byl plný akcí. Hned v pondělí
18.12. přišel do školky Ježíšek. Rozbalování dárků nadchlo
každého. Velmi spontánní byl komentář některých dětí.
V úterý 19.12. vystoupily školkové děti jako hosté se svou
pohádkou a básničkami na Petrovicích a tím pomohly svým
kamarádům z místní školky zpestřit zdejší Vánoční koncert.
Ve čtvrtek 21.12. ve školce proběhla velká oslava narozenin
dětí narozených v prosinci.
Školáci v tomto týdnu museli zvládnout všechno učivo, dále
upéci jablečný štrůdl a dokonce i vánočku. Odměnou jim byl
páteční den, kdy se již neučilo. Celý den jsme si opakovali vánoční
zvyky a tradice, ochutnali cukroví od maminek a společně s dětmi
ze školky se podívali na pohádku Ať žijí duchové.
Rozcházeli jsme se všichni s přáním prožít pěkné Vánoce, a
aby se nám všem v novém roce vše dařilo alespoň tak jako letos.
Marie Vaisarová

Polická univerzita volného času
2007 - VII. ročník – jarní semestr
Termíny přednášek:

Únor
středa 7. 2.
čtvrtek 22. 2.
Březen
středa 7. 3.
středa 28. 3.
Duben
středa 4. 4.,
středa 25. 4.
vždy od 14.30 hodin v sále hasičské zbrojnice.
Výlety 9. 2. – půldenní, 19. 4. celodenní
Přihlášení studentů proběhne ve středu 7.2. od 14.00
hodin. Každý student obdrží program semestru. Školné činí
200 Kč na semestr. Výlety se do této částky nepočítají.
Těšíme se i na nové zájemce o vzdělávání.
Ida Seidlmanová

PROSINEC 2006 ve škole

Jsou setkání milá a ještě milejší…

V tomto měsíci dvě osmé třídy navštívily SOU společného
stravování v Teplicích nad Metují, které pořádá přednášky o
kultuře stolování s praktický mi ukázkami a ochutnávkami. Žáci
se seznámili se základy prostírání, s používáním různých druhů
skleniček, ochutnali jednotlivé chody od předkrmu po zákusek.
Akci ohodnotily jako zdařilou děti i pedagogický dozor a
posloužila jako velmi vhodné doplnění výuky především
občanské a rodinné výchovy. Uvažujeme o tom, že by se mohla
stát pravidelnou akcí, kterou by žáci určitého ročníku
navštěvovali.
Městská knihovna uspořádala setkání účastníků soutěže,
která probíhala v měsících říjnu a listopadu. Svými literárn ími
pokusy se zúčastnily především děti tříd 8.A a 8.B, které
obdržely drobné upomínkové předměty. Všem děkuji za jejich
účast a přeji úspěchy v jejich další literární tvorbě.

Ukončení podzimn ího semestru Polické univerzity volného
času se uskutečnilo v Hronově v kavárně Blanka při dobré kávě
a ve společnosti paní Blanky Faltové, majitelky a básnířky.
Povídala o sobě, četla nám své verše. Básně, které jsou jejím
vnitřním obrazem. Udělala nám velkou radost a myslím, že i
my jí.
První týden tohoto roku přišlo z Hronova její vyznání
našemu městu. Ráda bych se o něj s Vámi podělila.
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Vyznání – Blanka Faltová
Kdykoliv navštívím tě,
městečko milé,
upravené,
nabízíš pocit domova.

V kotlině mělké
ležíš,
dýcháš,
prací a pílí lidskou
vzkvétáš.
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Hory a lesy tě obklopují,
stolová hora Ostaš
v pohledu na tebe
dominuje.

Střed města,
dostal honosnější tvář.
Domy oblékly se do
barevných fasád.
Štukatérské ozdůbky
jen dokreslily půvab.

Jsi výsledkem umu
i správných rozhodnutí
lidí.
Tak na mne působíš,
Police nad Metují,
v tom roce 2006.

Ale co věci tajemné?
Ty nesmí v žádném městě
chybět.
V každém z nás
je přece i trocha
té fantazie.

Hodiny na radnici,
když čas
ukrajují z nočního ticha
a vítr podloubím profukuje,
vzdychá.
zakvílí
a chodci osamělému
sáhne na ramena…

To je ten čas,
trochu se bát…
Z průzračné vody pramene
samotnou Jůlinku vylákat.
Průsvitných šatů jejích
se dotknout,
tklivému zpěvu
naslouchat.

P R V N Í O B ČÁ N C I R OK U 2 00 7
„Dítě je láska, jež se stala viditelnou…“ / Novalis/
Prvním polickým občánkem roku 2007 je Martin Mazanec,
který se 2. ledna narodil Petře a Petru Mazancovým. Rodičům
i prarodičům blahopřejeme. Martínkovi přejeme, aby ho po
celý život provázelo zdraví i štěstí a byl radostí svým blízkým.

V tom tichu nočním,
možné je všechno…
Jen musí se umět naslouchat.
Zachytit onu chvíli tajemna.
Jako dovětek paní Blanka uvádí. „Někdy se vyznání nepovede.
Ale tak to cítím já. Třeba se tato báseň někdy hodí.“
Děkujeme za verše. Přejme básnířce i nám všem umět projevit
své cítění. Obohatí-li naše city i druhé lidi, je to odměnou
především pro nás samé.
Ida Seidlmanová

S TA TI S TI KA

œœ œ œ œ œ œ œ œ

K 31. 12. 2006 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4280 obyvatel.

S ŇA TK Y

Z Z Z Z ZZ Z ZZ Z Z

Své „ANO“ si v prosinci 2006 řekli

pan Pavel Seligr a slečna Jitka Daňková
pan Jaroslav Sodomka a paní Eva Adámková
a další 4 páry, které si nepřejí být jmenovány

J U B I LE A

ZZZZZZZZZZ

V měsíci prosinci 2006 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Jaroslava Prchalová
paní Vlasta Seidlová
75 let
pan Jaroslav Zítka
80 let

paní Marie Jenková
paní Helena Brahová
paní Bohuslava Kubalíková

85 let

paní Gertruda Petrová
paní Marie Osobová
pan Jaroslav Kollert

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní pohody do
dalších let.
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Ve stejný den se radovali z narození dcerky Elišky manželé
Nikola a Radovan Řezníčkovi. Oba jsou již zkušenými rodiči
malé Natálky. I jim přejeme hodně síly do výchovy človíčka,
který je zcela odkázán na jejich lásku a péči.
Ida Seidlmanová

V tichosti stanout, zavzpomínat,
pokorně poděkovat….

Poslední den roku 2006 – jakoby symbolicky – skončila
pozemská cesta pana Jaroslava Vintera, dlouholetého
kronikáře města Police nad Metují. Uzavřel se život člověka
klidného, mírného, nenápadného. Vystupováním, nikoli
přínosem. Pro nás i pro ty, kteří budou naším pokračováním.
Skoro osmadvacet let pan Vinter poctivě mapoval život
města i okolí a písemně ho zaznamenával v podobě kroniky
města. Stovky stránek konceptů i čistopisů. Přehled o
všeobecném dění.
Měla jsem tu čest s panem Vinterem spolupracovat.
Jsem ráda, že jsem mu za práci mohla poděkovat soukromě i
veřejně. Každé setkání pro mě bylo přínosné. I to poslední
v červenokosteleckém hospice.
Ida Seidlmanová

Vzpomínka
Dne 17. ledna již
uplyne dlouhých pět let,
co nás navždy opustila
paní Václava Rudolfová.
Stále
vzpomínají
manžel s rodinou. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
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Poděkování

Děkuji Všem, kteří se přišli 4. prosince 2006 naposledy
rozloučit s manželem Zdeňkem Obršálem, za písemná i
upřímná slova soustrasti, květinové dary.
Manželka

Zpráva o činnosti komise pro
obřady a slavnosti za rok 2006

Pomalu končí další rok a bilancujeme, co jsme v naší
komisi udělali. Snad se nám alespoň trochu podařilo potěšit
naše občany – jubilanty a i při dalších akcích připomenout
malými slavnostmi, jak je nám dobře mezi lidmi, kterých si
vážíme.
Vítání občánků, budoucích občanů našeho města, jsme
letos připravili 4x a to celkem v deseti obřadech. Uvítáno
bylo 48 dětí. Těší nás zájem rodičů o tuto malou slavnost. U
obřadů se střídají členky komise V. Klusáčková a E.
Pfeiferová, J. Ťoková a Z. Švábová.
Začátek nového školního roku je pro nás příležitostí se
uvítání prvňáčků v ZŠ. Máme pro ně připraveny pohádkové
knížky s věnováním MěÚ. Letos bylo 40 prvňáčků.
Konec školního roku - v obřadní síni jsou předány
závěrečná vysvědčení žákům devátých tříd.
Letos dostalo poslední vysvědčení ze ZŠ 58 žáků.
Obřadu jsou přítomni i rodiče chlapců a dívek. Za komisi se
zúčastnila Z. Švábová.
Další milou akcí bylo předání Janského plaket
dobrovolným dárcům krve z našeho města a okolních obcí.
Obřad byl obohacen hrou na housle Šimona Michala ze
ZUŠ. Dárci byli následně pozváni do zasedací síně
k malému občerstvení. Za komisi se zúčastnila Z. Švábová.
Vždy v květnu a listopadu zveme do obřadní síně
manželské páry, které v tomto roce oslaví nebo oslavily 25
let trvání manželství – stříbrnou svatbou. Letos přijalo naše
pozvání šest párů. Věnujeme jim malý dárek, nevěstám
květinu.
Zlatá svatba – 50 let trvání manželství - v letošním roce
jsme měli dva „zlaté obřady“. Mají vždy srdečnou
atmosféru, rodinnou pohodu a jsou doplněny vystoupením
žáků ZUŠ.
K diamantové svatbě – 60 let trvání manželství – jsme ze
zdravotních důvodů jednoho z manželů, přišli popřát do
rodiny oslavenců. Bylo to milé setkání.
Oslavu 100 let pí Ságnerové, obyvatelky DD Police n.
M., jsme připravili v obřadní síni za účasti členů rodiny
oslavenkyně, zástupců DD a poblahopřát přišli i zástupci
okr. správy soc. zabezpečení, kteří předali pí Ságnerové
dopis ministra práce a soc. věcí.
2x v roce navštěvujeme obyvatele našeho DD. Těchto
besed se účastní členky komise V. Klicnarová a V. Hančová
s dětmi z MŠ. Ty mají připravené vystoupení s písničkami a
básničkami a přítomné vždy potěší.
28. října jsme v urnovém háji hřbitova vzpomínali malou
pietní akcí na zemřelé. Za komisi se zúčastnil K. Richter a
Z. Švábová.
Poslední rozloučení se zemřelými na požádání
pozůstalých, již mnoho let velmi důstojně zajišťuje člen
komise K. Lichter. Matrikářka D. Hambálková zasílá za
MěÚ kondolence rodinám zemřelých.
Životní jubilea 70 a 75 let – zasíláme blahopřejné
gratulace. V letošním roce jsme popřáli 62 jubilantům, kde
blahopřání rozeslala matrikářka.
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Osobní návštěvy členek komise u jubilantů zajišťují
dvojice V. Klicnarová a V. Hančová, V. Zítková aj.
Teichmanová. Letos tak navštívily 58 občanů, kteří oslavili
80 a 85 let života. 90 let oslavili 3 občané a 95 let pan F.
Šeda. Tyto jubilanty navštívil starosta s předsedkyní komise.
V obci Pěkov zajišťují osobní návštěvy aktivisté komise
M. Středová, J. Knittelová a A Rösselová. M. Ryšavá je
členkou naší komise za Pěkov. V Pěkově bylo letos 7
jubilantů. V obci Hlavňov bylo 8 jubilantů a návštěvy
zajišťovala M. Hornychová a V. Šrůtek až do svého
předčasného odchodu. Nahradila ho pí A. Rösslerová.
Závěrem bych ráda poděkovala vedení ZUŠ a žákům,
kteří se ochotně podílejí na akcích komise svými
vystoupeními. Je to vždy milé a kvalitní zpestření obřadů.
Zdeňka Švábová, předsedkyně komise

Štěpánské střelby doprovázelo
pěkné počasí.

Tak, jako každý rok i letos se Ostrostřelci sešli na
střelnici Pod Vlčincem, aby důstojně zakončili rok 2006
Štěpánskými střelbami.
Již od samého rána bylo jasné, že nás celý den bude
doprovázet sluníčko. I to bylo asi důvodem hojné účasti
pánů ostrostřelců. Jako hosté nás poctili svou návštěvou
kamarádi z Trutnova, Meziměstí, Náchoda a Prahy. Nemohu
opomenout i naši mládež, která se také snažila zvítězit
v některé z disciplín.
Soutěžilo se ve třech střeleckých disciplínách. Jako
první byla střelba na divoké prase vyřazovacím způsobem.
Vítězem se stal pan F. Netušil z Meziměstí. Jako druhá
disciplína byla rychlopalba ve střelbě na dva Pruské vojáky
s terči. Vítězem se stal pan A. Herzog. Nejzajímavější je
jako každý rok střelba Ku ptáku. Loňský vítěz pan hejtman
si dal opravdu záležet na výrobě tohoto ptáka. Tento dlouho
odolával palebné síle všech soutěžících, až musel být
přesunut ze vzdálenosti 50m na 25m. Po dalším zápolení
konečně našel tento pták latinsky (Sýkorus obecný) svého
přemožitele. Stal se jím pan ostrostřelec J. Drašnar (kovář).
Po ukončení střeleb jsme se přemístili do restaurace
Sokolovna, kde proběhlo slavnostní vyhlášení.
Závěrem mi dovolte poděkovat Všem zúčastněným,
zvláště pak Pepíkovi za milé občerstvení na střelnici,
Toníkovi, Jardovi a Petrovi za přípravu a organizaci a
Luďkovi za vzornou obsluhu.
Za OGP přeji všem dobrý rok 2007.
Pavel Daněk

S nástupem nového roku přichází čas nových přání,
předsevzetí, nadějí. Zůstávají nám však vzpomínky, naším
přáním je, aby převažovaly jen ty příjemné, krásné, ke
kterým se rádi vracíme.
Chtěla bych poděkovat celému personálu a všem
spolupracujícím institucím, sponzorům i jednotlivým
lidičkám – příznivcům DD, kteří během celého roku
pomáhají zajišťovat v našem domově kulturní akce.
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Pestrý program v předvánoční době připravily pro
obyvatele děti z Mateřských škol Bukovice a Police nad
Metují, ze Základní školy v Suchém Dole a žáci 5. třídy
z Police nad Metují.
Skauti přines li „betlémské světlo“a společně s celou
rodinou Troutnarových nám zazpívali krásné koledy.
Kolekcí starších písní nás potěšil pan Křesťan.
S gratulací a s dárečky přišli zástupci městských úřadů
z Police, Hronova, starostové okolních obcí, ženy
z polického SPOZu a paní Jana Vacková. Kvíčerovská
pekárna věnovala obyvatelům vánočky.
Všem velký dík a omluvu těm, na které jsme zapomněli.
Přeji úspěšný nový rok a hodně krásných vzpomínek
Za DD Věra Kašíková

Polický zahrádkářský receptář
na měsíc leden
Leden na zahrádce
Opravdová zima na sebe stále nechává čekat a s loňskou
se nedá rovnat. Teplo, které přetrvává, vegetaci příliš
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neprospívá. Jiné by bylo, kdyby tak mírná zima zůstala až
do konce. S tím se však nedá počítat. Toto teplé období
spíše patří mezi teplotní a srážkové výkyvy, kterých je za
poslední léta čím dál více. Dochází pak k tomu, že srážkový
deficit je vyrovnáván do normálního průměru prudkými
bouřemi s lijáky, které mnohdy způsobí povodně.
S teplotami je to podobné. Vloni byla ve II. polovině května
a začátkem června „zima jako v Rusku“ a za pár dnů jsme
se pekli jako v Africe. Zajímavá jsou i velmi častá ochlazení
a deště na víkend. S tím vším si musí vegetace na polích
nějak poradit, na zahrádkách to řešíme zaléváním,
zastíněním apod.
V současné době je práce na zahrádkách minimálně, jde
spíše jen např. o kontrolu oplocení, ochranného pletiva na
stromcích, dodatečné přihrnutí zeminy k růžím apod. Je
třeba vyřazovat hnijící jablka a kazící se brambory, občas to
důkladně prohlédnout a třeba i vyvětrat sklep. V zahradních
koloniích opatrně, abychom si tam nenasadili nezvaného
hlodavce. Pokud chceme mít čerstvý zdroj vitamínu C,
můžeme si vysít do misky na vlhkou buničitou vatu semínka
řeřichy. Za pár dnů můžeme sklidit pikantní obrost. Je třeba
mít misku u světla a udržovat vlhkou vatu . Výsevy můžeme
opakovat. Též je možné odkrojit při kuchyňském
zpracovávání petržele či celeru hlavovou část a dát ji do
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mističky s vodou. I zde se dočkáme čerstvých zelených
výhonků, jimiž s i nepatrně zpestříme naši kuchyni. Musíme
si ale pár týdnů počkat.
V pátek dne 26. 1. 2007 se koná v salonku restaurace
Delvita na Karlově náměstí od 16 do 19 hodin školení
instruktorů ČZS z okresu Náchod. Kdo by si chtěl
poslechnout zajímavé poznatky a novinky z oblasti
ovocnářství, květinářství a pěstování zeleniny, bude vítán a
to i nečlen, který by mohl třeba později vstoupit do našich
řad.
ZO ČZS Police n.M. PG

Mikulášská zábava
V sobotu 2. prosince 2006 odpoledne se v hostinci u
Vojtěchů na Bezděkově sešlo celkem 124 našich členů a
hostů, aby mezi sebou uvítali pana Mikuláše s andělem a
čerty. Celou akci pořádal fond pro pozůstalé v Polici n. M. a
okolí. Patří se poděkovat všem, kteří se zapojili do příprav a
organizace a přispěli tak ke zdárnému průběhu.
Na zahájení popřál náš předseda Karel Macoun všem
dobrou zábavu, hezké Vánoce a pohodu. Do nového roku
hodně zdraví a spokojenosti.
Potom děvčata ze Žďáru n. M. pod vedením slečny
Máslové nám předvedla své cvičení aerobiku. Měly to moc
hezky připravené a byly moc roztomilé. Bylo jich celkem
dvanáct. Druhou částí cvičení bylo vystoupení starších
s nářadím a bylo znát, že se účastní se svým cvičením
různých soutěží. Sklidily veliký aplaus a pochvalu.
K tanci i poslechu nám hrál pan Čížek ze Studnice,
zpíval pan Hanuš a paní Zdena Krtičková. Krásné trio
můžeme všem doporučit. Nakonec jsme zpívali všichni.
Nálada byla vynikající.
Asi v šest hodin přišel pan Mikuláš. Jako vždy důstojný
a měl sebou líbezného andílka a dva čerty. Velkého, který
budil respekt a malého, který byl velice čilý. O zábavu bylo
postaráno.
Následovala bohatá tombola. Všechny ty krásné ceny
přinesli naši členové. Moc děkujeme.
Večeře jako vždy výborné, již tradičně zajistili
Vojtěchovi ke spokojenosti našich členů. Svoz a rozvoz
našich členů autobusem měli na starosti manželé
Meisnerovi. Tombolu a vstupné zase manželé Erberovi.
A splnili svůj úkol na výbornou.
Večer po deváté hodině jsme se veselí a spokojení
rozešli a pan Kaněra nás v pořádku rozvezl domů. Na
shledanou příště…
Za výbor fondu Marie Chaloupková

Kalendáříčky s pohledem na kopce v okolí Police (autor
snímku Štěpán Horák) a s portrétem Sarky Farky v podání
Oldřicha Scholze šly na dračku (nechalo je vytisknout město
Police nad Metují). Stejně tak dopadly pohlednice
s razítkem Silvestrovského vejšlapu, které nechal vytisknout
náš Klub přátel turistiky.

Jistě jsou tato čísla pěkná a je bezva, že tolik lidí přišlo.
Z našeho pohledu je ale důležité, že se lidičky na chvilku
zastavili, prohodili pár slov a možná si řekli více než za celý
rok. Prostě parádní atmosféra. A to je smyslem celé akce.
Ne lámat rekordy v počtu účastníků, ale aspoň jednou
se v této uspěchané době na chvilku zastavit a vnímat svět
jiným pohledem. Pokud se to jen trochu podařilo, jsme tomu
rádi.

Sníh nebyl, pršelo, ale lidičky přišli
Již po deváté pořádal Klub přátel turistiky TJ Spartak
Police nad Metují ve spolupráci s městem Police nad Metují
(na plakátech spolupráce města nebyla uvedena, za to se
omlouváme) Silvestrovský vejšlap. Letošní všelijaké počasí
dávalo tušit, že přijde k Čertovce hodně lidí. Tento
předpoklad se naplnil. Hromady sněhu letos nebyly, a tak
mohl vyjít z domu po vlastní ose opravdu každý. Nakonec
bylo příchozích 751. Tento rekordní počet přivítal u svého
doupěte Sarka Farka se svým učedníkem Maxíkem.
Další Farkovi pomocníci a velké opory v organizovaní
všech letošních akcí nestačili plnit kelímky speciálním
mokem a dětem nalévat čaj. Vše, co bylo připraveno, se
vypilo.
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Za Klub přátel turistiky při TJ Spartak Police nad Metují
Petr Scholz
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MAMINA

( M a m i n k y , M i m i n ka a N á p a d y )

Andělské svícení v MaMiNě
V sobotu 16. prosince jsme se sešli v mateřském centru,
kde si rada sdružení připravila pro děti a jejich rodiče
andělské odpoledne. Andělé každému zazpívali a rozsvítili
světélko, popřáli každému, aby jim svítilo na cestě v roce
2007.

Cena za ubytování pro dospělé osoby je 300 Kč/noc +
110 Kč polopenze za den, dítě do 3-3,5 let ubytování
zdarma, polopenze 50 Kč/den. Maminky, které mají zájem
účastnit se pobytu na horách s MaMiNou, se mohou
přihlás it do konce ledna na tel: 777903029, kde se dozvědí i
podrobné informace o pobytu a programu. Závazné
přihlášky je potřeba potvrdit v mateřském centru.

Pozvánky
Babinec - nový kroužek pro tvořivé ženy
Pro ženy, slečny a paní všech věkových kategorií
připravila MaMiNa kroužek s výstižným názvem Babinec.
Jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek se budeme scházet a
vyrábět, zkoušet nové výtvarné techniky, naučíme se šít
hračky nebo vyšívat. Věříme, že pro všechny připravíme
pohodové odpoledne.
Následující setkání se uskuteční 4. a 18. ledna a 1.února
vždy od 16 hodin v prostorách MC.

Poradna vlasové stylistky
Každá žena si přeje být krásná - jak na to, nám poradí
vlasová stylistka, která předvede kouzla a triky s vlasovou
úpravou. Poradí, jaký si vybrat účes nebo jak zvolit vhodnou
barvu vlasů. Odpoledne je pouze pro členky občanského
sdružení MC MaMiNa. Program se koná v centru ve středu
10. ledna od 15 do 18 hodin.

Přednáška o hyperaktivitě u dětí
Na téma hyperaktivity u dětí promluví psycholožka
Zdeňka Rejtharová. Dozvíme se, zda je možné určit
hyperaktivitu u malých dětí a jak si nesplést živost dítěte s
hyperaktivitou.
Poruchy pozornosti a hyperaktivita představují skupinu
vývojových poruch charakteristických nepřiměřenou úrovní
pozornosti, nadměrnou aktivitou a impulsivitou. Obtíže jsou
často spojené s neschopností dodržovat pravidla chování a
provádět opakovaně po delší dobu určité pracovní výkony.
Přednáška se koná ve středu 17. ledna v 16 hod v
mateřském centru.

Valná hromada občanského sdružení

Pro nejmenší děti byla připravena krásná pohádka o
Andílkovi se stříbrnými vlásky. Na závěr odpoledne si děti
mohly vyrobit andělská přání z bramborových razítek a
andělské ozdoby z včelího vosku. Odpoledne bylo
připraveno jako veliké poděkování a dárek pro děti a jejich
rodiče, kteří navštěvují mateřské centrum.

S MaMiNou na hory
18. března až 22.března
Mateřské centrum pořádá již potřetí týdenní pobyt na
horách. Tentokrát jsme vybrali Orlické hory, kde jsme se na
doporučení a po osobní návštěvě rozhodli využít služeb
penzionu Hrádek, jenž se nachází v malebném údolí
nedaleko Nového Města nad Metují. Ubytování je zajištěno
v pokojích nejvýš pro dvě maminky s dětmi. Pro děti je v
penzionu připravena herna, malý program se chystá pro děti
a jejich maminky po celý den.Ubytování je s polopenzí, do
které je zahrnuta snídaně a oběd.
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Rada občanského sdružení Mateřské centrum MaMiNa
zve všechny členky na zasedání valné hromady, která se
koná ve čtvrtek 25. ledna od 9 hodin.
Na programu bude: hospodaření za rok 2006, hodnocení
akcí a projektů v roce 2006, nové projekty v roce 2007,
organizační změny ve sdružení a budoucí spolupráce s
centry v okolí a sítí mateřských center v České republice.
Závěr zasedání věnujeme diskuzi, řešení konkrétních nápadů
či problémů.

Pejskování v MaMiNě
V rámci projektu Pro naše děti, pro matku Zemi a díky
Nadaci Via a společnosti Procter & Gamble můžeme rozšířit
canisterapii o víkendová setkávání dětí a jejich rodičů.
Jednou za měsíc se budeme scházet v mateřském centru s
odborníky z řad logopedů, arteterapeutů a fyzioterapeutů.
Hipoterapie a zooterapie bude probíhat na zooterapeutické
farmě v Žirči u Dvora Králové.
První sobotní setkání se uskuteční 27. ledna od 10 hodin
a bude věnováno canisterapii spojené s logopedií. Lekci
povede logoped a canisterapeut.
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Program na leden v mateřském centru
MaMiNa
Ø Každé pondělí probíhají KURZY ANGLICKÉ HO
JAZYKA (během kurzů je možné pohlídat děti)
Ø Každé úterý od 9.30 do 11.30 hod. (program pro budoucí
maminky a pro maminky s dětmi do 1 roku)
Ø Každou středu od 9.30 do 11.30 hod. KAPŘÍCI (program
pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let)
od 18.30 do 19.30 hod. KALANETIKA
Ø Každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 hod. CVRČCI (program
pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let)
Ø Každý pátek probíhá KURZ NĚMECKÉ HO JAZYKA

Nabízíme HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Každé pondělí od 15 do 17 hod.
Každý pátek od 10 do 11.30 hod.

Doplňkový program na listopad:
§ VÝSTAVA látkových hraček, kapsářů a vařečkových
loutek Kláry Šikové. Látkové hračky je možné si
prohlédnout vždy během programu v centru.
§ Čtvrtek 11. a 25. ledna CANISTERAPIE
§ Sobota 27. ledna od 10 do 15 hodin CANISTERAPIE
spojená s logopedií
§ Čtvrtek 4. a 18. ledna, 1. února v 16 hodin v mateřském
centru TVOŘIVÉ ODPOLEDNE – BABINEC
§ Středa 10. ledna od 15 do18 hodin v mateřském centru
PORADNA VLASOVÉ STYLISTKY - Vlasová stylistka
poradí, jaký zvolit účes nebo jakou si vybrat barvu vlasů.
Odpoledne je určeno pouze pro členky občanského
sdružení MC MaMiNa.
§ Středa 17. ledna v 16 hodin v mateřském centru
PŘEDNÁŠKA PhDr. Zdeňky Rejtharové na téma:
Hyperaktivita u dětí.

Upozornění

K nahlédnutí jsou
www.mamina.ic.cz.

také

naše

webové

stránky

Vaše MaMiNa

ASTR O NOM I C K Ý K LUB
POLICE NAD M ET UJÍ
ČESKÁ REPUBLIKA ČLENEM ESO
Po začlenění České republiky do vojenských a
ekonomických struktur „starého kontinentu“, stala se naše
země od 1. ledna 2007 členem ESO (Evropské jižní
observatoře).
Evropská jižní observatoř je prestižní vědecká
organizace, která byla založena již v roce 1962. Řídící a
administrativní středisko je v německém Garchingu.
Přístroje se nacházejí v jihoamerickém Chile. Největším
přístrojem je interferometr VLT, což je v podstatě čtveřice
obřích zrcadlových teleskopů – každý o průměru 8 metrů !
Nezbývá než věřit, že naši profesionální astronomové
budou mít dostatek vědecké invence, dokonale využijí
získaný pozorovací čas u obřích dalekohledů a „podpis“
českého astronoma se objeví pod významným objevem
hodným počátku 21. století!
Členství v ESO je též příležitostí a výzvou pro naše
tradiční strojírenské podniky. Veškeré unikátní vybavení
Evropské jižní observatoře se vyrábí v členských zemích.
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VÝROČÍ

27. ledna uplyne 40 let od tragického požáru testovací
kabiny americké kosmické lodi APOLLO 1 při kterém
uhořela 3 členná posádka ve složení Grissom, White,
Chaffee.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 20. ledna ve 12 hodin vstupuje do znamení
Vodnáře,
v lednu se den prodlouží o 1 hodinu a 7 minut,
3. ledna je Země Slunci nejblíže: 147,1 mil.km.
MĚSÍC
3. v úplňku, 11. v poslední čtvrti, 19. v novu,
26. v první čtvrti,
MERKUR na konci ledna večer nad jihozápadním
obzorem,
VENUŠE večer nad jihozápadním obzorem,
MARS
ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí
Hadonoše
JUPI TER na ranní obloze v souhvězdí Hadonoše,
SATURN v souhvězdí Lva, 6. ledna v 18 hodin
v konjunkci s Měsícem,
URAN
na večerní obloze v souhvězdí Vodnáře,
22. ledna v 6. hodin v konjunkci s Měsícem,
NEPTUN na začátku ledna na večerní obloze v souhvězdí
Kozoroha, na konci ledna nepozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Seniorské aktuality
„Koukej jak ten čas letí“ je text písničky, která mě
napadla při pohledu na novotou vonící kalendář na rok
2007. Než ale přišel na svět sešel se „Senior klub Ostaš“ na
svátečním setkání na „Mikulášské“. U prezentační listiny
obdržel každý senior kartičku
- kalendář s logem
Mezinárodního filmového festivalu horolezeckých filmů na
srpen 2007. Milá pozornost. Vkusně prostřené stoly
s pohoštěním a vedle bohatá TOMBOLA. Kamerový systém
bohužel dosud nevlastníme, muselo se ostře sledovat. Nedej
bože zažít tak prekérní situaci všem dobře známou z filmu
„Hoří má panenko, hoří!“ Symboly života, plamínky
blikajících svíček ,byly svědky zahájení naší předsedkyně pí
H. Pivoňkové, která popřála a zároveň seznámila nejen
s programem, ale vysvětlila i pravidla losování. Tyto losy
prodávala za 2,- Kč/kus hospodářka pí J. Němečková. Paní
M. Ryšavá byla uvedena jako první host, navíc hraje na
harmoniku, zná mentalitu osazenstva naší generace a tak
melodie věčně zelené, ale nejen ty, i koledy zněly 6. 12.
přeplněným sálem.
Do této adventní nálady přišla nečekaně milá návštěva,
naše paní starostka I. Seidlmanová s p. místostarostou Z.
Kadidlem. Upřímná, hřejivá slova, ta byla oceněna
spontánním potleskem. Její přání je i naším přáním, k němuž
se jednohlasně přidáváme a zveme mezi nás další seniory,
kteří si dosud nenašli cestu, aby se přišli pobavit, potěšit a
věřte, určitě by vám mezi vrstevníky bylo dobře. Právě toto
období není vhodné, aby se člověk izoloval v osamění a se
svými trampotami zůstával sám. Rádi vás mezi námi
přivítáme! Poplatek je pouhých 50,- Kč ročně a pánové, od
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žen se dozvíte tolik“zaručených informací“, a to je někdy
k nezaplacení. Trochu nás zaskočila místopředsedkyně pí I.
Richterová sdělením o telefonním přerušení kdesi v éteru,
prostě Mikuláš nepřijde! Ale jaké překvapení, vážení
čtenáři, to nelze vyřknout slovy. Do Kvíčerova zavítali
Skotové. Hoši jako ze žurnálu, vypracované nožky, nádhera.
Parket ten byl okamžitě ve varu. Silná konkurence
STARDAS! Mému gustu byl neblíže statný fešák. Měl
podpůrné berličky. Údajně mu nějaký gólman přišlápnul
kopačkou „HAKSNU“ tak nešťastně, že ho společensky
znemožnil. Zápas se hrál v Glasgou. Stal se zázrak. Tenhle
sekáč, ten měl rytmus i ďábla v těle. Berle byly ihned u
tomboly. Konverzace trochu vázla, ale zavánělo to erotikou.
Safra, tohle mít doma, žádná nuda, žádný stres. To byl
temperament. Ale ani ti ostatní nelenili a senioři měli o
taneček postaráno. Rozloučili se s námi, sál potemněl a ve
dveřích s rozsvíceným stromečkem Mikuláš! Nezklamal.
Nastalo naprosté ticho, jen „Tichá noc“ z hrací skřínky tiše a
ochotně se nesla prostorem a zase nás vrátila o desítky let
zpět vzpomínka na dětská léta, kdy jsme tolik věřili a ty
dárky voněly nebíčkem…
Každého počastoval dukátem, pohladil a celá ta
společnost odcházela na další štaci. Pan Pivoňka znovu
obcházel stoly a losovalo se. Šťastnější byli obdarováni a
my co se na nás neusmálo, nesmutněme. Ono je to též
vrtkavé a nespočívá ve věcech. Štěstí je, že jsme, máme
modré nebe a slunce nad hlavou, přátele. A řekněte, že to
dnešní odpoledne bylo pro mnohé také kousíčkem štěstí? A
aby tomu tak bylo, musel se někdo o to přičinit a sluší se jim
poděkovat. Ženy chystaly občerstvení už od 10 hodin
dopoledne.
Díky hostům, kteří nás potěšili, sponzorům, co nás
podpořili, bodygardům co nad vším bděli a kolektivu pod
vedením předsedkyně pí H. Pivoňkové, I. Richterové, H.
Trenčínské, J. Antlové, H. Hambálkové, které včetně paní
Němečkové obsluhovaly.
S přáním hezkého prožití svátků a na shledání v lednu
skončilo ve zdraví setkání Senior klubu Ostaš Police n. M.
To zakončila naše předsedkyně. Ať tato adventní pohoda
v nás je i nadále.
Hana Krejčová

Tříkrálová sbírka

V době vyjití tohoto čísla
měsíčníku již skupinky Tří králů
zřejmě
navštívily
naše
domácnosti. Pokud někoho
nezastihly a chtěl by přispět,
zůstává jedna pokladnička v
knihkupectví u Kohlů do čtvrtka 11.1.2007 do odpoledne.
Také lze pos lat dárcovskou SMS. Stačí odeslat SMS s
textem DMS KOLEDA na číslo 87777, které je společné
pro všechny operátory mobilních i pevných sítí. Cena DMS
je 30Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27Kč. Výtěžek sbírky
v našem okolí není zatím znám, zveřejníme ho v únorovém
čísle měsíčníku.
Kateřina Nekvindová, asistent pro místní sbírku

Tři králové – 6. leden

Legenda o Třech králích, kteří putovali za narozeným
Ježíšem do Betléma, je všeobecně známa. Její vznik už as i
ne. Ježíšův apoštol Matouš se ve svém evangeliu zmiňuje o
třech mudrcích, kteří prostřednictvím nové hvězdy hledali
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místo, kde se narodilo božské dítě. Chtěli se mu poklonit a
předat vzácné dary. V evangeliu se nehovoří o tom, kolik
jich bylo, jak se jmenovali. Ve starokřesťanském výkladu
kolísal jejich počet od dvou po dvanáct. Až později vznikla
křesťanská legenda, která ustálila počet na třech a dala jim
jména - Kašpar, Melichar a Baltazar. Zároveň byly třem
králům „přiřazeny“ i dary – Kašpar nese zlato jako znak
královské důstojnosti, Melichar kadidlo, užívané při obětech
a modlitbách a Baltazar myrhu, vonnou pryskyřici jako znak
Ježíšova člověčenství. Oficiálně nebyli nikdy Tři králové
svatořečeni.
Svátek Tří králů odjakživa doprovázely různé lidové
zvyky. V Čechách je zažité žehnání domů, při čemž se na
dveře svěcenou křídou píší písmena K+M+B. Nejsou to ale
patrně počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar,
Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka
latinského „Christus mansionem benedicat“: „Kristus žehnej
tomuto domu“.
6.lednem končí dvanáctidenní období Vánoc. Ve
folklorní tradici začíná nyní masopust – až do
předvelikonočního půstu trvající doba zábav a plesů.
František Janeček

Lidové pranostiky a pravidla podle
stoletého kalendáře z roku 1815
Na začátku každého měsíce uvádíme v této rubrice
výstižné lidové moudrosti, jež shrnují zkušenosti minulých
věků předávané z generace na generaci. Naši předkové
dokázali číst v bohaté knize přírody a stručně sdělit to, co by
mohlo být důležité pro příští pokolení.

LEDEN
Jak se praví ve starých Selských pravidlech – dobrý rok
bývá, když zima velmi studená a suchá jest, a mnoho sněhu
má, když jaro časně přichází s teplým přívětivým deštěm a
větrem; když velmi teplé léto s potřebnými dešti smíšené; a
konečně když podzimek mírný, též více suchý než mokrý
jest. Naproti tomu, když zima vlhká a teplá jest; a jaro
studené, vlhké, s podzimními mrazy a mlhou; léto studené,
anebo suché; i podzimek deštivý a vlhký jest, špatná auroda
tedy následuje.
Jestli zima, a jmenovitě v tomto měsíci, neobyčejně
levná jest, tedy následuje časné jaro a horké léto.
Jestli před a v lednu málo mrazů a sněhu jest, tedy
obyčejně přicházívá v březnu a dubnu.
Mnoho dešťů v lednu jest osení velmi škodlivé.
Malá voda v tomto měsíci otevřená jest, a obzvláště,
když polední větrové přitom silně bouří, tedy panují rýmy a
silné nemoci.
O dni sv. Vincence se praví: Vincence slunečnost dává
vína hojnost.
Ze Zemědělské kalendáře 2007 vybral F.J.

Novoroční irské přání pro
přátele
Ať tvé ruce mají vždycky co dělat.
Ať máš v peněžence vždycky pár mincí.
Ať ti do oken stále svítí slunce.
Ať je po každém dešti duha.
Ať máš pomocnou ruku vždy nablízku.
Ať ti Bůh naplní srdce laskavostí, aby tě povzbudil.
Vybral F. J.
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Jak přibývá dne

•

Na Boží narození – o kuří pokročení (o komáří zívnutí nebo
o bleší převalení).
Na Nový rok –o slepičí krok (o zaječí skok).
Na Tři krále – o tři kroky dále.
Na Hromnice – o hodinu více.
Vybral F.J.

•

Co každý neví ?
Podle časopisu Broumovsko, leden 1947 a knihy M. Pichla:
Police nad Metují v datech zpracoval František Janeček
• Před 390 léty (4. června 1617) vyhořelo v Polici 70
domů včetně radnice a pivovaru.
• Před 360 léty, po válce třicetileté zůstalo v Polic i
obydlených 63 domů a opuštěných 74.
• Před 270 léty přišel do Police kněz P. Bonaventura
Pitr, známý později jako významný historik.
• Před 260 léty byl zvolen pos lední probošt polického
kláštera Matouš Sobek z Bílenberku, potomní biskup
královéhradecký a arcibiskup pražský.
• Před 230 léty se narodil v Polici historik města Jan
Lege, autor první rukopisné polické kroniky. Z jeho
kroniky čerpal V. V. Tomek. Na domě čp. 103
v Kostelní ulici má umístěnu pamětní desku.
• Před 220 léty byl zrušen farní kostel polický Narození
Panny Marie na hřbitově, kostel sv. Kříže na Ostaši a
kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě.
• Před 170 léty zuřila posledně na Policku cholera, na
jejíž následky zemřelo ve městě 182 osob.
• Téhož roku byla založena „Měšťanská čtenářská beseda
Metuj“.
• Před 160 léty hráli poličtí ochotníci z Tylových her
„Paní Marjánka, matka pluku“, „Paličova dcera“,
„Slepý mládenec“ a „Nalezenec“; z Klicperových:
„Lhář a jeho rod“, „Loupež“a „Bělouši“; od Kollára
„Moniku“.
• Před 150 léty byla zakoupena vrchností budova pro
novou školu naproti kostelu (nynější Základní umělecká
škola).
• Historik Václav Vladivoj Tomek vydal první své
historické pojednání o Polici „Paměti újezdu Polického
…“.
• Před 140 léty darovali poličtí měšťané purkmistru Janu
Kejdanovi zlatý prsten jako projev uznání za hájení
zájmů města během pruské války.
• Téhož roku se narodila pí Terezie Mervartová a
akademický malíř Václav Luňáček, ilustrátor atlasu
mykologa Jana Bezděka „Houby jedlé a jim podobné
jedovaté“.
• Před 135 léty byla v Polici obrovská povodeň a požár,
který zachvátil ve městě 40 domů a v Ledhuji 10 domů.
• Téhož roku se osamostatnil „Sbor dobrovolných
hasičů“ v Polici n. Met. ze dřívějšího „Tělocvičnohasičského spolku Sokol“.
• Před 130 léty ustavil se spolek polických ochotníků ve
stálý „Spolek divadelních ochotníků Kolár“, působící
ve městě dodnes. Jméno přijal po velkém herci a
režiséru Národního divadla Josefu Jiřímu Kolárovi
(1812-1896).
• Téhož roku byla osázena javory severní stráň Havlatky
a v České Metuji byla zřízena samostatná jednotřídní
škola.
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Před 120 léty byla zřízena samostatná „Tělocvičná
jednota Sokol“.
Před 110 léty bylo zahájeno vyučování v I. ročníku
chlapecké měšťanské školy v Polici a od téhož roku
působil na této škole Josef Sova, její pozdější ředitel.
V témže roce zemřel Otto Berger, slavný český virtuos
na violoncello, zakládající člen Českého kvarteta.
Zemřel na TBC ve věku 24 let.
Před 85 léty (9. března 1922) zemřel polický kronikář
Josef Brandejs. Celý svůj život se obíral historií Police,
kterou uložil do rozsáhlého souboru devíti rukopisných
knih „Letopisy a paměti polické“ Z jeho kronik čerpali
V. V. Tomek, Alois Jirásek, PhDr. Stanislav Brandejs a
další historici. Po celý svůj život bydlel v domku čp.
259 v ulici U Damiánky.
Před 65 léty (28.srpna 1942) zemřel v Náchodě ve věku
75 let P. Sigismund Bouška, OSB, který působil jako
kaplan v Machově a v Polici nad Metují a jako farář
v Bezděkově nad Metují (1914-1924). Významná
kulturní osobnost. Spisovatel (povídky „Děti“), básník
(sbírky „Pieta“, „Legendy“, „Duše v přírodě“) a malíř,
první překladatel provensálských a katalánských
básníků (Mistral, Aubanel, Verdaguer), jeden ze
zakladatelů umělecké skupiny katolických spisovatelů
„Katolická moderna“. Na Policko přivedl mnoho
významných osobností z oblasti umění a kultury.

V last ivědn é okén ko
Zvony v Machově
Písemné zmínky o prvních machovských zvonech nemáme
a tedy nevíme, kdy a kým byly odlity a zavěšeny. První zpráva
o přestavbě zvonice v roce 1586 svědčí o tom, že když zde stála
zvonice, musela být osazena i zvony. V roce 1685 byla tato
původní zvonice zvýšena a roku 1821 do ní převěšeny 2 zvony.
V roce 1885 při přestavbě chrámu sv.Václava byl zakoupen u
firmy Hilzer z Wiener Neustadtu (Vídeňské Nové Město) velký
zvon a zavěšen do nové věže kostela. Jeho přesnou váhu
neznáme, menší zvon vážil 258 kg, tedy tento nový musel být
těžší. Neznáme ani jeho zasvěcení, pouze se lze domnívat, že
bylo nejspíše sv.Václavu. Již tehdy byl menší zvon puklý, ale
zvonilo se s ním klekání a na mši sv. dále. Až 24.4.1895 při
kanonické biskupské vizitaci a biřmování, kdy se zvonilo téměř
celý den, pukl docela a už se s ním nemohlo zvonit. Byl tedy
sundán zámečníkem Benediktem Plným z Nízké Srbské a
odvezen Josefem Koliskem do Police. Odtud byl odeslán firmě
Hilzer k přelit í. Dne 30.7.1895 byl představeným Janem
Šrůtkem přivezen z nádraží do Machova a uschován
v chrámové předsíni. Vážil 288 kg, tedy o 30 kg více než
předcházející prasklý.
V neděli 11.8.1895 ve 14 hod. bylo slavnostní svěcení nově
přelitého zvonu břevnovsko-broumovským opatem ThDr.
Bruno Hermannem Čtvrtečkou. Přijel do Machova v doprovodu
svého bratra P.Pia Čtvrtečky inspektora panství Police,
P.Anselma Hofmanna ředitele gymnasia v Broumově a P.
Stanislava Chaloupky profesora gymnasia v Broumově.
Očekáváni byli místním farářem P.Metodějem Laudínem,
kaplanem P.Sigismundem Bouškou a P. Ambrožem Kozlerem
farářem v Bezděkově před dvojitým špalírem od městečka ke
kostelu, který tvořily družičky, spolek veteránů s praporem a
hudbou, spolek hasičů a množství osadníků.
Před kostelem bylo zřízeno podium na němž byl zvon
zavěšen ve věšáku, vedle postaven rumpál a nahoře v okně věže
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byly zavěšeny 2 kladky se silnými provazy. Opat s doprovodem
prošel chrámem, vystoupil na podium a promluvil k přítomným
příhodnou řeč o hlasu zvonu. Chrámový sbor zpíval žalmy a
opat začal zvon obřadně umývat. Pak pomazal sv. oleji zvon na
čtyřech místech uvnitř a na sedmi zvenku, sv. křižmem taktéž
na čtyřech místech uvnitř. Pak zvon okuřoval a na kadidelnici
vložil myrtu a mateřídoušku a postavil kadidelnici pod zvon,
aby šel kouř dovnitř. Při latinské světící formuli natíral zvon sv.
křižmem. Zvon byl zasvěcen Blahoslavené Panně Marii. Po
evangeliu, které zpíval diakon, čekal až bude zvon vytažen na
věž, což trvalo pouhých 8 minut. Potom se odebral k hlavnímu
oltáři a po zpěvu „Pange linqua“ udělil požehnání
Sanktissimem.
Po malém občerstvení na faře odjel vyprovázen hudbou,
veterány a hasiči do Police.
V roce 1904 Jan Ševců chalupník ve Lhotě čp.8 zřídil
v obci Lhotě zvon svým nákladem. Zvon byl objednán u firmy
Diepold z Prahy a po dodávce byl zavěšen na kamenném asi 4
m vysokém sloupu v železné otevřené báni. Celkový náklad
činil 800 korun. V sloupu byla umístěná soška P.Marie Lurdské
zasklená a opatřená lucernou. Sloup se zvonem stojí na
pozemku Václava Lecnara chalupníka ve Lhotě Náchodské
čp.22. Obecní zastupitelstvo, starosta Josef Dinter a výboři
Václav Lecnar a Josef Rotter st. žádali farní úřad, aby zvon byl
posvěcen.
Když obdrželi od biskupské konsistoře a vikariátního úřadu
dovolení, byla uspořádána dne 26.6.1904 slavnost svěcení.
Odpoledne vyšel z chrámu sv. Václava průvod, jehož se
zúčastnila celá obecní zastupitelstva z obou Lhot a veliké
množství osadníků a cizích lidí, za zpěvu mariánských písní
doprovázených hudbou kapely Vincence Dostála. Při tom byl
na cestě u čp.11 ve Lhotě Polické posvěcen kříž, který svým
nákladem zřídil František Kubeček kovář a jeho manželka
Františka za 400 korun. Kříž se sochami sv. Františka a sv.
Františky zhotovil v Polici kamenický mistr a sochař Antonín
Kricnar.
Zvon ve zvoničce byl posvěcen machovským
admin istrátorem P. Metodějem Laudínem OSB a dostal jméno
Svatý Jan Křtitel, jehož reliéf nese. Farář měl proslov na téma
„Živé napomínám, svátky slavit velím, blesky trhám, smrště
mrhám a u krutnosti z rodin vrhám“. Vzpo mněl také dárce
zvonu Jana Ševců, který se této slavnosti nedožil. Zemřel totiž
2.6.1904 a prvně mu bylo tímto zvonem zvoněno při skonání a
při pohřbu i když zvon ještě nebyl posvěcený. Tento zvon
přečkal obě světové války a visí na původním místě dodnes.
Zdařilá zvonička se vyskytuje na většině pohlednic z tohoto
koutu země a je vděčným objektem fotografů a filmařů.
Přišla však první světová válka a docházelo k rekvírování
zvonů v celém mocnářství. Tak došlo i na Machov. Dne
15.11.1916 odpoledne zazněly zvony zdejšího chrámu Páně
naposledy. Pak byly sejmuty a odevzdány k roztavení pro
válečné účely. Na příštích 8 let zvonice kostela osiřela.
V roce 1920 došlo k záboru kostela sv. Václava nově
utvořenou církv í československou a vliv katolíků na dění v obci
téměř ustal. Po navrácení kostela a fary římsko katolické církvi
se v listopadu 1924 konala ustavující schůze farní rady katolíků
a tam se rozhodl Josef Bittner, chalupník z Machova čp.42, že
daruje zvon do sanktusové věžičky kostela. Po poradě
z duchovním správcem odjel do Broumova a tam u firmy
Oktavián Winter zvon objednal. Zvon o váze 68 kg a prů měru
49,5 cm a ladění „a“ byl dodán koncem prosince 1924 a
poslední adventní neděli byl od P. Víta Rýdla OSB posvěcen na
jméno Svatá Anna. Kmotrou zvonu byla dárcova manželka
Anna Bittnerová a družičkami dcery Bohumila a Helena
Bittnerovy a Anežka a Marie Dostálovy ze Lhoty čp.71. Zvon
byl prozatím zavěšen do velké věže.
Farníci spolu s farářem začali podnikat kroky k pořízení
nových velkých zvonů místo rekvírovaných. Na schůzi farní
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rady 28.12.1924 se usnesli, že budou objednány 2 nové zvony,
na které se uspořádá sbírka ve všech přifařených vesnicích.
Zástupci farnosti se obrátili na Chrámové družstvo
v Pelhřimově, které doporučilo 3 spolehlivé zvonařské firmy,
kde lze bez obav získat nové zvony a tak byl vybrán zvonařský
závod Richard Herold v Chomutově. Počátkem února 1925
přijel znalec z Chrámového družstva Jar. Dobrodinský
dohodnout celou transakci. U jednání byl kromě faráře
přítomen též jednatel farní rady Josef Švejdar. Dobrodinský
doporučoval pořízení tří zvonů, protože mají lepší souzvuk a
tak získal pro tuto myšlenku i Josefa Švejdara. Ten na schůzi
farní rady přesvědčil i ostatní členy a tak po přeměření prostoru
zvonice, kde se budou muset předělat dřevěné schody vedoucí
k hodinám, což slíbil František Winter z Nízké Srbské upravit,
bylo dohodnuto pokračovat ve variantě tří zvonů.
V lednu 1925 farář Vít Rýdl OSB v doprovodu
vždy jednoho člena rady katolíků, navštívil všechny farníky i
v přifařených vesnicích a provedl sbírku na pořízení nových
zvonů.
Příjem s bírky na zvony obnášel:
Sbírka v Machově......................................
4 672,Kč
Sbírka v Nízké Srbské................................
2 885,Kč
Sbírka ve Lhotě...........................................
1 287,Kč
Sbírka v Bělém............................................
1 157,Kč
Spořitelní knížka Masnar............................
200,Kč
Od místní organisace čsl. strany lidové......
300,Kč
Od Čechů nouzínských a pasterkovských... 432,Kč
Sbírka při svěcení......................................... 187,79
Kč
Půjčka od faráře bezděkovského.................. 5 000,Kč
Od patronátního úřadu (benedikt.opatství)
9 545,50
Kč
Za staré zvony.............................................. 3 873,70
Kč
Úhrnem
29 559,99 Kč
Bezděkovský farář P.Ro man Lelek OSB zapůjčil bezúročně
5000,- Kč, které mu potom P.Vít Rýdl splácel, takže prakticky
nejmenší zvon celý, daroval místní farář. Paradoxně právě jeho
před pěti lety potupně vyvezli radikáln í farníci z Machova.
V únoru 1925 byly prostřednictvím Chrámového družstva
v Pelhřimově objednány 3 zvony u Richarda Herolda
v Chomutově. Měly být dodány koncem června, ale zpozdila se
dodávka suroviny z Hamburku a tak byly dodány až koncem
července 1925. Z polického nádraží je přivezl roln ík Augustin
Kubín do svého statku v Machově čp.49, kde byly uskladněny
až do dne svěcení.
Dne 2.8.1925 nadešel slavný den pro Machov, kdy přijel
opat Guilelmus Rudolf v doprovodu P.Raymunda Fišera OSB
provizora v Broumově, P.Salesia So mmern itze OSB profesora
gymnasia v Brou mově. Dostavili se ještě P.Václav Bergmann
farář z Pasterkova, P.Ro man Lelek OSB farář z Bezděkova.
Místní farář P.Vít Rýdl OSB odešel v procesním průvodu do
statku Augustina Kubína čp.49, kde měl pro mluvu a chrámový
sbor řízený varhaníkem Augustinem Vajsarem zazpíval několik
sborových skladeb. V průvodu družiček a mládenců, členů Orla
z Machova, z Police a Hronova, hudby, zpěváků a duchovních
jel povoz s ověnčenými zvony doprovázený kmotry a kmotrami
a ostatními osadníky před kostel. Zde byly zvony přeloženy na
připravené lešení, opata uvítala družička Marie Švejdarová
z Nízké Srbské čp.36 a básně přednesly Bohumila Bittnerová
z Machova čp.42 a Anna Polejova z Nízké Srbské čp.29.
Opat Gu ilelmus Rudolf měl pak celou hodinu trvající řeč,
v níž nejprve vyslovil machovským farn íků m u znání a podiv,
že taková hrstka katolíků sebrala tak značný obnos na pořízení
tří nových zvonů. Pak zvony posvětil na jména S vatý Václ av,
Nejblahoslavenější Panna Maria a Nejsvětější Srdce Páně.
Kmotry při svěcení byli: Jan Foglar, Anna Kubínová a Anna
Peterová všichni z Machova, Anežka Švejdarová z Nízké
Srbské, Antonín Vaiser z Bělého a Anna Nemejtová ze Lhoty.
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Svěcení trvalo až do 12 hod. Po něm poděkovala družička
Anežka Winterová z Nízké Srbské čp.34 světiteli krásnou
básní. Na to sloužil opat pontifikální mši sv. zakončenou
chvalozpěvem „Bo že chválíme Tebe“.
Hned po svěcení bylo započato s vytažením zvonů na věž,
které řídil montér Heinze vyslaný firmou Herold. Přijel již 31.7.
a připravil za pomoci tesaře Cyrila Vajsara z Bělého potřebné
lešení. Lano dodala firma Herold, jeřáb železný s kladkou
zapůjčil Alois Svoboda studnař v Bezděkově, druhou dřevěnou
kladku zapůjčil František Lemfeld z Bezděkova, kladkostroj
stavitel Erber z Po lice. Dřevěná kladka, ale při vytahování
největšího zvonu sv. Václav praskla, zvon, který byl již téměř
nahoře, musel být zase spuštěn a kladkou zapůjčenou od pana
Svobody znovu vytažen.
Do 16-té hodině byly zvony vytaženy a namontovány tak,
že při odjezdu světitele jimi již mohlo býti zvoněno. Jejich zvuk
se všeobecně líbil. Tak praví kronikář a vzpomínají i pamětníci.
Tři zvony v perfektním souzvuku neměla a dosud nemá, ani
Police, takže machovští patrioti mohli být spokojeni a právem
hrdí na tento čin.
Největší zvon Sv.Václav měl prů měr 97 cm a vážil 502 kg
a měl nápis „Sv. Václave nedej zahynouti nám i budoucím“,
ladění „a“. Prostřední zvon Bl. Panna Mari a měl prů měr 81
cm a vážil 307 kg a měl nápis „Sv. Maria, oroduj za nás“,
ladění „e“.
Nejmenší zvon Nejs větější Srdce Páně měl prů měr 71 cm,
vážil 212 kg a nesl nápis „Nejsvětější Srdce Pána Ježíše, smiluj
se nad námi“,ladění „cis“. Byl tedy stále ještě o 60 kg těžší, než
současný, který byl pořízen v roce 1991.
Všechny měly ještě reliéfní obraz a nápis: „Poříd ila farní
rada katolíků L.P. 1925“.
Celkové náklady na pořízení, dopravu a zavěšení zvonů
činily 29 966,40 Kč, které uhradili farníci a patronátní úřad.
Kro mě těchto výdajů ještě musel kovář František Petr z Nízké
Srbské zhotovit stolici k zavěšení třetího zvonu a převěsit
umíráček (sv.Annu) do sanktusové věžičky za 1545,50 Kč.
Tento náklad hradili společně Josef Švejdar a Jan Foglar
z Machova čp.39.
Bohužel radost z dobré věci opět nevydržela dlouho. V II.
světové válce byly zvony opět rekvírovány. Pouze některé,
zvláště historicky cenné, bylo možno zachránit a tak místní
admin istrátor P.Clemens Antonín Němčík OSB poslal
13.1.1942 žádost k okresnímu úřadu do Náchoda, aby zvony
č.1 a č.4 podle soupisu byly ponechány v obci. Jednalo se o
největší zvon sv.Václav z roku 1925 a zvon sanktusní sv.Anna
také z roku 1925. Ke zvonu č.4 však připsal, že se jedná o zvon
s historickou cenou, který byl odlit roku 1763 (na zvonu je
1762 – poznJK) neznámý m zvonařem a má starý nápis
„TOBIASS
FOGLER
RICHTARZ
SNIEKTERYMA
SOVSEDY
M IESTECZKA
MACHOWA
OBECZ
NIKOSRPSKA + TENTO VMIRACZEK PRO CZEST A
SLAWU BOZZI SPVSOBILI“. Jak došlo k této záměně a kde
byl tento zvon umístěn předtím, mi není známo. Písemné
prameny mlčí, ale jedno je jisté, že tento zvon nebyl
zrekvírován ani v jedné světové válce, zůstal v Machově a dnes
visí ve zvonici kostela nepoužívaný. Údajně je prasklý. Je na
něm reliéf sv. Ignáce s písmeny I G S a má největší průměr 47
cm a celkovou výšku 37 cm. Hmotnost 85 kg. Je tedy
nejstarším dochovaným zvonem v Machově.
Dne 6.3.1942 přišlo oznámení z okresního úřadu
v Náchodě, že zvon č.4 je od odevzdání prozatím osvobozen.
Ostatní musely být odevzdány do Náchoda. Podle obecní
kroniky byly dne 18. a 19.3.1942 z věže sejmuty 4 zvony a
odevzdány k válečnému zpracování. Vyjmenovány jsou 1. Sv.
Václav, 2. Sv. Maria, 3. Nejsv. Srdce Ježíšovo, 4. Sv. Anna.
Dne 29.8.1949 se pořizoval soupis kostelních zvonů
okupací zavlečených a dosud nevrácených pro biskupství
v Hradci Králové a pak ještě jeden v roce 1958 pro kapitulní
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ordinariát v Hradci Králové, kde jsou tyto zvony znovu
vyjmenovány. Tím byla celá záležitost skončena.
Po listopadových událostech roku 1989 bylo mo žno zase
pomýšlet na obnovu zvonů a tak v neděli 20.10.1991 bylo
slavné svěcení zvonu Svatý Václav o váze 152 kg. Svěcení
provedl královéhradecký biskup (dnes už arcibiskup) ThLic.
Karel Otčenášek ve spolupráci s náchodským vikářem P.
Norbertem Josefem Zemanem OPraem., břevnovským
benediktinem P.Janem Josefem Kohlem OSB, ad min istrátorem
z Teplic nad Metují P.Karlem Skočdopolem, ad min istrátorem
z Po lice nad Metují P.Jiřím Prokůpkem a ordináři z konsistoře.
Uvítání a slavnostní projev přednesl machovský starosta ing.
Vladimír Verner. Zároveň bylo také biřmováno 22
machovských farníků.
V současné době ve věži visí ještě zvon, na kterém se odbíjí
čas odměřovaný věžními hodinami. Má prů měr 39 cm a výšku
30 cm, váha nezjištěna, odhadem do 50 kg. Na p lášti je
zobrazen reliéf sv.Václava s nápisem „Sv. Václave oroduj za
nás“. Dále je zde reliéf výrobce s nápisem „Ulil Oktáv Winter
zvonař v Braunau NR.840“. Další nápis říká, že „Věnováno od
občanů obce Žabokrk, 1921“. Byl do věže zavěšen asi před 6
lety, když se upravovalo bití věžních hodin a pochází ze skladu
Českých drah, ale jeho předchozí historii neznám.
Z předchozího pojednání vidíte, že události kolem zvonů na
Machovsku byly zejména v uplynulém století, velice rušné a
také velice smutné. Měly by být pro nás poučením, aby se něco
podobného nemohlo nikdy opakovat. Lze jenom doufat, že
tentokrát zvony ve věži machovského kostela již zůstanou stále
a budou svolávat věřící i nevěřící k bohoslužbám, oznamovat
radostné i smutné události v životě farníků a oplakávat ty, kteří
již prošli údolím smrt i.
Jiří Kohl

Městská policie informuje

Konec roku 2006 a příchod roku 2007 byl v našem městě
provázen několika již tradičními akcemi. Všechny se
víceméně obešly bez problémů…
Na dlouhou noc se při pouti na Hvězdu nikdo
neztratil…všichni prý došli dobře tam i zpět...někteří prý
byli zpět bez svého přičinění i dobře odvezeni.
Rozbité okno u staré školy o silvestrovské noci, má
pravděpodobně na svědomí nějaký inteligent…co dodat.
Zmíněnou noc nepřežil i jeden pes…oběsil se. Jsouc
ponechán majitelem venku uvázaný na řetízku, maje hrůzu
z celonočního „rachejtlometání“. Nezodpovědný přístup
majitele nemůže nikoho nechat klidným…
Nový rok byl pak v našem městě oslavován porůznu.
Někteří pouštěli na balóncích svá přání do dálek, některé
v tu dobu odvážela záchranná služba takřka otrávené
alkoholem hbitě vstříc pomoci…Co prováděla mládež v
jednom bytečku, by dalo s největší pravděpodobností na
článek mnohem obsáhlejší.
Umění řidičů na našem kruhovém objezdu nabírá den
ode dne na profesionalitě…jen málokdy již na vás jukne
vozidlo z protisměru. Každý úspěch je tedy třeba pochválit.
Parkovací karty pro parkování na náměstí, které Vám
ušetří čas a zejména peníze, jestliže parkujete na náměstí
často, je možno zakoupit v době úředních hodin v naší
kanceláři. Mnozí tak činíte a to je dobře.
Příroda se letos ještě nerozmyslela, zda-li nás obdaří
sněhem. Pravdou zůstává, že zima nekončí, dokud není
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zafoukaná silnice k Bělýmu...a tak, pokud se něco strhne,
mějte na paměti to parkování u ulicích. Děkujeme..
MP

28. ledna 31. ledna 2. února 4. února 11. února -

4. neděle v mezidobí
Památka sv. Jana Boska, kněze
Svátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice)
5. neděle v mezidobí
6. neděle v mezidobí
Ing. Jan Troutnar

INFORMACE Z DĚKANST VÍ
Doba vánoční a liturgické mezidobí
Prožíváme první měsíc nového roku. Někdo už naplno,
jiný se teprve pozvolna rozkoukává nebo zápasí se svými
těžkostmi, slabostmi či nemocemi. I když doba vánoční je
již za námi, srdce většiny z nás jsou naplněna jednak radostí
a láskou od dítěte Ježíše, Božího syna a Spasitele,
narozeného v Betlémě, kterému jsme se poklonili u jeslí, a
také vděčností za krásné období prožité s blízkými. Pokud
tomu tak není, pak věřte, že právě tento narozený Boží syn
nenechává nikoho, kdo má otevřené srdce, o samotě a může
ho potěšit a posílit do dalších dní v jeho trápení a starostech.
Občanský rok 2006 je již minulostí a před námi jsou
neznámé vody roku 2007. Při této příležitosti bychom rádi
Všem popřáli šťastnou a bezpečnou plavbu správným
směrem a co nejméně bouří a ztroskotání. Pokud ztratíte cíl
či motivaci nebo se dostanete do nějaké té bouře, nebojte se
hledat pomoc u Pána dějin, Ježíše Krista, který říká „já jsem
cesta, pravda i život“ a má moc utišit i sebevětší bouři.
V pátek 6. ledna jsme prožili Slavnost Zjevení Páně,
lidově Tří Králů a o víkendu jsme se s nimi mohli setkat při
Tříkrálové sbírce. V neděli 7. ledna jsme prožili svátek Křtu
Páně, kterým skončila doba vánoční a začalo období
liturgického mezidobí, které potrvá do 20. února. Popeleční
středou 21. února pak vstoupíme do doby postní.
Připomínáme, že týden od 18.- 25. ledna je vyhlášen jako
týden modliteb za jednotu křesťanů a 11. únor je Světový
den nemocných.

Novoroční Open 2007

- závody v lezení na umělé stěně na obtížnost

termín: sobota 13. 1. 2007
Místo konaní: sokolovna - Police nad Metují.
Kategorie: muži, ženy, junioři, juniorky.
Prezentace: na místě od 8:30 do 9:30!
Startovné: neskutečných 100 Kč.
Systém závodu: závod proběhne systémem kvalifikace,
finále. Pro kvalifikaci budou připraveny dvě různě obtížné
cesty, na kterých budou mít závodníci po jednom pokusu.
Pořadí v kvalifikaci stanoví součet dosažených výkonů na
obou cestách. Kvalifikace se poleze průběžně na obou
cestách, takže bude i během dopoledne na co koukat...
Kvalifikační pokusy lezců budou prováděny průběžně na
všech kvalifikačních cestách, a to přibližně od 10.00 hod.
Finále se pak uskuteční na jedné cestě obvyklým
způsobem „on sight“, tzn. že cestu vždy poleze jen jeden
závodník, aniž by ho ostatní závodníci mohli během pokusu
sledovat. Se zahájením finále žen se počítá přibližně na
15.30 hod., finále mužů pak přibližně kolem 16.30 hod.
Do Polické sokolovny zvou srdečně všechny závodníky i
diváky

Bohoslužby v polickém kostele budou podle obvyklého
pořadu:
§ mše svaté v úterý a v pátek od 17.00 hod., ve středu
od 8.00 hod.,
§ mše svaté s nedělní platností v sobotu od 17.00
hod. a v neděli od 8.00 hod.

Vánoční betlém s jesličkami
Vánoční betlém s jesličkami v našem kostele bude
vystaven do svátku Uvedení Páně do chrámu, lidově
hromnice, tedy do pátku 2. února. Prohlédnout si ho můžete
v době bohoslužeb nebo individuálně na požádání u
děkanského úřadu.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
6. ledna 7. ledna 14. ledna 17. ledna 18. ledna 21. ledna 24. ledna -

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)
Svátek Křtu Páně
2. neděle v mezidobí
Památka sv. Antonína, opata,
Památka Panny Marie, Matky jednoty
křesťanů
3. neděle v mezidobí
Památka sv. Františka Saleského, biskupa
a učitele církve
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pořadatelé z HK Ostaš
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Dvojnásobný tenisový mazec

Závěr roku patří tradičně dvěma tenisovým akcím
v hale. SSK Pedro pořádá již sedmým rokem otevřené
mistrovství křídové pánve nazvané „Turnaj mistříčků “.
Patnáct dvojic letos svedlo urputné boje o celkové pořadí.
Od sobotního rána přes noční boje až do nedělního
odpoledne potilo na hřišti svá trika 29 chlapů a jediná žena
… Díky nasazení do skupin byly ke shlédnutí opravdu
bojovné a kvalitní zápasy, ve kterých si mnozí účastníci
hrábli až na dno svých fyzických sil. O tom, že hra
s molitanovým míčkem je vskutku něco jiného, než
skutečný tenis se mohlo přesvědčit několik favorizovaných
dvojic. Snad nejvíce doplatila na tenisové návyky dvojka
Homolka – Dražinovský /celkově osmé místo/ a až 14.
místem se příliš nevytáhl předseda Kája Semirád.
Sobotní večerní skupina nejvýše nasazených borců
přinesla opravdu skvělou podívanou. Zápas dvojic Seidl –
Průša proti Hotárkovi s Rybou byl nádhernou podívanou pro
diváky a jistě dlouho vzpomínaným zážitkem pro aktéry
samotné… /škoda jen, že mladý Hoťas už druhý den pro
totální fyzický kolaps nenastoupil a při kolíbavém ploužení
se jen nadával na ten „blbej sport“/ . Za zmínku stojí i velmi
solidní hra dosud nepoznané dvojice Adam – Antl i
výškově nevyrovnaného dua Švorčík – Horák.
Nakonec se přeci jen prosadili favorité : nejtěsnějším
rozdílem v souboji s celkově druhými borci, Haukem a
Kučerou, dokázali obhájit své loňské vítězství Jirka Tauc
s Jardou Čermákem. Třetí místo patří „cizákům“ , Suchánek
– Trejtnar, čtvrtí pak Kovář – Vojtěch. Martina Kovářová
mne pak svou skvělou hrou vytáhla na solidní jedenácté
místo a tak ji touto cestou slibuji, že začnu opravdu trénovat
…!
Spokojení byli nakonec všichni. Víkend plný
sportování se prostě vydařil. Díky všem za účast,
předvedenou hru i velmi sportovní a přátelské chování. Díky
všem, kteří pomohli s organizací i těm, kteří sponzorovali
tuto akci. Věřím, že za rok do toho půjdeme zase

Libor Průša a Radek Pivnička. Na druhém místě se uhnízdil
Milan Hauschke s Tomem Dražinovským a třetí místo si
vybojoval Kája Semirád s mojí maličkostí … předseda opět
na bedně !!! O vyrovnanosti svědčí i to, že o druhém až
čtvrtém místě rozhodovaly – díky bodové shodě – vítězné
sady.

Celodenní sportování pak bylo zakončeno malou a
tichou besídkou, při které jsme zavzpomínali nejen na
ročníky minulé, ale také na všechny letošní sportovní i
společenské akce pořádané SSK Pedro. Nebylo jich málo a
byl o ně zájem – co víc si přát! Díky tedy všem, kteří přišli,
díky všem, kteří pomohli a podpořili. Věřím, že i letos tomu
bude přinejmenším stejně.
Přeji Vám všem dobrý rok …
Petr Jansa

Město Hronov vyhlašuje

Hok ejbalovou lig u 2007
o p u tov n í p o h ár M ě sta
Hronova

Město Hronov, odbor zimní stadion oslovuje příznivce
hokejbalového sportu. Od dubna 2007 organizuje první
ročník Hronovskou hokejbalovou ligu o putovní pohár
Města Hronova ve Wikov aréně. Nabízíme Vám
možnost se přihlásit do hokejbalové ligy nejdéle však
do 31. ledna 2007. bližší informace Vám podá Roman
Toušek, vedoucí odboru zimní stadion, ve Wikov
aréně v Hronově, tel.: 491 483 367 nebo mobil:
736 629 643, e-mail: zimni-stadion@mesto.cz.
Pokud máte zájem navštěvovat naši arénu a sportovat
v tomto sportu, informujte nás.
Roman Toušek, vedoucí odboru zimní stadion

Zveme Vás
Skromnost stranou – název „ Turnaj mistrů“ hovoří
jasně. Závěr roku patří již 19 let sportovně společenskému
setkání. Akce, která se stala krásnou tečkou za končícím
rokem, neměla ani letos chybu. Řezali jsme se u tenisu jako
za mlada, nedali jsme si jediný míček zadarmo, občas letěla
vzduchem i raketa /naštěstí jen ta tenisová a ještě – již
tradičně – Hoťasova/ a hlavně jsme se také společně
pobavili a nasmáli. A o tom to je. Putovního sádrového
trpaslíka – tenistu si letos /a zaslouženě/ odnesla dvojice
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do no vě o te vřené prode jn y „ Tra fik y“

na Masarykově náměstí vedle prodejny
starožitnictví. Nakoupíte u nás veškeré
tabákové výrobky, denní tisk a jiné doplňkové
zboží.
Otevírací doba: po – pá 6.00 – 16.00 hodin
so
7.30 – 11.00 hodin
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MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?
Anténní technika

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hronov, Hostovského 910
kontakt:

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

' 491 485 048
7 491 482 226
e-mail: skola@spshronov.cz
www.spshronov.cz

VÝUČNÍ LIST PO MATURITĚ? DRUHÁ MATURITA?

NIC JEDNODUŠŠÍHO!
Uskutečňujeme zkrácené studium pro získání středního
vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání s
maturitní zkouškou. Týká se všech oborů vzdělání, které
škola poskytuje:

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
Obor vzdělání:
• elektrikář - slaboproud a silnoproud
• automechanik
• nástrojař
- zkrácené studium trvá 1,5 roku v denní formě a je určeno
pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní
zkouškou

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Obor vzdělání:
• Elektrotechnika - počítačové řídící systémy
• Strojírenství výrobní a informační systémy
- zkrácené studium trvá 2 roky v denní formě a je určeno pro
uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní
zkouškou v jiném oboru vzdělání

více informací na webových stránkách školy

AUTOŠKOLA FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin řidičského oprávnění

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE
KO UP Í M
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
491 427 055

PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE
A DŮCHODCE
10.000,- až 160.000,-Kč bez ručitele, neúčelové,
od 30.000,- Kč výše i na O,-daňový základ
tel.724 224 960
nebo dotazy na : uvery@lspro.cz
Hledáme také nové spolupracovníky
na HČ i VČ.
IČO : 61860069
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A1, A, B, C, T, E, D

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87

Kostelní 7

23. leden 2006
v 15.00 hod.

25. leden 2006
v 15.00 hod.

Datum:

Datum:

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo http://autoskola-fiedler.wz.cz
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Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výroba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

Třída Osvobození 332 u nové silnice
Broumov- Velká Ves
Tel.Fax. 491523531 mob. 739054251

Autoservis a Prodej nových vozů
ŠKODA, SEAT
Prodej referenčních a zánovních vozů se slevou až
100.000,- Kč
Prodej vozů stažených z leasingu
Zveme Vás k prohlídce a předváděcí jízdě včetně nového vozu
Škoda Roomster – jen pohled nestačí

V oblasti servisu provádíme pravidelné servisní
prohlídky, opravy, diagnostiku, pneuservis a
přípravu a zajištění STK nejen vozů Škoda, Seat,
ale všech ostatních značek, včetně užitkových vozů.
Nově rozšiřujeme oblast služeb o opravy a dodávky
náhradních dílů elektrické výbavy vozů (startéry,
alternátory, čerpadla a různé elektromotory).

Kontrola funkce klimatizací, vyčištění a desinfekce
od plísní a nepříjemných zápachů.
Dodávky náhradních dílů na všechny typy vozů.
Odtahová služba NON-STOP
mob. 605565618

Přijmeme:
chovatele/chovatelku, dvousměnný provoz,
plný pracovní úvazek, vzdělání v oboru
zemědělství – výuční list, místo výkonu práce:
Suchý Důl nebo Hlavňov, kladný vztah ke
zvířatům, solidnost, spolehlivost.
Nástup možný ihned.
Kontakt: Družstvo vlastníků Police nad Metují,
Radimovská 68, tel.: 491 541 039
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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
S oukenická 94
550 01 Broumov
( směrem k olivětínské V ebě )
tel.491 522 307 ,603 446 466

www.servissokol.kvalitne.cz

Závod v běhu na lyžích
„Memoriál Františka Pabla o žezlo Ducha hor” 17. – 18. 2. 2007
(díky nepříznivým sněhovým podmínkám pořadatelé změnily původní termín 27. – 28. 1.)
Místo konání - ves Karłów, obec Radków, oblast Stolových hor
Mezinárodní lyžařský závod nese jménoFrantiška Pabla, prvního
průvodce na světě, který na průvodcovskou činnost získal licenci
dokonce odsamotného pruského krále. František Pabel působil
také jako starosta obce Karłów. I v tétofunkci neustále pečoval o
rozvoj návštěvnosti kraje. Položil takzákladyzdejší turistikya
předal velkýodkaz mnoha budoucímgeneracímturistů, kteří sem
přijíždějí obdivovat nádheru tétopůvabné krajiny.

Předběžný program:

17. února 2007, 11:00, Karłów, Polana
hry na sněhu, hry procelourodinu, jízda na koních, stánky s občerstveníma doplňkypro
lyžaře, běhy na lyžích (sprint), seznámení s místemhlavníhozávodu
18. února 2007 11:00, Karłów, Polana sportovní a rodinné soupeření
Královský běh VIP o žezlo Ducha Hor [pohár hlavníhosponzora], hlavní závod na 15 a 30
km, hry na sněhu, hry procelourodinu, jízda na koních, stánky s občerstvením a doplňky pro
lyžaře, vyhlášení vítězů, předání cen a závěr

Hlavní pořadatel - Gminne CentrumKultury Sportu i Turystyki Radków
Spolupořadatelé
Obec Radków, Obec Szczytna, ParkNarodowy Gór Stołowych, Stowarzyszenie "Kraina Gór
Stołowych"
Čestné předsednictvo
Starosta města a obce Radków, Starosta města a obce Szczytna, Dobrovolnýsvazek obcí
Policka, Park NarodowyGór Stołowych
Závod je vyhlášen jako veřejný, závodníci i doprovod se účastní na vlastní nebezpečí.
Učastníci jsou pojištěni proti běžnýmnehodám. Děti a mladiství do 18let – proúčast
v závoduje nutný souhlas rodičů. Běží se volnou technikou.
Tratě akategorie
0,5 km -- kategorie opendívky a chlapci, ročník 2000a mladší
1,0 km -- kategorie dívkya chlapci, ročník 1996 - 1999
5,0 km -- kategorie dívkya chlapci, ročník 1991 - 1995
3,0 km -- Královský běh VIP o žezlo Ducha Hor, kategorie VIP open žen a open mužů
15,0 km -- Pohár Stolových hor, kategorie openžena openmužů
30,0 km –Hlavní závod – Běh Františka Pabla, společná klasifikace kategorií open žen i open
mužů
Podrobné propozice závodu najdete nawww.zeroborder.pl/pabel (možnost přihlášek) a
dále na www.policko.policenadmetuji.cz
Projekt je financován z prostředků EU –iniciativa Interreg IIIA CZ-PL.
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…… pokračování z titulní strany
Na podstavci je na východní straně umístěný sdružený znak konventu břevnovského kláštera a
jeho opata, kolem nápis »O. A. B. 1707« což značí: Othmar, Abbas Břevnoviensis, tj. Otmar, opat
břevnovský. Na severní straně je český nápis: »O Maria, Swau Bolest a Sina tweho wtiskniž ni do
Srdcze mého, dey nám zded spolu želeti, w nebi s Tebau se tiessiti«. Na straně západní je nápis
německý, prakticky stejného znění předchozího: »O Maria, Dein und Deines Sohnes Schmerzen
Drucke tieff in Herzen, Zur Gessellschaft hier im Leid dorten in der Himmels Freud«. „Je to prosba
adresovaná Matce boží, podložená a podtržená motivem pašijových nástrojů na sloupu, aby
vtisknutím bolesti své a synovy do lidských srdcí v nich vzbudila spolutrpitelský žal a uvedla je do
své nebeské radosti.” Konečně na jižní straně podstavce je chronogram: »Gloriae Matris Dolorosae
statua erecta est« (= 1707), tj. „Socha vztyčena k slávě Matky Bolestné”.
Jak napovídají nápisy na podstavci, sloup dal postavit břevnovsko-broumovský opat Otmar
Daniel Zinke (1700-1738) roku 1707, zřejmě z popudu polického náboženského sdružení
„Mariánského Bratrstva sedmibolestné Matky Boží“. Práce na sloupu byly zahájeny v Polici
11. srpna, místo pro sloup bylo od superiora polického kláštera P. Prokopa Jaška, OSB vysvěceno
dne 2. září. Socha sama byla zhotovena v Broumově významným sochařem doby baroka Janem
Brokofem, kde mu tehdy pomáhal i jeho starší syn Michal Josef a samozřejmě i řada neznámých
pomocníků – kameníků jeho sochařské huti. Dlouhotrvající pochybnosti o jeho autorství vyvrací
v broumovském muzeu nacházející se fotokopie dnes nezvěstného originálu – dokladu, psaného
rukou sochaře Jana Brokofa. Je to účet za zhotovení sloupu na broumovském náměstí a jej
obklopujících soch (mimo hlavní sochu P. Marie, zhotovenou již dříve). V podrobném výčtu
jednotlivých položek sochařských prací je také tato (pro nás zajímavá) pasáž: „V Polici socha naší
milé Paní 30 tolarů, […] podstavec stojí jako socha, požaduji ale jen 20 tolarů”. Sloup byl vztyčen
27. září 1707 – letos tedy uplyne právě 300 let jeho existence; vysvěcen byl opatem Otmarem o rok
později, 9. září 1708.
U mariánského sloupu se konaly i mnohé náboženské slavnosti. První taková (o které víme) se
konala již roku 1766, 13. července, což byla velkolepá oslava stoletého výročí založení
Mariánského bratrstva v Polici, za všechny ostatní vzpomeňme např. svěcení sokolského praporu
opatem Janem N. Rotterem 12. června roku 1870, 13. července 1897 se zde sloužila polní mše,
kterou u příležitosti vysvěcení pomníku vojenských vysloužilců na hřbitově sloužil opat Bruno
Čtvrtečka. Konalo se zde svěcení praporu „Dělnické vzdělávací jednoty Budislav“ 2. června 1889 či
svěcení praporu „Spolku katolických tovaryšů Vlastimil“ 23. srpna 1908.
Během let samozřejmě docházelo k různým zkrášlováním a renovacím sloupu i úpravám jeho
okolí. První taková zpráva pochází z 30. dubna 1740, kdy daroval městský rychtář Melichar Rajman
na sloup dvě lucerny. U příležitosti oslav založení Mariánského bratrstva byla „socha Matky Boží
nákladem bratrstva všechna pěkně obnovena a opatřena novou korunou měděnou a v ohni
pozlacenou, která stála samotna 40 zlatých“. K další velké renovaci sloupu došlo roku 1867 na
obecní náklady. Za 490 zlatých rak. č. byl úkol svěřen „štafíru“ Antonínu Pátému z Úpice, o
způsobu polychromie a zlacení rozhodlo obecní zastupitelstvo: „postava Panny Marie bílá a šat
zlaceně obrouben býti má, koruna a držadlo meče zlaceny, tj. všecky výšiny zlaceny, spodek uvnitř
bílý. Sloup, tj. půdu bledo kameno zelenou, všecky vyvýšiny bílé, železná držadla luceren zlacené,
rytá písmena všecka vyzlacená.“ Současně byla odstraněna kamenná zahrádka, která obklopovala
sloup a byla nahrazena čtyřmi sloupky, spojenými špičatými řetězy. Roku 1870 byly kolem sloupu
vysazeny čtyři lipky (u příležitosti svěcení sokolského praporu). Řetězy obklopující sloup byly
odstraněny roku 1901 (mnozí je budou ještě pamatovat kolem Selenderova sloupu) a místo nich byl
dán ozdobný kovový plot, zhotovený Heřmanem Raudachem z Broumova za 244 K 56 hal. Kolem
této obecní objednávky vznikl spor, když poličtí zámečníci Hitschfeld a Morávek protestovali proti
zakázce, zadané Němci. Tehdejší starosta Vilém Pelly, aby situaci uklidnil, nakonec zaplatil plot ze
svého. Kdy plot kolem sochy zmizel přesně neznám, bylo to ale určitě již před rokem 1958, tedy
před rekonstrukcí celé plochy náměstí. K další obnově plastiky došlo roku 1977 akademickým
sochařem Františkem Bartošem z Hradce Králové, k poslední roku 2003, kdy sloup se sochou
renovovali akademičtí sochaři Antonín a Martin Wagnerovi ze Dvora Králové.
Miroslav Pichl
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