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Skulptura na fotografii únorové obálky
Polického měsíčníku
stojí na konci Kostelní
ulice, na mostě před
bývalým tzv. „podklášterním mlýnem“
čp. 3.
Svatý Prokop, který
na nás ze zdobeného
podstavce
z výšky
pohlíží,
je
jeden
z nejstarších českých
světců a rovněž jeden
z českých zemských
patronů. O životě Prokopa se nedochovalo
dost spolehlivých historických zpráv, o to
barvitější jsou však
legendy. Narodil se
kolem
roku
985
v Chotouni u Českého
Brodu; nejdříve byl
prý knězem, později
vstoupil do benediktinského kláštera a
usadil se jako poustevník na Sázavě. Zde byl
podle legendy pokoušen ďáblem, kterého
však zapřáhl do pluhu
a popoháněje jej křížem
s ním
oral.
V sázavských lesích se
setkal s knížetem Oldřichem, jenž zde byl
na lovu, a který mu
dopomohl k založení
sázavského
kláštera
(1032), v němž se
pěstovala
slovanská
liturgie a kde se stal
opatem.
…pokračovaní na zadní
straně
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Metují se toto opatření týká sirén umístěných v hasičské
zbrojnici v Radimovské ulici a v Radešově.
Ida Seidlmanová
Dne 30.1.2007 získala společnost A+R s.r.o. Jirny
rozhodnutím odboru výstavby MěÚ Police nad Metují
povolení k předčasnému užívání stavby „Diskontní prodejna
PENNY MARKET“ včetně přípojek na sítě technického
vybavení. Předčasné užívání stavby se povoluje na dobu od
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 30.5.2007. Po dobu
předčasného užívání stavby bude ze strany dodavatele při
dokončování stavebních prací na zpevněných a parkovacích
plochách, terénních úpravách postupováno tak, aby nedošlo
ke křížení s provozem prodejny a byla tak zajištěna
bezpečnost všech osob a celého provozu prodejny.
Dodavatel stavby musí ještě provést celkovou úpravu
terénu, včetně ozelenění. Dále uvést do původního stavu
komunikaci za kovárnou a okolo garáží. Stavba prodejny se
v tomto termínu mohla dostavět jen díky příznivým
klimatickým podmínkám a velkému nasazení všech
pracovníků stavby. Celá lokalita, která byla stavbou
nevzhledná nyní zkrásněla a působí upraveně. Vzniklo zde
několik nových stavebních parcel, které město po dokončení
přeložky nabídne k prodeji.
Stavba přeložky II/303 bude pokračovat v jarních
měsících dokončením chodníků okolo zahájené stavby. V
současné době zadalo město zpracování projektu ozelenění
první poloviny obchvatu. Druhá polovina obchvatu se
projekčně přepracovává tak, aby se stavba vyhnula všem
sporným pozemkům. Dokončení druhé poloviny stavby se
předpokládá v letoším roce.
Stavba Centra celoživotního vzdělávání Pellyho domy
stavebně pokračuje, ale je nutné též připravit vnitřní
vybavení tohoto zařízení tak, aby v druhé polovině roku se
mohl spustit celý objekt postupně do provozu. Proto RM
odsouhlasila výběrové řízení na dodávku interiéru v celém
objektu. Předmětem dodávky je umístění, montáž a uvedení
do provozu vybavení společenského sálu a informačního
centra v 1 NP, vybavení knihovny v 2 NP, vybavení učeben
v 3 NP, doplňky WC a umýváren, žaluzie a slunolamy,
vitráže oken ve schodišti, informační a orientační systém
v objektu. Další výběrové řízení je vypsáno na vybavení
kuchyně bistra a baru společenského sálu. Poté bude
následovat výběrové řízení na pronájem nebytových prostor
a movitých věcí pro zajištění provozu stravovacího zařízení
v budově Pellyho domů. Jednat se bude o pronájem bistra a
k tomu přilehlých prostor.
Zdeněk Kadidlo

Pravidelné zkoušky
poplachových sirén
Na základě vyhlášky ministerstva vnitra k přípravě a
provádění úkolů ochrany obyvatelstva nařídil generální
ředitel HZS ČR ověřovat provozuschopnost jednotného
systému varování a vyrozumění (dále jen JSVV) v roce
2007.
Akustická zkouška - ověření provozuschopnosti
JSVV v Královéhradeckém kraji probíhá každou první
středu v měsíci, ve 12.00 hodin. Spuštění dálkově
ovládaných poplachových sirén je prováděno ze
zadávacího pracoviště Hasičského záchranného sboru
ČR GŘ, Královéhradeckého kraje KOIS Hradec
Králové nebo z územního odboru Náchod. V Polici nad

Telegraficky...
o V pondělí 8. ledna dopoledne jsme v Broumově ve
složení Zdeněk Kadidlo, Ing. Jiří Vlček, Ing. Vladimír
Seidl a já jednali s generálním ředitelem Veba a.s. Ing.
Josefem Novákem a technickým ředitelem Ing.
Miloslavem Geislerem. Kromě problematiky čističky
odpadních vod byla diskutována témata prodeje soch na
Pellyho domy, prodeje garáží v Pellyho parku, návrh
odkupu parkoviště mezi Vebou a zdravotním střediskem.
Na závěr se hovořilo o další spolupráci a setkávání.
Z jednání Ing. Seidl vypracoval písemný zápis.
o Každé pondělní ráno se od 8.00 do 8.30 hodin koná
porada vedoucích odborů s vedením města. Každé
druhé úterý v měsíci od 7.00 do 7.30 hodin porada
všech zaměstnanců městského úřadu. Každé úterý od
7.30 technická porada vedení města s pracovníky
rozvoje města, majetku, životního prostředí a vedením
technických služeb. Každé druhé úterý v měsíci se ve
velké zasedací síni radnice koná od 17.30 hodin pro
zastupitele konzultační den. Každé sudé pondělí od 16ti hodin zasedá na radnici k jednání rada města.
o V prvním čtvrtletí tohoto roku plánujeme uskutečnění
setkání s podnikateli, Hovory s radnicí ve městě i ve
spádových obcích.
o Každý z Vás má možnost využít k poskytnutí
informací Polický měsíčník, www stránky, veřejné
jednání zastupitelstva města, osobní návštěvu radnice,
nejlépe po předchozí konzultaci s dohodnutím jejího
termínu. K řešení Vašich problémů můžete taky
využívat zastupitelů.
o V lednu se bytová komise sešla 9. 1.. Na programu bylo
posuzování prodlužování nájmu dlužníkům. Zavedli jsme
praxi prodlužování o jeden kalendářní měsíc pod
podmínkou placení řádného nájemného s umořovaním
dlužné částky. Rada města komisi v tomto záměru
podporuje. Jednali jsme o návrhu přidělení bytů. Všechny
v lokalitě 17. listopadu. Jedná se o občany sociálně slabé a
neplatiče. Za poslední měsíc díky důslednosti a
nekompromisnímu přístupu klesla dlužná částka o 42 700
Kč, přesto dluh zůstává ve výši 295 130 Kč. Dále jsme
diskutovali o nakládání se žádostmi o byt. V současné
době probíhá aktualizace s doplňováním konkrétních
informací o žadatelích.
o V úterý 9. 1. a v úterý 13. 2. se sešla k jednání i rada
školy. Více na str. 14-15.
o V úterý 9. ledna proběhl na radnici první konzultační
den pro zastupitele. Osobně jsem byla velmi potěšena
zájmem pěti zastupitelů.
o Ve středu 10. ledna dopoledne jsem strávila
v knihovně. Kromě diskuse nad rozpočtem, provozními
záležitostmi a plánem činnosti na I. pololetí letošního
roku jsme hovořily o připravovaném stěhování do Pellyho
domů.
o Odpoledne téhož dne jsem se setkala se zástupcem
Fondu pro pozůstalé panem Karlem Macounem.
Probrali jsme jejich plán činnosti pro tento rok a hledali
možnost spolupráce a vzájemné podpory.
o Ve čtvrtek 11. ledna dopoledne jsme na DPS jednali
s vedoucí sociálního odboru a pracovníky pečovatelské
služby se zástupcem Jiráskovy jídelny v Hronově
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panem Josefem Stuchlíkem o nabídkách možných
dodávek hotových i zamražených jídel. V současné
době není důvod měnit dodavatele obědů. Poptávku po
zamražených jídlech budou pečovatelky zjišťovat.
o Odpoledne se na radnici sešli starostové DSO Policko.
Více na straně 9 – 10.
o Od půl čtvrté se konala schůzka komise pro obřady a
slavnosti. Kromě schválení plánu činnosti na rok 2007,
probíhala příprava vítání občánků na únor, příprava
besedy v domově důchodců na březen a přivítání nových
členek paní Dobromily Vávrové a paní Věry Steinerové,
které střídají paní Věru Klicnarovou a paní Vlastu
Hančovou, odcházející na vlastní žádost. Paní
Klicnarová a paní Hančová byly dlouholetými
aktivními členkami. Za jejich obětavou práci jim patří
velké poděkování a přání zdraví a osobní spokojenosti.
Na setkání komise mají vždy dveře otevřené a
doufáme, že především na tom svátečním,
předvánočním, se s nimi shledáme.
o V pátek 12. ledna jsme se vypravili na veletrh
cestovního ruchu Region tour do Brna. Ing. Helena
Ištoková, Zdeněk Kadidlo, Ing. Pavel Pohner a já jsme
sledovali prezentaci Branky – Kladského pomezí, kde nás
reprezentovala kulturní pracovnice slečna Petra Jansová a
zástupci Garden Party. Velký ohlas měl také koutek se
stavebnicí Merkur. Více na str. 17 -18.
o V sobotu v sokolovně TJ Sokol proběhl další zdařilý
Novoroční open v lezení na umělé stěně. Více na straně
29 – 30.
o V sobotu 13. a v neděli 14. ledna se uskutečnil
florbalový turnaj O pohár starosty města, jehož
hlavním organizátorem je Petr Jansa. Více str. 28 – 29.
o V pondělí dopoledne jsme na radnici jednali se
zástupci Radkowa, kteří mají na starosti kulturněspolečenský život, příhraniční spolupráci a čerpání
dotačních titulů. Naším zájmem je podporovat
smysluplné akce a dbát na jejich kvalitní průběh. Musím
konstatovat, že dva týdenní pobyty našich starších dětí –
plenéristů – fotografů a filmařů na podzim v Radkově,
v zimě v Pasterkově se po této stránce nevydařily.
Všechny odpovědné vedoucí na české straně – ředitele
základní školy Karla Nývlta, zástupce ředitele základní
umělecké školy Vladimíra Berana a paní ředitelku
machovské školy Helenu Martincovou – jsme požádali o
písemné zhodnocení plenéru, které budeme tlumočit
polské straně. Nedojde-li k nápravě, dalšího – posledního
– pokračování tohoto grantu se nezúčastníme.
o Odpoledne proběhlo jednání kulturní komise, kterého
se zúčastnila kronikářka města paní Jindra Vaníčková.
Seznámila členy komise se záznamy kroniky v tištěné i
fotografické podobě. Požádala o spolupráci při získávání
informací a provedení databáze s kontakty na zodpovědné
osoby spolků. Dále se připravovaly letošní 60. Polické
divadelní hry. Na jejich konání jsme zažádali o grant
KHK. Kulturní pracovnice dostala za úkol zpracovat a
předložit návrh na zefektivnění a zatraktivnění provozu
kina. I v loňském roce bylo kino ztrátové. Bylo objednáno
41 filmů, promítnuto 34 filmů /promítáme od sedmi
návštěvníků více/. Celkem kino navštívilo 1 675 diváků.
Výdaje tvořily 112 866 Kč, příjmy 69 037 Kč. Ztráta činí
43 829 Kč.
o V úterý 16. ledna dopoledne jsme s Josefem Haukem,
Zdeňkem Kadidlem a Michalem Muchou objížděli
město a okolí spadající do katastru města a na základě

zpracovaného materiálu pana Hauka mapovali
nutnost oprav a údržby v roce 2007. Zpracovaný
materiál byl předán řediteli TS Ing. Vasilu Bučokovi. Na
začátku každého čtvrtletí bude provedena kontrola
postupných prací dle tohoto soupisu.
o Ve středu 17. ledna dopoledne jsme se sešli na radnici
s řediteli našich příspěvkových organizací. Hlavním
tématem byla tvorba rozpočtu pro rok 2007 a technický
stav užívaných nemovitostí.
o Odpoledne jsme jednaly s Jitkou Klímovou z MaMiNy
o čerpání možných grantových titulů pro společné
akce ve městě. Domluvily jsme jednání na 28. února,
které by se mělo zabývat čistotou a bezpečností ve městě.
Na toto setkání jsem kromě radních pozvala i vedoucího
odboru IMŽP Ing. Jana Troutnara, zástupce TS a městské
strážníky. O MaMiNě více na str. 18 – 20.
o Ve čtvrtek 18. ledna odpoledne se sešel kontrolní
výbor, který si na I. pololetí stanovil tyto úkoly:
Evidenci nemovitého majetku města, jeho využívání a
spravování a Zaměření a využití dotace města na
provoz zimního stadionu v období zimní sezony roku
2005-2006.
o Ve stejný den večer proběhlo mimořádné jednání rady
města. Na programu byly diskusní body, na které se při
řádném jednání RM nedostává času. Např. informovanost
obyvatel, podpora podnikatelské sféry, podpora turismu…
o V pátek 19. ledna jsem se zúčastnila ve Vambeřicích
konference o podpoře česko-polského podnikání a
spolupráce. Při této příležitosti byla podepsaná smlouva o
spolupráci mezi Sdružením Krajina Stolových Hor a DSO
Policko.
o Večer jsme se s radní Lenkou Fulkovou zúčastnily
valné hromady hlavňovských hasičů U Doležalů. Více
na str. 18.
o Od 21. do 28. ledna proběhl v Pastorkově již zmíněný
fotograficko-filmařský plenér dětí.
o V úterý 23. ledna jsem se zúčastnila na kraji jednání o
grantových možnostech letošního roku.
o Ve středu 24. ledna dopoledne jsem při osobní
návštěvě na Finančním úřadě v Náchodě domluvila
s paní
ředitelkou
Ing.
Ludmilou
Hubkovou
konzultační dny pro veřejnost. Více str. 9.
o Odpoledne jsem se setkala se zastupitelem Petrem
Scholzem a zástupci vyznavačů skatebordu při diskusi
na téma skatepark v Polici nad Metují. S ohledem na
značné finanční potřeby k realizaci – 800 tis. až 1 mil. Kč,
k početnosti stoupenců tohoto sportu a k současným
možnostem města vidím realizaci tohoto projektu nyní
nepravděpodobnou. Maximální zjišťovaná dotace by byla
do výše 200 tis. Kč.
o V pátek 26. ledna dopoledne jsme s Ing. Jiřinou
Hejnovou a Ing. Helenou Ištokovou hledaly možnosti
grantového systému na podporu počítačové
gramotnosti a základních znalostí pro mladistvé mezi
15. a 18. rokem věku, kteří nepracují ani nenavštěvují
školu či učiliště jako podporu pro začátek studia nebo
nastoupení do zaměstnání.
o Po poledni jsem na radnici jednala s vedoucím odboru
dopravy v Náchodě Ing. Liborem Baudyšem a jeho
spolupracovníky paní Klimeckou a panem Týfou.
Témat bylo mnoho. Hlavní však kruhový objezd u
kostela, na který se vznesla vlna kritiky a stížností
především v souvislosti se sněhovou nadílkou. Faktem
zůstává, že objezd je vyprojektován v souladu s normami
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a řidiči jsou povinni přizpůsobit jízdu stavu vozovky.
Snažila jsem se alespoň domluvit s cestmistrovstvím
v Jetřichově, aby údržbě kruhového objezdu věnovali
zvýšenou pozornost. Prosolovali a okamžitě stahovali.
V této souvislosti mi nedá zmínit zimní údržbu. Byla
zatím krátká a podle mě i podle mnoha Vašich ohlasů ne
optimální. Servisní organizací na tuto činnost jsou
technické služby. V příštím týdnu budeme s ředitelem TS
věnovat tomuto tématu značnou pozornost.
o V sobotu 27. ledna dopoledne jsem se zúčastnila
výročního jednání Krčmasenátu. Odstupující předseda
senátu Miroslav Šolc předal na další dva roky vládu
senátoru Františku Pohlovi.
o Průběžně probíhají četná jednání v souvislosti
s dokončováním velkého projektu Pellyho domy.
Interiéry, výpočetní technika, gastrotechnika, zřízení
organizační složky… Pravidelné sledování stavby
dozorem Ing. Jeništou, kontrolní dny, setkávání komise
Pellyho domy s pečlivým zvažováním změn a
vícenákladů. Více informací získáte na veřejném
zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve
středu 21. ledna 2007 od 17ti hodin v sále hasičské
zbrojnice. Všichni jste srdečně zváni!
o Ve středu 31. ledna v 7 hodin ráno byl v přítomnosti
OGP otevřen Penny Market.
o Ve středu 31. ledna dopoledne jsme jednali s Ing.
Miroslavem Foglarem a Ing. Jaroslavem Žákem,
poradci ve věci příprav a realizací projektů
financovaných z fondů EU. Vytipovali jsme dvě hlavní
oblasti – sportovní halu a opravu komunikací
v historickém centru.
o Odpoledne jsem jednala s předsedkyní sociálnězdravotní komise Bc. Monikou Trnovskou o náplni a
činnosti komise.
o Ve čtvrtek 1. února dopoledne jsme se zástupcem
ředitele ZUŠ Vladimírem Beranem hovořili o
spolupráci města s výtvarným oborem. Vyjádřila jsem
poděkování za obraz, který děti výtvarného oboru
namalovaly na čelní stěnu mé pracovny na radnici. Děti se
po domluvě s učitelem Jaroslavem Soumarem přijdou na
obraz podívat, aby viděly, že výsledek jejich práce těší
nejenom mě, ale i všechny příchozí. Dále jsme hodnotili
plenér, připravovali další akce – především velkou
výstavu výtvarného oboru, která proběhne ve staré škole –
dřevěnce od června do září tohoto roku.
o Před polednem jsme přijali se Zdeňkem Kadidlem
pozvání majitelek Kvíčerovské pekárny paní Miloslavy
Vichterové a paní Heleny Krtičkové u příležitosti 15.
výročí trvání firmy. Za město jsme předali Pamětní list
a poděkovali za jejich podnikatelskou činnost. Do
dalšího konání popřáli hodně zdraví a sil.
o V pátek 2. února v podvečer jsem se šla podívat do
spolkové místnosti Ostrostřelecké gardy polické, kde
se sešli mladí adepti. Je chvályhodné, že ostrostřelci
myslí na své pokračovatele.
o V pondělí dopoledne jsme se sešli s velitelem státní
policie v Polici nad Metují kpt. Radimem Vévodou. Na
těchto pravidelných schůzkách se snažíme o vzájemnou
informovanost a podporu. V neposlední řadě i spolupráci
s městskou policií. Ta za uplynulý měsíc měla za úkol
dbát na omezení volného pohybu psů po městě a s tím
souvisejícího znečišťování, kontrolu pálení pevných paliv
a zamezení zbytečného a škodlivého znečišťování
ovzduší, kontrolu nádob na komunální odpad s ohledem

na povinnost třídění odpadu, mapování schůdnosti a
sjízdnosti chodníků a místních komunikací v době
sněhové nadílky, kontrolu doplácených klientů
v souvislosti s provozováním výherních hracích automatů,
upozorňování místních prodejců na množící se krádeže,
apod.
o V úterý 6. února po poledni jsme se sešli na jednání o
protipovodňových aktivitách. Cílem bylo vytvořit
seznam
všech
potřebných
akcí,
které
by
minimalizovaly případné škody a postupně se
realizovaly na základě získaných dotačních titulů.
Závěrečný materiál zpracoval Ing. Jan Troutnar a 9. 2. ho
zaslal do Hradce Králové.
o Ve středu 7. února vstoupila Polická univerzita
volného času do svého VII. ročníku. Skvělým
přednášejícím byl farář Marian Lewicky, který v letošním
roce oslavuje dvě osobní jubilea. Pětadvacet let kněžství a
dvojnásobný počet let. Další přednáškové odpoledne se
uskuteční ve čtvrtek 22. února, kdy se setkáme s Ing. Jiřím
Hůlkem a budeme pokračovat na téma Jaderná fyzika
populárně.
o Večer jsme s některými členy kulturní komise
navštívili v hradeckém Klicperově divadle představení
Ten třetí.
o Ve čtvrtek 8. února ráno zasedala finanční komise
Pellyho domy, následně jsme se s tajemníkem Ing.
Pavlem Pohnerem setkali se Štěpánem Horákem a
diskutovali nad nově se tvořícími www stránkami
města, které by měly světlo světa spatřit na začátku
roku 2008.
o V poledne jsme se setkali se zástupcem společnosti
REWE group, Ing. Karlem Reyttem z oddělení
expanze Penny Market s.r.o. Prošli jsme celý objekt
prodejny včetně zázemí, diskutovali jsme otázku
dokončení parkoviště a parkových úprav, opravu
přístupových cest užívaných v době stavby, zaměstnanost
lidí, možnost míst pro letní brigády studentů, zimní a
letní údržbu okolí prodejny, likvidaci odpadů, prodej
pozemku….
Ida Seidlmanová

Město Police nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení
na pronájem nebytových prostor a
movitých věcí pro zajištění provozu
stravovacího zařízení
v budově nově rekonstruovaného
Centra celoživotního vzdělávání
Pellyho domy.
Zahájení provozu zařízení 1.9.2007.
Odevzdání nabídek k účasti na VŘ
do 15.3.2007.
Stanovené podmínky pro výběrového řízení
je možné si vyzvednout v podatelně MěÚ
Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98,
549 54 tel. 491 509 999,
nebo o ně požádat v elektronické podobě na
adrese: meu@meu-police.cz
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Rozpis lékařů stomatologické
služby na únor - březen 2007
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
17.2. – 18.2.
24.2. – 25.2.
3.3. – 4.3.
10.3. – 11.3.
17.3. – 18.3.

Lékař
MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291 Police n. M.
MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí
Bc. J. N. Ogriščenko – dentista
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov

Tel. č.
491 541 654
491 523 607
491 582 381
491 502 425
491 502 525

K ÚDRŽBĚ MĚSTA
Údržba města je ve správě Technických služeb s. r. o.
Police nad Metují. V zimním období je ovlivněna i Vaší
spoluprací a kázní každého z nás.
Udržujte chodníky před Vaší nemovitostí, provozovnou,
prodejnou dle svých fyzických možností. Pozornost věnujte
i nebezpečí padání sněhu a ledu ze střech. Vyhrnování i
odstraňování sněhu si můžete u TS objednat jako placenou
službu.
Minimalizujte dlouhodobé parkování na místních i
státních komunikacích. Komplikujete vyhrnování sněhu a
riskujete neúmyslné poškození Vašeho vozidla.
Případné dotazy, stížnosti, přání vyřizujte na tel.
491 541 149, 491 541 150 - TS s.r.o., 606 622 276 – Ing.
Vasil Bučok, 602 772 284 – Michal Mucha, 607 673 617 –
Ida Seidlmanová, 602 117 200 – Zdeněk Kadidlo.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
starostka Ida Seidlmanová

ODPADOVÉ INFORMACE
Odpadový průvodce
Již v minulém čísle Polického měsíčníku bylo avizováno
vydání nového, aktualizovaného „Odpadového průvodce“.
Bohužel se nepodařilo zajistit jeho distribuci hned od
1.1.2007, od kdy se platí poplatek za odpady. V současné
době je již nabízen každému, kdo poplatek u nás na úřadě
platí v hotovosti. Poplatníci platící bezhotovostně si jej
mohou u nás kdykoliv vyzvednout. Zrovna tak ti, kteří již
poplatek uhradili v měsíci lednu. Odpadový průvodce je
vydáván zdarma. Doporučuji každému, aby jej měl doma při
ruce. Jsou v něm veškeré informace týkající odpadového
systému u nás ve městě, včetně důležitých tel. čísel,
otevírací doby ve sběrném dvoře, způsob třídění odpadů,
umístění kontejnerů na tříděný odpad a mnoho dalších
užitečných informací a rad.
Daniela Adamová, FSO - poplatky

Výběr poplatků za odpady a
psy v Hlavňově a v Pěkově
Jako každoročně, i v tomto roce zajedeme za vámi do
Hlavňova a do Pěkova vybrat místní poplatky za odpady a

psy, a to v sobotu 17.2.2007. Mezi 9. a 10. hodinou budeme
jako vždy v hlavňovské klubovně a po přesunu budeme
zhruba mezi 10. a 11. hodinou připraveni vybrat poplatky
v budově bývalé školy v Pěkově.
Poplatek může za poplatníka uhradit kdokoliv, jen je
potřeba znát jeho přesné označení (jméno, příjmení, adresu).
Týká se to především chalupářů nebo občanů obtížně se
pohybujících. K zaplacení poplatku můžete využít
např.ochotného souseda, známého nebo jiného člena rodiny.
V letošním roce 2007 činí výše poplatku za odpady
částku 450,-Kč za osobu a rok. Pro uplatnění slev a
případných osvobození v souladu s vyhláškou je třeba
doložit patřičná potvrzení. V souvislosti se změnou intervalů
svozu (v zimě jednou za 14 dní – vždy v lichý týden, v létě
každý týden) na vysvětlenou uvádíme, že při současném
systému likvidace odpadů může mít každý tolik odpadových
nádob, kolik potřebuje. Objem vyprodukovaného odpadu
není ničím limitován. Již neplatí, že uhrazený poplatek = 1
nálepka = 1 odpadová nádoba. V případě potřeby můžete
mít více nádob, jen je třeba požádat o vydání potřebného
počtu nálepek, aby byla každá nádoba označena. Odpadovou
nádobu si však musí každý zajistit sám. Z praxe víme, že se
lidem velmi osvědčilo nádobu si pronajmout od firmy
Marius Pedersen a.s., která likvidaci odpadu v našem městě
zajišťuje. V případě zájmu se obraťte přímo na ni, číslo
tel.494 629 505 a domluvte vše potřebné. Potřebu likvidace
nárazově
mimořádně
zvětšeného
objemu
vámi
vyprodukovaného odpadu lze řešit také jeho odložením do
speciálního jednorázově použitelného pytle s logem svozové
firmy, který je možné zakoupit na MěÚ v Polici n.M. za 9
Kč/ks. Tento po naplnění postavte dobře zavázaný na
obvyklé svozové místo v době svozu. Do Pěkova a
Hlavňova je vezmeme s sebou, v případě zájmu si je budete
moci koupit. Jiné pytle nejsou svozovou firmou odváženy.
Za psy činí poplatek v těchto částech města částku 250,Kč, důchodci mají podle zákona slevu na 200,-Kč.
Těšíme se na vás a věříme, že vám tímto alespoň trochu
usnadníme komunikaci s naším úřadem.
Daniela Adamová, FSO-poplatky

Odpadový poplatek
Připomínáme občanům, že do 31. března 2007 je nutné
uhradit odpadový poplatek, nebo alespoň jeho 1. splátku
a převzít odpadovou známku. V případě nezaplacení, bude
odpadový poplatek vymáhán městským úřadem, a to podle
zákona o správě daní a poplatků. Do konce března bude
firma Marius Pedersen a.s. provádět svoz ze všech
přistavených popelnic, bez označení novou známkou. Po
tomto termínu nebudou neoznačené nádoby vyváženy..

Sběrný dvůr
Nový sběrný dvůr v ulici V Domkách, v zadní části
provozního areálu technických služeb, který nyní slouží pro
odkládání objemného odpadu, odpadu ze zeleně a drobného
stavebního odpadu, se připravuje na rozšíření o část
přilehlé kovové haly, kde bude možné odkládat
elektroodpad, nebezpečný odpad, papír a další odpady.
V současné době probíhají dokončovací práce a zároveň je
požádáno o povolení změny původního užívání objektu. Po
doložení všech požadovaných vyjádření a vydání
potřebného povolení, bude možné začít nový sběrný dvůr
řádně provozovat. Původně jsme plánovali otevření na
začátek února, to se nám ale nepodařilo a bude to se
zpožděním, předpokládáme tak na přelomu února a
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března. Za toto malé zpoždění se omlouváme.
Původní pouliční sběr nebezpečného a objemného
odpadu a elektroodpadu (ve 20. a 40. kalendářním týdnu)
bude zachován pouze v Radešově, Hlavňově, Pěkově, na
Honech a u Petrovic. Ve vlastním městě je zrušen.

Upozornění
Upozorňujeme
podniky,
firmy,
podnikatele,
obchodníky a ostatní společnosti, provozovny a
organizace na to, že nakládání s odpady které vznikají při
jejich činnosti se řídí zákonem o odpadech č.185/2001 Sb.
v platném znění (dále jen zákon) a povinnostmi, které jim
tento zákon, jako původcům odpadu ukládá. Pokud chtějí
využívat městský odpadový systém, mohou tak podle §
18 zákona činit pouze na základě písemné smlouvy
s městem. Město jim prostřednictvím odpadové firmy zajistí
likvidaci vytříděného zbytkového odpadu podobného
komunálnímu ze standardních odpadových nádob a umožní
jim využívat kontejnery na využitelné odpady (plasty, sklo,
papír). Pokud využívají městský odpadový systém bez
smlouvy, hrozí jim podle § 66 zákona uložení pokuty do
výše 300.000,- Kč.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

VAROVÁNÍ všem, kdo nakládají
s podzemními a povrchovými
vodami!!!
K 1. 1. 2008 zanikají některá povolení k odběru a
vypouštění vod!!! Proč právě datum 1.1.2008 ? V prosinci
2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb.,
kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Voda
představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních
zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům
21.století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději
od 1.1.2008 bude tento požadavek splněn i v rámci České
republiky.
Zaléváte zahradu? Vypouštíte odpadní vody? A
využíváte k tomu vodu v jejím přirozeném prostředí,
například ve vodním toku? Dále v textu zjistíte, jestli Vám
tato činnost bude umožněna i po 1.1.2008, případně jaké
kroky je třeba učinit, aby byla Vaše povolení i nadále platná.
Nevíte, na koho se obrátit ? Pokud požadujete podrobnější
informace k uvedené problematice nebo pokud neznáte
příslušný vodoprávní úřad, navštivte nejbližší vodoprávní
úřad - tj. Městský úřad v Polici nad Metují, kde Vám budou
v kanceláři odboru výstavby poskytnuty informace k této
problematice. Kontaktní osobou je pan Jiří Škop (tel.
491 509 992, e-mail: skop@meu-police.cz).
Pokud se Vás tato problematika netýká, nebo Vás nijak
blíže nezajímá, nemusíte již dále číst. V opačném případě
pokračujte dál....

Odběr podzemních a povrchových vod
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu,
musí mít pro takovou činnost povolení příslušného
správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle
vodního zákona (viz. Polický měsíčník č. 1, 3, 4/2005) nebo
podle předchozích právních předpisů.
Povolení k odběru není třeba, pokud k odběru
nevyužívá zvláštního technického zařízení, pro jehož provoz
je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou

energii (tj. např. odběr vody z vodního toku do konve nebo
džberu nebo obdobné nádoby).
Povolení k odběru není rovněž potřeba, pokud je
odebraná voda dodávána třetí osobou jako „zboží“ (např.
vodárenskou společností, která si pro svoji činnost povolení
zajišťuje sama, apod.).
Vodoprávní úřad je část městského úřadu (u nás
v Polici se jedná o odbor výstavby, v Náchodě pak o odbor
životního prostředí), který má na starosti vodní
hospodářství. Podle druhu a způsobu užívání povrchových
nebo podzemních vod jsou v prvním stupni příslušní
k rozhodování buď obecní/městské nebo krajské úřady.
Povrchová voda je voda, která se přirozeně vyskytuje
na zemském povrchu (řeky, potoky, rybníky, jezera, voda
v odstavných ramenech vodních toků, apod.), popř. po
přechodnou dobu může téci i pod povrchem (např.
zatrubněný potok), nebo naopak v nadzemních vedeních
(např. akvadukt).
Podzemní voda je voda, která se přirozeně vyskytuje
pod zemským povrchem v zemských dutinách a zvodnělých
vrstvách. Podzemní voda se může jímat ve studních či
vrtech (typy studní: kopaná studna, vrtaná studna, zářezy
apod.).
Povolení k přímému odběru podzemních nebo
povrchových vod se může dotýkat např. následujících
subjektů:









drobných živnostníků – zahradnictví, myčky, čištění
ulice apod.
fyzické osoby v zemědělských usedlostech – dobytek,
chov drobného zvířectva, zalévání, mytí apod.
zemědělců – zavlažování, napájení zvířat
rybníkářů – odběr vody pro napouštění rybníků, sádek,
líhní, vodních nádrží
provozovatelů veřejných koupališť (napouštění)
provozovatelů lyžařských areálů (zasněžování =
výroba sněhu vodními děly)
fyzických osob – odběr podzemní vody (pitné či
užitkové účely); odběr povrchové vody (zalévání, WC,
apod.)
a dalších.

Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez
příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu
(pokutě), která může činit v případě:
 fyzické osoby až 50 000 Kč
 právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až
10 000 000 Kč
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení
k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla
vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.
Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.
Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla
právní moci až po 31.12.2001, jsou také stále platná.
(Právní moc by měla být vyznačena na konkrétním povolení.
V případě pochybností o datu nabytí právní moci je třeba
obrátit se na příslušný vodoprávní úřad, resp. na orgán,
který povolení vydal).
Zánik povolení k odběru podzemních nebo
povrchových vod se tedy nevztahuje na:
· povolení vydaná od 1.1.2002;
· povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001, ale
právní moci nabyla až po 31.12.2001;
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· povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů
určených pro individuální zásobování domácností pitnou
vodou z tzv. historických studní.

Vypouštění odpadních vod
Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových
nebo podzemních (i do půdních vrstev neboli tzv.
podmoků!!!), musí mít povolení příslušného správního
orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního
zákona nebo podle předchozích právních předpisů.
Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody
likvidovány (např. odváděny do veřejné kanalizace nebo
vyváženy ze žumpy apod.) kanalizační společností, která má
povinnost zajistit si pro svou činnost příslušné povolení.
Vodoprávní úřad je část městského úřadu (u nás
v Polici se jedná o odbor výstavby, v Náchodě pak o odbor
životního prostředí), který má na starosti vodní
hospodářství. Podle druhu a způsobu užívání povrchových
nebo podzemních vod jsou v prvním stupni příslušnými
k rozhodování městské úřady.
Odpadní voda je voda, která byla použitá v obytných,
průmyslových, zemědělských, zdravotnických nebo jiných
stavbách, dále voda použitá v zařízeních nebo dopravních
prostředcích, a má změněnou jakost (tzn. složení nebo
teplotu). Může to být i jiná voda odtékající z výše
uvedených staveb nebo zařízení či dopravních prostředků,
pokud může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních
vod. Jedná se např. o vodu z WC, myčky, pračky apod.
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod
podzemních nebo povrchových vod se tak může dotýkat
např. následujících subjektů:
 drobných živnostníků – předčištěné odpadní vody
(např. vody z technologie, myčky aut, penziony, malé
čistírny odpadních vod apod.);
 obcí - čistírny odpadních vod;
 fyzických osob – domovní čistírny odpadních vod
apod.;
 a dalších.
Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových
nebo podzemních bez příslušného povolení, vystavuje se
sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě:
•
fyzické osoby až 50 000 Kč
•
právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až
10 000 000 Kč
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do
31. prosince 2001.
Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.
Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla
právní moci až po 31.12.2001, jsou také stále platná.
(Právní moc by měla být vyznačena na konkrétním povolení.
V případě pochybností o datu nabytí právní moci je třeba
obrátit se na příslušný vodoprávní úřad, resp. na orgán,
který povolení vydal).
Zánik povolení k vypouštění odpadních vod se tedy
nevztahuje na:
•
povolení vydaná od 1.1.2002
•
povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001, ale
právní moci nabyla až po 31.12.2001

Kde žádat o vydání povolení??
Pokud chtějí odebírat povrchové nebo podzemní vody
jednotliví občané či jednotlivé domácnosti potřebují k
takové činnosti povolení vodoprávního úřadu, kterým je v
tomto případě pověřený obecní úřad - tj. Městský úřad
Police nad Metují.
Pokud se jedná o odběr či vypouštění odpadních vod v
souvislosti s hraničními vodami, nebo pokud se jedná o
vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů
znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo
více, je k takové činnosti potřeba povolení vodoprávního
úřadu, kterým je v tomto případě krajský úřad - tj. Krajský
úřad Královéhradeckého kraje.
Pokud se nejedná o záležitosti nespadají do výše
popsaných příslušností pověřeného obecního úřadu nebo
krajského úřadu, je k odběru povrchových nebo podzemních
vod či k vypouštění odpadních vod potřeba povolení
obecního úřadu obce s rozšířenou působností - tj. Městský
úřad Náchod.
Více informací naleznete na letáku, který je k ZÁNIKU
POVOLENÍ vyvěšen na úřední desce Městského úřadu
Police nad Metují, případně na internetových stránkách
úřadu a nebo na www.zanikpovoleni.cz. Pokud požadujete
podrobnější informace k uvedené problematice nebo pokud
neznáte příslušný vodoprávní úřad, navštivte nejbližší
vodoprávní úřad - tj. Městský úřad v Polici nad Metují, kde
Vám budou v kanceláři odboru výstavby poskytnuty
informace k této problematice. Kontaktní osobou je pan Jiří
Škop (tel. 491 509 992, e-mail: skop@meu-police.cz).
za odbor výstavby Jiří Škop

Nový stavební zákon zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
Dne 1. 1. 2007 vstoupil do účinnosti nový stavební
zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), který nahradil
do té doby platnou právní úpravu danou zákonem č. 50/1976
Sb., ve znění všech změn a doplnění.
Do médií již pronikla řada zkreslených a matoucích
informací, která u veřejnosti nabudila dojem, že na poli
stavební práva, došlo po letech normalizační nostalgie,
k převratu, a k výraznému zjednodušení veškerých
povolovacích procesů podléhajících stavebnímu zákonu.
Není zde zcela na místě, pouštět se do polemiky
s některými z novinářů, nicméně stručnou glosu k celkové
právní úpravě si dovolím. Stavební zákon ve svém celkovém
kontextu nepřináší proklamovaná zjednodušení pro
stavebníky, a nebo ne taková zjednodušení, která by byla
vítána. Lapidárně je možné říci, že se stavební zákon
dopouští ve svém důsledku jistého „kupčení“, kdy za
předložení dostatečně objemného balíků podkladů odměňuje
stavebníka zjednodušeným postupem stavebního úřadu.
V této chvíli se zde zmíním o několika změnách, které se
bezprostředně budou dotýkat stavebníků z Police nad Metují
a okolních obcí.
První - a poměrně razantní - změnou je ukončení
činnosti stavebních komisí v obcích, a převedení pravomocí
těchto obcí pod stavební úřady - tj. pod Městský úřad Police
nad Metují, odbor výstavby. V praxi to znamená, že každý byť sebemenší - stavební záměr na území města, nebo
některé z okolních obcí, by měl stavebník ve svém zájmu

7
vždy konzultovat s pracovníky stavebního úřadu, aby se
svým neznalostním jednáním nedopustil přestupku nebo
deliktu proti stavebnímu zákonu.
Další změny se týkají zejména postupů stavebních úřadů
při řešení jednotlivých staveb nebo stavebních záměrů.
V praxi stavebních úřadů zůstávají zachovány již vžité
principy územních a stavebních řízení, při čemž v rámci
těchto řízení mají stavební úřady povinnost volit vždy (jsouli splněny zákonné podmínky) zjednodušující postupy.
Obecně se dá říci, že zjednodušené postupy jsou takové
postupy stavebního úřadu, kdy stavební úřad využije
zmocnění daných mu zákonem a provede úkony ve věci tak,
aby nedocházelo k přílišnému zatěžování účastníků řízení,
aby byly zkráceny procesní lhůty, aby byla spojena řízení
vedená podle různých částí stavebního zákona ve stejné
věci, apod. Současně pak musí stavební úřad respektovat
principy správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném
znění), např. princip předvídatelnosti rozhodnutí, apod.
Na tomto místě nelze jakkoliv taxativně uvést, které typy
staveb nebo stavebních prací nevyžadují v současné době
žádná přivolení stavebního úřadu, nebo které naopak
vyžadují povolení, nebo ohlášení. Každý případ musí být
řešen jednotlivě s ohledem na místní podmínky té které
stavby. Jiný „povolovací postup“ bude stavební úřad
využívat v obcích, které mají schválený územní plán, a jiný
postup bude aplikován u staveb v obcích, které územní plán
nemají.
Z hlediska stavebníků tak Vám všem mohu jen doporučit
včasnou návštěvu odboru výstavby (tj. stavebního úřadu),
kde s Vámi Váš stavební záměr prodiskutujeme a budeme se
snažit doporučit Vám co možná nejjednodušší a nejrychlejší
postup, kterým dosáhnete povolení Vámi plánovaného
stavebního záměru.
Z hlediska účastníků územních řízení Vás z tohoto místa
upozorňuji na výraznou změnou, kterou přináší stavební
zákon, neboť v současné době budou veškeré písemnosti
určené do vlastních rukou účastníků územního řízení, které
se bude dotýkat záměru v území, pro které je schválen
územní nebo regulační plán, doručována pouze (!) veřejnou
vyhláškou (tj. vyvěšením na veřejné úřední desce a
vyvěšením na elektronické desce úřadu!!!). Doporučuji
proto všem, bedlivě sledovat úřední desku města, aby nikdo
nepromarnil svou šanci zúčastnit se probíhajícího řízení a
tím uplatnění svých zákonných práv.
Ke kolaudacím staveb jen krátce. Veškeré stavby a
stavební díla pravomocně povolená do 31. 12. 2006 budou
kolaudována podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb.,
v platném znění. Tzn. opět není absolutní pravdou mediální
informace o tom, že stavby nebudou vyžadovat kolaudační
rozhodnutí. Pouze některé ze staveb povolovaných podle
stavebního zákona platného od 1. 1. 2007 nebudou podléhat
režimu „kolaudačního souhlasu“, ale tato skutečnost bude
stavebníků konkrétních staveb sdělena vždy v průběhu
povolovacího procesu.
Veškeré formuláře potřebné k učinění podání jsou ke
stažení na webových stránkách města - www.meu-police.cz.
Připomínáme, že součástí každého z formulářů je dosti
obsáhlá část, kde jsou taxativně uvedeny povinné přílohy
žádosti. K jejich upřesnění Vám opět v kanceláři odboru
výstavby (případně pomocí e-mailu nebo telefonu) rádi
poskytneme radu, případně vyložíme podstatu doložení toho
kterého dokladu.
Zároveň s novým stavebním zákonem vstoupil v
účinnost zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, podle

kterého již řízení o vyvlastnění nebude vedeno stavebním
úřadem v Polici nad Metují, ale dle § 15 obecním úřadem
obce s rozšířenou působností, což je Městský úřad Náchod,
konkrétně asi odbor výstavby.
Účinným je také zákon č. 186/2006 Sb., o změně
některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona
a zákona o vyvlastnění (tzv. „změnový zákon“). Tímto
zákonem dochází ke změně padesáti zákonů navazujících na
stavební zákon, jako např. zákon o státní památkové péči,
zákon o obcích, lesní zákon, vodní zákon, zákon o
pozemních komunikacích, zákon o odpadech, zákon o
ochraně přírody a krajiny apod.
Na nový stavební zákon navazují rovněž další předpisy a
to konkrétně prováděcí vyhlášky (prozatím 7 vyhlášek, další
se chystají!!).
Připomínáme, že oblast stavebního práva je oblastí
právně složitou, a že konzultací s pracovníky stavebního
úřadu nemůžete nikdy udělat chybu. To, že jejich odpověď
nebude vždy shodná s Vaší představou, už bohužel není
v jejich moci, neboť oni nejsou těmi, kteří stavební zákon
schválil. Stavební zákon je dílem Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, potažmo pak námi volených poslanců a senátorů.
Těmto je pak třeba adresovat případné výtky ke kvalitě
zákona a k jeho aspektům v běžném životě.
Odbornými pracovníky stavebního úřadu jsou - paní Rita
Pohlová (vedoucí odboru), paní Eva Justová, slečna
Kateřina Jansová - Dis., a pan Jiří Škop. Kontakty na
pracovníky stavebního úřadu jsou následující:
telefon - 491 509 992, 491 509 999;
fax - 491 541 119 (v záhlaví faxu uvést „komu“ je určen)
e-mail: příjmení pracovníka@meu-police.cz (příjmení
psát bez diakritiky) příp. meu@meu-police.cz
Těšíme se na spolupráci s Vámi. Případné další dotazy
k aplikaci stavebního práva v praxi, nebo k postupu
stavebního úřadu v konkrétních případech, můžete zasílat
písemně na adresu městského úřadu nebo elektronicky na
pracovníky odboru výstavby, přičemž obratem nebo
v dalších číslech Polického měsíčníku se Vám na ně
pokusíme odpovědět.
za odbor výstavby Jiří Škop
referent stavebního a vodoprávního úřadu

Poplatky za znečišťování ovzduší
a další povinnosti provozovatelů
malých
stacionárních
zdrojů
znečišťování ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, na některé povinnosti, dané
zákonem č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen zákon).
Jedná se o povinnost danou §19 odst.16 zákona, 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 50 – 200
kW. Další povinnost je daná §12 odst.1 písm.f zákona, a to
zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření
účinnosti spalování (nejméně 1x za dva roky), měření
množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových
cest (nejméně 1x za půl roku) u spalovacích zdrojů
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provozovaných při podnikatelské činnosti a odstraňovat
zjištěné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů
spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15
kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od
jmenovitého tepelného výkonu 11 kW. Dodržování této
povinnosti bude podle výše uvedeného zákona kontrolovat
městský úřad. Ten také na požádání sdělí oprávněné osoby,
které mohou provádět daná měření, zjišťování a kontroly.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Městské lesy
V důsledku větrné vichřice, která se prohnala minulý
měsíc přes naše území, byly poškozeny lesní porosty i v
našich městských lesích. Celkový rozsah poškození se
teprve eviduje, ale předběžně lze konstatovat, že se jedná o
vyvrácené a přelámané stromy, především smrky, o
celkovém objemu cca 200 m3 dřeva. Přednostně byly
odklizeny spadlé stromy na cestách a postupně budou
zpracovány zavěšené a ostatní stromy. Přesto, že již pominul
vyhlášený nouzový stav se zákazem vstupu do lesů,
apelujeme na jejich návštěvníky, aby dbaly zvýšené
opatrnosti a pozornosti. Zvláště ve větrných dnech by mohlo
dojít k uvolnění a pádu poškozených i jinak nestabilních
stromů. Také není možné svévolné zpracovávání
popadaných a poškozených stromů a jejich dřevní hmoty.
Toto zajišťuje město prostřednictvím odborně způsobilé
osoby. V případě zájmu o potěžební dřevní hmotu se obraťte
na odbor investic, majetku a životního prostředí městského
úřadu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Informace ze sociální oblasti
Definice životního a existenčního minima
 Životní minimum je minimální společensky uznaná
hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb.
 Existenční minimum je minimální hranicí peněžních
příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění
výživy a ostatních základních osobních potřeb na
úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze
použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního
důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let.
Náklady na bydlení
 Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují
nezbytné náklady na bydlení.
 Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému
státní sociální podpory poskytováním příspěvku na
bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi
doplatkem na bydlení.
Částky životního minima v Kč za měsíc
• pro jednotlivce
• pro první dospělou osobu v domácnosti
• pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti
• pro nezaopatřené dítě ve věku
- do 6 let
- 6 až 15 let
- 15 až 26 let (nezaopatřené)

3126
2880
2600
1600
1960
2250

Životní minimum je součtem všech částek životního
minima jednotlivých členů domácnosti.

Částka existenčního minima v Kč za měsíc
• existenční minimum
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Společně posuzované osoby
• rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
• manželé,
• rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud
tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s
jinými osobami,
• jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně
neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují
náklady na své potřeby.
Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se
přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí
povolání,
zdravotních
nebo
pracovních
(včetně
dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

JEDNOTLIVÉ
DÁVKY
VYPLÁCENÉ
SOCIÁLNÍM ODBOREM MĚÚ V POLICI
NAD METUJÍ
Příspěvek na živobytí - základní dávka pomoci v
hmotné nouzi řeší nedostatečný příjem osoby či rodiny.
• V praxi to znamená, že pokud po odečtení přiměřených
nákladů na bydlení nedosahuje příjem osoby či rodiny
částky živobytí, vzniká této osobě či rodině nárok na
příspěvek na živobytí.
• Živobytí osoby či rodiny je stanoveno na základě
posouzení, jaký má osoba či rodina příjem a zda si jej
může zvýšit, na posouzení majetkových poměrů a na
zhodnocení dalších okolností, které výši částky živobytí
mohou navýšit (aktivní snaha najít si zaměstnání,
dlouhodobé setrvávání ve stavu hmotné nouze, potřeba
dietního stravování).
• Částka živobytí se odvíjí od částek životního a
existenčního minima. Pokud osoba prokazatelně
projevuje snahu o zvýšení příjmu vlastním přičiněním,
bude úroveň jejího živobytí (před dalším možným
navýšením) shodná s jejím životním minimem.
• Částka živobytí je stanovena pro každou osobu
individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a
možností. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé
částky živobytí osob sčítají.
Doplatek na bydlení
•
•

•

•

Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší situaci
nedostatku příjmu k uhrazení odůvodněných nákladů na
bydlení.
Podmínkou pro nárok na tuto dávku je být nájemcem
nebo vlastníkem bytu a splňovat podmínky pro nárok na
příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení ze
systému státní sociální podpory.
Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve
výjimečných případech, kdy žadatel nemá nárok na
příspěvek na živobytí nebo příspěvek na bydlení,
případně i žadateli využívajícímu jinou než nájemní
formu bydlení.
Doplatek na bydlení lze poskytnout, jestliže osoba
užívá byt v obci, v níž je hlášena k trvalému pobytu.
Zákon stanoví výjimky, kdy se tato podmínka nemusí
sledovat. Přesto je vhodné tyto bytové vztahy napravit.
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Mimořádná okamžitá pomoc
Osobám, které se ocitnou v takových situacích, které je
nutno bezodkladně
řešit, je poskytována mimořádná
okamžitá pomoc. Zákon vytipoval pět takových situací.
1) První situace může nastat v momentě, kdy osoby sice
neplní podmínky hmotné nouze, ale hrozí jim vážná
újma na zdraví v případě neposkytnutí pomoci
okamžitě.
2) Druhá situace řeší pomoc osobám, postiženým vážnou
mimořádnou událostí (živelní pohromy, vyšší stupně
větrné pohromy, zemětřesení, požár nebo jiná
destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová
havárie).
3) Třetí situace napomáhá osobám, které nemají
dostatečné prostředky, k úhradě jednorázového výdaje
spojeného např. s úhradou poplatku za vystavení
duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty
peněžních prostředků.
4) Čtvrtá situace pomáhá řešit osobám v hmotné nouzi
potřebu nákupu předmětů dlouhodobé potřeby, např.
rozbité pračky, ledničky., nebo uhradit odůvodněné
náklady, vznikající v souvislosti se vzděláním nebo se
zájmovou činností nezaopatřených dětí.
5) Poslední pátá situace pomáhá řešení situace osob,
ohrožených sociálním vyloučením. Jde např. o osoby
vracející se z vězení, z dětského domova a z pěstounské
péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčky
chorobných závislostí.
Příspěvek na péči sociální odbor v Polici nad Metují
nevyplácí, se svými žádostmi je nutné obrátit se na
sociální odbor Městského úřadu v Náchodě!!!

Informace a žádosti
¾

¾

Informace a žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi
se podávají na sociálních odborech pověřených
obecních (městských) úřadů podle místa trvalého
pobytu občana POUZE NA PŘEDEPSANÝCH
TISKOPISECH MPSV.
Žádosti o dávky státní sociální podpory je třeba podat
příslušnému úřadu státní sociální podpory podle
místa trvalého pobytu občana.
Ilona Kejdanova, Hana Teichmanová

Město Police nad Metují
ve spolupráci

s Finančním úřadem v Náchodě
uskuteční pro širokou veřejnost
z Police nad Metují i okolních obcí

KONZULTAČNÍ DNY
ve věci

DANĚ Z PŘÍJMU
FYZICKÝCH OSOB
Konzultační poradenství proběhne v malé
zasedací síni radnice
5.3., 7.3., 12.3., 14.3., 19.3., 21.3. 2007
vždy od 13-ti do 17-ti hodin zdarma.

Dobrovolný svazek obcí Policka informuje
Letošní první jednání výboru svazku proběhlo 11. ledna
v Polici nad Metují. Přítomné paní Pohlová z odboru
výstavby městského úřadu podrobně seznámila s novým
stavebním zákonem, co změny znamenají pro jednotlivé
obce a jejich obyvatele.
Byly schváleny smlouvy o výpůjčce mezi DSO a
jednotlivými obcemi na techniku určenou na údržbu
veřejných prostranství, která byla pořízena z dotace
krajského úřadu.
Diskutovalo se o provedení způsobu aktualizace strategie
DSO Policka. Je třeba, aby se představitelé obcí rozhodli,
zda mají zájem provádět náročné zpracování strategie se
zapojením veřejnosti. Při tomto způsobu je třeba aktivní
účast všech starostů a zapojení občanů, podnikatelů,
neziskových organizací. Výhodou je získání nových
informací, vytvoření objektivnějších plánů obcí i lepší
podpora pro jejich realizaci, zajištění zpětné vazby v řízení
měst a obcí, posílení sounáležitosti s obcí, regionem,
zachování místních hodnost a zdrojů, řešení problémů, které
lidé vnímají jako jejich vlastní problémy nebo naopak pouze
jako problémy vedení obcí atd.
Bylo rozhodnuto o podání žádosti o grant na projekt
„Místní komunikační síť bezdrátového rozhlasu DSO
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Policka“. Zpracuje se projekt komplexního řešení
bezdrátového rozhlasu na Policku, možnost propojení všech
systémů, hlášení z centra. Zároveň se pořídí několik
bezdrátových hlásičů a základní ústředna.
Schválilo se uzavření Dohody mezi DSO Policka a
sdružením Krajina Stolových Hor o navázání mezinárodní
spolupráce a partnerských vztahů. Tato dohoda byla
podepsána na semináři v Radkově 18. 1. 2007.
Na
webových
stránkách
svazku
www.policko.policenadmetuji.cz jsou uvedeny kulturní,
sportovní a další akce obcí, které předložily jejich kalendář.
Pokud máte zájem o zvěřejnění dalších akcí, zašlete
základní informace na jednotlivé obecní úřady, které mají
možnost přímého vkládání dat na stránky nebo na e-mail:
istokova@meu-police.cz.
Trvá
nabídka
místním
podnikatelům na zveřejnění základních informací a
kontaktů.
Lyžařské běžecké stopy a jejich údržba – přestože
nám zatím počasí moc nepřeje, podařilo se díky p. Horákovi
a Ing. Machkovi (Správa CHKO Broumovsko) dát základní
podobu webovým stránkám http//ski.policenadmetuji.cz. Je
třeba doplnění aktualit, případně dalších návazností.
Uvítáme jakýkoliv nápad na zlepšení.
Významnou lyžařskou akcí této sezóny by se měl stát
polský závod „I. mezinárodní lyžařský běh Františka Pabla
o pohár Stolových hor“, který proběhne 24. a 25. 2. 2007
v Karlově. Snad už tento termín bude konečný a závody se
budou moci uspořádat (kvůli nepřízni počasí se několikrát
odkládal). Přihlášky na www.zeroborder.pl/pabel. Více na
str. 31.
Za DSO Policka - Ing. Helena Ištoková

KNIHOVNA
Výstava rukodělných prací
Vážené čtenářky, návštěvnice, vážení čtenáři a
návštěvníci čítárny,
v dnešní době velké automatizace, pokroku a mnohých
technických vymožeností se hodně z nás obrací k tomu, co
si sami vyrobíme. K užitku, pro radost a taky krásu nejen
sobě ale i těm druhým. Inspirací a radou vám k tomu jsou
často časopisy, které si s oblibou půjčujete – Nápady a
rady, Dorka, Vyšívání, Praktická žena, Diana, Anna,
Chalupář, Receptář, Recepty prima nápadů, Praktik,
Rady pro hobby a další. Nás knihovnice vždy velmi potěší,
kdykoliv vám můžeme vyjít vstříc a pomoci hledat vše, co
vás zajímá. Často jsme pak odměněny pohledem na vámi
přinesenou ukázku vlastní výroby – hezkou výšivku,
paličkování, dekoraci, úplet, háčkování, drhání. Z těchto
hezkých ukázek vzešel vlastně podnět pro nás v knihovně –
uspořádat společnou výstavku vašich rukodělných prací.
Podělme se navzájem o výsledky nápadů, zručnosti a
šikovnosti vašich rukou. Pod vašima rukama vznikají
výtvory, se kterými se můžete pochlubit, udělat radost,
potěšit pohledem druhé. Knihovna zamýšlí předvést vaše
práce v týdenní výstavě. Uskuteční se v prostorách studovny
a dětského oddělení od 26. března do 30. března 2007.

Obracíme se na vás s prosbou a přáním: k tomuto týdnu
přineste a půjčte nám do knihovny vaše práce, my je opatrně
ohleduplně vystavíme pro potěchu a radost nejen našich
čtenářů ale všech, kdo do knihovny zváží kroky.

Nabídka knih:
V zimních měsících jsme častěji doma a kuchyni máme
více na dosah. Je o nás známo, že rádi vaříme a také jíme.
Svědčí o tom např. řada knih s hereckými vzpomínkami, kde
se to recepty jen hemží. Nechme se inspirovat. Zde je
nabídka knih, které se nám k tomuto tématu v knihovně
v posledních letech sešly:
DOLEŽALOVÁ, Jiřina: Uršula Kluková - Kudy
chodím, tudy jím
HRUŠÍNSKÝ, Rudolf: Rodinné stříbro (vzpomínky)
NOVOTNÝ, Petr: Ham a mňam / nejlepší recepty z
Dobrýho kafe na F1
NOVOTNÝ, Petr: Ham a mňam. 2 : další pokračování
nejlepších receptů z Dobrýho kafe na F1
LOUKOTKOVÁ, Jarmila: Jarmila Loukotková
vzpomíná, vypráví a vaří
KOŘÍNKOVÁ HOLAS, Lenka: Sladkosti, po kterých
se netloustne
KUBÁTOVÁ, Marie: Medový perníček - do srdce
chodníček
KUBÁTOVÁ, Marie: Kouzlo rodinného stolu
CIMICKÝ, Jan: Harmonie vaření a lidské duše
HAMMOND, Christopher J.: Dělená strava podle
krevních skupin
VÁŇA, Pavel: S bylinářem Pavlem v kuchyni
VÁŇA, Pavel: Léčivé houby podle bylináře Pavla
ZLATÁ, Renata: Kuchařka: Co budu dnes vařit? :
recepty pro mlsnou rodinu
KODÝM, Jiří: Saláty
JIRKŮ, Karel: Vaříme pro děti : [od 2 do 18 let]
ČERNODRINSKI, Stojan: Mňam, aneb, Prima
vařečka. 1.
Mňam,aneb,Prima vařečka : recepty slavných . 3.
Mňam, aneb, Prima vařečka. 4.
PODLAHA, Přemek: Receptář prima nápadů, aneb,
Co jste v televizi (ne)viděli
HEMMUNG, Hans: Zázrak jménem obiloviny : léčivé
účinky, příprava a klíčení : [150 receptů a rad pro Vaše
zdraví]
MARTIN, Pavel: Dýně : chutná, léčí, zdobí - 163
receptů na hlavní jídla, polévky, saláty, sladkosti
WITKOWSKI, Desirée: Paleta vášní v americké
kuchyni : recepty, které vás naučí, jak si zpříjemnit
život
PECHOVÁ, Jaroslava: Hrníčková kuchařka. Pečeme
bez vážení
MANDŽUKOVÁ, Jarmila: Sladkosti bez cukru
HÖFLEROVÁ, Jitka: Zabijačkový receptář : udíme a
stavíme udírny : 152 receptů
FILIPOVÁ, Lea: Římský hrnec a další pomocníci v
kuchyni : římský hrnec, fritovací hrnec, mikrovlnná
trouba, tlakový hrnec : 178 receptů
DOLEŽALOVÁ, Alena: Recepty z domácí lékárny / z
receptů zaslaných do 9. ročníku soutěže Recepty naší
rodiny
LÁNSKÁ, Dagmar: Jedlé rostliny z přírody
Vaše knihovnice
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O loutkovém divadle v Pěkově
Pro
přiblížení
činnosti
loutkového divadla je nutné se
ohlédnout o několik desítek let do
historie. Vesnice Pěkov byla kulturně
založená. Již ve třicátých letech
minulého století hráli místní
ochotníci divadla na sále hospody u
Hejzlarů, nyní Urbanů. S blížící se
vřavou druhé světové války začalo
divadlo ochabovat a činnost byla
úplně ukončena v roce 1949. Rekvizity, kulisy a ostatní bylo
uloženo s tím, že po čase v Pěkově začne divadlo opět
fungovat. Žel, nestalo se tak a divadlo definitivně skončilo.
Leč tradice tu byla, a tak v roce 1950 se několik
nadšenců z řad bývalých ochotníků pustilo do zřizování
loutkového divadla. Pěkovský řezbář pan Franc Antonín
loutky vyřezal, místní ženy je oblékly a herci jim dali svůj
hlas. První pohádky měly premiéru na sále pohostinství u
Raisů (zastávka Hony). V roce 1956, kdy nastala přestavba
pohostinství do dnešní, žel nefungující podoby, nalezlo
divadlo útočiště v budově bývalé školy. Zde sídlí dodnes,
pouze se ještě jednou stěhovalo v rámci budovy. Samotná
činnost měla v průběhu let dvě větší přestávky. Důvodem
byl malý zájem občanů a ochabující elán divadelníků.
Plné znovuoživení nastalo až v roce 1995. Skupina devíti
lidí se každoročně v podzimním až jarním období věnuje
zkouškám tak, aby se za sezónu mohly sehrát čtyři
představení pohádek. Někdy bývají problémy s repertoárem.
Současné moderní pohádky mají široký až objemný rozsah,
což je pro malé diváky problém. K tomu, aby se děti udržely
pozorné a vnímavé, se hodí pouze kratší dějové pohádky
v rozsahu ¾ hodiny. Po delší době děti již pozornost
ztrácejí, baví se spolu, a tím ruší ostatní. Díky pochopení
Městského úřadu v Polici se podařilo zajistit ozvučení a tuto
situaci zlepšit.
Na jedno představení v průměru přichází okolo 30 dětí
místních i přespolních v doprovodu rodičů. Sál divadélka
má omezenou kapacitu, a tak je vždy plně obsazeno.
V prosinci 2006 byla odehrána pohádka „Čert na hradě“.
V letošním roce připravujeme na konec ledna pohádku
„Zakletá labuť“ a následně v únoru a březnu též po jednom
představení. Při každém představení jsou naši malí diváci
obdarováni nějakou sladkostí.
Touto krátkou informací chceme upozornit, že i v malé
vesnici Pěkov se parta nadšenců snaží dětem zpříjemnit
zážitky z jiného druhu zábavy než je televize, video a
počítač.
Děkujeme všem, kteří se na nás chodí dívat a všechny
vás zveme k návštěvě divadélka.
Za loutkáře Karel Knittel

v 19.30 hodin

SPOJENEC
Drsný newyorský detektiv Keith Miller (Denzel Washington)
versus chladnokrevný zločinec (Clive Owen). A do toho ještě
vlivná právnička (Jodie Foster), která se snaží krizovou situaci
využít ve svůj prospěch. To vše ve filmu Spikea Leeho.
Film v původním znění s titulky. (129 min., USA)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné: 55,- Kč

Úterý 27.2.2007

v 17.30 hodin

KOUZELNÁ CHŮVA NANNY
McPHEE
Sedm veselých dětí, sedmnáct padlých chův a jeden zoufalý otec:
přišel čas na Nanny McPhee! Rodinnou komedii podle knih
Christiany Brand napsala Emma Thompson. Film v českém znění.
(99 min., USA/VB)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 55,- Kč

Úterý 6.3.2007

v 19.30 hodin

OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
Dlouho očekávaný film Jiřího Menzela podle slavného románu
Bohumila Hrabala. Na motivy tohoto díla Jiří Menzel napsal scénář
a zrežíroval film o muži, který na konci svého života hledá obrazy
času, které prožil. O muži, jenž toužil naplnit za každých okolností
svůj život bohatstvím a krásoum a jehož „štěstí“ bylo vždycky
v tom, že potkalo nějaké „neštěstí“. (120 min., ČR)
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 40,- Kč

Úterý 13.3.2007

v 17.30 hodin

ERAGON
Až padne temnota, poslední drak si vybere svého jezdce. Po
Harrym Potterovi, Pánovi prstenů a Letopisech Narnie přichází
další dobrodružné fantasy. Film v českém znění. (104 min., USA)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 60,- Kč
PŘIPRAVUJEME :

Úterý 20.3.2007 v 19.30 hodin
Úterý 27.3.2007 v 19.30 hodin

DÉJÀ VU
PRÁZDNINY

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

DIVADLO
Pátek 16. února 2007

v 19.00 hodin

Zdeněk Nývlt a město Police nad Metují Vás srdečně zvou
do Kolárova divadla na 2. část třídílného
cestopisného seriálu

KINO
Čtvrtek 15.2.2007

Úterý 20.2.2007

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

BOLÍVIE – Tibet jižní Ameriky

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.
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Pondělí 26. února 2007

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

Čtvrtek 8. března 2007

v 19.30 hodin

Agentura AP-PROSPER s.r.o. Praha uvede v Kolárově
divadle hru Leoparda Gersheho

MOTÝLI

Čtvrtek 29. března 2007

v 19.30 hodin

Město Police nad Metují Vás zve do Kolárova divadla na

TRAVESTI SHOW – KRÁLOVNY NOCI

Jedna z nejznámějších travesti skupin z ČR. Dafné, Sindy, Felón a
Nikol Vám předvedou naše i zahraniční umělce: Tinu Turner,
Helenu Vondráčkovou, Lucii Bílou, Ilonu Csákovou, Cher, Sisu
Sklowskou, Lenku Plačkovou, Janu Kratochvílovou, Tatu, Marilyn
Monroe, Natalii Oreádo, Kylie Minogue a další.
Vstupné: 90,- 100,- 110,- 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

KULTURA V OKOLÍ
Čtvrtek 15. února 2007

v 19.30 hodin

Divadelní společnost Josefa Dvořáka uvádí
v Jiráskově divadle Hronov

ČOCHTAN VYPRAVUJE

V komediálním příběhu, zasazeném do pomyslného
jihoamerického státu, hraje vlastně hlavní roli hrnec plný zlata.
Divotvorný hrnec není ovšem pohádkou v tradičním slova smyslu,
protože v něm převládají lidské problémy, jak ostatně napovídají
už názvy písní“ „Jakpak je teď u nás doma?“, „Ten, kdo nemá
rád“… „Množení“.. V hlavní roli: Josef Dvořák.
Vstupné: 160,- 150,- 140,- Kč.

Neděle 18. února 2007
Motto hry: „Co je víc? Milovat, nebo být volný jako
motýl?“ Velmi působivý příběh se odehrává v jednom bytě
ve východní části 11. ulice v New Yorku, který si pronajme
mladý muž jménem Don Baker, a to z velmi pragmatického
důvodu. Osamostatnění se a hlavně vymanění z vlivu své
nadmíru pečlivé maminky. Jeho záměr poněkud
„nabourává“ fakt, že byt je rozdělen na dva menší byty a ten
druhý obývá velice půvabná a taky velmi svérázná dívka.
Hrají: Vojta KOTEK, Klára JANDOVÁ/Jana
STRYKOVÁ, Valérie ZAWADSKÁ, Richard TRSŤAN.
Režie: Alexej Pyško.
Vstupné: 130,- 120,- 110,- Kč.

Pátek 16. března 2007

v 19.00 hodin

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

CHILE – oknem autobusu a Tři
země jihoamerických indiánů
Vyprávění spojené s promítáním filmu.
Vstupné: 30,- Kč.

Čtvrtek 22. března 2007

v 15.00 hodin

Základní škola Police nad Metují Vás srdečně zve
do Kolárova divadla na

JARNÍ VYSTOUPENÍ

Vystoupí žáci 1. stupně ZŠ Police nad Metují a děti ze ŠD. Zveme
srdečně všechny rodiče, prarodiče i ostatní spoluobčany.
Vstupné dobrovolné.

v 19.00 hodin

Městské divadlo v Broumově uvádí hru Kena Ludwiga

„LO STUPENDO“ aneb TENOR
NA ROZTRHÁNÍ

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.

Čtvrtek 22. února 2007

v 19.00 hodin

Kino 70 v Novém Městě nad Metují uvádí komedii
Maurice Hennequina

PROLHANÁ KETY

Hrají: M. Bočanová, Z. Pantůček, L. Olšovský, I. Andrlová, V.
Jeníková/J. Pachlová, D. Klapka/Č. Gebouský, O. Želenská.
Vstupné: 190,- Kč.
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Lednové hrátky v polické mateřince
Po Vánocích jsme zvesela (i když bez sněhu) přivítali
rok 2007 a zahájili ho týdnem „Moje hračka od Ježíška“.
Potěšilo nás a mile překvapilo, že děti dostaly mimo hraček
i dost knížek, které si nosily do školky a před spaním jsme si
z nich četli.
Letošní sněhová nadílka na sebe dala opravdu dlouho
čekat, proto jsme si čas krátili povídáním o zimním
oblečení, malovali rukavičky netradiční technikou, vybírali
vhodné zimní oblečení pro medvídky a obdivovali, kolik
zvířátek se vešlo do ztracené rukavičky ve známé pohádce.
Pohádky nás doprovázely i dalším tématem, v němž jsme se
každý den věnovali jiné. Největší úspěch měla pohádka „O
pejskovi a kočičce“. Jejich povedený dort jsme vařili
v kuchyňce, vyráběli z papíru a zdobili nalepováním dobrot.
A pak konečně přišlo to nejlepší – NASNĚŽILO! Na to
se přece všechny děti celou zimu těší! Sníh jsme uvítali hrou
na školní zahradě, výrobou nanukových dortů ze sněhu a
pokusy o sněhuláky. Také jsme si povídali o zahánění
bacilů. Aspoň nás zatím nezaskočilo období velké rýmy –
učili jsme se, k čemu slouží kapesník a jak se používá,
protože některé děti si tyto základy dosud neosvojily.
Naučili jsme se ozdobný papírový kapesník i skládat a
nalepit na něj zimní motiv – sněhovou vločku. Na
vycházkách jsme si prohlédli barevné kontejnery na třídění
odpadu, a od té doby si pamatujeme, že se nic nehází jen tak
na zem – například použité papírové kapesníky, obaly od
sladkostí apod.
Teď už zbývá jen popřát si zdraví, aby nás ta chřipka
minula a mohli jsme si ve sněhu hrát!
Děti staví sněhuláka,
podívejte na fešáka,
místo nosu mrkvičku
a v ruce má metličku.
Místo očí uhlíky,
z nich má taky knoflíky,
hrnec místo čepicepovedl se velice!
Také děti ze třídy Berušek zvolily v první polovině ledna
pro svoji výchovně vzdělávací činnost tématický celek
„Bacily, těšte se!“ Povídaly si o svém těle, seznamovaly se
s důležitými orgány lidského těla a prováděly činnosti, které
jsou zdraví prospěšné a předcházejí onemocnění – cvičení
v průběhu dne, vycházky do přírody, zdravé stravování, po
obědě si čistily zuby. Obě třídy předškoláků – Berušky i
Kopretinky – přivítaly 24. ledna dentální hygieničku Lucii
Klimeckou, která dětem zkontrolovala jejich zubní kartáčky,
na plyšovém dráčku předvedla správnou techniku čistění
zubů, děti si vše také názorně vyzkoušely. Povídaly si o
tom, které jídlo je pro zoubky zdravé a které jim naopak
škodí. Děkujeme sl. Klimecké za milou návštěvu a
poznatky, které dětem přístupnou formou předala.
Mám rád mrkev s jablíčky,
zoubky mám jak perličky.
Na kartáček pastu dám,
trošku si z ní ochutnám.
Jahodovou z malé tuby,
ráno, večer čistím zuby.
Pak se směji s kamarády,
vím, co mají zuby rády.

V druhé polovině ledna a začátkem února jsme měli
tematický celek „ I když malý, už jsem žáček, říkají mi
předškoláček“. Děti se hravou formou chystaly na zápis do
velké základní školy. Povídáme si v komunitním kruhu,
abychom se uměli dobře vyjadřovat, sdělujeme si své
zážitky, jmenujeme dny v týdnu, měsíc v kalendáři,
opakujeme adresu svého bydliště. Upevňujeme správné
držení tužky a pastelky. Některé děti již dokážou napsat své
jméno a poznají některé číslice. Při oblékání vedeme děti
k samostatnosti, uvážeme si uzel a kličku. Při pobytu venku
upozorňujeme na nebezpečí, které nám hrozí na silnici,
učíme se správně přecházet, poznat některé dopravní
značky. Na školní zahradě sypeme ptáčkům zrní do krmítka
– děkujeme všem, kdo zrní do MŠ přinesli.
Při první sněhové nadílce jsme využívali zahradu, stavěli
sněhuláky a hrady. Škoda, že nám nevydržely déle.
MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ
LEDEN 2007 ve škole
Hned první lednový pátek navštívili žáci představení v
divadle, jednalo se o písně z muzikálu Hrabě Monte Cristo.
Následující pondělí 8.ledna se konala další vernisáž v
naší školní GALERII NA CHODBĚ. Tentokrát zde
vystavují své fotografie žáci polické ZUŠ, kteří pracují pod
vedením pana Berana.
Velmi zajímavé akce, přínosné k doplnění učiva, se
zúčastnili 15.ledna v Broumově žáci osmých ročníků.
Jednalo se o celorepublikový výukový program PLANETA
ZEMĚ 3000, který probíhá formou nejmodernější
multimediální diashow. Tentokrát se jednalo o téma
INDONÉSIE – země tisíce ostrovů. Chtěli bychom se
zúčastnit tohoto vzdělávacího programu i příští školní rok,
pro který je chystán nový projekt AUSTRÁLIE – kouzelný
svět protinožců.
Také v letošním školním roce proběhla tradiční literární
soutěž. Porota zhodnotila příspěvky a rozhodla následovně:
1. místo Aneta Nývltová z 9.A společně s Anetou Vaňkovou
z 9.C, 2. místo Barbora Pátková z 8.B a 3. místo Lucie
Térová z 9.C.
Naši žáci se každoročně účastní množství soutěží
různého zaměření. Velkého úspěchu dosáhl žák 9.A Michal
Roško, který zvítězil v okresním kole matematické
olympiády. Gratulujeme.
Poslední lednový den obdrželi všichni žáci svoje
pololetní vysvědčení. Doufáme, že většině přineslo radost.
Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 2.února. A
nyní s chutí do druhého pololetí.
Vilma Scholzová

Zápis dětí do 1. tříd
7. února probíhal, za přítomnosti pohádkových bytostí,
na naší škole zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2007-2008.
Pozváno bylo celkem 64 budoucích prvňáčků. Několik
z nich ještě před zápisem dalo zprávu o svém dočasném
působení v zahraničí, či o nástupu k 1.9. do jiné ZŠ (bližší
svému bydlišti).
Také letos se zde zapisovaly i děti z Bezděkova. Dostaly
se do nového prostředí, uviděly a pracovaly s jinými
učitelkami, než na které jsou zvyklé. Věřím,že záměr splnil
očekávání, a spokojenost byla na obou stranách.
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Prozatím bylo přijato na „odloučené pracoviště“ na
Bezděkově 5 dětí a do Police nad Metují 48 dětí. 9 dětí se
ještě podrobí lékařskému vyšetření a poté se jejich rodiče
rozhodnou, zda nastoupí do školy, či zda zažádají o odklad
školní docházky.
Největší problémy během zápisu činila dětem
výslovnost. Je to stav, který nás tíží rok od roku více a více.
Především rodiče by se měli nad mluvením svých dětí hodně
zamyslet a pomoci jim v odstraňování nedostatků.
Dále nás velmi mrzí skutečnost, že se 7 dětí nedostavilo
k tomuto významnému životnímu kroku, aniž by je jejich
rodiče omluvili.

Jana Šulcová

Bezděkov v lednu
Po náročném prosinci přišel relativně klidnější leden.
Ve školce i škole děti především zkoumaly a
prověřovaly hračky, které dostaly k Vánocům.
U školáků navíc byly prověřovány znalosti, aby
vysvědčení byla co nejhezčí.
Provoz jsme zajistili i v pátek 19.1., kdy po větrné smršti
nešla celý den elektrika a tím pádem i topení. Pokud v tento
den někdo zůstal doma, měl hodiny samozřejmě omluveny.
V pondělí jsme si pak vysvětlili, proč se nesmí do lesa.
Protože konečně napadl dlouho očekávaný sníh, bylo
nutné si jej pořádně užít. Denně jsme tedy sáňkovali, stavěli
sněhuláky a bunkry. Uspořádali jsme velkou bitvu
sněhovými koulemi.
Ve čtvrtek 25.1. k nám přijela se svým divadlem
Pohádky z tašky paní Holasová. Zahrála dvě pohádky: O
vlkovi a O zlé koze. Představení se dětem velmi líbilo.

Posledního ledna bylo
rozdáno
vysvědčení.
Většinou žáky potěšilo. Kdo
nebyl úplně spokojený, má
možnost vše v druhém
pololetí napravit. Odměnou
všem školákům byly páteční
pololetní prázdniny. Provoz
školky byl v tento den
zajištěn bez omezení.
Budoucí školáčci se
zúčastnili zápisu do první
třídy opět ve škole v Polici
nad Metují. Zápis proběhl
ve středu 7.2.2007.
Nyní se již všichni ze ZŠ i MŠ těšíme na kurzy plavání,
které nám začínají ve čtvrtek 8.2.
Marie Vaisarová

Rada školy
Na lednovou schůzku rady školy jsme pozvali zástupce
Gymnázia v Broumově – p. ředitele PaeDr. Karla
Výravského a Ing. Zdenou Cikrytovou. V přátelské diskusi
jsme probrali několik aktuálních témat : podmínky
přijímacího řízení pro žáky 5. a 9. tříd, koncepci přijímacích
zkoušek po zavedení rámcových vzdělávacích plánů, výuku
cizích jazyků na gymnáziu, úspěšnost žáků při přijímacích
řízeních na vysoké školy / 91% /, nadstandardní projektové
vyučování a společné projektové večery se studenty
z gymnázia v Bavorsku. Velkým motivačním stimulem na
této škole je nadační fond, který každým rokem ocení
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nejlepší studenty v několika oblastech. Na závěr PaeDr.
Karel Výravský konstatoval, že chtějí být školou otevřenou
ke spolupráci s jinými školami. Se ZUŠ v Polici nad Metují
už začali pracovat na projektu „Digitální náves“.
Dalším bodem jednání bylo schválení Výroční zprávy
ZŠ a MŠ Police nad Metují za školní rok 2005-2006. Vrátili
jsme se také k řešení problémů přednesených na Hovorech
s rodiči, které proběhly 21.11.2006. Následující „Hovory“ se
chystají ještě v tomto školním roce na jaře.
Mgr. Lenka Fulková

Z prací žáků ZŠ
Čtenářům Polického měsíčníku si dovolujeme nabídnout
několik ukázek prací žáků Základní školy Police nad Metují,
s kterými se úspěšně zúčastnili dvanáctého ročníku Literární
soutěže organizované na této škole.
Miloslava Nosková, učitelka

Barbora Pátková

Obloha
Zlaté slunce povídá si s ranní rosou tiše, krásné milé,
velmi čilé do krajinek dýše.
Slunce září, spící louka probouzí se ze snu, tráva raší,
zlaté slunce vítá mladou vesnu.
Po nebi si jen tak plují šedobílé mráčky, jako když se
ženou vlny v moři – toť obláčky.
Beránky a červánky rozmlouvají spolu, později se
rozplynou, spadnou zase dolů.
Večer, když se sešeří, rozzáří se měsíc, v jeho mírném
světle, slyš, kdesi houká ve tmě sýc.
Měsíc září, po chvíli i bílé hvězdy rozsvítí se, cvrček
cvrká, hvězdy planou, oči krásy nasytí se.
Obloha je pilná víla,
Každý den ti připravila

jiný pohled na nebe
jen a pouze pro tebe

Aneta Nývltová

Ráno
Je to moc krásné, když se mi zdá sen. Sen, který se
vznáší jako pápěří ve vzduch a já se ho chci dotknout,
natáhnout ruku, ale to pápěří popolétne výš a výš za teplými
slunečními paprsky, až ho samy paprsky zastřou a pápěří
zmizí. V tu chvíli se zlobím sama na sebe, že jsem ruku
vůbec natahovala!
Ale když se otočím, vidím, jak ke mně přilétá jiné
pápěří, ne-li pápěřičko. To je křehčí než to předešlé a
mnohem hezčí. Vypadá krásně, překrásně, úplně září jako
měsíc a slunce zároveň.
A v jeho odlesku………..
Viděla jsem zvláštní přízrak bílý víc než sníh,
v sobě nosil zvláštní příznak, něco jako dětský smích.
Jak zvláštní on mi připadal, tak známý se mi zdál.
Do ruky mi svoji dal a do hlubin mě vedl dál.
Ruku v ruce šli jsme stále nekonečným pokojem, bylo to jak
v prosluněném tanečním sále, kde byla já a ten přízrak jen.
Skrz hedvábné záclony lilo slunce světlo, na křišťálové zdi,
strop i podlahu.
Něco k otázce, kde jsem, mě vedlo, však zeptat se neměla
jsem odvahu.
Shora peří pršelo, mé kroky a dech ho vířil.
Chtěla jsem tančit, ale něco mě stále drželo, jít tam, kam ten
přízrak mířil.

Náhle se však vítr vzdul, ten přízrak ve víru peří zmizel,
Sál do propasti se sesunul, kolem byla tráva a kvet svízel.
Kam mě přízrak chtěl odvést? Ptám se sama sebe.
Zdálo se, že se mi chce za ním vznést tam nahoru do nebe.
…………………….já opět začínám po pápěří natahovat
ruku. Už ho mám skoro na dosah, chybí mi snad jen úplný
zlomek milimetru a pápěří s lehkostí popolétne blíž ke
slunci. Zase! Opět jsem udělala tu samou chybu! Ale přes
všechny mé výčitky se za tím mým, jenom mým pápěříčkem
dívám proti sluníčku, dokud ho samo neschová do svých
slunečních paprsků jako ostatní moje pápěříčka, chmýří a
chmýříčka.
Začnu si postupně uvědomovat, že ten sluneční svit mě
opravdu něžně lehtá na nose, tvářích a víčkách. Zahýbu
palcem pravé nohy, pak všemi deseti prsty na obou nohou.
Protáhnu si záda, zívnu a až potom začínám pomalu a zlehka
otvírat oči. Malá žlutá škvírka se zvětšuje, je větší a větší, až
vidím slunce, jak pluje po modroučké obloze a zlatě ozařuje
všechno kolem. Ten okamžik bych chtěla zažívat stále,
protože……………….
Když otvírám oči
A tápu po dechu,
do vzduchu své řasy smočím.
skočí
Skáču do mechu.

Když otvírám oči,
paprsky hladí krajinu.
Jeden z nich do tváře mi

Když otvírám oči
a pozdravím den,
noc se se mnou loučí
a s ní i můj sen.

Když otvírám oči,
zvláštní pocit mám,
jak když něco krásné končí
a přitom začíná.

Jak na jezerní hladinu.

Když otvírám oči,
Nohy v trávě od rosy,
a ta tráva, jak když brečí,

………..ráno je jak právě nalezené nemluvňátko, které leží
v kolébce a na všechny se usmívá. Všude kolem svítí
sluníčko a lidé jsou příjemně rozespalí a snad se mi tak jeví
dostupnější, milejší a veselejší. A přesto nejvíce vnímám
samu sebe, slunce, oblohu i tu čerstvost dne, která mě unáší
v myšlenkách do úplně jiného světa.
A co se vůbec stane, až jednou začne svítit sluníčko, bude
mě zvát ven a já pod jeho šimráním víčka neotevřu? Možná
se dostanu do toho mého světa nebo se stanu chmýříčkem
nebo pápěříčkem? Možná. Jaká v tom snu asi budu. A já
chci být….
Toužím být průzračná jak křišťál, toužím být tajemná jak
hlubiny oceánů.
Toužím být kontinentem, kde by každý přistál, ale i
ostrovem skrytým uprostřed Baleárů.
Toužím být jak anděl, andělsky se smát
Avšak být jak ďábel a najevo svou zlost dát.
Toužím být jak propast, co rozděluje svět, a přitom být
mostem a spojovat dva břehy.
Toužím být jak pták, létat a krásné písně pět, avšak i jak
ryba, plout, mlčet a nepoznat něhy.
Toužím krčit se v úkrytu svém jak šelmami sledovaná laň.
Toužím stát se lvem a každý mi životem splatí daň.
Toužím být jak labuť, čistá bez poskvrny, ale být i dravcem
a kořist držet v pařátech.
Toužím být jak vichřice, olamovat stromy a přitom být
vánkem, slabším než je dech.
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Toužím být pustinou, které každý se jen bojí.
Toužím stát se pastvinou, co hladové krky kojí.
Toužím stát se sladkou, sladší než je med. Toužím býti
slanou, jak je moře samo.
Toužím stát se světlem, se kterým je konec světa na dohled,
toužím být temná jak noc, kde by se jen nic vidět dalo.
Toužím, však nevím, jak to říct, že chci být vším a
skutečnosti neutýct.
Toužím a pochopit však neumím, zda toužit smím se nikdy
nedovím.
Toužím a nevím, zda je to hřích či není, jedno však vím,
pokud ano, pak každý žije v pokušení
a každý je tu hříšníkem, protože každý chce žít svým snem.
………….když se dobelhám do koupelny a odívám se do
zrcadla, vidím svoji rozespalou tvářičku, rozhodnu se, že
budu taková, jaká jsem. Snad mi to rozhodnutí vydrží.
Aspoň do příštího rána.

Aneta Vaňková

Strašné je chtít
Až jednou octneš se úplně sám,
bez víry v přátelství, s bezpočtem ran.
Až nebude nic, proč chtěl bys žít,
pak teprve poznáš, jak strašné je chtít.

Naše škola – školička,
pěkná je jak písnička.
Máme my ji všichni rádi,
jsou v ní naši kamarádi.

MŠ v Bukovici
Vyhlašuje zápis děti 3 – 6 letých, které nastoupí v průběhu
školního roku 2007 – 2008.
Termín zahájení zápisu je 1.3.2007, termín ukončení
zápisu je 31.5.2007.
Přihlášky si můžete osobně vyzvednout v MŠ. Případné
dotazy a informace získáte na tel. 491543395
u p. Balákové.

Chtít někomu lásku svou za jeho dát,
chtít někomu věřit, při někom stát.
Vědět, že za tebe bude se prát,
že nezradí a pomůže rád.
Teď snad už chápeš, jak žiji já,
že jen tobě patří myšlenka má,
že chybíš mi víc než chléb a sůl.
Mám na duši rány a srdce jen půl.

Lucie Térová

Ranní vstávání
Ranní vstávání dokáže v lidech vyvolat různé pocity. Pro
někoho je to znovuzrození, počátek dalšího dne, nová
energie, která jím proudí, jako by právě vytáhl prst ze
zásuvky, od okamžiku, kdy otevře oči. Jako každá věc na
světě má i ranní vstávání své kladné i záporné stránky. Znáte
to. Zazvoní budík. Venku je světlo a ptáci řvou jako o život.
No není to nádhera, když ráno máte to štěstí a zase slyšíte,
už po několikáté v životě, zvuk vašeho budíku?
Konečně je ráno a vy plni optimismu vylézáte z vyhřáté
postele a s elánem se pouštíte do dalšího krátkého, ale
přesto jedinečného úseku svého dlouhého života. Poté co
stanete v koupelně před zrcadlem a ptáte se sami sebe, kdo
je ten člověk s úsměvem na tváři, jste příjemně překvapeni,
že jste to vlastně vy. I tohle malé optimistické překvapení
hned po ránu vám dokáže úspěšně nastartovat den, který si
užijete určitě mnohem lépe než politici při hlasování o
zvýšení přídavků na děti nebo zvýšení důchodu pro ty
bezmocné důchodce, kteří už nemají to štěstí, aby je brzy
ráno, kdy se teprve všechno probouzí, probudil budík,
optimisticky a s novou energií jim nastartoval den.
A proto buďme rádi, když každé naše ráno může právě začít
tím někdy nepříjemným drnčením budíku, od kterého
budeme mít v důchodu konečně pokoj, pokud nepůjdeme
ráno v sedm hodin na odběr krve k naší obvodní lékařce.

STATISTIKA

]] ] ] ] ] ] ] ]

K 31. 1. 2007 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4290 obyvatel.
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SŇATKY
Své „ANO“ si v lednu 2007 řekli
pan Miroslav Klimt a slečna Gabriela Filzová

JUBILEA
V měsíci lednu 2007 oslavili životní jubilea:
75 let
paní Dobromila Vávrová
Paní Květuše Šálová
Paní Jarmila Scholzová
80 let

paní Olga Šmídová

85 let

paní Marie Ducháčová
paní Zora Síglová
paní Maria Králová
pan Jan Klusáček

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní pohody do
dalších let.
Dagmar Hambálková – matrikářka

Salonní střelby kadetů
ostrostřelců se vydařily
V pátek, dne 2.2. 2007 v 17,00 hod, se konaly v předsálí
klubovny střelby ze vzduchových zbraní pro naše kadety.
Soutěžilo se ve třech disciplínách:
1) Vzduchová puška
2) Pistole
3) Revolver
Akce se zúčastnili čtyři mládežníci. Soutěž probíhala
pod dohledem zkušených pánů ostrostřelců. Snad jenom
škoda, že se nemohli dostavit všichni kadeti.
Jako první se umístil Vlastík Dubišar (75 b.), druhý
Jakub Šubíř (62 b.), třetí Matěj Prokopec (59 b.) a na
čtvrtém místě Honza Sýkora (48 b.).
Děkuji Všem, kteří si udělali čas a pomohli s organizací.
Po skončení byla zahájena pravidelná schůze OGP.
Pavel Daněk

Polický zahrádkářský receptář
na měsíc únor
Zima o sobě dala koncem ledna konečně
vědět, hlavně k potěše dětí a vyznavačů „kouzelných
prkýnek“. I zahrádky upadly přechodně do zimního spánku
a tak mnozí nadšenci, kteří měli rozdělány venkovní práce,
museli svou činnost ukončit. Protože příští měsíc se již řadí
mezi jarní, což pro nás tak docela neplatí, asi se nejspíš
velkých mrazů nedočkáme. Spíš bude chladné jaro.
Nyní je nejvyšší čas opatřit si potřebná semena pro
výsevy, které děláme doma. Jde hlavně o celer, vhodný je
např. Albín. Koncem měsíce bychom měli vysít papriky,
např. Simonu (Anthea), Kirke, kozí roh – Julus aj., či
novinku Hamík z třídy „baby“ s menšími oranžovými plody

(téměř bez semen) lahodné chuti. Někteří odborníci
doporučují výsev do zvlhčeného perlitu, pod kterým je
miska s vodou do výše asi 2 cm (nesmí vyschnout!) a ještě
přikryjí povrch savým papírem. Já jsem to též zkoušel, ale
myslím, že je lepší výsev do polystyrénové krabičky, kterou
naplníme výsevním substrátem, zvlhčíme a po mírném
oschnutí do něj umístíme semínka do asi 4 násobné hloubky
síly semen. Poté zahrneme a opatrně zalijeme, nebo lépe
rosíme, aby semena nevyplula na povrch. Důležité je vložit
do čirého igelitového sáčku, který vytvoří vhodné
mikroklima a umístíme ke světlu do nejméně 25o C (na
okenní parapet, pod kterým je radiátor). Ten, kdo bydlí
v panelovém domě, nemá parapet, kam by umístil květiny
apod. Lze si jej celkem snadno vyrobit. Stačí si opatřit 3
úhelníky L profilu 25 x 25x 3 mm o délce asi 350 mm.
V půlce jednu stranu prořízneme tak, abychom úhelník
ohnuli o 90o ( do pravého úhlu). Dáme si někde zavařit
(např. p. V. Kops – zámečnictví Bukovice), vyvrtáme otvory
pro šrouby, 2 pro prkénko a 2 pro šrouby do hmoždinek. Do
zdi pak podle otvorů v úhelnících vyvrtáme otvory ∅ 8 pro
hmoždinky vrtačkou s příklepem. Po přišroubování úhelníků
do zdi zašroubujeme odspodu prkénko o šíři 20 cm, které
předem natřeme, nalakujeme, či na něj položíme PVC.
Rovněž předem natřeme úhelníky. Získáme tak plochu asi
200 x 20 cm pod jedním oknem.
V těchto podmínkách semena nejpozději do 10 dnů
vzklíčí. Zaléváme asi tak za 5 dnů, neboť sáček dobře drží
vlhkost, pokud ho později trochu uvolníme, abychom
umožnili větrání, či propícháme větrací otvory, zaléváme o
něco dříve. Asi po 3-4 týdnech přesadíme do jogurtových
kelímků, a pak po dalších asi 4-5 týdnech (dle růstu) do
větších. Důležité je prostřihnout dno kelímků, aby nám při
zalévání a možném přelití mohla odtéct přebytečná voda a
nezahnívaly nám kořínky. Při zalévání se doporučuje
přidávat alespoň 1 x za 2 týdny do konvice pár kapek
zahradnického hnojiva (Vegaflor apod.) dle návodu. Toto
platí prakticky pro všechny výsevy teplomilných druhů,
celerové sazeničky se mají přesadit vícekrát, ale vyrostou
dobře i s jedním přesazením. Po přesazení bychom měli
sazenice dát již z dosahu topení, aby nezchoulostivěly.
S řezem ovocných stromů je lépe počkat po přejití
silných mrazů a dodržovat zásadu, že bujně rostoucí stromy
necháme až na duben – červen (či letní řez, abychom
omezili tvorbu „vlků“) a tam, kde chceme podpořit růst
dřeva, řežeme již v únoru. Peckoviny řežeme až v době
květenství.
Tam, kde chceme potlačit tvorbu plevelů, doporučuje se
nasypat na zbývající sněhovou pokrývku (asi 5 cm) koncem
zimy CASORAN. Je vhodný mezi maliny apod., které
hlouběji koření. Rovněž na ozdravění půdy bychom měli
aplikovat dusíkaté vápno, které ničí patogeny a zbavuje
půdu látek, které způsobují nádorovitost košťálovin,
likviduje živočišné škůdce a zmenšuje půdní kyselost. Je též
účinné proti plžům. Musí být však zapraveno do vlhké půdy
s asi 3-4 týdenním předstihem, než dojde k setí či výsadbě.
A mělo by se pro zvýšení účinnosti po tuto dobu překrýt
igelitovou fólií.
ZO ČZS Police n. M., PG

Kladské pomezí na veletrhu v Brně
Téměř dvoumetrová Eiffelova věž sestavená ze
stavebnice Merkur se stala dominantou expozice Kladského
pomezí v Brně na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu
Regiontour, který proběhl ve dnech 11. - 14. ledna. Město

18
Police nad Metují, kde se stavebnice již od roku 1920
vyrábějí, převzalo v tomto roce záštitu nad doprovodným
programem. Důkazem byla také přítomnost osmi účastníků
tradičních Garden Party, kteří se každoročně vydávají v
převlecích pěšky na Hvězdu v Broumovských stěnách. Na
veletrhu představovali dobu vzniku této světově proslulé
hračky. Nejmladšímu z nich bylo pět let.

Zásahy polické
v roce 2006

jednotky

hasičů

HZS Královéhradeckého kraje

Hasiči Hlavňov informují

Pro návštěvníky byla připravena soutěžní anketa
o hodnotné ceny. Z téměř 500 účastníků soutěže byli
vybráni dva, kteří získali stavebnici Merkur. Dalších 30 bylo
odměněno drobnými dárky: kalendářem Kladské pomezí,
prezentačním DVD, hrnečkem, pexesem atd.
Branka představila na veletrhu skládačku Kladské
pomezí, zbrusu nový Katalog ubytování 2007 doplněný o
vybrané významné akce regionu a orientační mapu s tipy na
lyžařské výlety.
O pohodovou atmosféru se postaral již tradičně Pivovar
Náchod. Velký úspěch
zaznamenala
ochutnávka
nejnovějšího piva anglického typu vyráběného v Náchodě
od prosince minulého roku – Pale Ale.
Letos poprvé se v expozici Kladského pomezí
prezentovaly také Lázně Velichovky, které v pátek a
v sobotu předváděli ukázky masáží.
Stánek během čtyř dní navštívilo nepřeberné množství
návštěvníků z různých koutů republiky. Mezi nimi byli
i představitelé měst a obcí prezentujících se pod hlavičkou
Kladského pomezí. Vzácnou návštěvou expozice byla
nepochybně sportovkyně světové třídy minulosti, oštěpařka
Dana Zátopková.
Markéta Venclová
Svaz cestovního ruchu Branka, o.p.s.

Dne 19. ledna 2007 se sešli hasiči z Hlavňova na výroční
Valné hromadě v hostinci „U Doležalů“, aby zde zhodnotili
svou činnost za uplynulý rok. Činnost byla bohatá. Sbor se
zúčastnil 7 soutěží požárních družstev, ve kterých se umístil
dvakrát na 1. místě. Tradičně byla uspořádána soutěž
požárních družstev u Hlavňovského rybníka. Nejenom
soutěžemi se zabývá sbor. Dvakrát vypomáhal u lesního
požáru v Broumovských stěnách a jednou při havárii v ZŠ
Police nad Metují. Za tuto činnost byli někteří členové sboru
oceněni medailemi a čestným uznáním. I do budoucna by
chtěl sbor přispívat aktivně při záchranářské činnosti ve
svém okolí. Všem členům sboru za jejich obětavou práci ve
vlastním volnu patří poděkování.
Jaroslav Berger za SDH Hlavňov

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Miniknihovnička v MaMiNě
Naše knihovna se rozšířila o další tituly, které zaujmou
nejen budoucí rodiče.
Ingeborg Stadelmann: Zdravé těhotenství. Přirozený porod
Tato kniha je milým, laskavým průvodcem těhotenstvím,
porodem, šestinedělím a kojením. K řešení běžných potíží,
jež se mohou ve zmíněném období objevit, autorka využívá
neinvazivní, osvědčené přírodní prostředky z oblasti
aromaterapie, fytoterapie a homeopatie.
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Michel Odent: Znovuzrozený porod
Tato kniha bude inspirovat ženy jako zjevení toho, čím
porod může být, a hluboce zapůsobí na všechny
profesionály, kteří chtějí pracovat v zájmu žen. Tato kniha je
malý zázrak, který jistě změní způsob, jakým uvažujeme o
porodu.
Elizabeth Gisel: Slzy po porodu
Co dělat, když mateřské štěstí ženám znepříjemňují
změny nálad a je jim spíš do pláče? Autorka matky
povzbuzuje, aby využívaly svých jedinečných schopností, a
ukazuje, jak se vyrovnat s přehnanými nároky na sebe sama
i s nejrůznějšími očekáváními ze strany okolí, díky tomu
mohou ženy depresím předcházet, nebo se je naučí zvládat.
Zuzana Štromerová: Možnost volby
Narození miminka je takovým malým zázrakem, ať se
tento děj odehraje kdekoliv. Je nezadatelným právem matky,
aby si vybrala místo, které ji pro přivedení miminka na svět
připadá nejvhodnější, nejpřirozenější. K tomu, aby mohly
maminky učinit rozumné rozhodnutí, kde a jak přivést
miminko na svět, potřebují spousty informací, které v této
knize mohou najít.

Představujeme dopolední pravidelné
programy - Miminkování
(program pro budoucí maminky a rodiče s malými miminky
do jednoho roku)
Když má přijít na svět malý človíček, pro rodiče a jejich
nejbližší je to veliká událost. Pro budoucí maminku je toto
období tím nejkrásnějším, co matka může prožít. Vnímá
první pohyby, povídá si s miminkem v bříšku, něžně se ho
dotýká a pak si spolu vymění první pohledy. Je to zážitek,
který si žena pamatuje po celý život. Někdy nastanou i
pochybnosti, objeví se strach z porodu i z toho, zda žena
zvládne novou životní roli „maminky“. Někomu postačí
vlídné slovo nebo zkušenost jiných maminek, někdy
pomůže odborná kniha z naší knihovny nebo doporučení
odborníka, který dokáže rodičům poradit.
Jak sám název napovídá, dopolední program je určen
hlavně těhotným ženám a rodičům s dětmi do jednoho roku.
Při našich setkáních se věnujeme povídání o starostech a
slastech mateřství, o všem, co souvisí s péčí o dítě a
domácnost. Spolupracujeme s laktační poradkyní, dětskou
psycholožkou a pořádáme kurzy švédských masáží pro
nejmenší miminka. Uvítáme i každý nový nápad nebo námět
na přednášku, která by oslovila rodiče s nejmenšími dětmi.
Zveme vás tímto do příjemného prostředí mateřského
centra na dopolední setkání Miminkování, které pořádáme
každé úterý od 9.30 do 11.30 hodin. A kde nás najdete? V
přízemí na 1. stupni Základní školy v Polici nad Metují.

Pozvánky
Příprava na hledání práce:
Strukturovaný životopis a ústní pohovor
Zájemce zveme na besedu věnovanou přípravě na návrat
do zaměstnání. Nástup do práce nebo hledání nové práce po
mateřské dovolené může být pro někoho velkým oříškem,
určitě je proto potřebné umět napsat vlastní životopis a
přichystat se na ústní pohovor (a patrně nezůstane jen u
jednoho!) s potenciálním zaměstnavatelem. Co musí

životopis obsahovat, jak dobře zvládnout pohovor a čeho se
vyvarovat, nám bude povídat Michal Jansa.
Program se koná ve středu 7. února od 16 hodin.

Reflexní terapie - prevence onemocnění
Zveme na přednášku Radky Kaufmanové.na téma
Reflexní terapie - prevence onemocnění. Metoda reflexní
terapie vychází z poznání, že na periferiích lidského těla se
odráží celé tělo se svými orgány. Těmito periferiemi jsou
uši, oči, ruce a hlavně nohy - chodidla a nárty. Každý orgán
v těle má na noze tzv. reflexní plošku, které se využívá při
diagnostice a následně i léčbě. Uvedené plošky jsou
energeticky a nervově spojeny s odpovídajícími orgány
lidského těla.
Program se koná ve středu 14. února v 16 hodin.

Kurz zdravého vaření – příprava potravin Cerie,
Seitan a Tofu
Jak správně upravovat potraviny, jako jsou Cerie, Seitan
a Tofu, nám bude povídat a předvádět paní Kateřina
Szaffnerová, ukážeme si přípravu teplých a studených
pokrmů vhodných pro děti i dospělé. Program je určen pro
všechny zájemce o zdravou výživu. Tento projekt je
financován Nadací Via fi. Procter & Gamble.
Program se koná v sobotu 17. února od 14.30 hodin v
mateřském centru.

Zelená domácnost – Jak třídit odpad
Zveme na další přednášku o zelené domácnosti, kterou
pořádáme v rámci projektu Pro naše děti, pro matku Zemi.
O tom, proč a jak správně třídit odpad, nám bude povídat
Mgr. Petr Köppl. Každý z nás totiž vyhodí za rok asi 150 až
200 kilogramů odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte
a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci
více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit
až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla. Pokud budete
jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich
další zpracování. Tento projekt je financován Nadací Via fi.
Procter & Gamble.
Program se koná v úterý 20. února v 16 hodin v
mateřském centru.

Program na leden v mateřském centru
MaMiNa
¾ Každé pondělí probíhají KURZY ANGLICKÉHO
JAZYKA (během kurzů je možné pohlídat děti)
¾ Každé pondělí od 15 do 17 hod. nabízíme HLÍDÁNÍ
DĚTÍ
¾ Každé úterý od 9.30 do 11.30 hod. MIMINKOVÁNÍ
(program pro budoucí maminky a pro maminky s dětmi
do 1 roku)
¾ 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
¾ Každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 hod. CVRČCI (program
pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let)
¾ Každý pátek probíhá KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA
************************************************
¾ Čtvrtek 8. a 22. února - CANISTERAPIE
¾ Sobota 17. února od 10 hod. do 15 hod.
CANISTERAPIE spojená s fyzioterapií
¾ Čtvrtek 1.a 15. února a 1. března v 16 hod. - BABINEC
Tvořivé odpoledne v mateřském centru.
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Doplňkový program na únor:
o

o

o

o

o

Středa 7. února v 16 hod. - PŘEDNÁŠKA O PRÁCI
Michal Jansa doporučí, jak správně psát strukturovaný
životopis a jak obstát u ústního pohovoru. Koná se v
mateřském centru.
Středa 14. února v 16 hod. - PŘEDNÁŠKA O
ZDRAVÍ
Radka Kaufmanová představí metodu reflexní terapie a
její možnosti, jak předcházet onemocnění.
Sobota 17. února od 14.30 hod. - KURZ ZDRAVÉHO
VAŘENÍ
Kateřina Szaffnerová nám ukáže, jakým způsobem
připravovat potraviny Cerie, Seitan a Tofu. Koná se v
mateřském centru.
Úterý 20. února v 16 hod. - PŘEDNÁŠKA O
EKOLOGII
Mgr. Petr Köppl nás seznámí, jak správně třídit odpad.
Přednáška se koná v cyklu Zelená domácnost v rámci
projektu Pro naše děti, pro matku Zemi.
Středa 28. února v 16 hod. – SETKÁNÍ SE
STAROSTKOU
Setkání se starostkou Idou Seidlmanovou a zástupci
Města Police nad Metují na téma: Dětská hřiště a
sportoviště v Polici nad Metují. Koná se v aule základní
školy.

Upozornění
K nahlédnutí jsou
www.mamina.ic.cz.

také

naše

webové

stránky

Vaše MaMiNa

Nabízím
HLÍDÁNÍ DĚTÍ
kdykoli během dne.
Mám 1,5 ročního chlapečka. Těšíme se na vás!
Z. Hustáková tel. 775173029

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
KOMETA C / 2006 P 1 McNAUGHT
Začátek roku 2007 proběhl ve znamení mimořádné
astronomické události. V souhvězdí Orla se nacházela velmi
jasná kometa s označením C / 2006 P1 McNAUGHT.
Protože se jednalo o skutečně mimořádnou událost dovoluji
si podat zprávu o pozorování komety přímo z našeho města.
Kometu C / 2006 P1 objevil v srpnu 2006 astronom
McNaught v Austrálii. Již první dráhové výpočty ukázaly,
že na přelomu roku 2006 / 2007 se může jednat o poměrně
jasnou kometu s možností spatření i pouhým okem.
Kometa byla v první polovině ledna pozorovatelná ráno
před východem a večer po západu Slunce. V té době bylo
počasí velmi špatné . C / 2006 P1 jsem poprvé uviděl 8 . 1.
ráno v 7 hod. 15 min nad jihovýchodním obzorem. Pohled
na zářící kometu s chvostem dlouhým cca 2 ° za růžového
svítání byl nádherný. ( Slunce v místě pozorování
vycházelo v 8 hodin a 12 minut ). První pozorování
ukončila v 7 hodin 40 minut hustá oblačnost postupující od
západu. Jasnost komety byla podle mého odhadu
porovnatelná s jasností Jupitera tj. –1,5 až –1,8 mag !

Další pozorování proběhlo z důvodu špatného počasí až
11. ledna opět ráno . Kometu jsme společně s bratrem
zahlédli v 7 hodin 35 minut otvory v mracích těsně nad
obzorem , ale pouze v triedru 7 x 50. 11. ledna byla kometa
pozorovatelná obtížně. Její úhlová vzdálenost od Slunce se
podstatně zmenšila, obzor v místě pozorování byl zakalený.
Podle původních předpokladů měla viditelnost komety
končit právě 11.ledna. Měla, ale C / 2006 P1 extrémně
zvýšila jasnost !
13. ledna byla kometa nejblíže ke Slunci ( 0,17 AU což
je cca 25 milionů kilometrů a tedy poloviční vzdálenost
Merkuru od Slunce ). Pozorovali jsme ji na snímcích
z družic SOHO a STEREO prostřednictvím internetu .
14. ledna jsem kometu zkusil vyhledat po dešťové
přeháňce a rozplynutí nízké oblačnosti v 10. hodin
dopoledne. Pokusy narušovaly rychle letící mraky a
cirrovitá oblačnost. Podle předpovědi se kometa měla
nacházet pouhých 6 ° východně od Slunce !!! (Úhel 6 ° si
představte asi jako 12 průměrů Slunce v přímce vedle sebe.
Úhlové míry v astronomii viz též příspěvek v PM 11/2006).
Na hledání jsem použil osvědčený triedr 7 x 50. Je třeba
zdůraznit , že při náhodném pohledu triedrem do Slunce
může dojít i k trvalému poškození zraku !!! Toto nebezpečí
jsem zmenšil tak , že jsem se postavil do místa, kde Slunce
zakrývala střecha sousedovy kůlny.
Nebudu to dále napínat. Ono se to opravdu povedlo !!!
Po dlouhém hledání jsem ji uviděl „za bílého dne“ ve 12
hodin 8 minut na pouhé 2 minuty. Pak ji zakryla cirrovitá
oblačnost. Vzhled : jasná bílá kometa s chvostem dlouhým
cca 0,5 ° na modré obloze. Druhé a zároveň poslední
pozorování komety se podařilo asi ve 13 hodin opět na
velmi krátkou dobu nepřesahující 2 minuty .
A zde musím objasnit , proč bylo vyhledání komety ve
dne velmi obtížné . Prvním důvodem bylo neustálé riziko
poškození zraku při nechtěném pohledu triedrem do Slunce.
Celé zorné pole triedru vyplňovala jednotvárně modrá
obloha a tím velmi rychle narůstala únava zraku . Výskyt
bílých oblaků v zorném poli způsobil okamžité oslnění takže
jsem kometu lehce přehlédl . Cirrovitá oblačnost podstatně
snižovala kontrast mezi bílou kometou a světle modrou
oblohou .
Z archivních záznamů je zřejmé, že poslední „ denní“
kometou byla C / 1965 S1 IKEYA-SEKI v roce 1966. Pro
každého amatéra je denní pozorování komety C / 2006 P 1
McNAUGHT zážitkem na celý život. Doporučuji
zájemcům navštívit www.astro-forum.cz. Dočtete se zde o
bezprostředních dojmech pozorovatelů z celé naší republiky
i ze Slovenska. Někteří ji ve dne viděli i bez dalekohledu ,
jiní ji bohužel nespatřili vůbec .
Nezbývá než si popřát, abychom získané pozorovatelské
zkušenosti mohli využít na některé z nových „ denních“
komet , které na svůj objev teprve čekají .
Kometa C/ 2006 P1 McNAUGHT je nyní pozorovatelná
pouze z jižních zeměpisných šířek .

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA WEBU - C / 2006 P 1
Astronomické forum :
http://www.astro-forum.cz/cgibin/yabb/YaBB.pl?board=soustava;action=display;num=116
7909450
Astronomické události : ( výborná stránka , další odkazy )
http://udalosti.astronomy.cz/c2006p1.htm
Zahraniční stránky :
http://comete.uai.it/
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http://www.cortinastelle.it/comete/2006P1-mcnaught.htm
http://www.kometen.info/2006p1.htm
http://www.spaceweather.com

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 19. února ve 2 h 8 min vstupuje do znamení
Ryb , den se prodlouží o 1 hodinu a 35 minut ,
MĚSÍC
2. v úplňku , 10. v poslední čtvrti , 17. v novu ,
24. v první čtvrti ,
MERKUR v první polovině února večer nad jihozápadem,
do 15. února dobré podmínky pro pozorování ,
VENUŠE na večerní obloze ,
19. února ve 20 hodin v konjunkci s Měsícem ,
MARS
ráno nad jihovýchodem v souhvězdí Hadonoše
JUPITER na ranní obloze v souhvězdí Hadonoše ,
SATURN v souhvězdí Lva ,
URAN
nepozorovatelný ,
NEPTUN nepozorovatelný

Na březnové obloze
budeme pozorovat dva zajímavé astronomické úkazy .
Protože k nim dojde ještě před distribucí P.M. , dovoluji si
na ně upozornit již nyní .
ZÁKRYT SATURNA MĚSÍCEM 2. BŘEZNA
Dne 2. března zakryje Měsíc planetu Saturn. Na
pozorování stačí běžný triedr , lépe poslouží malý
astronomický dalekohled prodávaný levně v různých
hypermarketech . ( Amatérští astronomové tento obyčejně
nepříliš kvalitní ale použitelný dalekohled pojmenovali
přiléhavým názvem „Lidlskop“ ).
Zákryt začne ve 3 h 35 min 48 sec . Od tohoto okamžiku
začne neosvětlený okraj Měsíce planetu postupně zakrývat.
Zakrývání trvá 52 sekund . Odkrývání Saturna začne ve 4 h
14 min 36 sec tentokrát za osvětleným okrajem Měsíce . Je
vhodné začít pozorovat cca 1/2 hodiny před samotným
zákrytem , abychom viděli postupné přibližování Měsíce
k Saturnu . POZOR – výše uvedené časové údaje jsou
vypočteny pro zeměpisnou polohu Prahy.
V Polici n. M. nastane úkaz o cca 2 minuty později !
ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE 3. / 4. BŘEZNA
V noci ze 3. na 4. března můžeme pozorovat úplné
zatmění Měsíce. Princip zatmění znají i děti na základní
škole. Proto uvedu pouze parametry .
Začátek částečného zatmění :
22 hod. 30 min.(SEČ)
Začátek úplného zatmění :
23 hod. 44 min.
Střed ( největší fáze ) :
00 hod. 21 min.
Konec úplného zatmění :
00 hod. 58 min.
Konec částečného zatmění :
02 hod. 11 min.
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Den boje proti rakovině
Chtěli bychom čtenáře Polického měsíčníku i veřejnost
informovat, že 4.únor byl na celém světě vyhlášen dnem
boje proti rakovině. Lékaři celého světa ve spojení s řadou
vědeckých institucí a farmaceutických společností
zaznamenávají v této době další významný úspěch. Od
konce roku 2006 máme k dispozici dvě vakcíny k prevenci
vzniku rakoviny děložního čípku. Tento druh rakoviny je
druhým
nejčastějším
onkologickým
onemocněním
postihujícím ženy.V České republice jí ročně onemocní asi
1000 žen a kolem 400 jich na tuto chorobu umírá.
Celosvětově na tuto chorobu ročně zemře asi 270000 žen.

Protože bylo prokázáno, že rakovinu děložního čípku
způsobuje určitý virus /papilomavirus zvl.typu 16 a 18/,
podařilo se vyrobit očkovací látku právě proti němu. Očkuje
se od věku 9 let do 26 let třemi dávkami /první injekce a za
2 a 6 měsíců následuje přeočkování/. Vakcíny pod názvem
Silgard a Gardasil vyrábí fy.Merck. Cena jedné injekce je
3600 Kč a není hrazena ze zdravotního pojištění.
Předpokládaná ochrana je 10 let. Snížení vzniku rakoviny
profylaktickou vakcinací je splněným snem lékařů. Bližší
informace Vám poskytne Váš gynekolog, event.Liga proti
rakovině Náchod.
MUDr.Vladimír Müller
Liga proti rakovině Náchod

Tříkrálová sbírka
2007
Na rozdíl od předchozích let
byl letošní první lednový víkend
ve znamení deště. Ani to
neodradilo dobrovolníky a již
posedmé navštívily naše domácnosti skupinky tří králů
spolu s dospělým doprovodem. Počet skupinek zůstává
přibližně stejný, v Polici je jich osm, v okolních vesnicích13. Kladné ohlasy jsme zaznamenali na naši snahu zajistit,
aby dospělý doprovod zůstával stejný. Pokud je to v našich
možnostech, tak se o to snažíme a Vy již znáte dospělého,
který chodí na Vašem „úseku“. Ne vždy se to podaří, ale i
tak je každý dospělý doprovod vybaven průkazem,
informačními materiály a pokladnička je zapečetěna a
viditelně označena. Pokladničky jsou poté uloženy v trezoru
Městského úřadu, následně za účasti města rozpečetěny a
zaprotokolovány napočítané částky. Cizí měna je
přepočítána dle kurzu v bance v den uložení. Z částky
připsané Polici bylo 1939 Kč vybráno v Radešově a
1410 Kč v knihkupectví u Kohlů. Letos bylo vybráno:

Polic e nad Metují
Suc hý D ůl a Slavný
Mac hov, Srbs ká
Bez děkov nad Metují
Pěkov a Hony
Žďár nad Metují
Bukovic e
Hlavňov
C elkem

49
7
20
10
5
6
7
4
113

948,00
962,50
887,00
399,00
566,00
595,00
524,50
160,50
042,50

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Částky jsou to vysoké a my bychom chtěli tímto
poděkovat všem dárcům, kteří otevřeli své dveře a svá srdce
a přidali dar na pomoc potřebným. Velký dík patří také
koledníkům a dospělým, kteří věnovali svůj čas a nalezli
odvahu zazvonit u dveří domů. Dále děkujeme těm, kteří
pomohli se šitím oblečků nebo zdobením korunek pro
koledníky a v neposlední řadě všem, kteří dětem přidali
nějakou tu drobnou sladkost, ovoce nebo podali nápoj na
zahřátí. I takováto drobnost potěší zvláště děti a je posilou
na cestu k dalším dveřím stejně jako každé milé slovo,
kterého se nám cestou dostalo. Mnohokráte děkujeme všem.

22
Výtěžek sbírky bude použit na pomoc a podporu aktivit
pro starší, osamocené a nemocné lidi, na podporu práce s
mládeží, pomoc potřebným a rodinám v nouzi, na národní a
zahraniční humanitární pomoc a na projekty farních Charit v
oblasti sbírky.
Mgr. Kateřina Nekvindová, asistent pro místní sbírku

Seniorské aktuality
Prvně v tom očekávaném roce 2007 sešlo se v hasičárně
65 členů. Senior klubu Ostaš. Paní předsedkyně H.
Pivoňková i přes hlasovou indispozici, ve svém příspěvku
uvítala hosty a přítomné a nastínila okruh dnešního
programu a pí J. Němečková inkasovala roční příspěvek 50,Kč vč. razítka do průkazu – členské legitimace. Setkání bylo
informativní, revizní zprávu pí Vávrové a pí Hančové, jak
jsme hospodařili se dozvíme v únoru. Ale než to bude,
přijali jsme od místopředsedkyně pí I. Richterové pozvání
do Kolárova divadla, termín 27. ledna, „Veselé paničky
Windsorské“ v provedení DS Jiráskova divadla z Hronova.
Ona i p. Pivoňka účinkují a tak ochotnické: „Zlomte vaz!“
Rovněž pozvání do knihovny na 7. února v 9.00 hodin bude
zajímavé. Výuka na počítači: „Senioři do toho!“ Klarinetové
trio za ved. ředitele ZUŠ p. L Bořka bravurně zvládlo dílko
Amadea Mozarta a to patřilo čerstvé osmdesátnici pí Olince
Šmídové. Blahopřejeme a zazněla kantáta: „Mnoga lieta –
živijó“ Ať tomu tak je! Paní kronikářka J. Vaníčková byla
dalším hostem. Přes její obavy vstupu do sálu, kde byla opět
silná účast, svoji roli zvládla výborně a tak jsme o mnohé
zajímavosti bohatší, viděli jsme nejen kroniku pana Vintra,
ale dokumentaci a knihu p. M. Pichla a mohli ocenit
pečlivost a doslova mravenčí píli na všem, co se v našem
regionu událo. Paní kronikářka by byla vděčná za každý
podstatný příspěvek, co se kolem nás děje. Přemýšlejte!
Tato hodnota – kronika přežije i nás, tak ať lidičky po nás si
udělají obrázek, jací jsme byli. Ať se daří.
Ceny za čaj i kávu zůstávají za 5,- a po pěti.
Nepodražilo…. Pan Pivoňka anekdotou pobavil a pí
Vítková, pasovaná na předzpěvačku zahájila naše
zpívánky…
Příště se sejdeme 21.2. zde, hosty budou manželé
Fulkovi. Podělíme se s nimi o zážitky z jejich cesty po
Havaji. Dnešní setkání bylo o poznání kratší, důvod prostý.
Protože bylo co prohlížet, o čem diskutovat. Příště, při
vyprávění hostů, budeme tiše naslouchat. Mějte se dobře a
věřte, že mezi štěstí patří také chvilka klidu a ticha….
Hana Krejčová

Sen se splnil
Datum 31. ledna 2007 bude již navždycky zanesen do
myslí všech občanů dnem, ve který jsme dlouho nevěřili,
který byl pouhým snem, se splnil. Je naší povinností alespoň
těmito několika řádky poděkovat. Ano, poděkování naprosto
všem, kdo se pro tuto náročnou akci angažovali
s obrovským nasazením, překonávali řadu překážek a lidem,
kteří nehledě na rozmary počasí, hodiny i svůj čas věnovali,
veškeré síly, aby i naše město mělo moderní prodejnu. Teď
si už jenom přejeme, aby občané byli spokojeni a tato
pohoda vládla i za pulty našeho PENNY MARKETU.
Za všechny, kterým se přání téměř před třemi léty
podané splnilo, veliký dík.
v.z. H. Krejčová

Čtení ze starých pamětí a kronik
Z knihy Lydie Baštecké Jak se žilo na kladském pomezí
(Pavel Mervart 2004) vybral František Janeček

Úřadování v Polici
Dne 14. února [1850] přijel pan okresní hejtman a
vyhledával dle jeho náhledu, by 6 poslů hejtmanských u
něho v službě stáli. By dvakráte v týhodni vždy tři posli do
celého okresu vysláni byli a v každé obci, co by zasílat
k hejtmanství chtěli, by se jim odevzdalo, a taky od
hejtmanství přijímali a obcím doručili zase, že obdržejí šat a
15 fr.c.m. měsíčně dostávat budou. Dne 19. února přijel do
Police pan krajský komisar Weiss a držely se likvidace na
spisy kontribučenské, sirotčí a chudou kasu i školní fundace.
Též ty dni přijel druhý komisar, který vše z panství přijímal
zase, což několik dní trvalo. […] Dne 1. března začalo se
silniční mejto od Police k Broumovu vybírat až na Hutsberg.
První mýto bylo zřízené u panské kovárny při silnici a
mýtný na ten rok obdržel 50 fr.c.m. a druhé na Hutsbergu u
šolcovy a mýtný obdržel 40 zl. První mýtný v Polici byl
Jiřík Řehůřek z Police.
SOkA Náchod, Josef Brandejs, Polická
kronika 1, s. 206
(Josef Brandejs)
Prozatímně zřízeny krajské vlády a podkrajské úřady čili
okresní hejtmanství byly zrušeny. A opět krajské úřady a
okresní úřady zavedeny. V Polici a ve všech skoro menších
městech byl okresní úřad s okresním soudem spojen. –
Úřady ty počaly dne 1. června [1855] svou činnost. – Okres
polický byl tedy od okresu broumovského zcela oddělen.
OkA Náchod, AO Hlavňov, Důležitosti
obce Hlavňova, s. 12(Josef A. Vepřek)

Svatý Valentýn (14.únor)
14. únor je na celém světě slaven jako den všech
zamilovaných. Tato relativně mladá tradice se u nás objevila
až po roce 1989 a velmi rychle zdomácněla. A není divu.
Vždyť kdo z nás by nechtěl oslavovat jednu z nejkrásnějších
věcí v životě – lásku? Ale víte, proč zrovna 14. února? Proč
ne třeba v květnu? Máj je lásky čas.
Sv. Valentýn není výmysl dnešní doby, je skutečnou
historickou osobností. Kdo sv. Valentýn vlastně byl? Moc o
něm nevíme. Pocházel z města Terni nedaleko Říma a žil ve
3. století. Z dokumentů lze vyčíst, že zemřel v roce 269 a
byl prohlášen svatým. Vykonával v Římě kněžský úřad
v době panování císaře Claudia II. Gothica (268-270) a
vypráví se o něm spousta legend.
Začněme pohanskou legendou ze starého Říma, který
vypodobňuje Valentýna jako velmi ctnostného, počestného a
moudrého člověka. O jeho moudrosti se doslechl dokonce i
císař a povolal si Valentýna k sobě. Nešetřil chválou a
neskrýval obdiv k Valentýnovi, posteskl si také nad
okolnostmi, kvůli kterým se Valentýn nemůže stát přítelem
císařovým. Protože Valentýn, ač tak moudrý a vzdělaný,
věří pověrám (měl na mysli křesťanství). Jenže Valentýn
namítl, že císař je tím, kdo věří pověrám. Císař nakázal
městskému prefektu Astoriovi, aby na sebevědomého
Valentýna dohlížel. A aby byl Valentýn pod důslednou
kontrolou, vzal si Astorius Valentýna do domu. Tam se
Valentýn setkal s velmi krásnou, ale nevidomou dcerou
prefekta. Astorius požádal Valentýna, aby se modlil za
dceřin zrak. Valentýn tak rád učinil, protože v sílu modliteb
věřil a dívku si zamiloval. Zázrak se opravdu stal a dívka
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opět spatřila světlo světa. O zázračném uzdravení si povídal
celý Řím. Pohané odmítli v zázrak uvěřit a vtrhli do domu
prefekta. Valentýna odvedli a za městem mu oddělili mečem
hlavu od těla. Navzdory trpkému osudu se stal sv. Valentýn
patronem věrných a čisté, oddané lásky.
Také křesťané přejali tento starobylý zvyk a spojili jej se
svým světcem Valentýnem, mučedníkem za vlády císaře
Claudia II. Duševně nemocný císař se prý rozhodl zrušit
manželství, neboť ženatí muži podle něj nebyli dobrými
válečníky. Kněz Valentýn však přes císařův zákaz tajně dál
oddával milence, za což byl uvržen do vězení a popraven.
Poslední vzkaz, který Valentýn poslal dceři vězeňského
dozorce před svou smrtí zakončil slovy:“Od Tvého
Valentýna“. A tak od té doby si v den svátku Sv. Valentýna
posílají a dávají zamilovaní známé „valentýnky“ –
anonymní přáníčka s vyznáním lásky.
Pranostiky:
 Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
 Když se na Valentýna napije z koleje pták, tak se na
Matěje z ní napije vůl. (14.2., 24.2)
Vybral František Janeček

Píseň o lásce
Jaroslav Seifert
Slyším to, co jiní neslyší,
bosé nohy chodit po plyši.
Vzdechy pod pečetí v dopise,
chvění strun, když struny nechví se.
Prchávaje někdy od lidí,
vidím to, co jiní nevidí.
Lásku, která oblékla se v smích,
skrývajíc se v řasách na očích.
Když má ještě vločky v kadeři,
vidím kvésti růži na keři.
Zaslechl jsem lásku odcházet,
když se prvně rtů mých dotkl ret.
Kdo mé naději však zabrání
- ani strach, že přijde zklamání,
abych nekles pod tvá kolena.
Nejkrásnější bývá šílená

Lidové pranostiky a pravidla podle
stoletého kalendáře z roku 1815
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾

Matěj láme vždy led, není-li ho, zmrzne hned.
Na nevčasné teplo přichází obyčejně vždy zima.
Jestli jsou chycení ptáci velmi tuční, tedy to znamená
sníh a zimu.
Jak dlouho zpívá skřivan před Hromnicemi, tak dlouho
potom mlčeti bude.
Když na Hromnice pěkně jasno jest, tedy zůstává
jezevec v díře: nebo cítí, že ještě zima následovati bude;
když ale jest bouřlivé, s sněhem smíšené povětří, tedy
vylézá, a zimy více se neobává.
Když půlnoční větry ku konci tohoto měsíce silně vějí,
mají aurodný rok znamenati.
Jestli pak nyní žádné půlnoční větry nejsau, tedy
přicházejí v dubnu, a dělají všem aurodám škodu.
Protož staří říkali: že by raději hladovitého vlka toho
času, nežli člověka na poli v košili pracujícího viděli.
Když v únoru dobře nemrzne, tedy jest k očekávání
studené a neaurodné jaro.

¾

Jestli mušky v tomto měsíci se hrají, tedy mřou ovce:
nebo jaro obyčejně vždy zimu sebou přináší, kterou
ovce tak lehce nemohau snésti.
¾ Když zmrzlá a zavřená země se tedy otvírá, a zhnilí
páry z ní vycházejí, od kterýchž zvláště ti, jenž tomu
povětří nejsau zvyklí, nemocní bývají.
Ze Zemědělského kalendáře 2007 vybral František Janeček

Matematické rekreace – hry s čísly
Připravil František Janeček
a číslicemi
Řešte následující úlohy:
1) Čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vyjádřete ve tvaru číselných
výrazů pomocí dvou dvojek a dvou trojek, bez použití závorek.
2) Pomocí matematických operací sčítání, odčítání a násobení (bez
dělení) doplněním vhodných znaků mezi číslice upravte na
rovnosti:
7 3 2 5 8 = 10
7 5 3 3 5 = 10
5 5 2 5 5 = 10
6 3 4 2 6 = 10
8 2 4 6 4 = 10
4 3 5 3 5 = 10
Výsledky na straně 27.

Vlastivědné okénko
Duchovní správci kostela svatého
Václava v Machově
Z předlouhé řady kněží, kteří kdy působili v Machově,
známe jen jednu výseč. Úplné začátky jsou zahaleny
tajemstvím, které už asi nikdo pro nedostatek pramenů
neodhalí. Prvním známým plebánem v Machově byl Ondřej,
který v roce 1354 zemřel a místo něj byl jmenován kněz
Vavřinec. V roce 1369 zde skončil kněz Petr a nahradil ho
Kříž z Pertoltic, který však za rok odchází a plebánem byl
jmenován oltářník Jan z Chotěvic. V roce 1410 byl jmenován
plebánem Petr z Dobrušky a v roce 1414 Duchek ze Lhoty.
Tím písemné prameny končí a nastává období husitských válek
a nepokojů, které mnohé změnily. Do Náchoda přišla
kališnická vrchnost pánů z Kunštátu a Poděbrad, hrad na 20 let
protiprávně obsadil Jan Kolda ze Žampachu, také kališník a tak
o obsazení machovské plebánie můžeme pouze spekulovat.
Koncem 16.století však správu machovského kostela
obstarávali řeholníci z polického kláštera i když není
vyloučeno, že zde působili ještě kazatelé jiných konfesí,
protože zde byli ještě v polovině 17.století katolíci v menšině.
V bezděkovské pamětní knize je uveden v roce 1729 kněz P.
Aemilian Vogt OSB, který sloužil mši svatou v Machově, ale
jinak byl polickým administrátorem. To potvrzuje, že kněží
z Police do Machova docházeli, ale trvale zde nesídlili. Až
k roku 1775 víme, že královéhradecký biskup Jan Ondřej
Kaiser sem poslal P. Jiřího Vacka OSB rodáka z Police. Ten
však po krátké době musel Machov opustit a na zásah
náchodské vrchnosti sem byl na začátku roku 1776 poslán
misionář Antonín Heyn z Hradce Králové. Po dvou letech byl
ustanoven děkanem v Náchodě a na jeho místo byli povoláni
opět řeholníci polického kláštera. Kdo byl pověřen výkonem
duchovní služby v Machově nevíme, ale lze se domnívat, že to
byl P.Ferdinand Adamec OSB. V letech 1780 – 1785 měl
totiž duchovní správu v Machově na starosti, takže snad zde
působil už od roku 1779. Bydlel však stále v polickém klášteře.
V roce 1785 byla císařským nařízením zřízena v Machově
samostatná fara obsazená farářem a kooperátorem (kaplanem),
které jmenoval broumovsko-břevnovský opat.
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Prvním sídelním farářem se stal P. Romuald Valenta OSB,
narozený 3.6.1737 v Náměšti na Moravě, do řádu
benediktinského byl přijat 21.11.1756, vysvěcen na kněze byl
roku 1762. Byl profesorem rétoriky a kuchyňským prefektem
v Broumově, zástupcem převora v Polici, převorem ve
Wahlstattu (Legnickie Pole/PL) a farářem v Orlové odkud
přišel do Machova 13.5.1786 jako první sídelní farář a kde také
15.3.1799 zemřel.
Druhým farářem byl P. Robert Roob OSB, narozený
15.9.1737 v Novém Bydžově, do benediktinského řádu vstoupil
16.11.1760, vysvěcen na kněze 1766. Byl administrátorem na
různých farách v Čechách, naposledy v Hostivaři u Prahy,
odkud přišel 10.5.1799 do Machova. Zde byl do roku 1804, kdy
rezignoval, odešel do Broumova a zde 5.10.1815 zemřel.
Třetím farářem byl P. Josef Piskáček
(Piskacsek),
světský kněz narozený 10.2.1752 v Kostelci n/Orl., vysvěcen
na kněze 29.10.1775. Stal se kaplanem v Novém Bydžově a po
jmenování farářem opatem Jakubem II.Chmelem, nastoupil do
Machova 17.12.1804. V roce 1809 odešel do Pecky na panství
knížete Radima Trautmannsdorfa, kde 28.9.1831 zemřel.
Čtvrtým farářem se stává P. Bernard Roudnický
(Raudnitzky) OSB, narozený 27.4.1777 v Mnichově Hradišti.
Pocházel z německy mluvící rodiny, ale studoval české školy.
Kromě teologie vystudoval v Praze i filozofii. Do
benediktinského řádu vstoupil 24.12.1799, na kněze vysvěcen
3.5.1801. Byl profesorem rétoriky v Broumově, provizorem u
sv.Markéty v Břevnově a od 29.10.1809 do roku 1823 farářem
v Machově. V roce 1813 při slavnosti 600-letého výročí
založení kláštera v Polici četl kázání, což bylo veliké
vyznamenání. Pak se stal převorem v Broumově a od 23.9.
1828 farářem v Polici kde 8.6.1830 umírá.
Pátý farář zde působil P. František Salesius Kašpar
Brand OSB, narozený 20.4.1787 v Klatovech. Do
benediktinského řádu přijat 23.10.1808 a na kněze vysvěcen
roku 1809. Prvních 6 let působil jako německý kaplan v Polici,
pak v Broumově a od 1.10.1818 jako exposita v Bezděkově.
Machovským farářem byl jmenován 14.10.1823 a zde
účinkoval do 20.6.1830, kdy byl ustanoven farářem v Polici.
V roce 1854 byl jmenován osobním děkanem. Poslední krátké
období života prožil v konventu v Broumově, kde 10.5.1857
zemřel.
Šestým farářem v pořadí se stává P. Guilelmus (Vilém)
Václav Žoček OSB, narozen 25.11.1796 v Jaroměři v rodině
krejčovského mistra. Gymnasium studoval v Broumově a
Hradci Králové, filozofii v Litomyšli. Dne 15.11.1818 byl přijat
do benediktinského řádu a po studiu teologie v Praze vysvěcen
na kněze 6.8.1820. Nejprve působil 3 roky jako kazatel u
sv.Markéty v Praze, pak 5 měsíců jako kaplan v Metličanech a
na Bílé Hoře. Od roku 1823 byl kaplanem v Polici, od 1.9.1829
expositou v Bezděkově. Dne 20.6.1830 byl jmenován farářem
v Machově. Za jeho působení vypukla ve farnosti epidemie
cholery v roce 1832 a pak zejména v roce 1834, kdy podle
Bergmannových Letopisů prý zemřelo v Machově za 14 dnů
118 osob.
V Machově 20.5.1839 oddával svého bratra Jana Žočka
doktora mediciny z Heřmanova Městce a později z Žehušic,
který ho v Machově a pak v Broumově často navštěvoval.
V Machově působil do 24.2.1847 kdy byl zvolen konventem
kláštera převorem v Broumově a kde také 18.9.1863 zemřel.
Sedmý farář v Machově byl P. Martin Antonín
Pejřimovský OSB, narozený 1.3.1804 v Čečelicích
v Boleslavském kraji. Studoval na gymnasiu na Malé Straně,
filozofii na Karlově univerzitě v Praze, do benediktinského
řádu přijat 9.11.1827 a po teologických studiích vysvěcen na
kněze 25.7.1832. Nejprve byl kaplanem v Břevnově a
žalmistou na Bílé Hoře. V roce 1835 odchází do Police jako
kaplan a 24.3.1847 byl jmenován farářem v Machově, když už

zde předtím 2 roky působil jako kaplan. Nebyl zcela zdráv a tak
6.6.1850 v 46-ti letech věku umírá.
Osmým machovským farářem se stává P. Kajetán Václav
Eger OSB, narozený 12.12.1807 ve Velvarech. Vystudoval
gymnasium v Praze a filozofii na Karlově univerzitě. Vstoupil
do benediktinského řádu 10.10.1829, vystudoval teologii na
pražské univerzitě a na kněze byl vysvěcen 31.5.1832. Působil
v Břevnově jako zpovědník a pomocný kazatel. Dne 10.9.1835
byl přemístěn do Vernéřovic jako kaplan a po půl roce do
Broumova jako kaplan. Dne 1.3.1845 se stal ředitelem c.k.
Hauptschule v Broumově a 15.8.1850 byl jmenován farářem
v Machově. Tím byl do 8.8.1858 kdy odchází jako farář do
Šonova. Zemřel v Broumově 22.6.1874 a tam je i pohřben.
Devátým farářem byl P. Roman Jan Kozák OSB,
narozený 16.11.1810 ve Vejrově u Chudenic v Klatovském
kraji. Do benediktinského řádu vstoupil 2.9.1838 a vysvěcen na
kněze byl 2.8.1840. Nejprve byl 2 roky kaplanem u sv. Markéty
v Břevnově, od 24.4.1842 kaplanem v Machově, od 5.3.1845
kaplanem v Polici. Dne 27.3.1848 dostal exposituru
v Bezděkově, kde pobyl přes 10 let, až v roce 1858 byl
ustanoven farářem v Machově. Byl velmi dobrým přítelem
historika V.V.Tomka, se kterým se seznámil už za svého
působení v Polici a který ho se svými přáteli velmi rád
navštěvoval. Tak se do Machova dostalo mnoho významných
osobností tehdejší doby. Tomek ho charakterizuje jako muže
prosté, nelíčené a upřímné povahy. Koncelebroval také při
pohřbu Tomkova tchána, direktora polického panství Josefa
Dáni, který zemřel v Polici 30.9.1866 a tam je také pohřben. O
tom jakou měl k příteli Tomkovi důvěru svědčí i to, že ho
ustanovil vykonavatelem své poslední vůle, ve které mimo jiné,
stanovil fundaci 2000 zl. pro jednoho chudého studenta na
klatovském gymnasiu a dost vysoké částky odkázal chudým ve
svém rodišti. Částku 100 zlatých odkázal machovské obci a
z úroků tohoto vkladu se měly kupovat knihy do školní
knihovny, kterou již před tím založil kaplan P.Meinhard
František Dvořák OSB. Dne 24.6.1870 v Machově zemřel.
Desátým farářem se stává P. Viktor Antonín Muníček
OSB,
narozený
25.5.1823
v Litomyšli.
Do
řádu
benediktinského přijat 17.9.1846 a vysvěcen na kněze
27.7.1851. Nejprve nastupuje jako kaplan do Police, v roce
1852 se stal učitelem v klášterní škole v Břevnově, pak
kaplanem a od roku 1854 do roku 1870 byl opět kaplanem
v Polici. Měl odejít na faru do Bezděkova, ale po úmrtí
P.Romana byl poslán 24.7.1870 do Machova. Rozloučení
s polickými bylo důstojné, vyprovázelo ho banderium 30-ti
jezdců a představení a výboři z Police v osmi kočárech. Na
hranicích farnosti jej očekávalo banderium machovské se 40-ti
jezdci a v Machově hudba, školní mládež, učitelé a představení
obce.
V Machově se nejvíce zasloužil o důstojný průběh oslav
200-letého založení farního kostela náchodskou vrchností a
zahájil přestavbu farní budovy, která byla zvýšena o jedno
patro. Dokončení této přestavby však bylo už za jeho nástupce.
V Machově si ho velmi vážili a tak když se 7.9.1879
s machovskými loučil, vyprovázelo jej opět banderium a 6
kočárů, mezi nimi i Josef Křivda, mlynář z Nízké Srbské,
přestože byl protestant. Odjel do Broumova, kde zastával úřad
převora kláštera a kde 24.3.1895 zemřel. Machovskému kostelu
daroval v roce 1883 dva sladěné zvonky k hlavnímu oltáři s
latinským dedikačním nápisem. Bohužel se do dnešních dnů
v inventáři kostela nedochovaly.
Jedenáctým farářem se stal P. Vintíř František Seraf.
Seidl OSB, narozený 20.9.1838 v Broumově, kde studoval na
gymnasiu a filozofii pak studoval v Litomyšli. Do řádu
benediktinů vstoupil v roce 1859, na kněze vysvěcen
31.7.1864. Nastoupil jako kaplan v Orlové ve Slezsku a
14.9.1879 byl jmenován farářem v Machově. Uvítání bylo opět
slavnostní, v průvodu procházejícím třemi slavobránami bylo
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přítomno množství školních dětí, farníků, hudba a banderium. I
když byl Němec, duchovní správu vykonával dokonale česky.
Po dobu přestavby fary bydlel v Machově v čp.8 v domku
učitele Josefa Vepřeka. Zemřel 26.9.1882 v Břevnově, kde je i
pohřben.
Dvanáctým farářem byl P. Norbert Karel Řepka OSB,
narozený 25.10.1840 v učitelské rodině na Hořičkách, studoval
na gymnasiu v Broumově a Hradci Králové. Do
benediktinského řádu vstoupil roku 1859 a na kněze vysvěcen
31.12.1864. Byl regenschorim u sv. Markéty v Břevnově a měl
na starosti stravování konventu (cellarius) až do roku 1880. Pak
působil v Orlové ve Slezsku a po úmrtí P.Vintíře Seidla byl
jmenován farářem v Machově, kam nastoupil 12.11.1882.
Uvítán byl hasičskými spolky Machova a Nízké Srbské, kteří
ho očekávali už na hranicích farnosti. U slavobrány postavené u
Valtovy chalupy čp.14 byl očekáván učiteli a školními dětmi,
kteří ho doprovodili až k faře. Byl také dlouholetým přítelem
historika V.V.Tomka, ještě z doby svého působení u
sv.Markéty. Po onemocnění odjel do kláštera v Břevnově, kde
19.5.1888 zemřel a kde je také na řádovém oddělení hřbitova
pohřben. Jeho sestra Anna byla 19 let industriální učitelkou
v Machově. Vzala si za manžela řídícího Jana Bergera.
Třináctým farářem byl jmenován P. Methoděj Karel
Laudín OSB, narozený 14.8.1847 v Březině u Deštné
v Táborském kraji. Gymnasium vystudoval v Jindřichově
Hradci. Dne 25.9.1870 přijal řeholní oděv sv.Benedikta a
18.7.1875 byl vysvěcen knězem. Na teologii byl jeho
spolužákem pozdější kněz a spisovatel Václav Beneš Třebízský
(1849-1884). Nejprve působil jako kaplan v Polici, od
29.8.1887 do 26.8.1888 administroval v Bezděkově. Po úmrtí
P.Norberta Řepky byl jmenován farářem v Machově, kam
nastoupil 26.8.1888 a byl velice slavně uvítán banderiem,
hudbou, hasičskými spolky, veterány, školními dětmi a farníky.
Byl tiché povahy, výborný zpěvák a kazatel, vyznačoval se
ohromnou pracovitostí a celých 21 let strávených mezi
machovskými ovečkami věnoval zvelebování chrámu Páně.
Překrásně vyšíval antipendia a jiné bohoslužebné potřeby,
s nebývalým vkusem přistupoval k výzdobě oltářů, na které se
také podílela jeho sestra Anna Laudínová učitelka ve
Stammersdorfu u Vídně, která se později přestěhovala na faru
do Machova. Sestavil prý také objemné knihy rodokmenů
všech přifařených osad, kdož ví kde jim je konec?
Za jeho působení přišel do Machova kaplan Sigismund
Bouška s kterým velice dobře vycházel a sám Bouška po letech
vzpomínal na působení na Machovsku jako na světlé období
svého života.
Z vlhkého a nezdravého bydlení na faře dostal kloubový
revmatizmus, který mu pak velmi znepříjemňoval život.
Duchovní život farnosti naopak velmi ozdravil, takže byl svými
farníky velice milován a ctěn. Po příkladném životě zemřel
28.5.1909 v Machově a zde byl také za ohromného účastenství
lidstva pohřben. Přestože na den pohřbu připadlo pondělí
svatodušní, doprovodilo ho ke hrobu 22 kněží. To snad svědčí
za vše. Na jeho hrobě byl umístěn kovový kříž – krásná
umělecká práce, který se v době náboženského běsnění
povaloval u zdi hřbitova a dnes je zcela ztracen. To kritizoval i
učitel Josef Zídka, skalní evangelík a nemůže s tím souhlasit
žádný kulturní člověk.
Čtrnáctým farářem se stal P. Fulgent František Khunt
OSB, narozený 30.5.1864 v Ústí nad Orlicí. Studoval na
gymnasiích v Lanškrounu a Litomyšli, řeholní oděv
sv.Benedikta oblékl 23.8.1883 a na kněze byl vysvěcen
5.7.1888. Po vysvěcení byl poslán jako kaplan do Metličan, od
1.9.1890 do 31.8.1899 byl kaplanem v Polici, od 1.9.1899 do
25.10.1900 kaplanem v Broumově. Dne 28.10.1900 se stal
farářem v Bezděkově a zde působil do 4.9.1909. Dne 5.9.1909
byl slavnostně uveden do úřadu faráře v Machově. Na začátku
Nízké Srbské byl očekáván banderiem, jehož velitel Jan Hrubý

rolník v Nízké Srbské čp.31 ho uvítal krásnou řečí a
v doprovodu hudby, veteránů, hasičů, katolického spolku a
krojovaných dětí dojel na náměstí kde u slavobrány byl uvítán
machovským starostou J.Kubečkem a řídícím učitelem Josefem
Koliskem. Za hlaholu zvonů a zpěvu písní byl uveden do
chrámu Páně a broumovským převorem P. Aemilianem
Remešem slavnostně instalován.
To však ještě nikdo netušil, co vše mu bude souzeno zažít
v této farnosti. Nejprve vypukla světová válka, která obrátila
mnoha lidem měřítko hodnot a převrátila zažité pořádky
naruby. Musel odevzdat machovské zvony, které byly
rekvírovány pro válečné účely. To sice nemohl absolutně vůbec
nijak ovlivnit, ale po válce mu to odpůrci katolické církve
vyčítali, jako by to zavinil. Jeho hospodyně Gabriela
Hrazánková vedla hospodářství fary příliš velkopansky, a
protože byla válka a všichni museli velice šetřit, byl farní
blahobyt příčinou nespokojenosti farníků. Farář byl veliký
dobrák a nedokázal hospodyni usměrnit. Při náboženském
převratu v roce 1920 byla první, která musela Machov opustit,
po vyhrůžkách odešla raději dobrovolně.
Byl mu přidělen kaplan P. Emanuel Hulínský OSB, který
způsobil se svými společníky v římskokatolické církvi
v machovské farnosti takový rozvrat, že ¾ farníků odpadla a
založila v roce 1920 novou církev československou. To se
pochopitelně projevilo na jeho zdravotním stavu a tak musel
být hospitalizován v nemocnici v Náchodě, kde 22.8.1920
zemřel. Vyhnul se tak potupnému vyvezení, které potkalo jeho
nástupce.
Pohřben byl v Broumově mezi řeholními spolubratry,
protože v Machově se pro něj nenašlo dost místa. Není divu,
vždyť i machovští starousedlíci měli problémy s pohřbíváním
na jednom ze tří hřbitovů, které zde postupně vznikly.
Když byl P. Fulgent Khunt na jaře roku 1920
hospitalizován, zastupoval ho P. Josef Svatoň z Pohoří u
Opočna, který za Rakousko-Uherska působil v Korutanech a po
válce byl odtud vysídlen. Než se však stihl v Machově
rozkoukat, byl 9.5.1920 násilně vyvezen z fary do Police a
13.5.1920 též P.Vít Rýdl OSB, kaplan v Broumově, který byl
do Machova poslán na výpomoc. Kostel byl zabrán příslušníky
církve československé a více než 4 roky se zde římskokatolické
bohoslužby nekonaly. Místo faráře a kaplana nebylo
pochopitelně de jure obsazeno. Po tomto období sedisvakance
byly dne 24.9.1924 kostel a fara úředně předány zástupcům
benediktinského řádu a mohl se tak znovu vrátit
římskokatolický farář do Machova.
Aby byl seznam kněží působících v kostele sv. Václava
v Machově úplný, musíme uvést i kněze církve československé,
kteří tento kostel okupovali v letech 1920 – 1924.
Prvním byl Jindřich Hulínský, který byl zvolen na táboru
lidu 15.4.1920. V Machově působil do 1.8.1920, kdy nastoupil
dovolenou a už se nevrátil. Přijal místo kazatele v Německém
Brodě. Nahradil ho František Volf, zběhlý polní kurát, který
působil v Machově do 31.7.1924. Od 1.8.1924 nastupuje Alois
Šnoflák, bývalý člen řádu dominikánů. Ten se nastěhoval do
fary a za několik dnů začalo stěhování za asistence četnictva a
tak zde prakticky vůbec nebydlel. Po vystěhování z katolické
fary bydlel v obecním domě čp.118. V červenci roku 1927
přestoupil k církvi pravoslavné a v Machově ho nahradil mladý
Bohumil Dlatla. Dne 5.6.1928 se oženil se zástupkyní řídícího
školy v Nízké Srbské Alžbětou Jiráskovou. Za jeho působení se
slavnostně otevíral nový československý sbor v Machově
(1.9.1929). Dne 8.7.1931 se přestěhoval do Nového Města nad
Metují, kde byl jmenován kazatelem. Vystřídal ho Josef
Kořínek, který pak působil v Machově podstatně déle.

To je ve stručnosti přehled duchovních církve
československé v Machově prvních 10 let po jejím založení,
z nichž 4 ½ roku používali ke svým obřadům kostel sv.
Václava.
/Pokračování příště/.
Jiří Kohl
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Z minulosti pily v Bukovici
Roku 1710 dal benediktinský opat v Broumově Otmar
Zinke vystavět pod Ostašem mlýn v Bukovici. Vrchnost mlýn
pronajímala různým nájemcům za roční plat.
Roku 1840 však vrchnost mlýn prodává. Koupil jej a
prvním majitelem se stává Josef Šedek z hospodářství
v Bukovici č.6 (dnes Pfeiferovi). Jeho syn, též Josef Šedek,
který po otci mlýn převzal, staví při svém mlýně kolem 1855
druhé vodní kolo a novou pilu. Stavba pily byla dost náročná a
nákladná. Pro nové kolo, které mělo průměr 5 metrů, bylo třeba
vylámat tvrdou opukovou skálu do dosti velké hloubky. Pro
přenos síly na pilu bylo zhotoveno dřevěné důmyslné ozubené
soukolí, zuby (palce) byly vyrobeny z tvrdého dubového dřeva.
Toto paleční soukolí uvádělo a pohánělo rám pily s vertikálním
pohybem (nahoru a dolů), kde byl zavěšen jeden pilový list,
proto se takové pile říkalo „jednuška“. Řezání probíhalo tak, že
se kláda pohybovala po poháněných válcích proti pile, odřízla
se krajina a kláda se vrátila zpět. Potom se nastavila potřebná
síla prkna nebo fošny na uříznutí a odřízla se. Kláda se opět
vrátila a tak se to opakovalo a pokračovalo, až byla celá kláda
rozřezaná. Řezivo se odkládalo a třídilo, případně omýtalo.
V této době vznikaly i další pily v okolí Police, neboť zdejší
krajina, bohatá na lesy, poskytovala dostatek dřeva. Pily byly
většinou na pohon vodní silou, později i též na pohon parní.
Pily byly v Suchém Dole, v Mezihoří u mlýna, pod Petrovicemi
na řece Metuji při soutoku s potokem od Police, dále u mlýna
Kozinka, dvě v Machově (hořejší na parní pohon u Křížů), ve
Dřevíči u mlýna, v Žabokrkách (na parní pohon u Švorčíků),
dále pila v České Metuji, v Dědově, v Broumově, ale i jinde.
Dnes už mnohé pily provoz ukončily a zanikly: a to v Suchém
Dole, v Mezihoří, pod Petrovicemi, u Kozínka, v Metuji i
Dědově, pila v Teplicích změněna na pilu na kámen.
To je tak trochu odbočení pro představu, jak toto odvětví se
zde rozšiřovalo a vyvíjelo.
Vraťme se opět dále k dění kolem pily v Bukovici.
V roce 1874 provozu mlýn a pilu syn Josefa Šedka,
Bohumil. Zemřel však v mladém věku 38 let. Zůstala po něm
vdova a nezletilý syn Jaroslav. Poručníkem nezletilého syna byl
určen a stává se roku 1888 Josef Taubr, který za něj hospodaří a
spravuje mlýn a pilu. Byl velmi dobrý a podnikavý hospodář.
Za jeho působení postavil nový splav, upravil náhon, zlepšil
zařízení pily, postavil nové hospodářské budovy (1893) a
zvláště zlepšil a modernizoval zařízení mlýna i budovy (r.
1898). V roce 1906 z Bukovice odchází a předává mlýn s pilou
24letému Jaroslavu Šedkovi a jeho manželce Karle, rozené
Martincové z Bělého. Manželé Šedkovi pokračovali v provozu
živnosti. V roce 1907 přikoupili ke svému mlýnu louku nad
mlýnem mezi náhonem a potokem (za 2.829 korun
rakouských). Živnost nevedli dobře, špatně hospodařili a mlýn
zadlužili. A k tomu po 7 letech roku 1912 Jaroslav v mladém
věku 31 let umírá. Ve mlýně zůstává vdova Karla s malou
dcerkou Jaroslavou a s dluhy. Byla nucena mlýn prodat a tím
končí po 73 letech rod Šedků v Bukovickém mlýně.
Roku 1913 kupuje mlýn od Karly její bratr Václav Martinec
s manželkou Marií. (Byli ručiteli Šedkovým u záložny).
Martincovi měli hospodářství v České Metuji, které tam prodali
a přestěhovali se do Bukovice, kde se ujali provozu mlýna a
pily. Tím tam nastoupil rod Martinců.
Po válce r. 1920 společně se synem Václavem zrušili pilu
„jednušku“ a postavili novou dřevěnou rámovou pilu (katr).
Tím se změnil zcela provoz pily, neboť v rámu mohlo být
zavěšeno více pil a tak celá kláda byla průchodem katru celá
rozřezána. Protože bylo potřebí větší síly k pohonu katru, byl
přidán elektromotor a spřežen se soukolím od vodního kola.
Také proběhla přístavba pily, pilnice byla prodloužena, aby
bylo možno řezat dlouhé klády až 12 metrů. To mělo zvláště
význam při řezání stavebního řeziva. Na většině byl možný

pořez zpravidla do 8 m. Později se syn Václav oženil a manželé
spolu s rodiči provozovali mlýnskou a pilařskou živnost až do
2. světové války. Za německé okupace v době protektorátu byl
však provoz mlýna úředně zrušen, mletí skončilo a mlýn zůstal
mimo provoz. Tak zůstala dále práce a provoz na pile.
Po válce v roce 1949 předali starší manželé Martincovi
nemovitosti svému synovi Václavovi s manželkou Marií. Ten
také v tomto roce vyměnil dřevěný katr za novou celoželeznou
rámovou pilu. Celé zařízení bylo nově upraveno a zlepšeno a
také byl vyměněn elektromotor za nový, silnější. Tak toto
zařízení pracovalo do roku 1955 (to je 6 let), kdy v tomto roce
bylo Martincovi odebráno živnostenské oprávnění na provoz
pily okresním úřadem v Broumově, práce na pile se zastavila,
řezání přestalo a zařízení zůstalo stát. Úřední zastavení pily
bylo hlavně proto, aby si zemědělci nemohli dát pořezat dříví
pro svou potřebu na dláhy, prkna nebo trámky. Tehdejší
komunistický režim dělal tak tlak na zakládání družstev a proto
dělal zemědělcům různé potíže.
V Bukovici vzniklo roku 1958 také zemědělské družstvo.
Na opravu nebo přestavbu společných provozů (drůbežárna,
teletník, chlévy pro dobytek a vepře) bylo zapotřebí různé
řezivo, prkna, hranoly nebo dláhy. Proto družstvo požádalo
zemědělský a průmyslový odbor okresního národního výboru
v Broumově, aby si mohlo pořezat dříví na místní pile. Toto mu
bylo povoleno a tím mohla být pila po více jak 3 letech opět
dána do provozu. Při uvádění do činnosti 3 roky stojícího
zařízení se stala nemilá věc. Vodní kolo, které po tu dobu stálo,
tak dolní část dotýkající se hladiny spodní vody, byla tudíž stále
mokrá, kdežto horní část vyschla, seschly se vyschly kapsy, a
tak horní část byla lehčí než mokrá spodní. Když se na kolo
pustila voda, stoupáním těžší spodní části kolo zpomalovalo a
opačně při klesání zrychlovalo. Vznikl tak nepravidelný chod a
k tomu ještě seschlými kapsami voda unikala a klesl jeho
výkon. Odstranění těchto závad a oprava kola se ukázala
neúčelná a dost těžko proveditelná, protože i sekyrnické
řemeslo už zaniklo. Z toho důvodu byla práce a síla vodního
kola neupotřebitelná a tak byl jeho pohon odpojen a dále pilu
poháněl jen elektromotor.
Tak začalo opět řezání pro potřeby družstva. Ovšem
podobnou situaci měla i okolní družstva. Proto se souhlasem
úřadů byl provoz povolen trvale a to jako přidružená výroba
bukovického družstva. S majiteli Martincovými uzavřelo
družstvo nájemní smlouvu a potom i později při sloučení
družstev na Policku také smlouvu s družstvem v Polici. Na pile
pracovali zaměstnanci družstva.
Dříví k pořezu (kulatina) bylo získáváno vlastní těžbou
družstva v lesích svých členů. Stavebníci, podniky a občané
opatřovali kulatinu pro své potřeby, stavby a různé potřeby
nákupem přímo od státních lesů nebo přes Jednotu a také
vlastní těžbu na těžko přístupných místech mezi skalami
v Broumovských stěnách nebo na Ostali (byla to tak zvaná
samovýroba).
V roce 1977 přecházejí nemovitosti do vlastnictví manželů
Rudolfových a tím platnost staré nájemní smlouvy skončila.
S novými majiteli uzavřelo družstvo novou smlouvu a tak
provoz pily pokračoval beze změny dál. V roce 1989 majitelé
smlouvu vypověděli. Potom kratší dobu provozoval pilu
soukromý nájemce.
V roce 1991, kdy pilu a ostatní nemovitosti převzal syn
Ladislav s manželkou, přebírají ke svému podnikání i
provozování pily. Takto zařízení sloužilo a řezalo se do roku
2000, kdy zaměřením na jinou činnost a výrobu provoz a práci
na pile ukončili.
Pila stála a sloužila od postavení 145 let. Během této doby
došlo k mnohým změnám, zlepšením a modernizaci (od
„jednušky“ k celoželezné rámové pile). Dnes už jen unikátní
ozubené soukolí, které se zachovalo, připomíná dovednost a
důmysl sekyrníků, kteří je zhotovili. Rámovka je pak
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dokladem, jak se dříví ze zdejších lesů pořezávalo a jak se
rozvíjelo toto dřevařské odvětví.
To vše v minulosti, mnoho odvál čas, mnohé je zapomenuto
a tak toto je ohlédnutí jak tomu bylo v nedávné době.

Zapsal: L. Rudolf st.

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí a doba postní

Městská policie informuje
Jen napadlo trochu sněhu a bylo třeba se ho z ulic zbavit,
problém byl na světě. O příkladech bezohlednosti
parkujících řidičů se tady rozepisujeme poněkolikáté. Sahat
k ukládání pokut je to poslední, co bychom si přáli. Ale jak
někoho naučit ohledu a slušnosti, když to prostě nejde ?
Nevíme….
Znovu prosíme všechny řidiče, kteří parkují v ulicích
města, aby svá vozidla odstavovali mimo komunikace..to
neznamená na chodníky, ale prostě mimo cesty a chodníky.
A než co od vozidel odejdou, aby se rozhlédli. Znovu
prosíme všechny majitele nemovitostí, aby se postarali o
zprůchodnění chodníků před nimi a to nejen proto, že je to
jejich povinností….
Všichni bychom chtěli jezdit, i když nám v tom počasí
brání po sjízdných cestách a chodit alespoň trochu bezpečně
po chodníku.
Poděkování za velkou míru trpělivosti patří těm, kteří se
sjízdnost cest a schůdnost chodníků starají…zvláště panu
Doležalovi.
Provedli jsme několik kontrol dodržování povinností
vyplývajících z vyhlášky města o povinnostech majitelů psů.
Výsledky vědí ti, kteří s tváří neveselou přispěli do obecní
kasy…
Jeden pejsek se k nám zaběhl až z Broumova, pobyl u
nás tři dny a už je doma.
Za důležité považujeme upozornit Vás všechny na to,
abyste si velmi dobře hlídali své věci při nákupech,
ponejvíce peněženky. Obchodníky na to, aby si hlídali zboží
ve svých obchodech…ptáte se proč ?? No protože se
krade…a krade se o trochu víc.
Kdo by chtěl vědět proč a jak, rádi mu to řekneme.
Povinnost třídit odpad, která je ve vyhlášce zakotvena,
by měla být dodržována. Nevylučujeme možnost provádění
kontrol i v této oblasti.
Několik postihů padlo i na poli kouřících komínů…pálí
se „ledaskde“ „ledacos“ a to není dobré. Stačí ty
karcinomy, které na nás spadnou zdaleka, nemusíme si je
házet za límce my tady v Polici.
Přejeme Vám hezký únor a na své věci si dávejte,
opravdu bez legrace, pozor..
MP
Výsledky matematických rekreací ze strany 23
1)

1 = 3⋅ 2 − 3 − 2

6 = 3+3+ 2−2

3 = 2 + 2 −3:3
4 = 3−3+ 2⋅2

8 = 3⋅3 − 2 : 2

2 = 3+3− 2−2

2)

7 = 3+3+ 2:2

9 = 3⋅3 + 2 − 2

5 = 3⋅3 − 2⋅ 2

10 = 3 + 3 + 2 + 2

7 ⋅ 3 + 2 − 5 − 8 = 10
5 ⋅ 5 − 2 ⋅ 5 − 5 = 10
8 ⋅ 2 + 4 − 6 − 4 = 10

− 7 ⋅ 5 + 3 ⋅ 3 ⋅ 5 = 10
6 ⋅ 3 − 4 + 2 − 6 = 10
4 + 3 − 5 + 3 + 5 = 10

Letošní zima je velmi nestandardní, na jednu stranu
mírná k řidičům, cestářům, stavařům, vlastníkům či
provozovatelům domů a dalším a na druhou stranu skoupá
k milovníkům zimních sportů, ale i k lesákům, kteří
nemohou dopravovat dřevo apod. Nezbývá než se s tím
vyrovnat a brát to, jak to je. V církvi nyní prožíváme
liturgické mezidobí. V pátek 2. února jsme si připomněli
Uvedení malého Ježíše do chrámu, kam ho jeho rodiče Josef
a Marie, čtyřicet dní po narození přinesli a podle pravidel
Mojžíšova zákona představili a zasvětili Hospodinu a kde
došlo k setkání s prorokem Simonem, který k údivu rodičů
velebil Boha, že mohl uvidět spásu, kterou Bůh připravil pro
všechny národy a s prorokyní Annou. V rámci liturgie
tohoto svátku byly také posvěceny svíčky „hromničky“,
které se vkládají do rukou těm, kteří umírají a putují do Boží
náruče. Co nevidět, a to už 21. února, vstoupíme Popeleční
středou do doby postní, tedy do období přípravy na
velikonoční svátky. Při bohoslužbě v tento den posvětí kněz
popel z velikonočních ratolestí loňského roku a na znamení
pokání s ním označí věřící. Tento den je také dnem přísného
postu. Postní doba pak potrvá 40 dní. Liturgie postní doby
nás povede k vnitřní duchovní obnově a vybídne nás k větší
soustředěnosti, sebeovládání, pokoře a především k pokání,
smírnému odčiňování hříchů a vzájemnému smíření.
V průběhu února si připomeneme už jenom několik
pámátek světců a svátek Stolce sv. Petra.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
10. února
11. února
18. února
21. února
22. února
25. února
4.března

- Památka sv. Scholastiky
- 6. neděle v mezidobí
- 7. neděle v mezidobí
- Popeleční středa, den přísného postu
- Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
- 1. neděle postní
-2.neděle postní

V měsíci únoru budou bohoslužby v Polici n.M.
podle obvyklého pořadu:

5
5
5

v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod, každý pátek
(po celou postní dobu) se koná přede mší svatou
pobožnost křížové cesty,
ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
v sobotu od 17.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Ing. Jan Troutnar

Přijmu pomocnou sílu do kuchyně,
pracoviště v Polici nad Metují , víkendy volné.
Vhodné i pro zdatnou důchodkyni. Nástup dle
dohody. Zájemci se můžou hlásit od 12.února
na telefonním čísle
602 240 121 nebo 491 549 225 .
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I přes problémy s motorkou
vyhrál Martin Frencl O’ Neal cup
Každý rok na stránkách Polického měsíčníku
informujeme o postupném zlepšování Martina Frencla
v motokrosových seriálech. Je potěšující, že v tomto
trendu pokračoval polický motokrosař také v loňském
roce. I přes problémy s motorkou, kdy ho zlobily ventily,
se stal v kategorii 125 ccm JUNIOR vítězem O’ Neal
cupu, který se skládal ze šesti závodů.
Martin jel i seriál - přebor Vysočiny, který nesl název
MX – VÍR a Východočeský pohár. Na přeboru Vysočiny
odjel pouze pět závodů a celkově obsadil sedmé místo.
Pořadí ovlivnily dva faktory. Již zmiňované problémy
s motorkou a skutečnost, že termínově se přebor kryl
s dalšími závody. A tak se dá konstatovat, že umístění je
více než slušné. Podobný průběh měl i Východočeský
pohár, kdy Martin odjel z 12 závodů 6, a i přesto vybojoval
v celkovém hodnocení výborné páté místo. Celkově stál
Martin v loňské sezóně šestkrát na bedně. A to vždy
v seriálu O’ Neal cupu. Pětkrát si dojel pro stříbrný věnec a
jednou pro zlatý.
Přípravy na novou sezónu ovlivnily již zmiňované
ventily. Proto bylo rozhodnuto, že bude zakoupena nová
motorka model 2007 CRF 450R. Jak nám prozradil otec
Martina, nová motorka se mohla koupit díky dědovi a
babičce Frenclovým a týmu RACING – RM.

„Martin v letošní sezóně pojede na obou motorkách a
zúčastní se seriálů GOLD FREN, MX – VÍR, O’ NEAL
CUP, NATIV CUP a Východočeský pohár. Dohromady se
jedná zhruba o 50 závodů, což je velká finanční zátěž. Letos
Republiku určitě zkusíme, ale jen některé vybrané závody.
V našich podmínkách je to dost finančně náročné a sponzoři
se zrovna nehrnou. Přesto věříme, že Martin se v letošní
sezóně o krůček zlepší a nějaký věnec v jeho sbírce přibude.
Aktuální zprávy si všichni příznivci motokrosu mohou
přečíst
na
Martinových
internetových
stránkách
www.Frencl.com, které nám pomáhá tvořit pan Lukáš
Vacek a firma EXTRA-NET.“
ps

Úspěšný rok sportovních střelců
V uplynulé sezóně se střelcům SSK Police n. M.
opravdu dařilo. A to jak na domácích soutěžích, tak i na těch
zahraničních. Na stupni prvním stanuli celkem 10 krát, na
druhém místě 8 krát a 7 krát na třetím. Dominantní
disciplínou byla i nyní puška vojenská a pistole služební, ve
které si nejlépe vedli Antonín Herzog, Petr Voborník a
Radek Křivka. Cosi přát více? Snad jen to, aby i v letošním
roce to střílelo rovně.
SSK O843

O pohár starostky města
Police nad Metují
7. ročník florbalového turnaje
Lednový termín patří již sedm let nejstaršímu
florbalovému turnaji v Polici n.M. Také letos mohl být přijat
maximální počet 18ti týmů. V jedné skupině soutěžáků a ve
dvou pro radost byly k vidění zajímavé i dramatické zápasy.
Systém nasazování družstev se , po loňské premiéře, vydařil.
Dostatečně dlouhá hrací doba, stejný počet zápasů pro
všechny týmy, pohodová atmosféra, profesionální rozhodčí
a také zdravým rozumem zdůvodnitelné startovné – to jsou
charakteristické znaky této akce. Věřím, že tak tomu bude i
do budoucna.
Kategorií pro radost vyhráli zaslouženě borci
meziměských Válečků , na opačném konci výsledkové
listiny pak junioři z Adršpachu. Za zmínku stojí stále
rostoucí úroveň hry místního ženského spolku – Viktorek.
Držím jim palce, i když už dnes máme s nimi co dělat …
tedy abychom je porazili ve florbalu !
Od rána do noci se ve školní tělce proháněl děravý míček
a byla pohoda. A to je dobře ..
K individuálním oceněním se letos vyšvihli tito borci :
Cenu Tomáše Vávry pro brankáře s nejmenším počtem
obdržených branek v základní části turnaje získal náhradník
v brance Žumpy – Vašek Teuber. Cenu věnovala polická
drogerie – Jarča Vávrová.
Cenu Sportu Hotárek Náchod pro nejlepšího střelce
turnaje získal Radek Luka z ČZU Praha.
Cenu pivovaru Primátor Náchod za výrazný osobní
počin získal olomoucký rozhodčí Radek Tománek za
neuvěřitelný maratón s píšťalkou.
Cenu starostky města získaly polické Viktorky za svůj
pozitivní přístup ke sportování.
Ceny pro nejmladší tým ( Adršpach junioři ) a nejstarší
(Žumpa Police) věnovaly firmy Skrblík Police n.M. a
Guseppe Hradec Králové.
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Vítězem letošního ročníku se stal Jokerit. I když se na
jeho vítězství sázelo už před turnajem, nevyhnulo se ani toto
družstvo zaváhání v základní skupině. Přesto je pohár
zaslouženě ve správných rukou. Gratulujeme.
Vyhlášení za účasti starostky města udělalo tečku za
sedmým ročníkem. Byl to mazec, ale stálo to za to…
Poděkování všem účastníkům, divákům, sponzorům a
hlavně všem těm, kteří přišli a pomohli. Díky, díky moc …
Hezký den Vám všem - SSK Pedro.

1. Jokerit Police
2. Hyeny Police
3. Kačeři Náchod
4. Skrblíci Police
5. Vražedné pobřeží Police
6. Sokol Hlavňov
7. Válečci Meziměstí
8. Savice Police
9. ČZU Praha

10. Žumpa Police
11. Tiky Police
12. Hilcheni Náchod
13. Joker Náchod
14. Příšerky Police
15. Top team Náchod
16. Adršpach – sen.
17. Viktorky Police
18. Adršpach – jun.

Na obrázku týmu polické Žumpy je zcela zřetelně vidět,
jek neúprosný je čas … ano, to jsou ti mladí a krásní ze
začátku druhé poloviny minulého století …
Petr Jansa

Novoroční Open 2007
13. 1. 2007; Sokolovna, Police nad Metují - tradiční
závod s tradičním flashovým systém kvalifikace, ze kterého
se postupuje přímo do finále. Letošní ročník proběhl
s malou inovací, kterou způsobila o něco nižší účast
závodníků, a která spočívala v tom, že všichni závodníci
lezli tři kvalifikační cesty.
Venku vesele pršelo, mrholilo, foukalo... prostě bylo
všelijak nehezky a hlavně totálně nezimně, což je pro letošní
období od prosince příznačné. Přesto nebo právě proto, se
pod polickou stěnou sjelo 36 borců a 11 borkyň. Poněkud
překvapila neúčast tradičně celkem silné partičky ze
sousedního Polska, ale i s takovými situacemi se musíme
smířit... Staviteli cest byli Alberto alias Pavel Hrubý a Prťka
alias Jirka Koutský. Hlavním rozhodčím závodu byl Áda
Kadlec.
Kvalifikační cesty byly postaveny s citem a fantazií, a
neváhám říci, že si každý celkem slušně zalezl. Už při
sledování kvalifikačních pokusů bylo možné odhadnout, kdo
se bude „prát“ o mety nejvyšší.
Finálové cesty byly koncipovány tak, aby v nich nešlo
odpočívat, a aby bylo nutné zapojit vedle síly i hlavu (to
zejména v mužské cestě).

Finále kategorie „něžných stvoření“ bylo velice zajímavé
a hlavně napínavé do poslední chvíle, na což nebylo polické
publikum v minulosti zvyklé. Samozřejmě, že tyto
skutečnosti napomohly bouřlivější atmosféře a konečným
hlasitým ovacím všech diváků. Zajímavý pokus předvedla
Monika Kuhn-Gaberová, které se podařilo dolézt až na
konec 45° převisu, kde však její naděje skončily... nicméně
nastavila laťku celkem vysoko... jen o krok níže skončily
naděje Kristýny Ondrové, nicméně diváci již byli značně ve
varu... slušně se vedlo v cestě Elišce Karešové, ale nepodařil
se jí přehmat do prvního chytu ve stropě... přesto to byl
zatím do té doby nejlepší pokus... poté však do cesty
nastoupila Nelly Kudrová a ukázala, že její tři kvalifikační
topy nebyly náhodné, a že její forma je výborná. Od topu ve
finále jí chyběl jen pověstný kousíček, za což jí celá
sokolovna nadšeně aplaudovala!
Finálová cesta pro „borce“ se vyznačovala poměrně
těžkým nástupem, po kterém následovala pasáž vyžadující
„hlavu“... tato dvě úskalí byla konečnou pro řadu závodníků,
kteří buď nástup podcenili nebo ve finálovém pekelném
soustředění hledali zbytečně složitá řešení tam, kde
existovalo řešení jednodušší... nicméně i stavitelé cesty
nakonec uznali, že v klíčovém místě bylo asi vhodné dát
jeden „naváděcí“ stup... ale po bitvě bývá každý generál,
takže stalo se- příště se polepšíme... finále mužů tak mělo
celkem rychlý průběh, a dalo by se říci, že kdo přešel přes
dvě riziková místa na začátku, měl šanci dostat se na
bednu... Za zmínku stojí překvapivé uklouznutí Luboše
Mázla v nástupové sekvenci cesty a pokus Honzy Zímy,
kterému „pleskly kecky“ o podlahu (v sále to slušně
zahučelo!). Klíčovým místem cesty - přelez malého stropu
do 45° převisu - se nakonec podařilo prostoupit jen třem
lezcům. Jako prvnímu Petru Havrdovi, kterého však toto
místo stálo tolik sil, že už nebyl schopen zapnout jištění...
přesto upozornil diváky, že klíčové místo cesty je řešitelné.
Jako druhý přelezl „smrtící“ krok Adam Ondra, pro kterého
pak byl zbytek cesty procházkou (alespoň to tak vypadalo),
a konečnou mi vystavil až přesah do posledního chytu, který
se mu podařilo „jen“ tečovat. Jako poslední nastoupil do
cesty Vašek Malina, a i on si poradil s klíčovým místem... i
jeho však stál klíčový krok množství sil, které mu potom
chyběly při přechodu 45° převisu do závěrečného stropu.
Nicméně i jeho pokus byl dost dobrý a vystačil mu
k výbornému konečnému umístění.
No, a jak to vlastně v Polici dopadlo?
Juniorky:
1. Monika Kuhn-Gaberová (Saltic, Singing Rock, Vrchlabí)
2. Daniela Kotrbová (Climbing club Ruzyně)
3.
Junioři:
1. Adam Ondra (Tesla Brno)
2. Jiří Honzák (YETTI club Trutnov, Saltic)
3. Jan Kremla (HO Aplin IV)
Ženy:
1. Nelly Kudrová (Bouldershop Ruzyně, SmichOFF)
2. Eliška Karešová (Slavia Liberec)
3. Kristýna Ondrová (Saltic)
Muži:
1. Václav Malina (HO Ruzyně, Rock Pillars)
2. Petr Havrda (HO Lomnice)
3. Dalibor Muráň (Rock Pillars - Ocún)
Závěrem mi nezbývá než poděkovat autorům cest za
moře práce, kterou odvedli. Nelze samozřejmě zapomenou
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na všechny ostatní, kteří jakkoliv pomohli s přípravou a
průběhem závodů - i jim patří velký díky. Současně také
děkujeme celé řadě dalších tradičních sponzorů (sponzoři
uvedeni na klubových stránkách - http://hkostas.wz.cz ) bez
jejichž pomoci bychom nebyli schopni tento závod
uspořádat. Ještě jednou díky všem a za rok o5 v Polici ahoj!
text: Jiří Heřman Škop
p.s.: ještě jednou se všem omlouvám za nemilé faux paix při
předávání cen... příště se to nestane! opravdu

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

DOVOLENÁ LÉTO 2007
Znáte nejjižnější část
Makarské riviéry?
Znáte kouzelné město Gradac?
Pobřežní promenáda pod palmami, ideální
koupání, krásné okolí, 10 km vzdálená
Bačinská jezera, delta Neretvy, možnosti
lodních výletů na ostrovy Brač a Hvar,
snadno se dostanete do Mostaru, kde se
mísí Evropa s Orientem nebo do
významného poutního místa Medjugorje.

To vše vám nabízí CK
Avanti – Tour Dobruška
(tel.: 494 622 328)
Bližší informace poskytne paní Marie
Chaloupková v papírnictví na náměstí
v Polici nad Metují (tel.: 491 543 302)
Informace vám poskytne i p. Jaroslav Macoun
(mob.: 731 766 401).
Pronajmu zařízený byt 1+1 v Polici nad Metují.
Tel. 731 766 401

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

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

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

www.servissokol.kvalitne.cz

Prodám zaběhnutý obchod
v blízkosti náměstí
za nákupní ceny zboží.
Poradím a vypomůžu v začátcích.
Tel.: 604 799 189

Relaxační
a sportovní masáže

Indická protistresová
masáž hlavy


Rita Jenková
tel.: 603 808 216



rjenkova@seznam.cz
Bukovice 141, Police nad Metují
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Dětský bazárek Motýlek
byl otevřen 29. 1. 2007

v Polici nad Metují
(v ul. U opatrovny 208 – vedle Country klubu)
Naší předností je výběrový anglický Second
hand za super ceny!
NABÍDKA BAZÁRKU: oblečky ve vel. 52 –
164 (i značkové – Next, CaA, HaM, Topolinio,
Impidimpi apod.)
POTŘEBY PRO DĚTI: postýlky, houpačky,
chodítka, lehátka, kočárky, golfky, ohrádky,
hrazdičky atd.
Dětské potřeby stále doplňujeme! Co nenajdete
v prodeji, rádi na přání obstaráme dle našich
možností!
KOMISNÍ PRODEJ: rádi bychom Vám také
nabídli možnost komisního prodeje.
Přijímáme do komise oblečení ve vel. 52 – 164,
botičky, těhotenské oblečení, dětské potřeby a
hračky. Věci musí být pouze pěkné, čisté (vyprané
a vyžehlené) hlavně sezónní!
Přijďte se podívat, určitě si vyberete, doplňujeme
každý týden nové zboží. Těšíme se na Vás!
Po – Pá
So

OTEVÍRACÍ DOBA:
9.00 – 11.00 a 13.30 – 16.30 hodin
9.00 – 11.30 hodin

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

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87
Datum:

Kostelní 7
Datum:

27. únor 2007
v 15.00 hod.

1. březen 2007
v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo http://autoskola-fiedler.wz.cz
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Tøída Osvobození 332 u nové silnice
Broumov- Velká Ves
Tel.Fax. 491523531 mob. 739054251

Autoservis a Prodej nových vozù
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 sluba NON-STOP
mob. 605565618
VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve,
500 Kč dám za pivní láhev LEDHUJ, ostatní
lahve koupím za nejvyšší ceny –
SBĚRATEL,
Přilby vojenské, hasičské a vše z obou
válek. Dále nábytek a starožitnosti
Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055
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…… pokračování z titulní strany
Zemřel roku 1053. Již 4. července 1204 byl přičiněním českého krále Přemysla Otakara I. prohlášen papežem
Inocencem III. za svatého. Jeho ostatky spočívají od roku 1588 v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě,
je patronem rolníků a horníků.
Svatý Prokop bývá zobrazován jako řeholník (tak je zpodobněn jako jedna ze soch před polickým kostelem), v 16.
až 18. století bývá často zobrazován jako opat s mitrou na hlavě a s opatskou berlou v levici, pravá ruka drží kříž,
kterým podle pověsti popoháněl zapřaženého ďábla (což je i případ popisované „naší“ sochy). Individuálním atributem
někdy bývá ďábel, kterého drží u svých nohou na řetěze. Takto zobrazeného jej můžeme spatřit na balustrádě
v předdvoří u jižního průčelí kostela broumovského kláštera, nebo jako menší sochu, umístěnou v nice podstavce
mariánské statue na broumovském náměstí.
Socha sv. Prokopa, stojící v Polici nad Metují před čp. 3 v Kostelní ulici, je zapsaná kulturní památka města Police
nad Metují (evidenční číslo 1851). Antonín Cechner, autor Soupisu památek historických a uměleckých v politickém
okresu broumovském (1930) hodnotí plastiku jako „výborně tesanou sochu v značně sklonitém postoji“, a domnívá se,
že „dle všeho“ pochází od sochaře Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. Dnes však převládá názor, že dílo pochází z dílny
jeho spolupracovníků. Musela by tedy pocházet z doby kolem roku 1706, kdy Jan Brokof se svými syny tvořil sousoší
P. Marie na náměstí v Broumově, protože potom již Brokofové žádnou zakázku od Břevnova nedostali.
Připomeňme, že významný český sochař Ferdinand Maxmilián Brokof (1688-1731) patřil spolu s Matyášem
Bernardem Braunem k vůdčí dvojici sochařů českého vrcholného baroka. Byl to syn sochaře Jana Brokofa
(připomenutého v minulém čísle) a je především znám jako autor vynikajících soch na Karlově mostě v Praze (sousoší
sv. Barbory, Markéty a Alžběty, sousoší sv. Františka Xaverského, sousoší sv. Františka Borgiáše, sousoší sv. Vincence
Ferrarského a sv. Prokopa, socha sv. Kajetána, sousoší sv. Jana z Mathy, Felixe z Valois a Ivana, socha sv. Víta).
Socha sv. Prokopa byla v Polici postavena roku 1746. Byl to dar břevnovsko-broumovského opata Benno II. Löbla
(1738-1752) polické obci. Náklad na postavení skulptury, která se sem zřejmě dostala z Broumova (koneckonců jako
více jiných soch) činil 30 kop míšeňských grošů a napůl se o něj rozdělili polická obec a poličtí sousedé. Socha však
nebyla postavena na dnešním stávajícím místě, ale před tzv. „Městským mlýnem“ na konci města na začátku
Mezihorního údolí (dnes je to čp. 195 v Nádražní ulici). Teprve roku 1857 byla socha přenesena na nynější místo před
podklášterní mlýn. Zaznamenal nám to tehdejší městský radní, truhlář Vendelín Mrnka: „Roku 1857 byl u sv. Jana ten
most rozšířený a naproti sv. Prokop postaven, který dříve u městského mlýnu stál. V tu dobu byla vystavěná fabrika na
přízi předení a ten celý plac zplanýrovaný byl na obecní útraty.“ Je pochopitelné, že místo pro sochu před staveništěm
přádelny na len Františka Freiwalda příliš vhodné nebylo; je také možné, že socha udělala místo předpokládané nové
silnici (jistě se o ní již v té době hovořilo) z Police na Mýto (a později dále do Hronova). Silnice se začala budovat roku
1864. Socha sv. Prokopa byla poprvé restaurovaná (či spíše jen polychromovaná a vyzlacená) roku 1871 nákladem
známého polického mecenáše Augustina Kejdany (rovněž díky jemu má ostašská kaple věžičku a Police měla svou
první mateřskou školku). Podruhé byla socha obnovena roku 1997. Není to zas tak dávno, abychom si nepamatovali, že
socha (spolu s protější sochou sv. Jana Nepomuckého) byla v červnu odvezena do restaurátorského ateliéru
akademického sochaře Antonína Wagnera ve Dvoře Králové nad Labem. 9. září 1997 byla umístěna na původní místo.
Restaurace obou soch přišla polickou obec na 510.000 Kč. Co však soše sv. Prokopa dnes chybí, je jeden z atributů
světce: kříž v pravé ruce, kterým podle legendy popoháněl ďábla za pluhem. Kterému zloději se mohl hodit nevím,
každopádně by ale za ten pluh zasloužil zapřáhnout sám…
Miroslav Pichl
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