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Město Police nad Metují na základě nabídky stavební
firmy MARATON stav a.s.Úpice na výstavbu 16 bj.
v našem městě vstoupilo s uvedenou firmou do jednání.
Původní záměr výstavby 16bj. byl v lokalitě nad kotelnou.
Po projednání ve stavební komisi byla doporučena změna
umístění stavby. Tento dům předpokládáme postavit po
odsouhlasení v orgánech města v lokalitě na sídlišti pod
č.p.289 nad zahradnictvím. Dům bude centrálně vytápěn
z výtopny a bude celý postaven do osobního vlastnictví.
Skladba bytů v uvedeném domě je 8bj. - 1+2 /55m2/, 8bj.1+1 /43m2/. Zahájení stavby je dle sdělení stavební firmy
připraveno na srpen 2007 a dokončení září 2008. Pokud
někdo z Vás má zájem o výstavbu bytu do osobního
vlastnictví v našem městě, podejte si nezávaznou přihlášku
s kontaktem v sekretariátu MěÚ. Žádost si může podat i
zájemce z okolí, který zde nemá trvalý pobyt.

města, digitalizace sítí, příspěvky různým spolkům na jejich
činnost včetně povinných výdajů nutných k chodu města.
Stavba přeložky II/303 dokončení I.etapy pokračuje
výstavbou chodníků a ozelenění. Postupně se budou práce
přesouvat na druhou část stavby. Zde se zahájí 19.3.2007
postupným zatrubením části potoka Bukovka. Kde při
stavbě bude docházet k částečným uzavírkám komunikací v
ul.Soukenická, ul.U Opatrovny a ul.Nádražní. Po určitou
dobu bude nutné převést celou dopravu od Hronova do
Police nad Metují od Mýta na Bezděkov a zpět do Police
nad Metují. Celá stavba bude průjezdná dle smlouvy o dílo
od prosince 2007.
Zdeněk Kadidlo

Město Police nad Metují

Rozpočet příjmů na rok 2007
1032
21xx
22xx
23xx
3xxx
3311
3313
3349
33xx
361x
36xx
3632
3639

37xx
4351
5311
5512
6171

Diskontní prodejna Penny Market je již více jak měsíc
otevřena, počet automobilů na parkovišti před prodejnou
hovoří o zájmu veřejnosti o nákup v této prodejně. Problém
je s parkovištěm, kde dochází v některých místech
k deformaci povrchové úpravy. Příčinou těchto závad bylo
velké tempo, které nasadila firma při pokládce povrchu a
termín dokončení k otevření prodejny. Dle sdělení
pracovníků společnosti nastoupí stavební firma k odstranění
těchto závad 15.3.2007.
ZM na svém veřejném jednání dne 21.2,2007 schválilo
rozpočet města Police nad Metují na rok 2007. Z
investičních akcí v tomto rozpočtu je počítáno na dokončení
Pellyho domů s částkou 21,1mil /hrazeno úvěrem/a 6,8mil
z vlastních zdrojů, na rekonstrukce veřejného osvětlení a
veřejného rozhlasu v lokalitě od Krčmy až po Ochoz a
k Radešovu je připravena částka 1,42mil. Projektová
dokumentace na rekonstrukci ZUŠ 950 tis. Chodníky, VR,
VO, zeleň okolo přeložky II/303 2 632mil., oprava a
rozšíření chodníků podél kamenné zdi u zahradnictví 200
tis., rekonstrukce parkoviště za Pellyho domy na Damiánce
559 tis.Další částky jsou v rozpočtu připraveny na zadávací
dokumentace, opravy a udržování majetku města, nákupy
nemovitostí do majetku města, změny územního plánu

tř. 1
v tom:

tř. 4
v tom:

Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby a cestování
Parkovací automat
Odvádění a čistění odpadních vod /nájemné od TS/
Knihovna + MŠ - odvod prostředků zřizovateli
Divadlo
Kino
Sdělovací prostředky
Záležitosti kultury ostatní
Ost. tělovýchova - splátka půjčky /Sokol/
Bytové hospodářství /nájemné bytů/
Nájemné nebytových prostor a pozemků
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj /nájemné od TS/
prodej čp. 334 Pod Havlatkou /bývalé TS/
prodej čp. 78 na náměstí
prodej "Cihelny"
prodej pozemků pod marketem
prodej bytu v čp. 289 + splátka čp. 401
prodej WWD Ostaš - další splátky
prodej pozemku v podnikatelské zóně
Nakládání s odpady
Pečovatelská služba
Městská policie /pokuty/
Požární ochrana /nájemné/
Činnost místní správy
Nedaňové a kapitálové příjmy
Daňové příjmy
DP ze závislé činnosti a funkčních požitků
DP fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti
DP právnických osob
DPH
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Přijaté dotace
Neinvestiční globální dotace
Neinv. přijaté dotace od obcí /na školu zřizovateli + přestupky/
Neinvestiční dotace na kanalizaci Bělská /10 % po ZVA/
Investiční dotace ze státního rozpočtu - Pellyho - CCV

Úhrnem příjmy
Zapojení zůstatku z minulého roku
Zapojení revolvingového úvěru
Zapojení úvěru na Pellyho domy - CCV /vč. 6 bytů/

Úhrnem zdroje

v tis. Kč
800
60
110
2 007
127
380
60
140
25
25
151
405
60
1 148
1 600
1 448
2 040
2 000
245
167
204
400
100
30
5
25
13 762
33 335
6 990
1 970
7 920
12 050
1 845
120
60
25
15
520
570
1 250
4 726
3 275
865
73
513

51 823
727
2 981
27 740

83 271
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Město Police nad Metují

Rozpočet výdajů na rok 2007
1032 Pěstební činnost v lesním hospodářství
21xx Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
příspěvek DSO na stojany na informační panely
použití dotace KHK dle smlouvy CRTIC2006-10
projekt " Broumovské stěny nás nedělí"
ostatní /IC, příspěvek DSO Policka, tržnice/
2212 Silnice
údržba TS
pasport MK
2219 Chodníky + parkovací automat
parkovací automat /pouze nákup lístků/
parkoviště u čp. 268 vč. projektové dokumentace
předláždění chodníku u Škvárovny
chodníky + VO + MR + zeleň související s přeložkou
2321 Odvádění a čistění odpadních vod
srážková voda placená TS
úroky z půjčky kanalizace Bělská
přepojení septiků radnice
3111 Předškolní zařízení - MŠ
dotace města na provoz
opravy střechy budovy hrazené městem
3113 Základní škola
dotace města na provoz
opravy budov hrazené přímo městem
3231 Základní umělecká škola
dotace zřizovatele na provoz
projekt rekonstrukce + oprava krytiny
3299 Pellyho dům
CCV investice bez bytů dle smlouvy /vč. úroků/
vícepráce při stavbě Pellyho domu
3299 CCV Pellyho dům - provozní náklady OS
3311 Divadlo
3313 Kino
3314 Knihovna
3315 Příspěvek Okresnímu muzeu
3319 Ostatní záležitosti kultury
3322 Zachování a obnova kulturních památek
vlastní podíl k dotaci MK /radnice /
oprava staré školy, el. energie, ost. položky
3349 Sdělovací prostředky /Polický měsíčník/
3399 Ostatní činnosti v kultuře
3419 Tělovýchovná činnost + zájmová činnost
dotace neziskovým organizacím
krytí ztráty koupaliště + rezerva na výdaje na provoz vleku
lyžařský vlek /el. energie, nájemné/
zadávací dokumentace sportovní haly
rezerva na výdaje při obdržení grantů /Spartak, Junák/
3612 Bytové hospodářství
úroky z úvěru na 18 BJ
rekonstrukce 6 BJ v Pellyho domech /bez úroků/
ostatní /opravy čp. 209 + dofin. 4 BJ čp. 268/
3613 Nebytové hospodářství
odkup budov - garáž od Veby
vesnice - osadní výbory Pěkov, Hlavňov, Radešov
3631 Veřejné osvětlení
VO a MR v ulici Ke koupališti
VO včetně projektu k Radešovu
služby TS
elektrická energie
3632 Pohřebnictví
služby TS
elektrická energie + voda + opravy
3633 Plynofikace - splátka přes DSO
3639 Komunální služby /MH/ a územní rozvoj
služby TS
výkup pozemků
digitalizace sítí vč. správy digitálních map
ostatní /úklid, pojištění/
daň z převodu nemovitostí
nájemné za část rybníka Hony Pozemkovému fondu
3635 změny územního plánu č. 2 a 3
3722 Nakládání s odpady
3733 Monitoring staré skládky
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
služby TS
IMŽP + voda
4351 Pečovatelská služba
4351 Klub důchodců
5311 Městská policie
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstvo obce
6171 Činnost místní správy
63xx Úroky, zálohy, pojištění majetku, převody
úroky z revolvingu + bankovní poplatky
pojištění majetku a zákonné odpovědnosti
příděl sociálnímu fondu
splátka půjčky z FRB
6402 Vratky dotací z min. období - fin. vypořádání
6409 Ostatní činnosti + dotace obč. sdruž. atp.
revize plyn a elektro
opravy - havárie + rezerva na ceny energií
dotace neziskovým organizacím + osobám
geodetické práce, znalecké posudky
odstranění staveb nařízené OV

Úhrnem
Splátky půjček a úvěrů /18 BJ + kanalizace Bělská/

Úhrnem výdaje + splátky

v tis. Kč
720
430
20
16
184
210
2 110
2 060
50
3 411
20
559
200
2 632
163
80
3
80
1 165
915
250
3 735
3 290
445
2 185
1 185
1 000
27 980
21 980
6 000
950
1 130
135
2 010
150
28
380
300
80
215
300
947
522
100
20
85
220
6 728
36
6 630
62
536
206
330
2 355
1 300
120
435
500
467
407
60
1 459
1 433
717
100
150
20
250
2
194
2 572
85
1 162
822
340
1 066
35
955
740
1 860
10 650
938
270
215
310
143
522
880
70
300
260
150
100

82 587
684

83 271

Město Police nad Metují
nabízí k pronájmu :
nebytové prostory o celkové ploše 67 m2
v domě č.p. 342 v Polici nad Metují
Jedná se o bývalou prodejnu firmy Lepš v přízemí
budovy č.p. 342 -„zelený domeček“ v Tyršově ulici.
Pronájem je možný od dubna 2007. Minimální
nájemné je stanoveno ve výši 360,- Kč/m2 ročně.
Prostory nabízené k pronájmu :
prodejna
48 m2
kuchyňka
7 m2
2
sklad
7m
soc. zařízení 3 m2
2
chodba
2m
Zájemci
mohou
své
žádosti
s přiloženým
podnikatelským záměrem a nabídkou výše nájemného
podávat na Městském úřadu v Polici nad Metují,
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, nebo
elektronickou cestou na E-mail : meu@meu-police cz.
Bližší informace lze získat na odboru investic,
majetku a životního prostředí - pí. Rutarová,
tel.: 491 509 997, e-mail: rutarova@meu-police.cz.

Telegraficky...
o V pátek 9. února jsem jednala na KMSSP v Polici nad
Metují s vedoucí paní Jaroslavou Drechselovou
především o pronajatých prostorech a další údržbě.
o Od pátku 9. do neděle 11. února proběhl v tělocvičně
základní školy další florbalový turnaj. Tentokrát v režii
Buldoků.
o V úterý 13. února odpoledne se sešla k pravidelnému
jednání bytová komise. Zabývala se aktualizací žadatelů
o byt, problematikou neplatičů, kontrolou údržby
bytového fondu.
o Odpoledne jsme v obřadní síni radnice přivítali
prvního občánka letošního roku Martina Mazance
s rodiči, prarodiči, praprarodiči, tetou a strýcem. Milé
setkání, které Martínek zvládl v pohodě. Tu mu ruku
v ruce se zdravím přejeme do celého života.
o Následně se uskutečnilo jednání rady školy. Více str. 16
o Od 17.30 hodin proběhl 2. Konzultační den pro
zastupitele. Další se bude konat v úterý 13. března od
17.30 hodin. Každý měsíc mají možnost zastupitelé
konzultovat vzniklé problémy, řešit náměty občanů,
získávat potřebné informace. Vy, občané, máte možnost
především prostřednictvím zastupitelů sdělovat své názory
a připomínky.
o Ve středu 14. února odpoledne jsme se s knihovnicemi
Věrou Plachtovou, Luďkou Jiráskovou a paní Věrou
Kopeckou z Broumova vypravily do partnerské
Swidnice. Zúčastnily jsme se vernisáže výstavy fotografií
paní Věry a jejího autorského čtení veršů. Návštěva
pokračovala setkáním s vedením města v duchu plánování
spolupráce pro rok 2007. Bude se týkat především dalších
aktivit mezi knihovnami a mateřskými školami. My
bychom měli na jaře navštívit tradiční Dny Swidnice.
Vedení swidnické radnice se zúčastní otevření Pellyho
domů na podzim. V dubnu by se měla uskutečnit návštěva
pana Andrzeje Wasilewského, redaktora Hospodářského
magazínu. Tématem bude nabídka pracovních příležitostí
v rámci přeshraniční spolupráce.
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o V pátek 16. února jsem se věnovala dalším setkáním
s potenciálními pronajímateli Pellyho domů. Již nyní
nabízíme prostory pro konání různých aktivit – školení,
seminářů, předváděcích akcí, koncertů, přednášek, besed,
výstav….
o Večer jsem přijala pozvání do Nízké Srbské na Valnou
hromadu SDH BOR. Tak jako na všech předešlých
valných hromadách jsem děkovala za dobrovolnou
činnost hasičů, která se zdaleka netýká pouze hašení
požárů.
o V Kolárově divadle jsme se mohli večer potěšit již
druhým setkáním s cestovatelem panem Nývltem.
Tentokrát jsme navštívili Bolívii.
o V sobotu 17. února dopoledne jsme umožnili občanům
Pěkova a Hlavňova v obecních prostorách spádových
obcí zaplatit poplatky za odpady a za psy. Výjezd
zařídila paní Dana Adamová a pan Petr Rutar. Více na
straně 4 - 5.
o Na radnici proběhlo další vítání občánků. Nabízíme
všem rodičům, kteří nenavštěvují MUDr. Výrovskou –
polickou pediatričkou, se kterou spolupracujeme, aby si
v případě zájmu telefonicky nebo osobně sjednali účast na
vítání občánků. Rádi se s Vámi při této slavnostní události
setkáme.
o Odpoledne se uskutečnilo výroční jednání polického
automotoklubu, kterého jsem se bohužel nemohla
zúčastnit.
o V pondělí 19. února jsem se setkala s redaktorkou
Deníku Náchodska Zuzkou Kubečkovou. Snažíme se
každoměsíčně probrat nejdůležitější akce, které by stálo
zato regionálně prezentovat.
o Odpoledne se ke svému pravidelnému jednání sešla
rada města. Nejprve jsme se vypravili po spádových
obcích – Hlavňov, Pěkov, Radešov. Prohlédli jsme si
městské objekty.
o Celé úterý 20. února patřilo v Kolárově divadle dětské
pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek. Uskutečnilo se
pod patronací naší zušky, která má za organizaci
pochvalu.
o Odpoledne se uskutečnilo především díky nadšení
pracovníků na domě s pečovatelskou službou
masopustní veselí. Více na str. 11.
o Od 17-ti hodin proběhlo ve velké zasedací místnosti
radnice pracovní jednání zastupitelstva města.
Hlavním bodem byla prezentace rozpočtu města pro
letošní rok.
o Ve středu 21. února jsme se se slečnou Petrou
Jansovou, kulturní pracovnicí, na pozvání Falconu
zúčastnily v Hradci Králové předpremiéry Vratných
lahví – otce a syna Svěráků. V Polici budeme tento film
promítat 22. května. Naší snahou je jednat o co nejkratší
termíny projekce od premiér. Bohužel multiplexy mají
v promítání filmů výsadní právo. Potěšitelná byla
návštěvnost 233 diváků Menzelova filmu Obsluhoval
jsem anglického krále v úterý 6. března.
o Od 17-ti hodin se uskutečnilo v sále hasičské zbrojnice
veřejné jednání zastupitelstva města, které schválilo
rozpočet pro rok 2007. Hrstce přítomných občanů
děkuju za účast, případné diskusní připomínky a náměty.
o Ve čtvrtek 22. února jsme se již podruhé při Polické
univerzitě volného času sešli s Ing. Jiřím Hůlkou a
pokračovali na téma Jaderná fyzika populárně.
Více str. 28 -29.

o Dlouho připravované lyžařské závody v polském
Karlowě
se
díky
nepříznivým
podmínkám
neuskutečnily.
o V pondělí 26. února proběhla jedna z prvních schůzek
připravujících návštěvu prezidentského páru Lívie a
Václava Klausových v Královéhradeckém kraji. Police
nad Metují by měla být hostitelem ve čtvrtek 12. dubna
odpoledne. Program se neustále tvoří, konzultuje
s kanceláří hejtmana a prezidenta republiky. O
podrobnostech budete včas informováni.
o V úterý odpoledne jsem se setkala s výborem místní
organizace svazu zahrádkářů. Letos bychom chtěli
nechat více rozkvést parkové plochy ve městě. Doufám,
že společnými silami zabráníme případným škoditelům a
budeme se těšit z květinové výzdoby ve vytipovaných
lokalitách – Bezděkových sadů, Masarykova a
Komenského náměstí, parku před hřbitovem.
o Středa dopoledne patřila pravidelnému setkání
ředitelů našich příspěvkových organizací.
o Odpoledne proběhla schůzka kulturní komise a od 16ti hodin jsme se v MaMiNě zúčastnili povídání na téma
Hrací plochy ve městě. Více str. 18 – 19.
o Následně jsme se přemístili na radnici, kde se konala
schůzka s odběrateli tepla z kotelny na sídlišti.
o Radost nám dělají i občasné návštěvy našich školáků
na radnici. Za uplynulý měsíc se u nás vystřídaly tři šesté
třídy s paní učitelkou Terezií Kubečkovou.
o V pátek 2. března v podvečer jsme s předsedou
sportovní komise Petrem Jansou navštívili v Bukovici
U Berků valnou hromadu polických horolezců.
o V sobotu 3. března ráno jsem se zúčastnila otevření
muzea Merkuru pro novou sezónu a od 11-ti hodin
správní a dozorčí rady této obecně prospěšné
společnosti. Více str. 19 – 20.
o V 16 hodin jsme s ostrostřelci jako každoročně první
březnovou sobotu uctili památku hraběte Radeckého a
obětí všech válek na místním hřbitově s pokračováním
v Sokolovně při výročním jednání gardy.
o Ve středu 7. března dopoledne jsme s vedoucí
sociálního odboru paní Ilonou Kejdanovou jednaly
s ženami v klubu důchodců. Při rekapitulaci nákladů na
provoz tohoto klubu – ročně více než 35 tis. Kč –
s přihlédnutím k malé návštěvnosti jsme nabídly skupince
seniorek možnost scházet se ve společenské místnosti
DPS nebo v klubovně naší hasičské zbrojnice. Další
jednání bude ve středu 14. března.

o Od 1. dubna 2007 bude změna ve sběrném místě
DIAKONIE. Vaše vyřazené věci – nádobí,
oblečení, papír – nebude vybírat městská policie,
ale velitel hasičů Jiří Hubka a správce hasičské
zbrojnice Klaus Hauschke – u bočního vchodu do
budovy hasičárny každé pondělí odpoledne od
13ti do 17ti hodin. Jinak je možné předání věcí
domluvit telefonicky na čísle 725 086504.
o Ve středu 7. března Polická univerzita volného času
pokračovala velmi zdařilou přednáškou pana Zdeňka
Streubela Války na Policku a Broumovsku.
o Ve čtvrtek 8. března dopoledne jsem se v Náchodě
zúčastnila jednání Správní rady Branky, o.p.s. Kromě
přípravy valné hromady se hodnotil veletrh cestovního
ruchu Region tour v Brně, připravovaly se propagační
materiály pro letošní sezónu, diskutovalo se o grantových
programech a o rozpočtu na rok 2007.
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o V pátek 9. března se v Hradci Králové uskutečnilo
setkání starostů a primátorů, které organizoval Svaz
měst a obcí ČR. Při účasti poslanců, senátorů, primátora
a dalších politiků se vůbec nejednalo o poklidné jednání.
Byla otevřena řada problémů, které obcím znepříjemňují
život. Chybnými zákony počínaje, rozdělováním daní
konče….
Ida Seidlmanová

Kolik odpadů jsme vyprodukovali
a vytřídily v roce 2006
Tak jako každý rok, tak i letos Vám přinášíme informaci
o tom, kolik odpadů jsme vyprodukovali v loňském roce.
Tak tedy v roce 2006 bylo z míst určených k odkládání
odpadu na území města Police nad Metují svezeno,
prostřednictvím společnosti Marius Pedersen, a.s., pana
Martince z Náchoda, společnosti STEF Recycling, a.s., pana
Pumra z Jetřichova, Diakonie Broumov a pana Fridricha
z Bělého následující množství komunálního a drobného
stavebního odpadu: 33.405,- kg plastů a nápojových
kartonů, 58.900,- kg skla, 106.032,- kg papíru, 95.240,- kg
kovů, 2.184,- kg pneumatik, 1.861,- kg olověných
akumulátorů, 70,- kg baterií, 2.241,- kg barev, 34,- kg léčiv,
359,- kg rozpouštědel, kyselin, zásad, fotochemikálií,
detergentů a pesticidů, 117,- kg obalů se zbytky
nebezpečných látek, 540,- kg olejů a olejových filtrů,
7.692,- kg elektrických, elektronických a chladících
zařízení, 57.990,- kg biologicky rozložitelného odpadu,
128.370,- kg objemného odpadu, 824.196,- kg směsného
komunálního odpadu a 109.040,- kg stavebního odpadu.
Celkové množství svezených odpadů v roce 2006 tedy činí
1.428.271,- kg. Z tohoto množství jsme vytřídily 293.577,kg využitelných odpadů (plasty, sklo, papír, kovy) a
12.914,- kg nebezpečných odpadů a elektroodpadů, sběrným
dvorem a mobilními svozy objemných odpadů a odpadů ze
zeleně prošlo 327.578,- kg odpadů, popelnicemi a
kontejnery u domů (včetně podnikatelů, firem a organizací
které mají s městem smlouvu) prošlo 729.986,- kg odpadů a
80.630,- kg odpadů bylo odvezeno ze hřbitova, z
odpadkových košů, z ulic (smetky) a ostatních činností
města. Průměrně tedy vytvoří 1 obyvatel našeho města ročně
celkem 332 kg odpadů, z toho vytřídí 68,- kg využitelných
odpadů a 3,- kg nebezpečných odpadů a elektroodpadů, 76,kg odpadů odloží ve sběrném dvoře a do popelnice nebo
kontejneru u domu odloží 169,5 kg zbytkového odpadu;
zbývajících 19,- kg je podíl na odpadu ze hřbitova, z
odpadkových košů, z ulic - smetky a ostatních činností
města. Podíl vytříděných využitelných odpadů z celkového
množství odpadů činí 20,5 %. Není to málo, ale stále jsou
zde velké rezervy. Takže nebuďte líní a třiďte odpad.
Ing. Jan Troutnar, ved.odboru IMŽP MěÚ

PRAVIDELNÁ ZMĚNA INTERVALU
SVOZU ZBYTKOVÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Oznamujeme občanům, že od 11. kalendářního týdne
se přechází ze 14-ti denního na týdenní interval svozu
zbytkového komunálního odpadu. Změna na 14-ti denní
svoz pak opět nastane v říjnu, a to po 43. kalendářním
týdnu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Poplatek za odpady - jeho vybírání
Jak jistě všichni víme, vybírání poplatku za odpady
probíhá na plné obrátky. Většina z vás volí způsob jeho
úhrady v hotovosti přímo do pokladny městského úřadu. Je
to vcelku logické, protože si zde zároveň vyzvednete
nálepku na popelnici a v letošním roce i aktualizovaného
„Odpadového průvodce“. Mnozí z vás využívají návštěvy u
nás k různým dotazům a připomínkám.
Jako každoročně i letos se často vyskytují vaše dotazy,
zda musí skutečně platit všichni, jak se postupuje proti těm,
kteří na placení zapomínají, zda již zaplatil soused apod.
Proto bych si dovolila seznámit vás v kostce s postupem
při vybírání a následně i vymáhání tohoto poplatku podle
platných právních předpisů v návaznosti na praktické
zkušenosti.
Podle zákona o odpadech se odpad vyprodukovaný na
území obce stává majetkem obce a také ona zodpovídá za
jeho likvidaci. Zároveň však zákon o místních poplatcích
umožňuje v obci zavést místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování odpadů, což se stalo i u nás.
Tento poplatek je povinen platit každý, kdo má v obci trvalý
pobyt nebo objekt k individuální rekreaci. Podle zákona
každý, bez výjimek. Bez ohledu na to, zda se v obci zdržuje,
zda bydlí a platí jinde nebo je třeba i úplně mimo republiku.
Tak praví zákon a je zbytečné o jeho spravedlivosti
diskutovat. Zákon zkrátka počítá s tím, že se každý zdržuje
v místě svého trvalého pobytu a zde také produkuje odpad.
Zákonná úprava tímto dává obci možnost získat od občanů
finanční prostředky na likvidaci odpadu, které musí sama
vynaložit. A věřte, že v mnohých městech takto také striktně
postupují. V pravomoci obce však je dopad tohoto zákona
zmírnit obecně závaznou vyhláškou. Protože víme, že běžný
život nelze nalinkovat „podle zákona“ bylo v našem městě
k některým případům přihlédnuto a placení poplatku
v těchto případech upraveno, či zcela osvobozeno. Jedná se
především o občany, kteří se dlouhodobě zdržují v jiném
městě, kde produkují odpad a kde také za jeho likvidaci
prokazatelně platí, o studenty, kteří jsou přes týden
ubytováni na internátech, či kolejích nebo o osoby
dlouhodobě žijící mimo naši republiku.
Úleva, popř. úplné osvobození od placení je však
podmíněno jednou jedinou skutečností – doložením
dokladu o nároku na slevu, osvobození. V praxi stále
dokola narážím na to, že doložení potřebného dokladu je pro
někoho problém. Pokud však uplatňujete na něco nárok, je
nesporné, že jej musíte nezpochybnitelně prokázat. Opravdu
nelze poskytovat úlevy od placení na základě tvrzení.
Všechny poskytnuté úlevy a osvobození musí být
zdokladované. Pro většinu z vás zcela logické, pro některé
stále těžko pochopitelné.
Tato povinnost je zakotvena přímo ve vyhlášce, v čl.8
„Osvobození a úlevy“ se v bodě 1. výslovně praví: „Od
poplatku jsou osvobozeni: - poplatníci, kteří dlouhodobě
žijí mimo území města Police nad Metují a prokáží, že
poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
uhradili v jiné obci „, v bodě 2. „Úleva ve výši 60%
z celkové roční sazby bude poskytnuta poplatníkům,
kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo území
města, na základě předloženého potvrzení(nárok lze
uplatnit na základě potvrzení školy, ubytovacího
zařízení)“.
Rovněž se stále ještě občas setkávám s nářky, že tento
systém je nespravedlivý, pro mnohé neúměrně drahý, a že
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platíme za něco, co nevyprodukujeme. To se týká především
osamoceně žijících občanů, kteří skutečně vyprodukují
odpadu méně než např. čtyřčlenná rodina a stačila by jim
méněčetná frekvence svozů. Ano, souhlasím s tím, že tento
systém nese jakýsi punc „kolektivní viny“. Ale nic nelze
nastavit zcela spravedlivě. Zavzpomínejme společně.
Všichni pamatujeme jak systém úhrady za konkrétní svoz,
formou nákupu jednorázové nálepky v trafice, tak způsob
uzavření smlouvy se svozovou firmou přímo na celý rok,
vyfasování jedné nálepky (proč platit zbytečně za dvě, však
já to do té jedné popelnice nějak našlapu, popř. odložím
jinde☺) při frekvenci svozu jednou za měsíc (levnější
varianta☺) a nyní současný systém, kdy musím chtě nechtě
pro všechny stejný poplatek zaplatit, můžu si pořídit
popelnic kolik potřebuji a odpad pohodlně odkládat bez
jakéhokoliv omezení, i když s vědomím, že možná na
někoho, kdo vyprodukuje odpadu víc než já doplácím nebo
naopak, jiný zase mírně doplácí na mě. Bylo překvapující,
jak v průběhu prvního roku zavedení současného systému
mnozí čistili půdy a sklepy a zbavovali se haraburdí
nahromaděného za celé dlouhé roky. Proč taky ne?
Množství odpadu již není ničím omezeno a ještě mám
k dispozici svozový dvůr, bez dalšího placení. Opravdu,
proč tuto možnost nevyužít? Ano, systém zakoupení
jednorázové nálepky mi skutečně zaručil, že platím jen to,
co já vyprodukuji. Ale ruku na srdce – vážně věříte, že
uvědomění všech občanů je na takové úrovni, že budou
dobrovolně platit, byť za svůj vlastní odpad, když nebudou
muset? Nevěřili byste, kolik lidí se mě po zavedení
současného systému ptalo, kam má odpad odkládat, když
nemají popelnici, a protože teď už platit musí, tak tu
popelnici taky chtějí. Jak obrovsky narostl objem odpadů
v prvním roce současného systému právě z důvodu likvidace
letitého harampádí. Při druhém mnou zmiňovaném způsobu
úhrady za likvidaci odpadů si vybavuji postavičky, které při
ranním běhu do práce odhazovaly igelitové tašky s odpadky
do veřejných odpadkových košů (v tom lepším případě)
nebo do přilehlých příkopů, protože jejich jedna byť poctivě
zaplacená popelnice jaksi nestačila (každá další by stála
další peníze) nebo byla dokonce nepoctivě nezaplacena,
tudíž nevyvážena. K sousedovi to většinou bohužel nešlo,
všechny popelnice byly opatřeny více či méně důmyslnými
zámky. Vzpomeňme si, jak jsme si „své“ odpadky bedlivě
střežili. Také je nutné zmínit tehdejší neexistenci sběrného
dvora, takže veškerý větší odpad jsme byli nuceni opět na
své vlastní náklady odvézt na skládku a zde zaplatit.
Jak vidíme, každý systém měl něco pro a něco proti a má
ho nepochybně i ten současný. Ale snad všichni chápeme, že
odpadky se likvidovat musí a v dnešním světě není nic
zadarmo. Z pohledu města je současný systém vyhovující a
spravedlivý v tom, že dnes se skutečně na placení likvidace
odpadu podílejí všichni, nejen vy poctiví a slušní, kteří byste
zaplatili tak jako tak, ale i ti, kteří před povinnostmi utíkají,
jak se dá, a za které by muselo platit město. Jeho rozpočet je
omezený a bohužel by se nedostávalo financí na jiné
aktivity. To je nutné si uvědomit. Netroufnu si odhadnout,
kolik bychom dnes, s přihlédnutím k narůstajícím cenám za
vše, museli zaplatit za jeden jednorázový odvoz popelnice.
Když to před zhruba sedmi lety bylo kolem 30-ti Kč, kolik
by to asi bylo dnes? A spočítejte si, že když částku 450,-Kč
vydělíme počtem měsíců v roce, dostaneme necelých 40,Kč na osobu a měsíc, při 42 svozech ročně. Lehká
matematika – jeden svoz popelnic (v neomezeném
množství) vyjde každého z nás na částku kolem 11-ti Kč.

Odečtěte ještě odvoz tříděného odpadu a provoz sběrného
dvora. Samozřejmě otázkou zůstává, kolik z vás skutečně
takto četné svozy využívá. Částečnou odpověď nám dala
nedávno uskutečněná anketa, jejíž výsledky vyzněly
jednoznačně pro současnou frekvenci svozů. A tak tedy,
opravdu je tato částka tak neúměrná a neúnosná?
Na závěr však musím objektivně napsat, že naprostá
většina z vás přistupuje k této nepříjemné povinnosti
naprosto zodpovědně, chápe podstatu současného systému
jako vyhovující a zcela se s ním ztotožňuje.
Protože stále opakuji, že poplatek musí uhradit každý,
v příštím vydání měsíčníku vám poskytnu několik informací
o tom, jaké možnosti nám zákon dává s nepoctivci zatočit,
jak této možnosti v praxi využíváme a jak jsme úspěšní.
Někteří z nich by vám o tom mohli povyprávět☺
Daniela Adamová, FSO - poplatky

Pellyho domy - centrum
celoživotního vzdělávání
Ke dni 28. 2. 2007 byla úspěšně dokončena 1. etapa,
která zahrnuje celé přízemí stavby včetně přístavby nového
sálu. Z technologických důvodů byly z této etapy vyňaty
dřevěné podlahy, obklady a dveře, které budou realizovány
až v závěru celé stavby. Ukončení etapy je důležité
z hlediska financování – po kontrole předložených podkladů
a uhrazení faktur bude možné žádat Centrum regionálního
rozvoje – poskytovatele dotace – o proplacení nákladů na
tuto etapu a tím dojde ke splátce úvěru, ze kterého je stavba
dosud financována.
Celková prostavěnost činí Kč 28 359 364,Na stavbě jsou v současné době prováděny tyto práce:
pokládka plovoucí podlahy ve II. a III. podlaží, kompletace
elektroinstalace (svítidel), kompletace sanitární techniky
(umyvadla, WC, baterie). Schodiště do II. podlaží se
připravuje pro montáž dřevěných schodů včetně podest.
V půdním prostoru se buduje serverovna.
V patrech č.p. 268 jsou prováděny stavební práce bytů,
realizuje se zastřešení pro vestavbu nových 4 bytů
v podkroví. Ve dvorním traktu se staví zeď směrem
k lékárně pana Pavla. ČEZ bude realizovat posílení
trafostanice v Nádražní ulici a kabelizaci pro Pellyho domy.
Na stavební práce je třeba navázat už i vybavením. Proto
se konalo poptávkové řízení na dodávku gastrotechnologií.
Byly předloženy 4 nabídky, ze kterých výběrová komise
vybrala firmu ZICH a spol. s r.o. Černožice.
Veřejná zakázka byla vyhlášena na dodávku interiéru.
Nabídka byla zveřejněna na centrální adrese a zadávací
dokumentaci si vyzvedlo 23 uchazečů nejen z České
republiky, ale i ze Slovenska. Nabídky předložilo celkem 12
uchazečů, jedna byla předána až po termínu. Výběrová
komise zasedala 1. 3. Dosud se zabývala většinou formální
stránkou nabídek, zda uchazeči splnili předepsané
náležitosti. Byly vyřazeny 3 nabídky z důvodů nesplnění
některých podmínek zadávacího řízení. Následovalo
porovnání cen u jednotlivých položek, kterých zadávací
dokumentace obsahuje více než 90. Jednotliví členové
komise se budou individuálně zabývat nabídkami,
porovnávat ceny i předložené vzorky. Další jednání komise
bude 13. 3. kde by se již mělo hodnotit technologické
zpracování, které je kromě ceny další součástí hodnocení
nabídek. Následovat musí také výběr výpočetní a
kancelářské techniky. V současné době se připravují
parametry tohoto výběrového řízení.
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Velmi rychle se blíží dokončení celé stavby a zahájení
vlastního provozu centra (1. 9. 2007). Je třeba tedy myslet
už na vlastní provoz. Proto bylo vyhlášeno výběrové řízení
na nájemce bistra. Potřebnou dokumentaci si vyzvedlo 7
zájemců. O vlastním výběru nájemce rozhodne rada
města.
Zastupitelstvo města schválilo zřizovací listinu
organizační složky města Police nad Metují Centrum kultury
a vzdělávání Pellyho domy. Jejím účelem bude zajišťovat
vzdělávací akce v rámci programu celoživotního vzdělávání,
kulturní akce ve městě, provoz informačního centra,
propagaci města, správa a provoz Pellyho domu divadla a
kina. Poslední vyhlášení výběrového řízení se týká výběru
vhodného vedoucího (vedoucí) této složky.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
Prostředky MIF (program podpory rozvoje komunální
infrastruktury) byly poskytnuty Evropským společenstvím.
Václav Tlapák – investiční technik
Helena Ištoková – správa dotací
Město Police nad Metují

nabízí k pronájmu

zahrádku o výměře 500 m2
v zahrádkářské kolonii pod Havlatkou.
Nájemné : 0,20 Kč/m2 ročně.

Zájemci mohou své žádosti podávat na Městském úřadu
v Polici nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54
Police nad Metují, nebo elektronickou cestou na
e-mail : meu@meu-police cz.
Bližší informace lze získat na odboru investic, majetku a
životního prostředí - pí. Rutarová,
tel.: 491 509 997, E-mail: rutarova@meu-police.cz.

Rada města vyhlašuje dle vyhlášky č.2/2000

VÝBĚROVÉ

ŘÍZENÍ

na čerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na území města Police nad Metují.
Příjem žádostí o půjčku je od
15.3.2007 - 10.4.2007.
Adresáty půjček mohou být pouze osoby, které
vlastní obytné budovy na území města Police nad
Metují, Pěkova, Honů, Hlavňova a Radešova.
Z fondu budou poskytovány půjčky na:
Název/účel
doba splatnosti
úrok p.a.
max.výše
a) oprava či výměna krytiny vč. konstrukce
4 roky
5%
do 50 tis. Kč
b) dodatečná izolace proti spodní vodě
4 roky
5%

do 25 tis. Kč

c) obnova fasády starší 10-ti let
4 roky
5%

do 50 tis. Kč

d) zřízení nové byt. jednotky z nebytového prostoru
6 let
5%
do 80 tis. Kč
e) zřízení ČOV, kde nelze napojit na městskou kanalizaci
2 roky
5%
do 25 tis. Kč

OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Police nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení na
vedoucího organizační složky
„Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy“
Druh práce :
Řízení provozu Centra kultury a vzdělávání Pellyho
domy a Kolárova divadla, tj. správa objektů, zajišťování
kulturních a společenských akcí ve městě, zajišťování
vzdělávacích programů dle podmínek programu SROP
Místo výkonu práce :
Území města Police nad Metují
Platová třída :
8. - 9. platová třída
Předpoklady:
dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost,
Požadavky:
dosažené vzdělání - středoškolské vzdělání s
maturitou,
organizační schopnosti, flexibilita,
zkušenosti s přípravou vzdělávacích projektů
přehled v oblasti kultury,
schopnost jednání s lidmi,
řidičský průkaz skupiny B
znalost práce na PC (MS Office, elektronická
pošta,Internet)
znalost cizího jazyka výhodou
Uzávěrka přihlášek :
Termín nástupu :

30. 3. 2007
1.6.2007

Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Městský úřad Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98,
549 54 Police nad Metují tel: 491 541 113,
e-mail: meu@meu-police.cz
Přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu uchazeče
datum a podpis uchazeče
K přihlášce musí být přiloženy tyto písemnosti a doklady:

životopis, obsahující údaje o dosavadních
zaměstnáních (časový sled a druh vykonávané práce)
a odborné znalosti a dovednosti
vlastní koncepce vedení a budoucího rozvoje
organizační složky (rozsah max. 3 str. A4)
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
ověřená kopie lustračního osvědčení dle zákona č.
451/1991 Sb. osvědčující skutečnosti uvedené v ust.
§ 2 odst. 1 písm. a) a b) zmíněného zákona
(osvědčení, lze nahradit příslušným čestným
prohlášením, osvědčení bude před případným
jmenováním uchazeče do předmětné funkce
vyžadováno)
čestné prohlášení osvědčující skutečnosti uvedené v
ust. § 2 odst. l písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb.
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Jak je to s projednáváním
přestupků
Projednávání přestupků je svěřeno Komisí pro
projednávání přestupků města Police nad Metují a řídí
se především zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v
platném znění (dále jen PZ) a procesní podmínky
upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění (dále jen SŘ).
Komise pro projednávání přestupků města Police nad
Metují (dále jen komise) projednává přestupky proti
pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky
proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. Komise
vždy zasedá a rozhoduje v tříčlenném složení. O každém
rozhodnutí komise se pořizuje zápis a protokol o hlasování.
Komise zahajuje řízení buď z povinnosti úřední nebo na
základě návrhu postižené osoby.
Na návrh postižené osoby (dále jen navrhovatel) se
projednávají vždy přestupky urážky na cti dle ust. § 49
odst. 1 písm. a) PZ bez ohledu na vztah navrhovatele a
pachatele. Na návrh navrhovatele se dále projednávají
veškeré přestupky proti občanskému soužití dle ust. § 49
odst. 1 písm. b) a c) PZ a přestupky proti majetku dle ust.
§ 50 spáchané mezi osobami blízkými. Pojem osoby blízké
vymezuje občanský zákoník. Navrhovatel může svým
návrhem procesně disponovat, tzn. že se může v průběhu
řízení rozhodovat, zda na projednání věci trvá, či zda chce
vzít svůj návrh na zahájení řízení zpět. Navrhovatel je
účastníkem řízení s plnými právy účastníka. Nevýhodou
jeho procesního postavení je skutečnost, že v případě, že
řízení vedené proti pachateli - následně obviněnému, bude
zastaveno z některých důvodů vymezených v zákoně (např.
se nepodaří prokázat vinu obviněnému, nebo navrhovatel
vezme svůj návrh zpět nebo se navrhovatel k jednání bez
omluvy nedostaví), je povinností komise uložit navrhovateli
povinnost k náhradě nákladů přestupkového řízení, které
činí dle současné právní úpravy 1.000,- Kč. Přestupky
projednávané na návrh nelze projednat v příkazním řízení.
Ostatní přestupky pak projednává komise z povinnosti
úřední, a to na základě oznámení věci z policie, oznámení
některého občana - oznamovatele (oznamovatel není
automaticky účastníkem řízení!) nebo z vlastního podnětu.
V těchto řízeních může komise rozhodovat ve zkráceném
tzv. příkazním řízení nebo v klasickém řízení s nařízeným
ústním jednáním.
Příkazní řízení jako zkrácená forma řízení je ekonomické
jak pro obviněného, tak i pro správní orgán. V příkazním
řízení se rozhoduje písemnou formou na podkladě materiálů
shromážděných policií či oznamovatelem tehdy, jsou-li tyto
podklady dostatečné pro rozhodnutí ve věci. V příkazním
řízení se neukládá obviněnému povinnost k náhradě nákladů
řízení, což znamená, že obviněný ušetří 1.000,- Kč. Proti
rozhodnutí v příkazním řízení může obviněný podat tzv.
odpor, na základě kterého se rozhodnutí ruší a komise ve
věci nařídí jednání. V příkazním řízení nelze projednat
přestupek mladistvého pachatele, přestupky návrhové (viz
výše) a přestupky, u kterých vznikla majetková škoda.
V klasickém řízení komise k projednání věci nařizuje
jednání, ve kterém vyslechne účastníky řízení a svědky a
věc uzavře vydáním rozhodnutí. Pokud je po klasickém
řízení rozhodováno o vině a trestu obviněného, musí též
komise rozhodnout o uložení povinnosti k náhradě nákladů

řízení obviněnému, jejichž výše činí dle zákona 1.000,- Kč.
Od uložení povinnosti k náhradě nákladů řízení lze zcela
nebo z části upustit jsou-li proto důvody hodné zvláštního
zřetele. Toto hodnocení zákon ponechává na komisi. Jedná
se zpravidla o sociální důvody. V závěru jednání komise
vydává písemné rozhodnutí, které je doručeno všem
účastníkům řízení. Proti rozhodnutí komise je přípustné
odvolání ve lhůtě 15ti dnů ode dne doručení podáním
učiněným u komise. Podané odvolání se pak spolu s
kompletním spisem postupuje odvolacímu orgánu, kterým je
Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové.
Účastníkem přestupkového řízení je obviněný,
navrhovatel, poškozený a vlastník věci, která může být v
přestupkovém řízení zabrána. Postavení obviněného je
zřejmé, postavení navrhovatele je shora vysvětleno.
Poškozeným je pouze ten, komu byla přestupkovým
jednáním způsobena majetková škoda, jejíž výše nesmí v
přestupkovém řízení zpravidla přesáhnout částku 5.000,- Kč.
Poškozený navíc musí svůj nárok na náhradu škody v řízení
řádně uplatnit a hodnověrně doložit, aby o tomto nároku
bylo možné rozhodnout.
Účastník řízení má právo nahlížet do spisu v plném
rozsahu, s výjimkou protokolu o hlasování, pořizovat si ze
spisu opisy, výpisy, předkládat návrhy na provedení důkazů.
Každý účastník má právo se v řízení nechat zastoupit
advokátem nebo obecným zmocněncem.
O dalších právech a povinnostech v řízení je každý
účastník, ale i svědek, vyrozuměn v předvolání k jednání a v
poučení daném při zahájení jednání. V této části opětovně
připomínám, že oznamovatel není automaticky
účastníkem řízení, pokud nejsou splněny další shora
uvedené podmínky. Komise proto nemůže oznamovateli
podávat informace ze spisu ani jej nechat do spisu
nahlížet. Časté jsou případy, kdy oznamovatel má v řízení
postavení svědka (jedná se o případy přestupků, ve kterých
nevznikla majetková škoda a nebyly spáchány mezi osobami
blízkými, tedy většina přestupků proti občanskému soužití).
Oznamovatel, který není účastníkem řízení, má právo na
informaci, pokud o ní výslovně požádá, o učiněném opatření
po podání jeho oznámení. Takovou informací je sdělení, že
ve věci je vedeno řízení. Tuto informaci oznamovatel
automaticky získává, je-li předvolán k jednání jako svědek.
Oznamovateli nelze sdělit jakým způsobem bylo vůči
obviněnému rozhodnuto.
V přestupkovém řízení může komise ukládat pouze
sankce stanovené zákonem a v zákonném rozpětí. Nejčastěji
používané sankce jsou napomenutí nebo pokuta.
Komise dostává i takové podněty, které neodůvodňují
zahájení řízení nebo nesplňují některou ze zákonných
podmínek k zahájení řízení o přestupku. Takové podněty
komise došetří a když ani po jejich došetření nelze řízení
zahájit, komise věc odkládá bez zahájení řízení. O odložení
věci se vyrozumívá pouze poškozený - viz vysvětlení shora.
V roce 2006 komise projednala 70 přestupků.
Z toho 14
přestupků v příkazním řízení
20
přestupků – zastavením řízení
3
přestupky – uložena pokuta
17
přestupků – napomenutí
16
přestupků přechází do r. 2007
JUDr. Šárka Sedláčková
předseda komise pro projednávání přestupků

********************* *****
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Rozpis lékařů stomatologické
služby na březen - duben 2007
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
17.3. – 18.3.
24.3. – 25.3.
31.3. – 1.4.
7.4.
8.4.
9.4.

Lékař

Tel. č.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov
MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M.
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.
MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.
MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

491 502 525
491 521 839
491 543 844
491 581 394
491 543 398
491 582 381

Chirurgická ordinace v Polici nad Metují
bude v březnu a dubnu 2007 v provozu
Pá
- 14.00 -20.00 hodin
So,Ne - 09.00 -19.00 hodin
Telefonické objednávky na čísle 721 273 125
Zákroky ve všední dny zajišťuje
nemocnice v Náchodě

Kde hledat lékařskou službu
první pomoci?
Lékařská služba první
pomoci Náchod
Pro dospělé: 491 489 611, areál dolní nemocnice
Pro děti: 491601771, areál horní nemocnice
Po-Pá od 16-22hod
So, Ne od 8-22 hod
Další informace a kontakty je možné sehnat na
www.nemocnicenachod.cz
Provoz porodnice oblastní nemocnice Náchod
bude po celkové rekonstrukci zahájen 2. dubna
2007.

Lékařská služba první pomoci Broumov
Tel.kontakt: 491 413 100
V případě jakýchkoliv nejasností a v akutních
případech je možnost volat i na číslo 155, na kterém
poradí, co dělat dál.

Činnost stavební komise leden a únor 2007
Na pozvání místostarosty pana Kadidla proběhla na
lednové stavební komisi prezentace firmy MARATON stav
z Úpice se záměrem vybudovat v Polici nad Metují bytový
dům. Vytypovaná lokalita nad kotelnou se nám zdála
nevhodná z několika důvodů: pro nedořešenost území (není
vypracována zastavovací studie), navrhovaný typ výstavby a
začátek realizace již tento rok. Proto jsme hledali jiná
vhodná území. Stavební komise doporučila zpracovat studii

na výstavbu bytového domu pod DPS , vedle zahradnictví
s tím, že bude vyčleněn prostor pro plánovanou výstavbu
zakrytého bazénu.(velikost bazénu tři dráhy 25 m např.
http://bazen.primda.cz/). Studie bude řešit návaznost
komunikace na Ostašskou ulici, prostory zahradnictví,
chodníky, parkoviště, průchod od Penny marketu k sídlišti,
detailní řešení domu a návaznosti na přípojky. Studii na tuto
lokalitu vypracuje projektant firmy MARATON stav pan
Mareš zdarma. Možnost financování bytů hypotečními
úvěry na 15-25 let firma zajistí včetně právního servisu.
Stavba by byla zahájena do poloviny roku 2007 a ukončena
předáním bytů v červnu 2008. Městský úřad eviduje již 6
zájemců, přibližná cena za m2 okolo 22. tisíc Kč.
Na únorové stavební komisi seznámil Ing. Jan Troutnar
členy stavební komise s projektem DiS Michala Jansy na
ozelenění I. etapy přeložky. Předložený projekt řeší výsadby
doprovodné zeleně podél nově budované komunikace.
Hlavním prvkem jsou zde liniové výsadby – stromořadí.
Plochy jsou doplněny o další stromy, keřové skupiny,
květinový záhon a volné travnaté plochy. Projekt je rozdělen
do sedmi částí. V první části před „škvárovnou“ komise
doporučuje posunout soliterní strom ( třešeń) směrem do
náměstí mimo linii přechodu pro chodce. Do středu
kruhového objezdu doporučujeme umístit kleče a kameny
(pískovec) ,vysypat kůrou za účelem minimální údržby.
V druhé části stavební komise doporučuje do prostoru
odpočívadel, laviček dát odpadkové koše. Do těchto částí
vhodně umístit informační tabule a poutač na historické
centrum města. V dalších částech projektu komise
upozornila na zatrubený potok podél ZUŠ a zrušení části
chodníku podél komunikace. Stavební komise doporučila
nejprve dořešit vjezd, výjezd a šíři zpevněné plochy
(způsob parkování) na stávající parkovací ploše před
„škvárovnou“ a před administrativní budovou firmy Pejskar
& spol., spol s r.o.
Dne 13.2.2007 proběhlo jednání „Přeložka silnice II/303
druhá část“ za účasti projektanta, zástupců SUS Náchod,
ČEZ, Policie ČR Náchod DI a města. Projektant pan Plodek
maluje projekt druhé části obchvatu (kruhový objezd), který
by měl být dokončen do konce března. Vzhledem k tomu, že
rozsah stavby se již nyní zvětšil víc než o 10%, musí
investor žádat o rozšíření stavby a provést nové výběrové
řízení na dodavatele.
V pátek dne 23. února 2007 proběhlo výběrové řízení na
dodavatele vybavení kuchyně Pellyho domu. Do
výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči. Vítězem
výběrového řízení se stala firma Zich a spol., s.r.o.
Černožice nad Labem.
Stavební komise dále navrhla a v únoru se vyjádřila
k projektu opěrné zdi u Pellyho domu. Zeď bude postavena
na stávajících základech zdi, která již staticky nevyhovuje.
Nad základové zdivo bude vybetonován základový
železobetonový věnec, na něj zdivo z betonových tvárnic se
štípaným povrchem. Firma Kerson
na tuto variantu
vypracovává kalkulaci. Kontrolní kalkulaci vypracuje
investiční technik města.
V únoru jsme projednávali žádost na odpojení domu čp.
287, z centrálního zásobování tepla z městské kotelny.
Stavební komise doporučila zpracovat rozptylovou studii na
veškeré objekty zásobované teplem z centrální kotelny (celé
sídliště). Požadavek a následně studie by měla být sepsán
tak, aby řešila případný přechod ostatních domů (vchodů) na
oddělený způsob vytápění (zřízení plynových kotelen).
Komise doporučila radě města nedávat žadatelům o
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odpojení (a o uložení přípojky plynu) souhlas dříve, dokud
toto (studie - a tedy možnost odpojení všech domů)
neprokáže, že nikomu v budoucnu nebude zamezena
možnost volby, a že nedojde ke zhoršení podmínek pro život
v oblasti sídliště. Studie by měla být "potvrzena" odborem
životního prostředí kajského úřadu a
SEI (státní
energetické inspekce).
V roce 2006 byl vydán nový zákon o veřejných
zakázkách č. 137/2006.
Zadávání zakázek malého rozsahu dle zákona
č.137/2006 Sb.
Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná
zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě
veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby
2 mil. Kč bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební
práce 6 mil. Kč bez DPH.
Zadavatel dle § 18 odst.3 zákona o zadávání veřejných
zakázek není povinen zadávat podle tohoto zákona, je však
povinen dodržet zásady uvedené v § 6., tj. dodržovat zásady
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je:
§ 78 ( hodnotící kritéria )
a) ekonomická výhodnost nabídky , nebo
b) nejnižší nabídková cena
Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky
podle základního hodnotícího kritéria ekonomické
výhodnosti nabídky ( dle odst. 4, § 78 zákona o zadávání
veřejných zakázek ), stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria.
Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému
plnění veřejné zakázky a mohou jimi být vedle nabídkové
ceny zejména kvalita, technická úroveň nabízeného plnění,
estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska
vlivu na životní prostředí, provozní náklady, návratnost
nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek,
dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení.
Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická
výhodnost nabídky, musí zadavatel jednotlivým dílčím
hodnotícím kritériím stanovit váhu, kterou vyjádří
v procentech. Stanovená váha může být u jednotlivých
dílčích hodnotících kritérií shodná (dle odst 5, § 78 )
Stavební komise doporučila radě města ke schválení
návrh pravidel pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu
dle § 12, odst. 6 zákona.
1. zakázky do 100 000,- Kč bez DPH, zadat přímo v rámci
odboru IMŽP s porovnáním cenové nabídky.
Připraví: Investiční technik
Zodpovídá: Investiční technik
Schvaluje: Rada města
2.

3.

zakázky od 100 000,- Kč do 500 000,- Kč bez DPH
(služby, dodávky, stav. práce )
a) stanovit poptávkovým řízením cenu díla
b) zadávat min. třem zájemcům
c) stanovit zadavatelem v návrhu smlouvy
- záruční dobu
- lhůtu dokončení
- výši penále za nesplnění předání díla
Připraví: Investiční technik
Se záměrem seznámí stavební komisi (do upřesnění
případných kritérií )
Zodpovídá: Odbor IMŽP
Schvaluje: Rada města
zakázky nad 500 000,- do 2 000 000,- Kč bez DPH
(dodávky a služby ) a stavební práce do 6 000 000,- Kč
bez DPH

- stanovit jako kritérium ekonomickou výhodnost se
stanovením dílčích hodnotících kritérií v tomto pořadí a
váhou
a) nabídková cena
b) kvalita a technická úroveň nabízeného plnění
- výhodnost smlouvy, lhůta pro dokončení díla
- záruka
- zabezpečení dodávek , výše penále za nesplnění
díla
- výše penále za nenastoupení
- záruční a pozáruční servis , odstranění závady
- splatnost faktur, výše pozastávky
- reference
- vyzvat písemně min 5 zájemců k podání nabídky
a k prokázání splnění kvalifikace
- zadávací dokumentace včetně projektové
dokumentace + slepý rozpočet
- technické řešení, parametry, kritéria, výběr firem
schvaluje stavební komise a RM
Připraví: Investiční technik
Zodpovídá: Odbor IMŽP
Schvaluje: Rada města
4.

Zakázky dle zákona – zadávat smluvně (mandátní
smlouvou ) s výběrem mandatáře dle poptávkového
řízení
Připraví: mandatář
Zodpovídá: Starosta města
Schvaluje: Rada města

Ze zákona: Zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný
okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění
zakázky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace
odpovídá zadavatel. Varianty nabídky § 70 musí být předem
připuštěny v zadávacích podmínkách . Rozsah kvalifikace §
50-§ 56 prokázání splnění základních a profesních
kvalifikačních předpokladů. Stavební komise doporučila
RM včasně připravovat a nešetřit na projektových pracích.
Rozhodující je kvalita projektu a dostatek času na jeho
kontrolu.
Stavební komise doporučila RM v rámci transparentnosti
směrnice pro výběrová řízení, zadání jednotlivých zakázek ,
průběh výběrových řízení a
vyhodnocení pravidelně
zveřejňovat na internetových stránkách města.
Pravidelným programem všech stavebních komisí je
vyjádření se ke koupi, prodeji, pronájmům, zřízení věcných
břemen nemovitostí v majetku města.
Ing. Scholz Pavel - předseda stavební komise

Panoramatická mapa
Broumovských stěn
- příprava letošní turistické sezóny
V minulém roce se sešly obce, ležící po obou stranách
Broumovských stěn (Police nad Metují, Machov, Suchý
Důl, Božanov, Martínkovice, Krinice a Otovice) a začaly se
zabývat myšlenkou vydání propagačního materiálu, který by
obsahoval nový prvek – panoramatickou mapu oblasti
Broumovských stěn. Zájem o tento způsob propagace
projevil i polský Radkow.
Grafickým zpracováním tohoto nelehkého úkolu byl
pověřen pan Miloš Kaválek (Hronov). Předložil několik
návrhů panoramatických pohledů na Broumovské stěny.
Nejpříhodnější se jevila fotomontáž složená z leteckých
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záběrů na stěny. Zobrazená oblast je od polských Wambeřic
po Polici včetně Ostaše v pozadí. Přímo do mapy pak budou
zakresleny významné turistické cesty i cíle a zmiňované
obce, které jsou z tohoto pohledu patrné. Předpokládaný
formát materiálu je A4, mapa bude na druhé dvoustraně.
Další stránky budou věnovány propagaci jednotlivých obcí
včetně turistických služeb, které nabízejí místní podnikatelé.
Na zadní stránce bude turistická a cyklistická mapa oblasti.
Materiál bude vydán v češtině, polštině, němčině, angličtině
a holandštině (celkem 18 tis. výtisků)
Záměr vydání mapy byl rozšířen o další aktivity, např.
navázání kontaktů mezi informačními centry na obou
stranách hranice a jejich následná spolupráce, vydání
drobnějších propagačních materiálů na podporu projektu.
Město Police nad Metují podalo žádost o grant
prostřednictvím Euroregionu Glacensis z programu Interreg
IIIA Fondu mikroprojektů a tento projekt byl doporučen
k financování. Obdržená dotace bude činit 75 % celkových
nákladů, které činí 184 tis. Kč. Vlastní podíl bude
financován příspěvkem obcí, sponzorstvím různých firem.
Jedním ze záměrů celé akce je zmapovat, ale zároveň i
propojit naši krásnou, členitou krajinu hor, údolí, skal, která
volně přechází státní hranice. Odvíjí se od toho i název
celého projektu, který zní „Broumovské stěny nás nedělí“.
Doufáme, že se nám to podaří.
Helena Ištoková
Město Police nad Metují

vyhlašuje konkursní řízení na místo

ředitele/ky
Mateřské školy Police nad Metují,
Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují
Předpoklady pro výkon funkce:
vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
znalost problematiky řízení ve školství a školských
předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní
stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
• čestné prohlášení o průběhu všech předchozích
zaměstnání včetně časového vymezení,
• strukturovaný životopis,
• koncepci rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad
o jeho vyžádání,
• čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991
Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,
České republiky a Slovenské republiky, v platném
znění,
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu
funkce ředitele typu školy, na níž se konkurs vyhlašuje.
Nástup do funkce: 1.8.2007
Přihlášky zasílejte nejpozději do 30.3.2007 na adresu:
MěÚ Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54
Police nad Metují. Obálku označte „KONKURS MŠ“.

Technické služby Police nad Metují

přijmou na brigádu
plavčíky na letní koupaliště.
Podmínkou je věk starší 18 let a platný kurs
plavčík - vodní záchranář. Pro zájemce
bez plavčických zkoušek možnost zajištění
absolvování kurzu.
Bližší informace obdržíte v kanceláři tchnických
služeb nebo na telefonech 491541149, 602179852.

Liga proti rakovině
Dne 27.2.2007 se v zasedací místnosti MÚ Police n.Met.
konala schůzka zdravotně sociální komise, kam mj. přijal
pozvání i MUDr. V. Müller zastupující Ligu proti rakovině.
Seznámil nás s činností této organizace a představil program
prevence rakoviny prsu a děložního čípku. Zdůraznil nutnost
předávání informací o této nemoci, která je nejčastější
příčinou úmrtí u žen. Na tomto programu se podílí rovněž
firma AVON, která věnovala sponzorský dar ve formě
makety, na které se ženy učí prs samovyšetřovat. Při
zakoupení specifických šperků věnuje vytěženou částku na
prevenci a léčbu této nemoci.
Liga proti rakovině pořádá pro ženy přednášky a
semináře, kde jim podrobně popisuje veškerá úskalí
rakoviny prsu, instruktorky ukáží, jak prs samovyšetřovat a
v neposlední řadě poskytuje rady a informace, kde najít i
pomoc psychologickou. V našem městě je přednáška
naplánována v průběhu měsíce dubna či května, datum,
místo i čas bude oznámen v příštím čísle Polického
měsíčníku. Těšíme se na vaši účast.
Liga proti rakovině sídlí v Náchodě v budově „staré
radnice“ v 1. poschodí.
Pan MUDr. Müller vyslovil prosbu s naší komisí navázat
spolupráci. Naši členové se spoluprací vyslovili souhlas,
pomůžeme s organizací „kětinového dne“, který se koná
16.5. Ten letošní bude zaměřený na téma „Dítě a rodina“.
Bc. Monika Trnovská

Co víme o rakovině prsu?
Vzniku maligního bujení mohou předcházet změny tvaru
a biologické povahy buněk různých tkání. Tyto změny
označujeme jako prekancerózy. Vyhledáváním těchto změn
– depistáží, jejich evidováním a sledováním –
dispenzarizací a léčením – lze předejít vzniku rakoviny.
Depistáži prekanceróz a vyhledávání počínajících stadií
nádorového bujení slouží preventivní prohlídky, kterým se
má ve vlastním zájmu každá žena, zejména po 30. roce
věku, pravidelně podrobovat. Ženám mezi 20-40 lety věku
by mělo být provedeno rutinní vyšetření prsu každé 2-3
roky, ženy nad 40 let by měly být vyšetřeny každý rok, u
žen ve věku 50 let a výše mamografické vyšetření každý
rok.
Sebevyšetřování by si měly provádět všechny ženy nad
20 let alespoň 1x měsíčně, při nálezu jakékoliv abnormality
je nutná návštěva lékaře.
Při preventivním vyšetření zhodnotí lékař anamnézu:
rodinnou zátěž, celkový zdravotní stav, předcházející
onemocnění, rizikové faktory, jimž je žena vystavena. Dále
při gynekologickém vyšetření pátrá po přítomnosti
prekanceróz, provede kolposkopické vyšetření a odebere
stěry pro cytologické vyšetření. Prohlédne a palpačně
vyšetří prsy, hledá případné rezistence. Při závažnějších
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kolposkopických a cytologických nálezech se provede
z podezřelých míst excize a tkáň vyšetří histolog.
Karcinom prsu je nejčastější zhoubný nádor u žen.
Vytváří se častěji u žen s nepříznivou anamnézou: 4x častěji
u žen, jejichž matka měla karcinom prsu a dokonce 15x!
častěji, měla-li karcinom prsu sestra. Častější je také u žen,
které poprvé rodily déle. K dalším rizikovým faktorům patří
rovněž časná menarché – méně jak 12 let a pozdní
menopauza – po 50. roce věku ženy.
Jaké jsou příznaky? K těm časným patří tuhá nebolestivá
rezistence nepřesných okrajů, k těm pozdějším pak dochází
ke vpáčení bradavky, zvětšení prsu, zarudnutí, otoku,
bolesti. Bolest však není vždy spojena se závažným
onemocněním. Může být krvavý výtok z bradavky.
Ke stanovení diagnózy nestačí pouze klinické vyšetření.
Využíváme všech možností moderní diagnostiky:
ultrazvuku, rentgenu, výpočetní tomografie, magnetické
rezonance, laparoskopie. Některá z těchto vyšetření slouží i
ke kontrole výsledků léčby a k pátrání po metastázách.
V každém případě potvrzuje diagnózu histologický nález ze
vzorku tkáně. Způsoby léčby jsou chirurgické, ozařováním
(aktinoterapie), radioizotopy, cytostatické (chemoterapie),
hormonální léčbou, imunoterapií. Chirurgicky lze léčit tzv.
operabilní stadia. Po operaci se někdy připojí aktinoterapie
či cytostatická léčba.
Po primární léčbě se každá žena sleduje kvůli odhalení
recidivy a k vyšetření druhého prsu k odhalení dalšího
primárního karcinomu. Každý měsíc se provádí
mamografie. Za vyléčený je možno považovat zhoubný
proces tehdy, když za pět let a déle po skončení léčby není
zjištěna recidiva.
Bc. Monika Trnovská

Masopust, masopust,
dneska končí veselí a půst, od zítřka je zase
půst…těmito slovy jsme zvali v úterý 20.února obyvatele
DPS k odpolednímu posezení do naší společenské místnosti.
Kdo při příchodu neměl masku, dostal slušivý karnevalový
čepeček. K potěšení, poslechu a tanci nám celé odpoledne
hrála na harmoniku pí Maruška Ryšavá z Pěkova. Všichni
byli spokojeni a rádi si i zazpívali. Během veselí proběhla
bohatá tombola, kterou jsme si společně vytvořili drobnými
dárky. Zajištěno bylo i občerstvení, nechyběly ani tradiční
ostatkové koblížky, které věnovala Kvíčerovská pekárna.
Každý odcházel s usměvavou tváří a růžovým melírem ve
vlasech pro vzpomínku na vydařené odpoledne.
Velký dík patří Marušce Ryšavé, Jarušce Hrnčířové a
Vaškovi Zítkovi za jejich výpomoc a Kvíčerovské pekárně
za sponzorskou podporu.

Průběžná činnost na DPS
- každou středu hraní společenských her
- jednou měsíčně promítání filmu na přání
- dvakrát týdně ranní cvičení ( úterý a čtvrtek)
- měření tlaku podle potřeby
Nejbližší akce na DPS
- velikonoční prodejní výstava
- jarní výlet
- stavění máje s příletem čarodějnic
Nejžhavější novinka:
Zpřístupnění internetu pro všechny obyvatele DPS a
poskytnutí základních rad pro jeho použití.
Zaměstnanci DPS

KNIHOVNA
Březen v knihovně
Projekt Březen – měsíc internetu odstartoval do svého
10. (a možná posledního) ročníku. Spoluzakladatel BMI
sdružení Jan Winter v časopise Grand Biblio (nový časopis
pro čtenářskou veřejnost – o knihách ze všech stran) těchto
deset let hodnotil: „…Je nesporné, že zapojení knihoven do
BMI pomohlo zvýšit povědomí veřejnosti o knihovnách
jako o místech, která se zabývají nejen půjčováním knih.
Představují důležitý nástroj pro uskutečňování základního
lidského práva na rovný přístup k informacím, na jejich
svobodnou výměnu, na získávání vědomostí a svobodné
utváření názorů. … Díky knihovnám prakticky každý, kdo
dosud neměl příležitost seznámit se s internetem, nyní
k tomu mohl využít knihovnu ve svém městě či blízkém
okolí. …“
I naše knihovna se do projektu zapojovala a přidala se i
letos. Využili jsme spolupráce se Senior klubem Ostaš a
v knihovně už od 7. února probíhá školení pro seniory o
základních znalostech počítačů - společně pronikáme do
tajů počítačů, učíme se pracovat se soubory, vytváříme
soubory v programu Microsoft Word. Pronikli jsme i do
„sítě sítí“ na internet a ještě nás čeká mailová pošta.
Nechceme zapomenout ani na březen jako Měsíc knihy.
Přinášíme obvyklou nabídku z našich novinek a srdečně vás
všechny zveme do knihovny. Určitě si najdete tu správnou
knížku či časopis pro sebe. Náš katalog s úplnou nabídkou
knih je zveřejněn na našich internetových stránkách
www.knihovna-police.cz a v knihovně vám rádi osobně
poradíme.
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Vždyť kniha má stále co říci. Svědčí o tom i odpověď
herce Jiřího Krytináře na anketní otázku Co byste řekl tomu,
aby se měsíci březnu místo internetu opět vrátila nálepka
„měsíce knihy“? v již výše zmiňovaném časopise: „Nevím,
proč by neměl být březen měsícem knihy. Již od dětství
nám rodiče a nebo babička četli pohádky, kdy většinou
dobro zvítězilo nad zlem! Měl jsem moc rád ty české
pohádky, které byly plné lásky a dobra a které se potom
podílely i na výchově dětí! Internet děti vnímají až
později! Kniha vzdělává, vychovává a stále platí, že je
nejlepším přítelem člověka. Internet je dobrá věc, ale je
hlavně založen na studeném pojetí komunikace.“
O jarních prázdninách ve čtvrtek se v dětském oddělení
odehrál Den plný her. Děti si zasoutěžily, vyluštily
křížovky a dětské oddělení se obléklo do jarního. Společně
jsme vyráběli koťata, ptáčky a další symboly jara.

Mezi námi jakoby zeď byla
a jedna druhou neslyšela.
Je to pravda velmi smutná
kamarádku ztratiti.
V těžkých chvílích
býti sama a
nenajíti pomoci.
Lepší byl ten život
dávný, teď je o něco smutnější.
************************************************
Koncem měsíce bychom vás rádi pozvali na Černou
hodinku:
Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka
Symbolika a realita Hvězdy nad Policí
O historii dávné i nedávné pohovoří
paní Mgr. Lydia Baštecká
Obrázky pořízené z ptačí perspektivy promítne
pan Libor Jenka.
Čítárna knihovny v úterý 27. března 2007 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.

S návštěvníky dětského oddělení se sejdeme na Noci
s Andersenem, noci, kdy ožívají pohádkoví hrdinové
knížek a u nás vloni ožil i čas a my se společně vydali hledat
ho k věžním hodinám. Také letos nás čekají překvapení. O
nich příště. Jenže jedna noc nestačí. V letošním roce se
loučíme s klášterem a sejdeme se tedy určitě ještě jednou.
V dubnu naše město navštíví spisovatelka Ilona Březinová a
kromě Univerzity volného času navštíví i naše dětské
čtenáře. A bude to návštěva strašidelná.
Slíbili jsme, že zveřejníme některé dětské práce ze
soutěže Moje cesta do knihovny. Děti ukázaly, že si cestu
k literatuře našly. Posuďte sami verše jedné z účastnic (a
nebuďte moc přísní):
Kamarádství - Petra Pechová
Já myslela,
že ty ta nejlepší jsi,
že rozumíš mi!
co se vlastně mezi námi stalo?
Tys nevěřila ve mne
a všechno bylo ztraceno.
Nás rozdělil jen problém
jeden, lež někoho jiného.
Tolik špatného cos o
mne řekla,
nebylo nic pěkného.
Také já jsem chybovala…
Co to bylo dávno mezi námi,
přátelství jak šňůra perel,
jenž drží pevně pohromadě.
Vše je stejně dávno pryč!

Během Černé hodinky si budete moci prohlédnout i
Výstavku rukodělných prací, kterou chystáme v týdnu od
26. března do 30. března 2007. Inspirací k jejímu
uspořádání byla přinesená ukázka vašich výtvorů, které
možná vznikly i podle časopisů vypůjčených v čítárně
knihovny. Děkujeme všem, kteří už své výrobky na
výstavku zapůjčili a prosíme další. Pokud se chcete podělit o
krásu, která vznikla pod vašima rukama, přineste své práce
do knihovny. Výstavka bude otevřená v půjčovní době
knihovny: pondělí a pátek od 13 do 17 hodin, úterý a čtvrtek
od 9 do 12 a od 13,30 do 17,30 hodin.

Nabídka knih:
Satirová, Virginia Kniha o rodině.
Klasické dílo z oblasti rodinné terapie.
Wainwright, Lyndon: V rytmu tance.
Standardní a latinskoamerické tance krok za krokem,
hudba k tancům je na přiloženém CD.
Dallalová, Tamalyn: Břišním tancem ke kráse.
Moderní taneční program, při kterém využijete svou
fantazii.
Pinckneyová, Callan: Superkalanetika.
Cvičební program pro pokročilé k získání postavy, o
jaké jste snili.
Marek, Vlastimil: Tajné dějiny hudby.
Zvuk a ticho jako stav vědomí.
Řada informací z nejrůznějších hudebních kultur a
možných úhlů pohledu na vnímání hudby.
Hrdličková, Věna: Umění čínských zahrad.
Fotografická publikace o přístupu Číňanů k zahradám.
Vašíček, Arnošt: Záhady Peru.
Další z knih známého autora o tajemných jevech a
nevysvětlitelných záhadách.
Jahoda, Petr: Velké africké dobrodružství.
Etiopie – cesta ke kmeni Nyangátomů.
Pinknettová, Lynn: Tajemství templářů.
Tajemní strážcové pravdy o skutečné totožnosti Ježíše
Krista.
Vaše knihovnice
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KINO

DIVADLO

Úterý 20.3.2007

v 19.30 hodin

DÉJÀ VU
Podmanivý akční thriller se točí okolo tajemného pocitu déjà
vu, který provází agenta vládní agentury ATF Douga Karlina
(Denzel Washington) při vyšetřování rozsáhlého bombového
útoku. Karlin, který je po výbuchu nálože na trajektu v New
Orleans přivolán k zajištění důkazů, odhalí, že záhadný úkaz,
který většina lidí považuje pouze za hříčku vlastní mysli, je ve
skutečnosti něčím mnohem silnějším. V tom okamžiku začíná
jeho závod s časem o životy stovek nevinných lidí.
Film v původním znění s titulky.
(127 min., USA)
Mládeži přístupné od 12 let.

Vstupné: 40,- 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

Úterý 27.3.2007

v 19.30 hodin

PRÁZDNINY
. Co by měla dělat čerstvě opuštěná holka v depresích krátce
před Vánocemi? Změnit prostředí. Prostě vypadnout někam,
kde jí všechno nebude připomínat, že se její život nápadně
podobá zápiskům z Deníku Bridget Jones. Film v původním
znění s titulky. (135 min., USA)
Mládeži přístupné od 12 let.

Úterý 3.4.2007

Vstupné: 60,- Kč

v 17.30 hodin

HAPPY FEET
Pokud nedovedete zpívat, jste mezi tučňáky z arktických plání
nikým. Tučňák Brumla je bohužel tím nejhorším zpěvákem na
celém širém světě. Co mu však chybí tuhle, nechybí mu tamhle.
Je totiž skvělý tanečník, ba co víc, je blázen do stepu.
Film v českém znění. (108 min., USA)
Mládeži přístupné.

Vstupné: 30,- Kč

Úterý 10.4.2007

v 19.30 hodin

PRAVIDLA LŽI
Dvanáct lidí, kteří se nechali dobrovolně zavřít na statku na
Šumavě. Dobrovolně se zřekli svobody. Manuálně pracují (živí
sami sebe) a navzájem si pomáhají překročit svou minulost.
(123 min., ČR)
Mládeži přístupné od 15 let.

Vstupné: 55,- Kč

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

Čtvrtek 29. března 2007

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 Oreiro, Kylie Minogue a další.
Vstupné: 90,- 100,- 110,- Kč

Středa 11. dubna 2007

v 19.30 hodin

MOJE SUPERBEJVALKA
On jí zlomil srdce. Ona jemu všechno. Rozpad vztahu nebývá
lehký ani pro jednu ze znesvářených stran, ale v některých
případech může být přímo nebezpečný. Film v původním znění
s titulky. (97 min., USA)
Mládeži přístupné od 12 let.

Vstupné: 55,- Kč

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

v 19.30 hodin

Město Police nad Metují a agentura 4C Zdice Vás srdečně
zve do Kolárova divadla na koncert známé zpěvačky

VĚRA MARTINOVÁ
Jamie Marshall a Kapela – TOUR 2007

Věra Martinová vydala na jaře roku 2006. U této příležitosti vydání
tohoto nového CD se zároveň probíhá turné. Diváci v novém
programu nebudou samozřejmě ošizeni o největší hity – Až na
vrcholky hor, Toulavý džíny a další, ale mohou se také těšit na
úplné novinky z čerstvě pokřtěného CD, na kterém spolupracuje
s britským zpěvákem a kytaristou Jamie Marshallem, a který bude
zároveň jejím exkluzivním hostem na tomto turné.
Cena vstupného v předprodeji 120,- 110,- 100,- Kč.
Předprodej bude zahájen 12. března 2007.
Vstupné na místě: 140,- 130,- 120,- Kč.

Čtvrtek 19. dubna 2007
Úterý 17.4.2007

v 19.30 hodin

Město Police nad Metují Vás srdečně zve do Kolárova
divadla na

v 9.00 a 10.30 hodin

Divadlo DRAK Hradec Králové uvede v Kolárově divadle
pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi pohádku

ŠTĚNĚ NEBO ŠPENÁT?

Narodilo se štěňátko, ale není jako ostatní psi – je zelené! A přesto,
že umí štěkat, kousat, běhat i vrtět ocáskem, nemůže najít
kamaráda. Nikdo nestojí o zeleného psa! Ale on pes opravdu je a
tak se nebojí vydat se sám do světa. Po několika setkáních
s falešnými kamarády, kteří ho jen využijí, potká nakonec toho
pravého – námořníka Jeffa a s ním se vydá na moře za
dobrodružstvím.
Vstupné: 30,- Kč.
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Sobota 28. dubna 2007

v 19.30 hodin

Klicperovo divadlo Hradec Králové uvede v Kolárově
divadle hru Jaroslava Havlíčka

PETROLEJOVÉ LAMPY

Spisovatel Jaroslav Havlíček nás v románu Petrolejové lampy
zavede do své rodné Jilemnice na přelomu devatenáctého a
dvacátého století. Se smyslem pro výrazný detail nám barvitě
vylíčí časy, kdy stačilo „blikavé a mírné světlo petrolejek“. Jeho
svět malého podhorského města je zabydlen ostře vykreslenými
postavami. V sáze dvou rodů dominuje osud mladé ženy Štěpky
Kiliánové. Nepoddajné, ale srdečné, šaškující, ale přitom s vnitřní
důstojností, hrdé, ale zranitelné. Stejně jako jejímu okolí se nám
může zdát chvílemi nesnesitelná a vzápětí okouzlující. Především
však musíme ocenit její neutuchající energii, s jakou se přes
všechny rány osudu snaží dosáhnout aspoň kousku štěstí. A to i v
nešťastném manželství se svým bratrancem, zkrachovalým
důstojníkem. Hrají: Pavla Tomicová, Hynek Pech, Marie
Kleplová, Vlastimil Čaněk, Jiří Zapletal, Filip Richtermoc a
další.
Vstupné: 100,- 90,- 80,- 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. března 2007

v 19.30 hodin

Městské divadlo Mladá Boleslav uvádí v Jiráskově divadle
Hronov hru Vladislava Vančury

JOSEFINA

Česká podoba Shawovy komedie Pygmalion ve zcela nové
muzikálové úpravě. Příběh Josefiny, která se z pouliční zpěvačky
stává studentkou hudební konzervatoře. V inscenaci zazní řada
dobových šlágrů.
Vstupné: 130,- 120,- 110,- Kč.

HASIČI VELKÉ PETROVICE ZVOU NA

PEPÍKOVSKÝ KARNEVAL,
KTERÝ SE KONÁ V SOBOTU DNE 24.3.2007
V KLUBU HASIČŮ.
ZAČÁTEK VE 20.00 HODIN.
HRAJE DUO FLÉGL- ÁGL.

VSTUPNÉ 40,- KČ, MASKY 30,- KČ.

DĚTSKÝ KARNEVEL V KLUBU HASIČŮ
VELKÉ PETROVICE
SE KONÁ V NEDĚLI 25.3.2007 OD 14.00 HODIN.
HUDBA, SOUTĚŽE PRO DĚTI ZAJIŠTĚNY.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.

* * * * * * * * * * *
Spolek Nízkosrbských baronů a restaurace
Obecní dům
pořádá v Machově, na sále restaurace Obecní dům
dne 24. března 2007 od 20 hod.

Šibřinky
Hraje skupina BTK, vstupné 40,- Kč,
masky 10,- Kč
* * * * * * * * * * *
Pondělí 26. března 2007

v 19.30 hodin

Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec uvádí v podání divadla
Kalich

NAHNILIČKO aneb PONĚKUD
DOJATÝ

Pořádně nabroušená komedie je kritikou řazena na špici
současných českých původních her. V Praze se hraje už osm let,
ale ani tak dlouhá doba nestačila ukojit velký divácký hlad po ní.
Rej bizarních situací se v této komedii roztočí ve chvíli, kdy se
svérázní česká rodina stane svědkem a posléze i účastníkem
velkého byznysu s poněkud nebezpečným artiklem. Jan Kraus nám
nabízí velmi neotřelý a nesmlouvavý pohled na naši porevoluční
realitu. Provokuje, výstižně pojmenovává a zejména královsky
baví, jak je ostatně jeho dobrým zvykem.
Hrají: I. Chýlková, E. Holubová, E. Aichmajerová, J. Kraus, B.
Klepl, J. Žluťák Hrubý.
Vstupné: 220,- 200,- 180,- Kč.
Předprodej vstupenek od 7.3.2007 v prodejně tabáku DALI nebo
jednu hodinu před začátkem pořadu v pokladně divadla.

Čtvrtek 29. března 2007

v 19.00 hodin

Městské divadlo v Broumově uvádí hru Petra Schaffera

VEŘEJNÉ OKO

Bravurní konverzační komedie s dobře napsanými situacemi a
postavami. Ale zároveň je i něčím víc. Bláznivý příběh
netypického, trochu šokujícího, manželského trojúhelníku o
hledání ztracené lásky, o chvále moudrého bláznovství, o smyslu
zápasu o lásku a o hledání ztracené víry, působí více než čtyřicet
let po napsání jako neobyčejné osvěžení. Jako napůl zapomenutá
melodie, kterou je dobré si připomenout, abychom docela
neokorali a nepoztráceli svoji lidskost. Hrají: L. Vaculík, K.
Issová, H. Čermák.
Vstupné: 130,- Kč.
Předprodej vstupenek v informačním centru na náměstí.

15
fantasy, pro dívky apod. Chceme spolupráci s knihovnou i
nadále rozvíjet.
Vilma Scholzová

Činnost školní družiny
Přijměte pozvání na

Jarní velikonoční výstavu
konanou od 19.3.2007 do 6.4.2007 v Papírnictví Zdeněk Balák
pondělí až pátek od 13.00 do 18.00 hod.
a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
souběžně bude tato výstava probíhat v MŠ v Bukovici
ve dnech 26.3. – 6.4.2007, pondělí až pátek od 9.30 do 15.00 hod.
tuto výstavu můžete shlédnout 28. a 29. 3. 2007
také v Pečovatelském domě v Polici nad Metují
-

Těšit se můžete na:
zdobená vajíčka
jarní dekorace ze sena a proutí
zápichy do květináče
závěsné dekorace na dveře
pomlázky zdobené
Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován
dětem v Mateřské škole v Bukovici.
Případné informace na telefonu 604823926.

Vychovatelky ZŠ každoročně v tomto období připravují
pro děti ze školní družiny karneval. Letos 27. února celé
odpoledne v tělocvičně ZŠ soutěžilo na téma „hry bez
hranic“, tančilo a skotačilo 54 dětí. Za zvládnutí soutěží si
každý odnesl malou odměnu.
Pilujeme cvičení s létacími talíři, s činkami, s kruhy,
secvičujeme pohádku „O hastrmanní princezničce“. Děti
své vystoupení předvedou 22. března v divadle na „Jarním
vystoupení“ pořádaným ZŠ.
Dále nás čeká tradiční vynášení Morany. Naučíme se
několik písní a básní o zimě a o jaru, vyrobíme „Mařenu“.
V pondělí 26. března se půjdeme rozloučit s letošní zimou a
přivítat jaro. S pokřikem „Zimo, zimo táhni pryč,…“ se u
Ledhujky na Splachově rozloučíme s hořící Mařenou –
zimou.
Jste srdečně zváni na obě akce. Uvidíte, co vše děti
dokáží.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ
ÚNOR 2007 ve škole
Hned první únorový den se všechny deváté třídy
zúčastnily celorepublikového testování CERMAT, které
zahrnovalo český jazyk, matematiku a test ze všeobecných
znalostí.
Další pravidelnou akcí jsou lyžařské výcviky sedmých
tříd. První odjela 4. února 7.C, tu vystřídala hned následující
týden 7.A a jako poslední se do Krkonoš vypravila o týden
později 7.B, která měla odložený výcvik z ledna, kdy nebyl
sníh.
Podobně jako vloni zorganizovali vyučující AJ školní
kolo soutěže v anglickém jazyce pro žáky 8.a 9.tříd, které se
uskutečnilo v pondělí 5. února. Soutěž byla zcela
dobrovolná, konala se v odpoledních hodinách po
vyučování, proto nás potěšil ještě vyšší zájem z řad žáků než
v loňském roce. Třináct soutěžících muselo zvládnout tři
části: poslechovou, písemnou a ústní. Mohli si vyzkoušet
svoje znalosti a porovnat s ostatními. Umístění na prvních
třech místech: 1. Lucie Térová, 2. Vojtěch Kraus – oba jsou
žáky 9.C , s minimálním odstupem 3. Štěpán Landa z 8.A.
Vítězka postoupila do okresního kola, které se konalo 22.
února v Náchodě. Všem soutěžícím děkujeme za účast a
přejeme úspěchy v získávání dalších znalostí cizích jazyků a
také jejich využití v praxi.
Žáci se i nadále účastní soutěží také v jiných
předmětech. Byla to např. olympiáda v českém jazyce, kde v
okresním kole soutěžili dva zástupci z 9. tříd – Lucie Térová
a Jan Kosinka.
Přínosem pro žáky je pokračující spolupráce s naší
knihovnou. Pro 8. třídy byla na tento měsíc připravena
beseda nad novějšími knihami vhodnými pro četbu právě z
řad mládeže. Dostali jsme také pro každou třídu
několikastránkový seznam knih, kterým se mohou žáci
nechat inspirovat a vybírat si tituly z literatury dobrodružné,

Bezděkov a únor
Začalo druhé pololetí a někdo by si mohl myslet, že je to
období klidu. Ten je však jen zdánlivý.
Hned na jeho počátku ve středu 7.2. proběhl zápis do
1. tříd. Z Bezděkova bylo zapsáno 5 dětí.
Od 8.února jezdíme škola i školka každý čtvrtek
společně s žáky 3. tříd z Police do bazénu v Náchodě. Pod
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vedením plavecké školy Dena se zde děti učí plavat. Kurz
plavání má celkem 9 lekcí a každý týden děti dělají velké
pokroky. Výuka bude končit 19.dubna.

Na závěr bych chtěla poprosit rodiče žáků, aby se se
všemi nesrovnalostmi a problémy obraceli nejdříve na
učitele a ředitele školy/ všechny problémy se musí řešit
v dané posloupnosti /. A jestliže se Vám zdá, že tito lidé
nejednali, jak by měli, pak teprve nastupuje školská rada.
Mgr. Lenka Fulková

STATISTIKA
K 28. 2. 2007 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4285 obyvatel.

SŇATKY
V sobotu 17.2. školáci společně se zastupiteli obce
přivítali nové občánky Bezděkova.
V pondělí 19.2. navštívili děti ve školce členky Českého
červeného kříže, aby s nimi besedovaly o zdraví. Děti si pod
jejich vedením vyzkoušely, jak se obvazují rány. Mile jsme
byli překvapeni názornou pomůckou – panákem, kterou si
besedující pro děti připravili.

V pondělí 26.2. jsme navštívili divadlo v Polici, kde
jsme viděli veselou pohádku O Růžence.
V úterý 27.2. se odpoledne ve škole konal Karneval. Děti
si nejprve připravily občerstvení, pak si oblékly masky a
chvilku na to vypukl karnevalový rej plný soutěží a plnění
různých úkolů. Všem dětem se velmi líbil.
Marie Vaisarová

Rada školy
Rada školy se na únorové schůzce dohodla na plánu
činnosti do konce tohoto školního roku. V rámci
„mapování“ okolních malotřídních škol navštívíme ještě
Základní školy ve Žďáru nad Metují a v Bukovici, budeme
se také zajímat o úspěšnost žáků při přijímacích řízeních na
střední školy. V červnu budou středem zájmu nabídky,
možnosti a využití prázdninových programů pro děti.
Dále
jsme
probrali
spolupráci
pedagogickopsychologické poradny s předškolními zařízeními a s nimi
související logopedickou péči. Poprosili jsme zástupce ZŠ,
aby oslovili učitele,zda by neměli zájem s dětmi navštěvovat
saunu. Ke školní jídelně neměl nikdo žádné připomínky, ba
naopak byla vyjádřena velká spokojenost s nabídkou i
kvalitou jídel.

Své „ANO“ si v únoru 2007 řekli
pan Tomáš Ulvr a slečna Lucie Hudečková

JUBILEA
V měsíci únoru 2007 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Zlatica Kolesárová
pan Josef Duba
75 let
paní Danuška Blažková
paní Věra Linhartová
paní Miroslava Kopecká
paní Antonie Opatrná
80 let

paní Jiřina Dvořáčková
pan Josef Drašnar
paní Libuše Žiláková
pan Josef Hejzlar

85 let

pan Vlastimil Winter
pan František Kubeček
paní Jiřina Moravcová

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní pohody do
dalších let.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V SOBOTU 17. ÚNORA 2007
JSME PŘIVÍTALI V OBŘADNÍ SÍNI
MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÉ OBČÁNKY:
VERONIKU
JARMILU
KAROLINU
ZUZANU
PETRA
ELIŠKU
MARTINA
ELIŠKU
KATEŘINU
ROBINA
DANIELA
FILIPA
MATĚJE
ONDŘEJE

ENDYŠOVOU
TROUTNAROVOU
PATZELTOVOU
TURKOVOU
KRÁLE
BARTOŠOVIČOVOU
MAZANCE
ŘEZNÍČKOVOU
BLAŽKOVOU
SOUČKA
ČIŽINSKÉHO
PLÍŠTILA
DANIHELA
PIŠIHO
Dagmar Hambálková – matrikářka
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Odešla rodačka a velká patriotka
Police …
Ze Švýcarského Dürntenu přišla smutná zpráva, že dne
5. února 2007 zemřela po delší těžké nemoci paní Věra
Dietrich – Mazačová, která se v r. 1968 provdala do
Švýcarska za Martina Ditricha, který v té době pracoval jako
technik jedné Švýcarské firmy při instalaci tkalcovských
stavů ve Vebě.
Věrka na svoji vlast a rodné město nikdy nezapomněla.
Čas od času sem jezdila, zvláště v době konání Polické
pouti, protože při této příležitosti mohla potkat nejvíce
svých přátel a známých. Několik Polických občanů
navštívilo i oba manžele Ditrichovi, kteří nikdy nešetřili
svou pohostinností. Na oplátku řada Poličáků Věře posílala
kalendáře, pohledy, knihy a vše, co připomínalo Polici a
okolí.
Naposledy byla Věrka v Polici v roce 1998 a pak si již
jen stále stěžovala v dopisech a telefonátech, že trpí
depresemi (vlastně steskem po domově). Přes četná pozvání
Oldy Scholze st., Evžena a Evy Novotných (u nichž
mimochodem vždy pobývala a také s přáteli vypila nejeden
žejdlík pěnivého moku) a mnoha dalších Poličáků, se do
Police již nepodívala …
V červenci by se dožila 67 roků. Všichni kdož jsme jí
znali, vzpomínejme na ni . . .
Miroslav Pelc

Polický zahrádkářský receptář
na měsíc březen
Protože zahrádkaření a růst jakýchkoliv
rostlin je ovlivněn kromě jiného zvláště teplotními poměry,
většinou se o počasí krátce zmiňuji. Proti loňsku byla letošní
zima zcela odlišná – velmi teplá. Zda se jedná o globální
oteplování planety, jak se o něm dnes hojně mluví, či o
kompenzaci za loňskou dlouhou a tuhou zimu, ukáže buď
příští zima, nebo třeba chladný průběh části jara či léta, nebo
brzký nástup příští zimy. To jsou jen úvahy.
Každopádně letos je možné již delší čas provádět
průklest starých či poškozených větví i normální řez
ovocných stromů (kromě peckovin). Zmlazujeme též starší
keře rybízů a angreštů. Tam, kde chceme bujný růst omezit,
řežeme později. Zbývá poznamenat, že se nemá řezat ve
dnech, kdy jsou očekávány dešťové přeháňky, že se rány
mají zahladit a ošetřit, např. štěpařským voskem a nářadí,
které používáme při přechodu na jiný strom, dezinfikovat
denaturovaným lihem. Ze starých stromů bychom měli
odstranit kůru, která se začíná odlupovat a spálit. Kmeny
natřít vápenným mlékem s přídavkem latexu, můžeme též
přimíchat trochu protiplísňového přípravku, např.
Kuprikolu, Dithanu, Novoziru aj. Zvláště u novější výsadby
je třeba popřemýšlet a všechno hned neřezat, zvláště u
štíhlých vřeten opatrně ohýbat boční obrost do vodorovné
polohy. Podpoříme tím významně tvorbu květních pupenů.
Buď bychom měli mezi stromečky a jejich opěrnými kolíky
napnout dráty, za které větévky uchytíme, či použít různá
malá závaží z dostupných materiálů. Můžeme též fixovat za
kolíky, které mělce zatlučeme na okraje bezplevelného pásu,
který později mulčujeme posekanou trávou (nejlépe ze

sekačky), která se dobře rozkládá (do výše asi 10 cm) a
během letních měsíců obnovujeme. Vrstvu nepřehnat, jinak
získáme nevítané nájemníky – hlodavce, kteří jsou
přemnoženi. Důležité je též zkontrolovat po zimním období
opěrné koly a zvláště úvazky, abychom kmínek neškrtili,
zvláště u nové výsadby z podzimku, kde by se to mohlo stát
vlivem slehnutí zeminy. Dbáme též na to, abychom měli
naroubovanou část nejméně 10 cm nad terénem (upravíme
buď přisypáním nebo tam, kde jsme kořenový systém chtěli
ochránit před mrazy navršením zeminy, odhrneme) u vřeten
M9 15 – 20 cm.
Pokud jsme tak již neučinili, měli bychom do pařeniště
či skleníku vysít ředkvičky a vysadit jarní salát. Později
vysít semena, ze kterých si vypěstujeme sazenice na záhony,
např. kedlubny, brokolici, růžičkovou kapustu, pórek, salát
apod. Vyplatí se vypěstovat si i sazenice cibule z vlastního
výsevu. Mnohdy je totiž cibule – sazečka dlouhým
skladováním znehodnocena. Krásných výsledků dosahují
přátelé V. Slovák a M. Vaněk, kteří své výpěstky představili
i na Regionální zahrádkářské výstavě v Teplicích a cibuli
pěstují právě z vlastního výsevu.
Koncem měsíce, ale i dříve až oschnou záhony, je třeba
je prokypřit, zbavit plevelů a připravit na výsevy a výsadbu.
Jahodníky je třeba zbavit uschlých listů – nepoškodit
srdéčka (nejlépe když jsou staré listy opravdu dobře uschlé,
jde to snadněji). Též je vhodné prokypřit a přidat vyzrálý
kompost. Pokud jsou jahody v kvalitní půdě, další hnojení
např. cereritem, krystalonem ani nepotřebují (snad až třetím
rokem).
Okrasnou část rovněž po zimě zbavujeme plevelů,
uschlých částí rostlin. Poté přihnojíme lehce kompostem.
Ostříháme uschlé a poškozené výhony růží a nakonec
snížíme zdravé silné sazenice na 3 očka, slabší na 5-8 oček,
vždy tak aby očko směřovalo ven. U okrasných keřů
odstraníme poškozené výhony. Druhy, které kvetou na jaře,
omlazujeme pár týdnů po odkvětu tak, že starý výhon
odstraníme až u země. Po oschnutí shrabeme a trochu
povápníme trávník, zvláště tam, kde je kyselé podloží – jíl,
rašelina.
Všechny naše členy zveme do hasičské zbrojnice na
výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 17. 3. od
13,30 hodin. Hlavním přednášejícím bude př. Luděk Groh,
předseda ÚS ČZS v Náchodě, který nám přiblíží pěstování
štíhlých vřeten, problémy s dřevokaznými houbami apod.
Odpoledne bude probíhat formou besedy a každý, kdo má
dobré zkušenosti v této činnosti by nás jimi měl obohatit.
K dispozici bude též možnost nákupu zahrádkářských
přípravků na ošetření ovocných dřevin. Na hojnou účast se
těší členové výboru
ZO ČZS Police n. M., PG

Poděkování
Děkuji tímto poctivému nálezci panu Evženu
Novotnému za vrácení nalezeného fotoaparátu v ulici
Příčné. Těší mě, že v této uspěcháné době se takoví lidé
ještě najdou.
Zdeněk Lecnar - VAK Náchod a.s.

Prodám rodinný dům
4 + 1 se zahradou, garáží, stodolou
a lesem v Suchém Dole
Kontakt: 602 890 494
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MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

málo - nebo je prostě (v MC) nevidíme. Chtěli bychom
vyzvat ke spolupráci každého, kdo má zájem o toto téma a
chtěl by se podílet na přípravě programů či "jenom" přispět
svým nápadem. Informace na telefonu: 777903029.

Představujeme dopolední pravidelné
programy - Kapříci
(program pro maminky s dětmi od 1,5 roku do 4 let)
Mottem našeho středečního setkávání je staré dobré
přísloví: „Kdo cvičí, je zdravý jako rybička!“ Jak už
samotný název napovídá, je toto dopoledne věnováno
radosti z pohybu, kterou naši nejmenší určitě mají a dávají ji
patřičně najevo. Pro malé cvičence máme připraveny
básničky s obrázky, které jim pomáhají pochopit jednotlivé
cviky a pohyby. Děti si je snadno zapamatují a my máme
radost, když vidíme, jak je cvičení baví. Pro nás je pak
největší odměnou pohled na poskakující klokánky nebo
batolící se medvídky.
Jednou z hlavních myšlenek mateřského centra je
vytvářet příjemné prostředí pro společně strávené chvíle dětí
a maminek. Každé dítě miluje, když si s ním jeho maminka
hraje! Proto cvičíme všichni dohromady. Děti mají s
maminkou větší jistotu a hřejivý pocit, že je tu právě pro ně.
Do programu vždy začleňujeme jednoduchou kolektivní
hru pro nejmenší a pochopitelně nesmí chybět vyprávěná
pohádka. Ta se vždy těší velké oblibě. Aby program nebyl
pro děti příliš dlouhý a únavný, je druhá polovina věnována
volnému hraní. Děti si mohou hrát se svou maminkou nebo s
malými kamarády. A věřte, že těch prvních přátelství už je
tam spousta!
Pro maminky máme jednou za čas připraveno nějaké
jednoduché tvoření, kdy si mohou vyrobit něco hezkého do
bytu nebo malý dárek pro své blízké. Vždy však zůstane čas
na popovídání si o všech těch typicky ženských starostech a
problémech. Náš program je každou středu od 9.30 do 11.30
hodin v prostorách MaMiNy. Těšíme se na vás a vaše malé
„kapříky“.

MaMiNa nabízí prostor šikovným
maminkám i tatínkům
Hledáme touto cestou šikovné maminky a tatínky, kteří
by se chtěli podělit o své dovednosti s námi. Plánujeme
rozšířit naši nabídku i o volnočasové aktivity pro nejmenší
děti v rámci odpoledních kroužků, například výtvarný a
hudební kroužek, rehabilitační cvičení na míčích, jazykové
kroužky apod.
Dále hledáme maminku nebo tatínka, který ovládá hru
na kytaru nebo další hudební nástroj. Chceme dětem
přiblížit tradiční svátky a hledáme malý rodičovský orchestr
jako hudební doplnění akcí, například vynášení Morany
nebo Vítání jara a dalších slavností.
Podrobné informace vám sdělíme na telefonu:
777903029.

Otec v centru mateřského centra
Síť mateřských center oslovil PhDr. Martin Jára z
organizace Liga otevřených mužů, o.s. LOM s nápadem
podpořit větší zapojení otců do činnosti mateřských center a
potažmo do života rodin. Nápad jsme uvítali i z toho
důvodu, že téma rovných příležitostí žen a mužů se chápe
často spíše jako příležitost rovných podmínek pro ženy.
Víme ze zkušeností života v MC, že aktivních otců je stále

Pozvánky
Trápí vás páteř?
Trápí vás bolesti zad, migrény či jiné problémy spojené s
vadami páteře? Pokud ano, zveme vás na cvičení kalanetiky
pod vedením odborné cvičitelky paní Pavly Pavlové.
Kalanetika je klidné cvičení pro všechny věkové kategorie,
které je zaměřeno na celkové posílení a protažení těla. Učí
tělo správnému postoji a napomáhá upravit chyby vzniklé
jeho každodenním používáním. Je určena pro všechny, kdo
chtějí tělo zpevnit, vytvarovat a protáhnou, ať již z
estetického nebo zdravotního hlediska. Přijďte si příjemně
zacvičit do naší minitělocvičny v prostorách MaMiNy.
Během hodinky cvičení uděláte dobře nejen svému tělu, ale
díky přátelskému kolektivu i své duši. Cvičíme každé úterý
od 18.30 do 19.30 hodin. Cena je symbolických 10,- Kč.

Povídání o kojení
Narozením miminka začíná nejkrásnější, ale i
nejzodpovědnější část Vašeho života. Kojení či krmení
dítěte mateřským mlékem přináší řadu nenahraditelných
výhod dítěti, matce i celé rodině.O tom všem si budeme
povídat s laktační poradkyní Radkou Kaufmanovou. Beseda
se koná ve středu 7. března v 16 hodin v mateřském centru.
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Proměny v MaMiNě
V centru přivítáme tým vizážistek, které nám poradí a
předvedou své dovednosti. Vlasová stylistka ukáže, jaký typ
účesu je pro nás vhodný, kosmetička předvede, jak se líčit a
kam se ubírají módní trendy v líčení. Program, jejž doplní
ukázky nehtové modeláře, je určený pro všechny maminky
na mateřské dovolené. Koná se ve středu 14. března v 16
hodin.

Canisterapie spojená s arteterapií
Tentokrát přivítáme v centru naše psí kamarády spolu s
arteterapeutkou. Arteterapie je léčebný postup, který
využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku
poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů.
Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým
směrům, jindy je pojímána jako svébytný obor. Obvykle se
rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se
klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a
artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby
jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány. Programu se
mohou zúčastnit i rodiče s dětmi, kteří nenavštěvují
pravidelná canisterapeutické setkání, jen je potřebná
rezervace na tel: 777844097 nebo na tel: 777161943. Koná
se v centru v sobotu 24. března od 10 hodin do 15 hodin.

Přednáška o období vzdoru
„Divím se, že na mě ještě někdo neposlal sociálku, že
týrám nebo se pokouším unést dítě,“ svěřila se mi před
časem kamarádka. Její tehdy asi dvouletá holčička se totiž
naučila protestovat na veřejnosti proti matčině autoritě
hlasitými výkřiky: „Pomoc! Auvajs!“ Jen málokterý rodič se
s něčím podobným nesetkal. Jak takové situaci předcházet a
jak se v ní zachovat, poradí dětská psycholožka PhDr.
Zdeňka Rejtharová ve středu 28. března od 16 hodin v
centru.

Čajový koutek
Zveme všechny zájemce a čajomilce do naší malé
provizorní čajovny na příjemné a voňavé povídání o čajích
černých a zelených. Během přednášky budete moci ochutnat
různé druhy lahodných čajů. Koná se ve středu 11. dubna
od 16 hodin v centru.

Člověk a příroda Broumovska
Broumovsko je malebnou krajinou hor a údolí, skal a
roklí, mozaikou lesů, luk, pastvin a polí. Hluboko pod
povrchem Polické křídové pánve proudí nejčistší voda. Je to
krajina zabydlená a po staletí umně obhospodařovaná. Na
každém kroku se v ní setkáváme s bohatou historií. Pro tuto
krajinu je příznačná její pestrost a prolínání krás přírody a
historie. Den Země si připomeneme přednáškou Mgr. Petra
Köppla o této malebné krajině. Přednáška doplněná
spoustou krásných fotografií se koná v úterý 17. dubna od
16 hodin v centru.

Program na leden v mateřském centru
MaMiNa
Každé pondělí probíhají KURZY ANGLICKÉHO
JAZYKA (během kurzů je možné pohlídat děti)
Každé pondělí od 15 do 17 hod. nabízíme HLÍDÁNÍ
DĚTÍ
Každé úterý od 9.30 do 11.30 hod. MIMINKOVÁNÍ
(program pro budoucí maminky a pro maminky s dětmi
do 1 roku)

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
Každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 hod. CVRČCI (program
pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let)
Každý pátek probíhá KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA
************************************************
Čtvrtek 8. a 22. března a 5.dubna - CANISTERAPIE
Čtvrtek 1. a 15. a 29. března a 12. dubna v 16 hod.
BABINEC, tvořivé odpoledne v mateřském centru.

Doplňkový program na březen - duben
• Středa 7. března v 16 hod. - LAKTAČNÍ PORADNA
Povídání Radky Kaufmanové o kojení, koná se v
mateřském centru.
• Středa 14. března v 16 hod. – PROMĚNY V MAMINĚ
Rady týmu vizážistek vlasové stylistky a kosmetičky,
ukázka nehtové modeláže.
• Sobota 24. března od 10 hod. do 15 hod. CANISTERAPIE spojená s arteterapií
Program s psími kamarády a arteterapeutkou i pro ty, kteří
nenavštěvují pravidelné canisterapeutické setkání (nutná
rezervace na tel: 777844097 nebo na tel: 777161943).
• Středa 28. března od 16 hod. – PŘEDNÁŠKA
„Období vzdoru“
Další setkání v centru s dětskou psycholožkou PhDr.
Zdeňkou Rejtharovou.
• Pátek 30. března v 10 hod. - SOLNÉ JESKYNĚ
Ozdravné dopoledne pro maminky s dětmi ve spolupráci s
MC Na zámečku z Nového Města nad Metují. Podrobné
informace a rezervace míst na tel: 777844097. Sraz před
jeskyněmi v Kudowa Zdrój.
• Úterý 10. dubna v 9.30hod. - MIMINKOVÁNÍ S
HAMI
V rámci dopoledního programu přivítáme obchodního
zástupce firmy HAMI, který nás seznámí s nejnovějšími
výrobky.
• Středa 11. dubna od 16 hod. - ČAJOVÝ KOUTEK
Povídání v centru o čajích černých a zelených,
ochutnávka.
• Úterý 17. dubna od 16 hod. - PŘEDNÁŠKA „Člověk a
příroda Broumovska“
U příležitosti Dne Země seznámí posluchače Mgr. Petr
Köppl s podrobnostmi o přírodě Broumovska i s řadou
fotografií.

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

také

naše

webové

stránky

Vaše MaMiNa

Muzeum MERKURu otevřeno
Muzeum stavebnice MERKUR v Polici nad Metují bylo
opět otevřeno 3.3.2007. V Muzeu je možné na vlastní oči
spatřit rozšířené celoživotní dílo pana Jiřího Mládka, stavbu
„Ocelové Město“, inspirované stejnojmenným románem
Julia Verna. Stavba „Ocelové Město“ je podle dostupných
informací největší stavbou postavenou z MERKURu. Pro
příznivce modelové železnice tu máme připravené velké
klasické kolejiště MERKUR v měřítku „O“ a sbírku
historických i současných vláčků MERKUR. Dále jsou
v Muzeu umístěny zajímavé modely a historické rekvizity
související s historií především stavebnic MERKUR. Mezi
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nejzajímavější jistě patří historické stavebnice Inventor a
nejstarší stavebnice MERKUR. Součástí výstavy bude také
nová expozice věnovaná parním strojům, těm skutečným i
modelovým. Část exponátů parních strojů zapůjčilo také
Národní technické muzeum v Praze.
V den otevření představil pan malíř Ladislav Badalec
svou unikátní nástěnnou malbu „Muzeum stavebnice
MERKUR.“
Pro všechny návštěvníky máme připravenou velkou hru
o stavebnice MERKUR. Každý návštěvník Muzea
stavebnice MERKUR může odevzdat slosovatelný ústřižek
a vyhrát.
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí
od 9:00 – 12:00 a 13:00-17:00.
Přijďte a uvidíte.
Ing. Radko Kříž
předseda správní rady MERKUR POLICE o.p.s.
Tyršova 341, 549 54 Police nad Metují
www.merkurpolice.cz

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
PLANETY NA BŘEZNOVÉ
OBLOZE
Nejnápadnějším objektem na březnové obloze je planeta
VENUŠE. Najdeme ji velmi snadno večer po setmění
vysoko nad západním obzorem. V polovině března zapadá
kolem 21. hodiny. Venuše je po Slunci a Měsíci
nejjasnějším objektem na obloze. Nejjasněji bude planeta
svítit v polovině července. Do poloviny července budeme
Venuši pozorovat na večerní obloze jako Večernici (řecky
Hesperos). Od konce srpna do závěru roku bude zářit na
ranní obloze jako Jitřenka (řecky Phosphortus) Italský
astronom Galileo Galilei v roce 1609 pozoroval svým
dalekohledem, že Venuše mění fáze. To znamená, že ji
můžeme vidět podobně jako náš Měsíc – jako „dorůstající“
nebo „ubývající“ srpek . Příčinou tohoto jevu je skutečnost,
že oběžná dráha Venuše okolo Slunce leží uvnitř dráhy naší
Země. 18. června v 16. hodin dojde k mimořádnému úkazu
– zákrytu Venuše Měsícem. V letošním roce jsou pro
pozorování planety Venuše mimořádně příznivé podmínky .
Další jasnou planetou, kterou můžeme pozorovat i bez
dalekohledu je JUPITER. Jupitera najdeme v souhvězdí
Hadonoše. Přesně nad jihem svítí Jupiter v polovině března
o 6. hodině ranní. V květnu a červnu budeme Jupitera vidět
téměř celou noc. Jupiter je nejmohutnější planetou sluneční
soustavy. V roce 1610 objevil u této planety italský
astronom Galileo Galilei čtyři jasné měsíčky. Tyto měsíčky
(Io, Europa, Ganymed, Kallisto) mění v průběhu noci rychle
svoji polohu a jsou vděčným objektem amatérských
pozorování. K pozorování čtyř Jupiterových měsíčků postačí
„silnější“ triedr (12 x 50). Podmínky viditelnosti Jupitera
jsou v letošním roce velmi nevýhodné.
Základní informace o dalších dvou planetách které nyní
můžeme vidět na obloze (Mars, Saturn ) přineseme v příštím
čísle PM

Pohledy do vesmíru
LETNÍ ČAS se zavádí v neděli 25. března , kdy se o druhé
hodině SEČ posunou hodiny na třetí hodinu SELČ ( letní
čas skončí v neděli 28. října ),
SLUNCE 21. března v 1 hodinu 7minut vstupuje do
znamení Berana , nastává jarní rovnodennost tj.
začátek astronomického jara,
v březnu se den prodlouží o 1 hodinu a 53 min.
MĚSÍC
4. v úplňku , 12. v poslední čtvrti , 19. v novu ,
25. v první čtvrti ,
MERKUR nepozorovatelný ,
VENUŠE na večerní obloze ,
MARS
ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí
Kozoroha
JUPITER na ranní obloze v souhvězdí Hadonoše ,
SATURN v souhvězdí Lva ,
URAN
nepozorovatelný ,
NEPTUN nepozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Zima v domově důchodců
Leden proběhl v klidné a pohodové atmosféře.
Epidemie chřipek se nám vyhnula zejména díky
očkování a omezení návštěv. Proto jsme se mohli zvesela
pustit do přípravy „Masopustní merendy“, která se konala
13. února. K příjemně prožitému odpoledni přispěl hudbou a
zpěvem pan Langer z Hronova a řada zaměstnanců a
skalních příznivců DD přestrojených za maškary, za což
patří všem velký dík.
Dny ubíhají jako voda a už se zase blíží jarní svátky a
s nimi tradiční velikonoční výstava. Abychom Vám měli co
ukázat, tak pilně pracujeme, snažíme se realizovat nové
nápady s čímž nám nejvíce pomáhá soc. pracovnice Radka
Cinkaničová. Jak se nám vše povedlo si můžete prohlédnout
23. a 24. března v jídelně domova. Tímto Vás všechny
srdečně zveme.
Na začátku března nám všední dny přijel zpestřit pan
Šedivý s kolekcí známých i pozapomenutých písniček Karla
Hašlera, které jsme si rádi zanotovali.
Náš domov se přihlásil do projektu „Miss panenka“,
který pořádá Český rozhlas Hradec Králové ve spolupráci
s Českým výborem pro UNICEF.
Smyslem projektu „Adoptuj panenku a zachráníš život
dítěti“ je získat prostředky pro celosvětové očkovací
programy, které každý rok zachrání život milionům dětí, a to
za použití symbolu, který znají všechny děti na světě –
panenky. Každá představuje skutečné dítě, které bude
v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích
proočkováno proti šesti hlavním dětským chorobám
(spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a
dětské obrně).
V dubnu se koná místní kolo a vítězná panenka postoupí
do kola krajského, které proběhne v květnu.
I když letošní zima byla mírná, přesto se již těšíme na
opravdové jaro, na sluníčko, na procházky a posezení
v zahradě.
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Za DD Věra Kašíková, ředitelka

Oznamujeme všem příznivcům
i široké veřejnosti,

že ve dnech 23. a 24. března 2007
se v polickém domově důchodců
koná

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Budete si moci prohlédnout, co tvoří naši obyvatelé
společně s těmi, kdo o ně pečují. Drobné dárečky pro
radost i velikonoční dekorace. V neposlední řadě
můžete tuto návštěvu spojit i s posezením se svými
blízkými, sousedy nebo přáteli, kteří jsou v současné
době obyvateli našeho domova.
Výstava bude otevřena:
v pátek odpoledne od 14.00 do 17.00 hod.
v sobotu dopoledne od 9.00 do 11.00 hod.
a odpoledne od 13.30 do 16.30 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Zdarma si doplnit vzdělání
mají nyní příležitost handicapovaní v regionu. Od dubna
do července se ve Výtvarném centru Sněženka ve Smržovce
(www.smrzovka.cz/snezenka) v rámci Projektu zvyšování
adaptability občanů se zdravotním postižením uskuteční tyto
vzdělávací programy: vstupní diagnostika, výuka práce
s výpočetní technikou, kurzy angličtiny, kurz rozvoje
osobnosti a aktivita, při které budou handicapovaní
zasvěceni do základů podnikání a podnikání v sociálních
službách. Kurzy budou přizpůsobeny jednotlivým typům
postižení. Ubytování bude přímo ve Sněžence. Zájemci se
mohou hlásit u regionálního koordinátora (viz tisková
zpráva). Informace o projektu lze nalézt na www.scomp.cz.
Alena Šejblová, občanské sdružení Unikátní projekty

Projekt zvyšování adaptability
občanů se zdravotním postižen ím
(tisková zpráva č.4 – harmonogram kurzů pro ZP)
Projekt je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané občany
se
zdravotním
postižením
v kraji
Středočeském,
Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém. Chce
motivovat ZP občany k vědomému rozhodnutí celoživotně
se vzdělávat. Také si klade za cíl nalézt a ověřit postupy, jež
umožní
zaměstnání
zdravotně postižených osob.
V neposlední řadě chce zlepšit jejich možnosti v uplatnění
na trhu práce. Zaměstnávání (zaměstnavatelnost) ZP
spoluobčanů je potřeba průběžně řešit s ohledem na hrozící
sociální vyloučení.
V současné době se připravují jednotlivé kurzy pro
zdravotně postižené. Uskuteční se v 10 městech
zmiňovaných krajů. Jedná se o Smržovku (Výtvarné
centrum pro postižené děti Sněženka), Liberec, Semily,
Kladno, Kutnou Horu, Pardubice, Ústí nad Orlicí,
Náchod, Rychnov nad Kněžnou, (případně Dobrušku) a
Hradec Králové. Jednotlivé kurzy se vyhotovují v několika
variantách tak, aby byly vhodné pro jednotlivé typy
postižení. Nové vědomosti a dovednosti tedy budou moci
získat lidé s postižením zraku, sluchu, s tělesným či

mentálním handicapem i ti, kteří trpí civilizačními
chorobami.
Kurzů se uskuteční hned několik. Zahájí je aktivita
s názvem Vstupní diagnostika. Dále se handicapovaní
budou moci naučit práci s výpočetní technikou či cizí
jazyk, konkrétně angličtinu. Připraven je také Kurz rozvoje
osobnosti a aktivita, při níž budou postižení zasvěceni do
základů podnikání a podnikání v sociálních službách.

Kurzy propuknou v březnu a skončí v červenci.
Zájemci z řad ZP se mohou již nyní hlásit. Přesné
termíny a další podrobnosti o náplni kurzů atd.
sdělí REGIONÁLNÍ KOORDINÁTOŘI:
o Pardubický a Královehradecký kraj: Petra Šedová,
adip@agrokonzulta.cz, Tel: 739 451 210
o Liberecký kraj: Eva Vosáhlová,
Eva_vosahlova@volny.cz, Tel: 482 710 125
o Středočeský kraj: RNDr.Olga Kalousová,
Olga.karousova@email.cz, Tel: 605 954 045
Kurzy, které se uskuteční ve Výtvarném centru
Sněženka ve Smržovce:
Postižení, kteří kurzy absolvují ve Sněžence, nebudou do
centra dojíždět, ale budou zde ubytováni. V této souvislosti
zde bylo zablokováno celkem 6 týdnů pobytů, v rámci
kterých by tu mohlo být ubytováno zhruba 12 až 15 klientů,
přibližně 5 asistentů a lektoři. Organizátoři již stanovili
konečné termíny včetně obsazení danou skupinou postižení
a vlastní program školení.
Aktivity plánované v rámci pobytových kurzů ve
Sněžence:
Termín
Typ postižení
12.3.-30.3.07 Zrakově postižení
2.4.-20.4.07 Tělesně postižení

Typ kurzů
Vstupní pohovory
Kurz rozvoje osobnosti
Vstupní pohovory
Kurz rozvoje osobnosti
Kurz počítačů

Projekt financuje Evropská unie a MPSV.
Nositelem projektu je firma S-COMP.
Tiskovou zprávu zpracovalo občanské sdružení
Unikátní Projekty, partner projektu.
spojení:
S-comp: RNDr. Karel Vyhnal a Ing. Eva Hokovská
tel. 226 205470
Za obč. s. Unikátní projekty zpracovala Alena Šejblová

Projekt „Kladské pomezí bez
hranic“ získá prostředky z
euroregionu Glacensis
„Kladské pomezí bez hranic“ je název projektu, který
se s úspěchem uchází o podporu z prostředků evropské
unie. Je iniciován a realizován společností na rozvoj
cestovního ruchu Branka, o.p.s. se sídlem v Náchodě. Jak již
název vypovídá, jedná se o projekt související s turistickým
regionem Kladské pomezí. Využívá velkého turistického
potenciálu nejen na české ale i polské straně příhraniční
oblasti. Hlavním cílem je podpora rozvoje cestovního
ruchu na obou stranách hranice a počátek navázání
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spolupráce s polskými partnery v oblasti propagace
turistiky.
Projekt je složen z několika částí. První a největší je
putovní výstava nesoucí stejný název jako celý projekt.
Koncem dubna bude ve výstavní síni Regionálního muzea
v Náchodě slavnostně zahájen
cyklus výstav zahrnující
velkoformátové fotografie turistických cílů Kladského
pomezí doplněné o kresby výtvarníka Jaroslava City. Jeden
panel se bude věnovat přehledu desetileté činnosti neziskové
organizace Branka. Výstava se postupně představí během
roku 2007 - 2008 v devíti českých a ve dvou polských
městech.
Další součást projektu „Kladské pomezí bez hranic“ je
poznávací cesta pro české a polské pracovníky v cestovním
ruchu, novináře a zástupce informačních center během které
se čeští zástupci seznámí s turistickými zajímavostmi na
polské straně a naopak.
Projekt bude ukončen vydáním tištěného propagačního
materiálu. Součástí je také obohacení stávajících
internetových stránek www.kladskepomezi.cz o turisticky
atraktivní místa na polské straně.
Celkové náklady projektu dosáhnou 360 000 Kč z toho
90 000 Kč organizace Branka uhradí z vlastních zdrojů.
Ukončení celé akce je plánováno na 1. čtvrtletí roku 2008.

Sila ještě v plném počtu

Branka, o.p.s. - Markéta Venclová

Klempířství Rus nabízí klempířské práce
včetně dodávky materiálu.
Kontakt: 776 893 472
Demoliční práce

Sila vedle „Hlavňováku“ mizí
Bývalé JZD (Jednotné zemědělské
družstvo) Hvězda se sídlem v Polici nad
Metují, vybudovalo na farmě vedle
„Hlavňováku“ pět betonových sil k úschově
krmiva pro svůj hospodářský dobytek. Tato
sila byla ještě před 10 lety zcela v provozu.
Chráněná krajinná oblast Broumovsko eviduje tato sila jako
nejpalčivější krajinářský problém oblasti a tak Družstvo
vlastníků Police nad Metují je nuceno sila odstranit
nákladem 2 mil. Kč. (částka je zatím odhadovaná). Najatá
firma Bauset cz.a.s. z Pardubic v pondělí 12. února 2007
odpoledne začala demolovat první betonové silo. Stroj
Komatsu, který vypadá na první pohled jako klasický
pásový bagr má na rozdíl od klasické lopaty hydraulické
kleště na demolici betonu. V těchto hydraulických kleštích
je také zabudována sbíječka na beton. Maximální výškový
dosah činí 20 metrů. Celková hmotnost stroje je 39 tun.
Betonová sila jsou postavena z velmi kvalitního betonu a
silné armatury. Ve čtvrtek 15. února první z pěti sil bylo
bezpečně zbořeno. Dokonce najatá firma dovezla další
pásový bagr, který už neslouží k demolici sil, ale
k nahrnování a odklízení betonových kusů z rozbořeného
sila. Ve zbytcích kusů betonu jsou ještě zbylé železné
armatury, které demoliční bagr vytřídí, takže na jedné
hromadě je vytříděný beton a na druhé hromadě je čisté
železo bez přítomnosti kousku betonu. Práce dále pokračují.
(Tomáš Biňovský)

Zbytky železné armatury z prvního sila
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V období plánování nové výstavby VKK
nalezeny fotografie budování původního VKK
Fotografie z roku 1975(?) z budování areálu živočišné
výroby "Farma" tehdejšího JZD Hvězda Police nad Metují.

trápí. Společnými silami naše vedení připravilo půlroční
program se kterým nás pí předsedkyně seznámila. Data
budou vždy zveřejněna na tabuli v ul. Hvězdecká
1/ Paní starostka I. Seidlmanová „Křeslo pro hosta“ –
anonymní lístečková anketa otázek pro ni.
2/ p. Zavřel – cestopisné téma – film – vyprávění
3/ „Jubilanti“ na Vražedném pobřeží – slavit se budou
„kulatiny“, pod střechou, aby senioři jako ti loňští
neprodělali druhý křest. Pamatujete v Pellyho parku? „Když
pršelo, jen se lilo..“
4/ Koncem května – výlet do Sedloňova a na Šerpách –
krajem nám nejbližším, východočeským.
5/ Sejdeme se na Slavném v Penzionu „U Dostálů“
s milou sympatickou společností pánů v nejlepších letech –
„Kamarádi osady 5“ Bude veselo a určitě nezůstaneme jen u
kafíčka, známe se, když nás obchází mlsná…
Z této pestré nabídky si určitě každý vybere něco, co je
jeho srdíčku blízké. Veškeré podrobnosti budou včas
uvedeny, přihlášky na výlety závazné! Závěrečnou část
setkání nám zpestřili manželé „Fulkovi – železný muž“ –
Havajské ostrovy, TRIATLON. O jejich sportovním duchu
víme, ale dostat se přímo do děje klání, sledovat kam si
člověk svou pílí, houževnatostí může vystoupit? Pan ing. Jiří
Fulka se umístil po absolvování v r. 2002 – 2004 na
předních místech. To o něčem svědčí. Je to láska ke sportu a
ten nezná jen metu nejvyšší, přicházejí bolístky a pády,
někdy i prohry. My jim oběma přejeme, ať je stále těší
všechno, co mají rádi, a aby se vždycky vrátili zdrávi!!!
Cestou domů zněly nám v uších exotické melodie
zajímavé vzdálené krajiny – Havajských ostrovů.
Vy, se mějte všichni předjarně, zima nás totálně
zklamala a s tím nic nenaděláme.

Ztratil se pes
Ztratil se nám pes jménem Ferda, kříženec středního
knírače, černý, nyní již dost prošedivělý. Stáří 15 let, špatný
zrak a sluch. Jakékoliv informace zanechte prosím v
sekretariátu MěÚ Police nebo přímo u majitelky Kateřiny
Šrámkové, Radešovská 210, Police n. M. Nálezce odměním,
děkuji.

Seniorské aktuality
Sál hasičárny 21. února opět zaplněn. Senior klub Ostaš
a jeho letošní druhé setkání. Výbor v novém složení už má
jeden rok ve funkci za sebou, a pí předsedkyně H.
Pivoňková zahájila schůzku přivítáním 67 členů, z tohoto tři
nové– pí L. Dubovou, pí Vavřenovou a p. Erbera, tak se ta
naše rodinka rozrůstá. Hospodářka pí J. Němečková
přednesla finanční zprávu za uplynulý rok včetně příjmů a
výdajů a tak víme, že vše máme v dobrých rukách. Zpráva
byla podrobně zpracována, jsme na svých. Potom pí
předsedkyně přivítala smyčcové kvarteto žáků ZUŠ a jejího
skvělého ředitele p. L. Bořka. Menuet a další skladba
seniory velmi zaujaly. Obdiv nad umem vyvrcholil velikým
aplausem. Obdivuhodné, co dnes mladá generace dokáže.
Tito hudebníci jsou příkladem pro ostatní. Bohužel, veliká
většina nachází potěšení v jiných „aktivitách“, která nás

Hana Krejčová

Koňským povozem republiky
Zpráva o přípravě cesty paní Ireny Rejchrtové z Pěkova
koňským povozem kolem naší republiky.
„Jedu sama koňským povozem, je to lehký čtyřkolový
vůz, krytý plachtou na obloucích.Tento vozík mi vyráběl můj
muž Václav, trpělivě předělával, opravoval, vymýšlel, stál
ho hodně úsilí. Ve voze se dá spát, vařit a žít normálním
kočovným životem. Do vozu je zapřažena kobylka-ponywelsch part-bred nar.duben 1995 bílá šimla, jménem Jívka,
velmi pracovitá. Jmenuji se Jrena Rejchrtová, 57 let, plně
invalidní, jsem koňák z leknutí. Tuto kobylku vlastním víc jak
tři roky, nikdy jsem koně nevlastnila. Musela jsem se hodně
učit dát koni ohlávku, postrojit, zapřáhnout. Hlavně nebát se
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jak koně, tak vyjet na silnic a do terénu. Výsledek je
nádherná jízda v přírodě. Protože si chci sama sobě něco
dokázat a můj sen je tento záměr. Trasu volím podél hranic
silnicí, spojnicemi, turist.cestami. Start je plánován
14.dubna z Pěkova, směr Hlavňov, Suchý Důl, Machov,
Poříčí, Náchod, směr Orlické Hory, Jeseník, atd. Na voze
mám počitadlo km, někdy urazíme km více, někdy zase
méně. Počitám 25-30 km denně dle situace. Spaní si
vyprosíme u hodných lidí a koňáků, kteří nám snad
dají trochu sena, možná i obrok. Jako bodygárda mám
sebou i psa jezevčíka Bena. To spíš proto, aby vedle mě
někdo chrápal. Tento plán stál nejen mě mnoho úsilí, styděla
bych se sama před sebou, couvnout a nejet. Ať nám koně
jdou“.
Další
údaje
najdete
na
stránkách
na
www.konickova.estranky.cz, které se budou stále doplňovat.
S přáním dobrých dnů Rejchrtová.

Co to znamená, když se řekne …
Ve škole, v televizi, v rozhlase, doma i při hovoru
s přáteli se setkáváme s některými obraty či výrazy, které už
mnohdy nebereme jako něco zvláštního, mimořádného. A
přece za téměř každým z úsloví je konkrétní historická
osobnost či příhody, kdy se onen slovní obrat vyslovil
poprvé, v originále. A tak zapátrejme po vzniku známých
rčení, výroků a úsloví, pojďme po stopách toho, „co to
znamená, když se řekne…“.
Vybral František Janeček
1. „A přece se točí“
Tímto výrazem jsme se možná setkali ve škole. Velký
řecký astronom a matematik Ptolemaios, žijící v egyptské
Alexandrii, vyzkoumal, že Země je středem vesmíru a
Slunce s hvězdami se točí kolem ní. Kupodivu tomuto
nesmyslu se věřilo celý starověk a středověk a hlavně jej do
svého učení vtělila všemocná katolická církev. Až roku
1543 polský kněz Mikuláš Koperník toto tvrzení obrátil –
středem vesmíru je Slunce a Země i všechny ostatní planety
se otáčí kolem něj. A nastal poprask. Koperníka zachránilo,
že brzy po zveřejnění svého objevu zemřel a dalších sto let
se dál věřilo Ptolemaiovi. Až přišel slavný italský fyzik a
matematik Galileo Galilei a dal za pravdu Koperníkovi.
Další poprask a Galileo musel zvláštní papežské komisi
slíbit, že Koperníkovy „bludy“ šířit nebude. Pak se
vyměnili papežové a Galileo to zkusil znovu. Ve se znovu
opakovalo, Galileo musel veřejně odvolat a slavnostně na
kolenou přísahat, že Koperník nemá pravdu. A když prý
stával, zabručel ono slavné: „A přece se točí!“ (v originále –
„E pur si muove!“) Vědecky doloženo to není, může jít o
výrok dodatečně vložený do úst, ale fakt je, že Galileovi se
přisuzuje a od té doby hojně používá vždy, když jsme proti
svému přesvědčení donuceni uznat jinou pravdu.
2. „Dát někomu košem“
znamená naznačit mu, že jej nechceme. Tento obrat
používá obvykle dívka, která nechce milence či ženicha.
Počátek tohoto zvyku je údajně ve středověké lidové
pověsti, kterou o kouzelníkovi Vergiliovi zaznamenal satirik
Thomas Turner. Kouzelník Vergilius se zamiloval do jisté
vdovy v Německu.. Jeho láska ale nebyla opětována, vdova
přemýšlela, jak se ho zbavit. Pozvala jej tedy k sobě, leč
neobvyklou cestou – měl se nechat v koši vytáhnout do
prvního patra. A pak už stačilo jen zařídit, aby nevítaný
kouzelník zůstal viset v polovině cesty. Strávil tam zbytek
noci, až jej za všeobecného veselí ráno sousedé vysvobodili.

Děvčata později tento zvyk vylepšila o to, že chlapcům
nabídla koš s chatrným dnem. Nápadník se cestou k milé
propadl – nejprve skutečně a pak hanbou. Ještě později
děvčata nevítaným nápadníkům vystrčila z okna koš se
slaměnou figurinou na znamení toho, že je nechtějí,
případně jim poslala děravý koš rovnou domů.
3. „Chlubit se cizím peřím“
Pro vysvětlení tohoto obratu musíme sáhnou do kdysi
velmi oblíbených zvířecích bajek. Ptáci se prý kdysi
rozhodli uspořádat přehlídku krásy, jakousi volbu Miss ptačí
říše. V zájmu co nejvyšší spravedlnosti si jako rozhodčí
zvolili nejvyššího řeckého boha Dia. Den soutěže se
neúprosně blížil, přípravy vrcholily, všichni ptáci si čistili
peří, vytrhávali vadná pírka, špinavá umývali. Vyhrát chtěli
všichni, tedy i kavka, která ale příliš naděje na úspěch se
svým špinavě černým peřím neměla. Zato ale přemýšlela a
napadlo ji sbírat pírka, která ostatní ptáci vytrhali a odhodili.
Vyškubávala vlastní peří a nahrazovala je cizím. Snad by
nakonec i uspěla, kdyby si jí nepovšimla sova. Začala jí svá
pírka brát a navíc přemluvila i ostatní ptáky, aby učinili
totéž. Kavka zůstala nakonec holá, nepoctivost byla – jako
to ve správné pohádce má být – po zásluze potrestána.
Výsledky soutěže neznáme, není to nakonec důležité, ale do
dnešních dob nám zůstalo půvabné úsloví a zároveň
poučení, že chlubit bychom se měli – když už to musí být –
jen vlastními znalostmi, schopnostmi a dovednostmi.
(Pokračování příště
Vybral František Janeček

Lidové pranostiky a pravidla podle
stoletého kalendáře z roku 1815
o

o
o

o
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V březnu berani žertují, v dubnu z pole pospíchají.
Podobně: V březnu pluhem se pracuje, a duben to
zastavuje. Tj.: když v březnu tak libě a teplo jest, že
berani v ten čas žertují, a sedlák vorá, tedy přicházívá
v dubnu nepříjemná proměna v povětří.
Když březen mnoho větrů, duben ale déšť přináší, tedy
máme k očekávání velmi pěkný máj.
Žežule, která v březnu velmi křičí, čáp, který mnoho
hřestá, divoké husy, které se ukazují, oznamují teplé
jaro.
Kolik mlh v měsíci březnu, i tolik silných dešťů a vod.
Jak mnoho rosy a dešťů při Velikonocí, tak mnoho mlh
v srpnu.
Na březnový déšť, vždy přichází suché léto. Týden před
Velikonocí jest zřídka bez bouřlivosti a deště.
Jak prší v březnu, tak také prší i v měsíci červnu.
Březnový prach váží se jako zlato, ale přísloví: Suchý
březen, mokrý duben a máj chladný, přináší mnoho
sena, též stodoly a sklepy plní.
Mokrý, dešťový březen zřídka přináší dobrý rok;
podobné se též o zelených březnech povídá.
Březnové hřímání, oznamuje častěji aurodný rok, dle
přísloví: „Časné hřímání, pozdní hlad.“
Voda, jenž na den „Panny Marie zvěstování“ na osení
stojí, jest převelmi jemu škodlivá.
Hluboký a dlouho ležící sníh škodí osení, tedy voda
k pití jest nezdravá.
Též když na den P. M. zvěstování, před východem
slunce pěkně jest, znamená aurodný rok, a suché sena
kosení.
Ze Zemědělského kalendáře 2007
vybral F.Janeček
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Matematické rekreace - hry s čísly a
Připravil František Janeček
číslicemi
Řešte následující úlohy:
1) Číslo 37 vyjádřete pomocí pěti trojek.
2) Číslo 100 napište pomocí šesti stejných číslic.
3) Číslo 55 napište pomocí pěti čtyřek.
4) Číslo 20 napište pomocí čtyř devítek.
5) Číslo 1 napište pomocí:
a) číslic 1, 2, 3
b) všech deseti číslic
Výsledky na straně 31.

Pověsti o vodníkovi na Policku
Bohumil Palma – (Co vypravovali staří dětem)
Z časopisu „Od kladského pomezí“, roč. XI., 1934
- vybral František Janeček

Vodníci v panském rybníku
Ledhujské rybníky byly vždy dost hluboké. A byly
zrovna dělány pro sídlo vodníků.
V Malé Ledhuji, zrovna u rybníka, stála chalupa. Byla
všecka roztrhaná, ale zůstávali v ní chudí lidé s bohatým
srdcem. Scházeli se u nich po práci sousedé z okolních
chalup na večerní besedu. Když tak jednou na podzim seděli
u stolu a drali peří, otevřely se dveře a v nich se objevil
malý, zelený mužík s naježenými vlasy. Pomalu se přišoural
ke kamnům, zajektal zuby a zamumlal: „Brr, to je zima!“
Do sousedů jako když hrom udeří. V první chvíli
nepromluvili ani slova, ale potom si mužíka ani nevšímali a
bavili se dále. Mužík poslouchal jejich řeči, ale hovoru se
nezúčastnil. Jen se krčil ke kamnům. Potom se vytratil bez
pozdravu. Protože mu sousedé neškodili, přišel podruhé,
potřetí, až byl v chaloupce stálým hostem. Po jeho odchodu
zůstávala sice nemilá památka –kaluž vody, ale hospodyně
nereptala. Věděla, že je dobře vyjít s vodníkem po dobrém.
Až jednou vodník nepřišel a přestal chodit vůbec. Snad se
odstěhoval jinam. Hospodyni sousedům se po něm až
zastesklo. Nevěděli, nepřijde-li po jejich hodném vodníkovi
jiný – horší.
*****

Jiný vodník z panského rybníka se navykl denně chodit
do jedné chalupy. Domácí lidé to příliš rádi neviděli. Jinak
byl vodník dobré povahy, úslužný a čilý. Hospodyni
přisluhoval při kuchyni, přinášel vodu z rybníka,
hospodářovi spravoval sítě k lovu ryb a zvykl si vůbec
posluhovat při domácích pracích, že byl jako jejich syn. Ale
což to bylo všechno platno, že byl úslužný, že jeho vlivem
hospodář nachytal vždy plno ryb do sítě, když vodníkův
fráček ne a ne oschnout. Hospodyně neměla jednoho hadru
suchého, pořád aby byla s hadrem vodníkovi v patách. Už si
nejednou na tuto nezdobu muži žalovala, aby to vodníkovi
řekl, že je jim ta voda náramně nemilá, aby k nim nechodil.
Ale hospodář ženu chlácholil, snad že vodník chodit
přestane sám, snad že se časem přestěhuje do jiného domu, a
možná, že i změní rybník. Ale nestalo se ani jedno, ani
druhé, ani třetí. Když ženiny nářky a domácí hádky pro
vodníka nebraly konce, rozhodli se manželé, že se tedy
raději odstěhují jinam. Prodali chalupu, jednoho dne naložili
nábytek na vůz, podali sousedům ruce na rozloučenou, muž
popohnal koníka a vůz se hnul. V tom cosi hupne zezadu na
vůz k ženě, sedne si k ní a mává na pozdrav sousedům
s radostným zvoláním: „My fe ftehuvem! my fe ftehuvem!“
Byl to jejich vodník!

A tak se manželé milého vodníka přece nezbavili.
*****

U panské kovárny, kde je dnes hřiště, býval rybník,
v němž odedávna přebýval vodník. Lidé ho často viděli,
kterak se brodí u rybníka a večer při měsíčním svitu si
spravuje sítě. Kovářka, žena hodně zvědavá, mnoho o něm
lidem vypravovala.
Tak jednou večer viděla jít po hrázi jakousi ženu.
Kovářce se zdálo, že se čehosi bojí. Stále se ohlížela na
strany i dozadu. Vtom napadlo zvědavou kovářku, že by to
mohlo být podle postavy sousedovic děvče. „A že tu asi
čeká milého“, kmitne se jí hlavou. „To si na ně vyčíhám“,
řekla si. Vtom zazněl výkřik. žena na hrázi se v zoufalství
bránila. Jakoby ji někdo tahal za nohu, upadla; chytila se
křoví, volala o pomoc … Kovářka vyletěla jako střela,
běžela do sousedních vrat, svolávala lidi dobré vůle na místo
neštěstí, ale na onom místě viděli pouze stopy zápasu. Ženu
našli teprve třetího dne utopenou, se stopami vodníkových
rukou na nohou. Byla to starší žena z Pěkova, která se večer
bála sama jít domů a čekala na hrázi pěkovského souseda,
s nímž se zde měla sejít.
(Pokračování příště)

Odpad
Popelnice je od slova popel, tudíž hlavně na zimní
sezónu. Komu popelnice smrdí, ten zřejmě špatně třídí
odpad. Měl by si pořídit kompost nebo kompostér a bude po
zápachu. Všichni pak ušetříme za zbytečné svážení odpadu.
Roman Steiner

Poděkování
zastupitelstvu města Police nad Metují za zakoupení
nových elektrofonických varhan do smuteční síně pro
zajištění důstojného rozloučení při odchodu našich blízkých.
Pohřební a hřbitovní služby Libor Fridrich a Eva
Fridrichová

Vlastivědné okénko
Varhany v kostele sv. Václava
První zmínka o varhanách je až roku 1833, kdy bylo
velké sucho a jeho přičiněním byl starý pozitiv již
nefunkční. Roku 1850 byly tedy zakoupeny nové varhany
z rychnovských dílen od varhanáře Amanda Hanische. Při
stavbě věže roku 1885 byly upraveny měchy. Původní
nástroj měl vestavěný hrací stůl. To znamená, že varhaník
seděl v jakémsi výklenku a hrál zády k presbytáři. V roce
1921 byly varhany firmou Mölzer z Kutné Hory přestavěné
do nynější podoby. Současně byly pozměněny některé
rejstříky varhan. Od této doby se varhany nedočkaly žádné
větší opravy, nebo se o tom alespoň nepíše ve farní kronice.
Varhany jsou situovány uprostřed kůru čelem
k presbytáři. Varhaník sedí u hracího stolu zády k varhanám.
Měchy se nachází za varhanami ve výklenku. V současné
době jsou varhany na elektrický ventilátor, který je ukrytý
ve vedlejší místnosti. Při výpadku elektrického proudu je ale
možné použít měchy. Prospektu, čili čelní části varhan
vévodí principálové píšťaly ozdobené vyřezávanými
pozlacenými motivy. Varhany mají dva manuály (C – f3) a
pedál (C-h). Spojení kláves s píšťalou je mechanické.
Varhany mají dvě mechanické spojky II/I a I/P ovládané
šlapkami nad prahem pedálu. Rejstříky se ovládají pomocí
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manubrií. Celý nástroj je laděn o ¼ tónu výše než by měl
být, a to díky zásahu neznámého varhaníka, který varhany
přeladil. Páčkou pod hracím stolem se ovládá kalkantník –
zvoneček na člověka, který šlapal měchy. Varhany mají
romantickou dispozici.
Tímto končí seriál článků o machovském kostele. Pokud
se chcete ještě něco dozvědět, navštivte internetové stránky
kostela www.machov-kostel.wz.cz.
Tomáš Weissar

Duchovní správci kostela
svatého Václava v Machově
/Pokračování z minulého čísla/.
Patnáctým farářem byl jmenován P. Vít František Rýdl
OSB, který
se narodil 3.6.1869 v Červené Hoře u
Červeného Kostelce. Pocházel z rodu, v kterém za
posledních 200 let nepřetržitě byl stále některý příslušník
v duchovní službě. V letech 1880-1888 studoval na
gymnasiu v Broumově, do řádu sv. Benedikta byl přijat
5.10.1888. Dva roky studoval na pražské teologické fakultě
a po jejím rozdělení na českou a německou si vymohli spolu
se Sigismundem Bouškou, aby mohli být zapsáni na českou
fakultu. Za to upadl v nemilost opata ThDr. Bruno Čtvrtečky
a po celé jeho funkční období nedostal významnější místo
než kaplanské. Vysvěcen na kněze byl 16.7.1893 a stal se
kaplanem v Metličanech, kde působil do 9.5.1896. Pak
zastupoval kaplana v Broumově a od 3.9.1899 se stal
kaplanem v Martínkovicích. Zde onemocněl katarem
průdušek a nakonec tuberkulózou plic. Po několikaletém
léčení byl ponechán v Broumově jako kaplan a katecheta.
Sloužil české mše sv. v kostele sv. Václava v Broumově a
vyučoval náboženství na českých menšinových školách
v Broumově a Meziměstí. V dubnu 1920 byl poslán na
výpomoc do Machova za zběhlého kaplana Jindřicha
Hulínského a 13.5.1920 byl odtud násilně vyvezen do
Police. V předchozí činnosti v Broumově pak pokračoval až
do října 1922, kdy byl jmenován farářem v Orlové místo
P.Viléma Rudolfa, který se stal mezitím opatem. V roce
1924 byl povolán zpět do Broumova, aby uvolnil místo
P.Sigismundu Bouškovi, kterému hrozilo vyšetřování pro
pohoršlivé chování v Bezděkově a proto byl P. Bouška
přesunut 6.9.1924 do Orlové. Dne 11.9.1924 odjel P.Vít
Rýdl do Broumova a zde čekal až se z fary v Machově
odstěhuje rodina Thérova a československý farář Alois
Šnoflák. Dne 24.9.1924 se konečně mohl do machovské fary
vrátit a za přítomnosti vládního rady JUDr.Zdeňka Leinera a
důchodního polického velkostatku Nováka protokolárně
převzal farní a kostelní inventář. Atmosféra ve farnosti však
byla velmi neutěšená a zákulisní praktiky některých
machovských a nízkosrbských občanů mu velmi
znepříjemňovaly život. Snášel vše s oddaností a trpělivě až
do 11.7.1929, kdy byl jmenován převorem v Břevnově.
Přestože se machovští k němu dobře nezachovali,
zasloužil se nejvíce o obnovu zvonů zrekvírovaných za I.
světové války. Sám přispěl na jejich zhotovení částkou přes
6 000,- Kč. Z toho mu 5 000,- Kč půjčil bezděkovský farář
P.Roman Lelek, kterému to potom 5 let splácel.
Dne 1.10.1933 byl jmenován farářem v Bezděkově, ale
brzy vážně onemocněl. Po dobu nemoci ho zastupovali
kaplani z Police nad Metují P.Odo Hlawatschke a P.Anselm
Geisler. Od jara 1934 zase zastával svůj úřad až do roku
1945, kdy už ze zdravotních důvodů nebyl schopen dále
pracovat. V posledním období ho často zastupovali kněží

z Police nad Metují. Dne 26.7.1945 zemřel a pohřben je
v Bezděkově.
Šestnáctým administrátorem v Machově se stal P.
Václav Antonín Kollert OSB, narozený 27.5.1882 ve
Velkém Poříčí, okres Náchod. Studoval gymnasium, 2 roky
v Broumově a zbytek v Rychnově n/Kněžnou. Teologii
studoval 2 roky v Litoměřicích, pak vstoupil do řádu sv.
Benedikta v Břevnově. Po noviciátě dokončil teologická
studia v Praze. Slavné sliby skládal 28.5.1908 a vysvěcen
knězem byl 29.6.1908. Nejprve byl kaplanem v Břevnově a
15.3.1914 se stal kaplanem v Polici. Od 2.11.1922 do
27.8.1928 byl kaplanem v Orlové, kde měl neshody s
farářem P.Vítem Rýdlem. Necelý rok ještě kaplanoval
v Polici, ale pro neshody s inspektorem P.Bedřichem
Krieshoferem byl přeložen do Machova. Poměry v Machově
byly neutěšené, většina obyvatel přestoupila k církvi
československé, zbytek katolíků byl ještě rozdvojen. Jedni
těžce nesli, že byl vyštván P. Vít Rýdl, druzí vítali jeho
nástupce, nájemcům farních pozemků zase vadilo, že nový
administrátor na nich chce hospodařit a tak můžeme směle
prohlásit, že obsazení postu machovského administrátora
bylo v té době spíše trestem. Dne 14.7.1929 sloužil P.Václav
Kollert v Machově první mši sv. při které se sám lidu
představil. Už to, že nikdo z představených nebyl u jeho
instalace, o něčem svědčí. K instalaci mu poslal blahopřejný
dopis i Jindřich Hulínský bývalý kaplan, ve kterém uznává
svou chybu, která prý vznikla jako plod poválečného
běsnění, nezdravého radikalizmu a lidské pýchy. Bohužel
poněkud pozdní lítost.
Dne 24.8.1935 se ujal funkce faráře v Orlové, do které
byl jmenován. Odtud musel uprchnout po vpádu Poláků do
Slezska v roce 1938. Pak ještě sloužil jako farář v Polici
n/Met. od roku 1939 do 1942. Zemřel 30.4.1943 v Praze a
pohřben je na řádovém oddělení hřbitova u sv. Markéty
v Břevnově.
Sedmnáctým administrátorem byl jmenován P. Klemens
Antonín Němčík OSB, narozený 31.5.1888 v Orlové na
Těšínsku. Gymnasium studoval v Moravské Ostravě,
teologii v Praze. Do benediktinského řádu vstoupil v roce
1908 a slavné sliby skládal 30.3.1913. Na kněze vysvěcen
6.7.1913 u sv. Víta v Praze. Po vysvěcení zastával místo
kaplana v Břevnově do roku 1923, pak do roku 1935 byl
kaplanem v Orlové. Dne 29.8.1935 přijel do Machova, aby
se ujal místa administrátora ve zdejším chrámu sv. Václava.
Doprovázela ho jeho sestra Marie Němčíková z Orlové a
neteř Antonie Němčíková. Na Těšínsku byl velmi činný
v organizacích Čsl. Orla a v této činnosti se snažil
pokračovat i na Machovsku. Bohužel zde byla situace málo
příznivá a za Protektorátu zcela nemožná. Po druhé byly
rekvírovány machovské zvony, které si farníci s takovým
nadšením a osobními obětmi pořídili po rekvizici v I.
světové válce. Činnost spolková se po válce a hlavně po
roce 1948 už nemohla obnovit a tak zde působil tak trochu
jako vyhnanec až do 28.2.1965. Od 1.11.1946 do 31.8.1953
vedl excurrendo duchovní správu i v Bezděkově. Byl to
poslední benediktin s nejdelším funkčním obdobím na
machovské faře v celé její dosavadní historii. Zemřel
29.7.1968 a pohřben je v Bezděkově. Jeho pohřbu se
zúčastnili kromě mnoha kněží i 2 opati. ThDr. Anastasius II.
Opasek OSB, opat břevnovský, tenkrát skladník Národní
galerie a ThDr. Dominik Prokop OSB, opat broumovský
v Rohru, který zde byl náhodou na návštěvě.
Osmnáctým administrátorem v Machově byl P.
Vítězslav Walter, narozený 22.4.1918 v Brně. Na kněze
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vysvěcen 2.5.1943 v Hradci Králové. Nejprve byl kaplanem
v Jičíně, od 1.12.1944 kaplanem v Sadské a od 1.4.1948
administrátorem ve Vraclavi. Od 1.5.1960 administrátorem
v Červeném Kostelci. Dne 25.9.1961 mu byl odebrán státní
souhlas, do 28.2.1965 byl mimo duchovní správu a pracoval
jako tovární dělník. Od 1.3.1965 byl ustanoven
administrátorem v Machově. Zvelebil farní budovu a opravil
střechu kostela. Při výuce náboženství ve škole v Machově
se tak rozčílil, až dostal srdeční záchvat, na jehož následky
zemřel 29.11.1973. Pohřben v kněžském hrobu u bočního
vchodu kostela na starém hřbitově v Machově. Asi půl roku
obstarávali duchovní správu P.Václav Hartman z Hronova a
vikář Eduard Saidl z Náchoda.
Devatenáctým administrátorem byl ustaven P. Stanislav
Gajzler, narozený 2.4.1940 v Novém Městě nad Metují.
Teologii studoval v Litoměřicích, kde byl ordinován
30.6.1973. Rok působil jako kaplan v Pardubicích a od
15.7.1974 byl jmenován administrátorem v Machově.
Onemocněl, měl postiženo centrum řeči a tak i přes
intervence farníků, kteří si ho velmi oblíbili, nemohl
v Machově zůstat a v roce 1978 musel odejít. Donedávna žil
v charitním domově pro kněze na Moravci na Vysočině.
Zemřel 16.2.2007 v nemocnici v Novém Městě na Moravě a
pohřben byl 23.2.2007 na kněžském hřbitově na Moravci.
Dvacátým administrátorem se stal P. Jaroslav Hanuš,
narozený 26.10.1942 v Hronově. Již v době studií byla u
něho pozorována rostoucí schizofrenie, ale přesto byl
vysvěcen 27.6.1970 v Praze. Nejprve byl kaplanem
v Novém Městě n/Met. a 1.11.1970 byl ustanoven
interkulárním administrátorem v Maršově a excurrendo
v Malé a Velké Úpě. Pro četné excesy byl zbaven státního
souhlasu a pracoval jako přidavač u zedníků. Na přímluvu
kanovníka Josefa Měšťana mu byl opět udělen státní souhlas
a 1.5.1978 je ustanoven interkulárním administrátorem
v Machově. Ani zde však své chování nezměnil a tak
1.9.1980 se stal administrátorem ve Stárkově a nakonec byl
dán do psychiatrické léčebny v Novém Městě n/Met., kde
mu byl přiznán ve 40-ti letech věku invalidní důchod.
Odešel do kněžského domova na Moravci, kde žije dosud.
Byl to poslední a jediný dosud žijící sídelní administrátor
v Machově. Od té doby už je machovská farnost spravována
excurrendo duchovními správci v Polici nad Metují. Tak
končí téměř 200-letá historie obsazování machovské fary
sídelním farářem.
Když skončilo obsazování machovské fary sídelním
knězem, vykonával duchovní správu ve zdejší farnosti
excurrendo P. Josef Landa polický administrátor, narozený
28.6.1924 v Dobroutově. Na kněze vysvěcen 29.6.1949
v Hradci Králové. Nejprve působil v Sebranicích, pak jako
kaplan ve Vrchlabí spolu s dnešním arcibiskupem Karlem
Otčenáškem, dále jako administrátor v Ruprechticích a od
11.8.1964 v Polici nad Metují a excurrendo i v Bezděkově.
Byl to pravý Josef-dělník, kterého měl za křestního patrona.
Na všech svých působištích se vlastnoručně a intenzivně
věnoval opravám a zvelebování stánků Božích. Se světskou
vrchností stále bojoval a byl spíše zázrak, že neskončil
v jejich nápravných zařízeních. Jelikož věděl, že na zemi se
lidské spravedlnosti nelze dočkat, snášel nezpůsoby jednání
polických představitelů MěNV s pokorou a nadhledem.
Bohužel se podepisovaly na jeho zdraví.
Bezděkovskou faru přebírá 12.4.1965 excurrendo
machovský duchovní správce. Dne 1.9.1980 však začíná
spravovat i farnost machovskou. To už bez auta nemohl
zvládnout a proto byl v červenci 1981 přeložen do Sebranic.

Naposledy byl administrátorem v Novém Hrádku kde
17.10.1993 náhle zemřel. Po posledním rozloučení v Novém
Hrádku byl pohřben v Sebranicích, svém prvním a
předposledním působišti.
Na jeho místo nastupuje P. Jiří Prokůpek, narozený
26.3.1953 v Trutnově. Po maturitě pracoval jako poštovní
zaměstnanec. Po studiu teologie v Litoměřicích byl
vysvěcen 27.6.1980 v Hradci Králové (po prvé po 31 letech
mohlo být zase svěcení v katedrále v Hradci Králové). Od
15.7.1980 byl kaplanem v Červeném Kostelci a od
15.7.1981 administrátorem v Polici nad Metují a excurrendo
i v Bezděkově a Machově. Farní budovu v Bezděkově, které
hrozila demolice, prodal v roce 1981 rodině Vernerových z
Bezděkova a faru v Machově pronajal 1.11.1982 Oldřichu
Kujínkovi. P.Prokůpek působil ve zdejší farnosti do
6.7.1997, kdy odchází do Náchoda a asi po dvou letech
přechází jako administrátor do Svratky kde působí dosud.
Nahradil ho P. Jan Nawrat, polský kněz, narozený
9.8.1967 v Cieszyně. Na kněze vysvěcen 15.5.1993
v Bielsko-Białej. Nejprve působil jako kaplan v Náchodě a
8. července 1997 nastupuje jako administrátor v Polici nad
Metují a excurrendo v Bezděkově, Machově a Teplicích nad
Metují. Mladý, velice agilní kněz, zavedl ve zdejších
farnostech mnoho změn k lepšímu, ale bohužel jeho šarm se
mu stal osudným. Odvolán byl 30.6.2000, oženil se a dnes
vychovává rodinu jako spořádaný otec. I takové mohou být
osudy křehkých lidských nádob.
Nastupuje P. Marian Lewicki, také polský kněz,
narozený 15.8.1957 ve Wałbrzychu. Na kněze vysvěcen
22.5.1982 ve Wrocławi. Přišel do královéhradecké diecéze
jako první polský misionář a nastupuje 1.7.1991 jako kaplan
v Červeném Kostelci, kde působil 9 let. Jmenován
administrátorem v Polici nad Metují a excurrendo v
Bezděkově, Machově, Teplicích nad Metují a Zdoňově od
1.7.2000. Poslední dvě fary mu odpadly v roce 2005 a první
tři spravuje ke spokojenosti všech dodnes. V roce 2006
oslavil 15-leté výročí svého misijního působení v České
republice a letos oslaví svoje abrahamoviny a 25 let
kněžství. Všichni jeho farníci si přejí, aby další kulatá výročí
mohl oslavovat právě zde.
To byl výčet kněží, kteří působili v machovské farnosti
při kostele sv. Václava jako faráři a administrátoři. Do roku
1920 měli k ruce ještě kooperátory (kaplany).
Prvním kaplanem v Machově byl P. Ferdinand
Adametz OSB, narozený 13.11.1739 v Českých
Skořenicích. Do řádu vstoupil 14.12.1760 a na kněze
vysvěcen 29.12.1767. Byl řeholníkem polického kláštera a
měl na starosti výkon duchovní správy v Machově asi od
roku 1779. Po zřízení fary v Machově 1785 se stal kaplanem
a byl jím do 28.3.1790 kdy zemřel. Pohřben byl v Polici.
2. kaplan byl P. Kajetán Michael Moteyl OSB,
narozený 19.11.1752 v Lomnici. Do řádu vstoupil
24.11.1776, na kněze vysvěcen 6.5.1781. V Machově
působil od roku 1790 do 1.5.1798, kdy odchází do Police
kde 12.2.1828 umírá.
3. kaplan byl P. Vojtěch Entlicher OSB, narozený roku
1761 v Žamberku. Do Machova přišel v roce 1798 od
sv.Markéty z Břevnova. Dne 4.11.1801 odchází jako
exposita na faru do Bezděkova a zde 25.4.1806 umírá.
Pohřben byl v Polici.
4. kaplan byl P. Stanislav Klimann OSB, narozený
roku 1769, který přišel do Machova 13.11.1801, ale kvůli
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onemocnění se vrátil 16.11.1802 do kláštera v Broumově,
kde 21.6.1803 zemřel.
5. kaplan byl P. Bernard Raudnitzky OSB, narozený
27.4.1777 v Mnichově Hradišti. Do řádu vstoupil
24.12.1799, na kněze vysvěcen 3.5.1801. Do Machova
přišel jako kaplan v roce 1802 a působil zde do 12.10.1804,
kdy odchází přednášet rétoriku do Broumova a stává se
provizorem v Břevnově. Do Machova se znovu vrací
29.10.1809 jako 4. farář v pořadí (viz. minulý článek).
Následuje desetileté období (1804 – 1814), kdy
kaplanské místo nebylo obsazeno.
6. kaplan byl P. Ignác Karafiát OSB, narozený v roce
1789 v Hostivaři. Kaplanem v Machově byl jmenován
27.9.1814 a počátkem května 1815 odchází zpět do
Břevnova, kde se roku 1818 stává farářem u sv. Markéty a
kde 2.6.1820 umírá.
7. kaplan byl P. Vojtěch Deimal OSB, narozený
18.1.1784 v Plzni. Do řádu vstoupil 24.1.1808 a na kněze
vysvěcen 12.8.1810. Byl kooperátorem v Polici a 1.10.1815
přichází do Machova kde zůstává do konce září 1818 a pak
odchází do kláštera v Broumově. Před rokem 1824 působí
jako kooperátor v Polici a pak zase v Broumově kde
1.12.1832 umírá.
8. kaplanem se stal P. Josef Tomáš světský kněz,
narozený 19.3.1793 v Českém Slemenu. Na kněze vysvěcen
24.8.1818 a za měsíc přichází do Machova, kde zůstává do
5.11.1821, kdy byl jmenován kaplanem v Písečné. V roce
1836 se stal farářem v Písečné a 18.1.1851 umírá v Nekoři.
9. kaplanem se stává P.Lambert Vít Ullrich OSB,
narozený 14.6.1794 v Nové Pace. Věčné sliby skládal
15.11.1818 a na kněze vysvěcen 6.8.1820. V listopadu 1821
přichází jako kooperátor do Machova a 25.2.1828 odchází
jako kooperátor do Police. V květnu 1829 se stává
provizorem u sv. Markéty kde 13.12.1863 zemřel. Mezitím
byl ještě několik let byl farářem v Metličanech.
10. kaplanem byl P. Chrysostom Václav Maleček
OSB, narozený 4.2.1800 v Podmoklech. Věčné sliby skládal
19.4.1824 a na kněze vysvěcen 14.8.1826. Dne 28.2.1828
přišel jako kooperátor do Machova a 2.9.1829 odchází do
Police. Dne 7.5.1833 jmenován kaplanem v Bezděkově. Dne
3.7.1835 byl jmenován farářem u sv.Markéty v Břevnově,
pak provizorem kláštera v Břevnově a farářem v Počaplech
v roce 1851. V roce 1872 odešel zpět do kláštera
v Břevnově, kde byl zástupcem převora a roku 1880 zemřel.
11. kaplanem byl P. Stanislav Augustin Tomek OSB,
narozený 23.8.1801 v Novém Městě nad Metují. Věčné
sliby skládal 13.11.1825, na kněze vysvěcen 10.8.1828. Po
vysvěcení působil jako pomocník u sv. Markéty v Břevnově
a 22.4.1829 odešel jako administrátor do Počapel. Dne
2.9.1829 přichází jako kooperátor do Machova, kde pobyl
do 10.6.1833, kdy odchází jako kooperátor do Police. Dne
15.7.1835 přeložen na expozituru do Bezděkova, kde
působil do roku 1840. Zemřel 13.3.1848 jako farář v Orlové
následkem epidemie tyfu.
12. kaplanem byl P. Vavřinec Karásek OSB, narozený
1.10.1805 v Bydžově. Věčné sliby skládal 30.5.1830 a na
kněze vysvěcen 25.7.1830. Do Machova přišel jako
kooperátor 17.8.1833 a 31.10.1836 odešel do Police. Zemřel
12.9.1849 v Heřmánkovicích jako lokalista.
13. kaplanem byl P. Václav Richtera, světský kněz,
narozený 3.10.1800 v Hořicích. Na kněze vysvěcen
24.8.1825. Do Machova nastoupil jako kooperátor
29.10.1836 a odešel 9.7.1840.

14. kaplanem byl P. Martin Antonín Pejřimowský
OSB, narozený 1.3.1804 v Čečelicích na Mělnicku. Sliby
skládal 9.11.1828 a knězem vysvěcen 25.7.1832. Byl
synovcem Jana Nepomuka Vitáska hudebního skladatele a
kapelníka u sv.Víta, který byl během studií jeho ochráncem.
Nejprve působil jako kaplan v Břevnově a na Bílé Hoře.
V letech 1835–38 byl kaplanem v Polici a pak se léčil
v broumovském klášteře. Dne 12.7.1840 přišel do Machova
jako kooperátor a odešel 23.4.1842 do Police. Dne
24.7.1847 byl jmenován farářem v Machově kde 6.6.1850
zemřel.
15. kaplan byl P. Roman Jan Kozák OSB, narozený
16.11.1810 ve Vejrově u Chudenic. Do řádu vstoupil
2.9.1838 a vysvěcen knězem 2.8.1840. Nejprve kaplanoval
v Břevnově a od 24.4.1842 byl ustanoven jako kaplan do
Machova. Dne 5.3.1845 odešel do Police, pak do Bezděkova
a v roce 1858 byl ustanoven farářem v Machově a 24.6.1870
zde
zemřel
(viz
9.
farář
machovský).
(Pokračování příště….)

Jiří Kohl

Polická univerzita volného času
aneb Z lavic polické Alma Mater
Po poněkud prodloužených vánočních prázdninách se ve
středu 7. února opět zaplnila společenská místnost v hasičárně,
kde posluchači Polické univerzity volného času zahájili již
sedmý ročník činnosti této populárně vzdělávací instituce.
Prvním přednášejícím v tomto semestru byl polický farář
Marian Lewicky, který v tomto roce zaznamenává dvě
významná osobní výročí. Jednak je to 25 let kněžství a jednak
dovrší dvojnásobek těchto let ve svém životě.
Úvodem zazněla opět hudba v podání žáků polické ZUŠ.
Tentokráte nám pan ředitel Bořek představil houslové duo
Anička Novotná a Maxim Vik a tito mladí muzikanti svým
vystoupením potěšili všechny přítomné. Za svůj výkon sklidili
nejen sladkou odměnu, ale i zasloužený potlesk.
Úvodního slova se ujala paní starostka Ida Seidlmanová. Ta
v sobě nezapřela pedagoga a jak se sluší a patří na univerzitní
půdě, povolala si na pomoc kolegu - pedagoga nad jiné
povolaného a ocitovala z díla J. A. Komenského úryvek na
téma co je zbytné, co nezbytné a co zbytečné. Tato pasáž byla,
dle mého soudu, natolik podnětná, že by si možná zasloužila,
aby studenti obdrželi její vytištěné provedení.
Poté pan farář Lewicky dal nahlédnout do svého curriculum
vitae, pohovořil o svém mládí, studiích na střední škole a
potom na semináři a také o svém vztahu k naší zemi a našemu
jazyku, k nimž základ položila vlastně matka, která zde delší
dobu pracovala a bydlela. Zmínil se i o svých zálibách či
koníčcích, kterými jsou především hudba a turistika. Turistiku
představovala mimo jiné putování na různá poutní místa,
v minulosti např. Czestochowa a v současné době třeba
Wambierzyce. Tuto pouť však, jak sebekriticky podotkl, dnes
už absolvuje pouze jednosměrně a vzhledem k věku a hlavně
hmotnosti (jak se dnes „odborně“ říká váze) zpáteční cestu
absolvuje raději autobusem. I tak je to však stále velmi slušný
turistický výkon zasluhující uznání. Pravdivost tohoto výkonu
lze panu faráři jistě věřit neboť je zaručena jeho postavením
kněze a kromě toho mohu jeho putování osobně potvrdit,
protože jsem jej i s procesím na pouti do Wambierzyc, na jedné
ze svých loňských toulek krajem u Machovského kříže potkal.
Pan farář se nevyhýbal ani poznávání vzdálenějších destinací,
navštívil m.j. Řím, Paříž, Kolín nad Rýnem a dokonce i
vzdálené země jako Izrael či Mexiko. Na závěr pak na důkaz
svého zájmu o hudbu přehrál posluchačům několik svých
oblíbených melodií. Byla to velmi zdařilá schůzka se
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zajímavým vyprávěním i hudbou a tak nakonec i on sklidil za
svou „zpověď“ potlesk..
Ve čtvrtek 22. února se posluchači opět sešli v hasičárně a
na programu byla přednáška pracovníka SÚRO (Státní ústav
radiační ochrany) Ing. Jiřího Hůlky s názvem Jaderná fyzika
populárně. tentokrát zajistil pan ředitel Bořek hudební aperitiv
a uvedl na scénu smyčcové trio ve složení houslisté bratři
Matouš a Šimon Michalovi a violoncellista Tomáš Hejzlar.
V tomto případě se jednalo o vyspělé žáky ZUŠ, kteří na
mnohých soutěžích získali nejedno ocenění a v osobě Matouše
dokonce o muzikanta s mezinárodními zkušenostmi (viz
Polický měsíčník č. 4, 5 a 6 z loňského roku). Chlapci přednesli
ze svého repertoáru Beethovenovo Smyčcové trio D – dur a
náročnou Smyčcovou suitu Bohuslava Martinů a jejich výkon
byl odměněn velkým potleskem.
Po hudebním úvodu přišla na řadu přednáška, která byla
vlastně pokračováním přednášky z loňského listopadu, kdy pro
pozdní příjezd z důvodů dopravních problémů byl přednášející
Ing. Jiří Hůlka nucen své tehdejší vystoupení podstatně zkrátit.
Tentokrát tedy svou přednášku přednesl v původním rozsahu a
poskytl posluchačům řadu nových a zajímavých informací.
Začalo se od Adama, tedy od tzv. „velkého třesku“, kdy vlastně
vznikaly původní prvky našeho hmotného světa, další prvky
pak vznikaly při výbuších supernov v dalekém vesmíru a to vše
bylo doprovázeno mohutným zářením. Opět, tentokrát
podrobněji, byly probrány jednotlivé druhy záření, které
člověka při jeho pouti světem provázejí a jejich množství
(radon ze země, gama záření ze země, kosmické záření,
radionuklidy z lidského těla). Na snímcích map naší republiky
demonstroval jaká je intenzita záření v jednotlivých regionech
v důsledku složení podzemních vrstev země (nejvyšší hodnoty
jsou vlivem vyvřelých hornin v oblasti Sedlčanska v jižních
Čechách a Třebíčska), na různých diagramech pak např.
množství záření vyzařované různými stavebními materiály a
zmínil se i zákonných ochranných opatřeních (především
ochrana proti radonu z podloží, kdy se před výstavbou
obytných budov provádí povinné měření, dále kontrola výroby
stavebních materiálů a kontrola vody dodávané do veřejných
vodovodů). Druhá část přednášky byla věnována černobylské
tragedii, od jejíhož vzniku uplyne letos v dubnu již 21 let,
popisu události a jejím důsledkům. Rovněž zde byly na grafech
demonstrovány dávky záření v různých místech republiky a
celé Evropy a popsány souvislosti např. s meteorologickými
podmínkami ve dnech následujících po výbuchu. I když se
v souvislosti s výbuchem vyskytovaly mnohé ne právě
povzbudivé informace, byli jsme závěrem ubezpečeni, že
nedošlo vlastně k žádnému podstatnému zvýšení přijímaných
dávek ozáření v důsledku této události a že obdobné dávky lidé
přijímali, např. v šedesátých letech vlivem pokusných
jaderných výbuchů v atmosféře, zcela běžně. Na grafech byly
demonstrovány i stupně zamoření potravin jak těsně po
výbuchu, tak i v delším časovém horizontu. Jako jistá
zajímavost bylo poukázáno na to, že zvýšený obsah
radionuklidů v potravinách, především radioaktivního izotopu
cesia, zůstává dnes již jen v houbách, vzhledem k tomu, že
houby svou výživu přebírají především z povrchových vrstev
půdy, kde je obsah těchto látek přece jen vyšší než v hloubi
země. Byli jsme však přednášejícím ujištěni, že přes tento
zvýšený obsah radionuklidů nemusíme mít při sběru a
konzumaci hub v tomto směru žádné obavy, protože jisté
problémy by snad vznikaly až při požití mnoha desítek
kilogramů hub. Tak tedy vzhůru za houbami až jejich čas
nastane a obavy mějme pouze z hub jedovatých. A o těch jsme
byli přece již poučeni na přednášce Ing. Jiřího Baiera ve 3.
ročníku naší univerzity.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Městská policie informuje
V poslední době bylo v našem městě vyloupeno několik
vozidel. Upozornění na tuto skutečnost hlásil městský
rozhlas. Bylo by proto dobře, aby všichni z Vás, kteří
parkují svá vozidla po dlouhou dobu bez dozoru na ulicích,
tuto možnost přehodnotili. A v případě, že existuje možnost
bezpečnější, parkujte svá vozidla alespoň někde tam, kde
máte možnost na ně dohlédnout.
Společně s vedením města jsme se zúčastnili besedy
v MaMiNě. Jednalo se o neformální diskusi o mnoha
problémech, které z pohledu bezpečnosti a veřejného
pořádku trápí nejenom maminky malých dětí. Společné
setkání hodnotíme, jako velmi přínosné a doufáme, že bude
možnost setkávat se častěji.
Vypracovali jsme souhrnnou zprávu o stavu dopravního
značení a jeho funkčnosti ve městě.
Jeví se nám celkem v pořádku. Pár drobností bude třeba
doplnit. Protože se pochopitelně nepokládáme za odborníky
na dopravní značení všeznalé, rádi uvítáme připomínky
k této problematice od Vás všech.
Závěrem uvádíme pro Vás všechny spojení na nás a
Policii ČR.
Městská policie:
tel. 491 541 115 mbt. 602 117 156
e.mail : zima@meu-police.cz, valchar@meu-police.cz
Policie ČR OOP Police:
491 541 333, e.mail : naooppol@mvcr.cz
Policie ČR OŘ Náchod:
974 534 111, tísňové volání 158
Tísňové volání pro všechny složky IZS : 112
MP

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Postní doba
Pěkné počasí prvních březnových dnů už přineslo závan
jara a to na sebe asi nenechá už dlouho čekat. No uvidíme.
Celý měsíc březen budeme v církvi prožívat postní období a
připravovat se na velikonoční svátky. Tato příprava by měla
„duchovní obnovou“ – rekapitulací a hodnocením prožitého
(čiňte pokání) a obrácením se k Pánu Bohu, Spasiteli (věřte
evangeliu). Pilíři dobré přípravy na Velikonoce jsou
modlitba s četbou Písma svatého (obnova vztahu s Bohem),
dále střídmost, zdrženlivost a odřeknutí, a to nejen v jídle
ale i v zábavě a jiném nedůležitém užívání si, tedy půst
(obnovu vztahu k sobě) a v neposlední řadě otevřenost,
štědrost, laskavost, milosrdenství a pomoc druhým, tedy
almužna (obnova vztahů s lidmi kolem nás). Všechny tyto
tři pilíře se mají vzájemně podporovat. Nosnou výzvou je již
uvedené evangelijní poselství „čiňte pokání a věřte
evangeliu“. Významnou příležitostí pro přiblížení se k Ježíši
Kristu a prožití jeho nekonečné lásky k lidem je liturgie
křížové cesty. V našem kostele společně procházíme
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křížovou cestu každý pátek od 17.00 hod. před bohoslužbou.
V březnu také prožijeme dvě významné slavnosti 19. března Slavnost Svatého Josefa, snoubence Panny Marie
a 26. března Slavnost Zvěstování Páně (událost, kdy anděl
Páně zvěstoval Panně Marii“, že se jí z Ducha svatého
narodí syn - Spasitel světa a ona toto poslání přijala). 1.
dubna na Květnou neděli, si připomeneme Ježíšův poslední
příjezd do Jeruzaléma na tradiční židovské Velikonoční
svátky. V týdnu po Květné neděli pak končí postní doba a
začíná doba velikonoční, a to Svatým týdnem. V tomto
týdnu prožijeme Zelený čtvrtek - připomínku Ježíšovi
poslední večeře, Velký pátek - připomínku Ježíšova
umučení, Bílou sobotu, Velikonoční vigílii - připomínku
Ježíšova vzkříšení s obnova našich křtů a nedělní Boží hod
velikonoční - oslavu Ježíšova vzkříšení. Do doby
velikonoční pak patří ještě šest následujících velikonočních
nedělí. Velikonoční doba letos končí v neděli 27. května
Slavností Seslání Ducha svatého. Velikonoce jsou
nejstarším a také nejvýznamnějším křesťanským svátkem.
LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
11. března - 3. neděle postní
18. března - 4. neděle postní
19. března - Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE
PANNY MARIE
25. března - 5. neděle postní
26. března - Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
1. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE (mše svatá se zpívanými
Pašijemi)

Kalendárium a liturgický program
velikonočních svátků v polické farnosti:
1. dubna -

letošních

KVĚTNÁ NEDĚLE
8.00 - mše svatá se zpívanými Pašijemi

Svatý týden:
3. dubna - 17.00 - mše svatá
4. dubna - 8.00 - mše svatá
5. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK
18.00 - mše svatá na památku Večeře Páně
19.30 - 20.30 - příležitost k osobní modlitbě a
adoraci
6. dubna - VELKÝ PÁTEK, den přísného postu
8.00 - pobožnost křížové cesty, ranní chvály – společná
modlitba církve (Breviář)
8.30 - 18.00 - příležitost k osobní modlitbě a adoraci
15.00 - začátek novény před Svátkem Božího
milosrdenství
18.00 - bohoslužba na památku Umučení Páně
19.30 - 20.30 - příležitost k osobní modlitbě a adoraci u
Kristova hrobu
7. dubna - BÍLÁ SOBOTA
8.00 - ranní chvály - společná modlitba církve (Breviář)
9.00 - 20.00 - příležitost k osobní modlitbě a u Kristova
hrobu
10.00 - svěcení velikonočních pokrmů
11.00 - svěcení velikonočních pokrmů
20.00 - VELIKONOČNÍ VIGILIE
8. dubna - VELIKONOČNÍ NEDĚLE –
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8.00 - Slavná zpívaná mše svatá
9. dubna - Velikonoční pondělí
8.00 - mše svatá
9. - 14. dubna - Velikonoční oktáv
15. dubna - 2. neděle velikonoční, Svátek Božího
milosrdenství

V měsíci březnu, až do Svatého týdne, budou bohoslužby
podle obvyklého pořadu:
v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod, po celou
postní dobu se každý pátek přede mší svatou koná
pobožnost křížové cesty,
ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
v sobotu od 17.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Se změnou na letní čas, se pořad bohoslužeb pozmění
obvyklým způsobem:
v úterý a v pátek mše sv. od 17.30 hod.,
ve středu mše sv. od 8.00 hod.,
v sobotu od 17.30 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností.
Změna ze zimního na letní čas se letos uskuteční z 24.
na 25. března. Zároveň se pozmění i úřední hodiny
děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 17.00, St 9.00 - 10.00 hod
Rádi bychom všem popřáli radostné Velikonoce a krásné
jaro. Všichni jste srdečně zváni na velikonoční bohoslužby.
Ing. Jan Troutnar

Lyžaři TJ SPARTAK v sezóně
2006 – 2007
Bronzová medaile na Mistrovství
po 12 letech!
Po loňské zimě, která byla na sníh nejbohatší, co naše
generace pamatuje, zase přišlo „vyrovnání“ v podobě zimy,
která v naší nadmořské výšce snad ani zimou nebyla.
V Polici jsme slušně lyžovali jen pár dnů, o týdnech se ani
nedá hovořit. Do poloviny ledna nebylo dost sněhu ani na
horách. Skútr jsme skoro ani nevytáhli a vlek jezdil také jen
pár dnů.
Po prvních dvou závodech, 6. ledna na Benecku a 13.
ledna na Černé hoře, kdy většina našich dětí stála poprvé
tuto zimu na lyžích, jsme si mysleli, že už v závodění nemá
cenu pokračovat. Přesto jsme 26. ledna vyjeli se starším
žactvem na 1. část Mistrovství ČR do Nového Města na
Moravě. Jediný víkend, kdy mrzlo a nachumelilo. K naší
radosti ani naše vásledky nebyly tak špatné. 1. den klasickou
technikou vybojoval Libor Průša velmi pěkné 12. místo a
vyjel si 1. VT. Jirka Hoffmann byl 25. a Zuzka Kolářová 38.
Druhý den se jel stíhací závod volně. Všichni si polepšili.
Libor dojel 11., Jirka 23. a Zuzka 37.
2. část M-ČR žactva byla 16. až 18. února v Deštném.
Tam jsme již jeli s větším optimismem a právem. Hned
první den, kdy se jelo volně, nám Liborek připravil
nečekané překvapení a vybojoval bronzovou medaili.
Poslední takový úspěch nám udělala před 12 lety Lenka
Michálková. I další nám zajeli velmi dobře. Jirka Hoffmann
dojel 11. a vyjel si 1. VT, Kryštof Kratochvíl byl 14. a
Zuzka 33.
Z mladšího žactva nám radost dělají Šárka Jirásková a
Honza Truhlář, kteří na krajských závodech obsazují
převážně 1. místa. Jsme zvědavi, jak nám uspějí na
republikovém finále na Horních Mísečkách.
Za lyžaře Tonda Pohl
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Pohodička, kvalitní výkony a
výborní organizátoři
Čtvrtý ročník memoriálu Radima Téra a zároveň šestý
ročník turnaje v nohejbalu trojic opět stál za to!
17. února se ve školní tělocvičně uskutečnil již tradiční
turnaj v nohejbalu trojic. Jeho vítězem se stal tým Vichřice
z Police nad Metují. Na druhém místě skončilo družstvo
Vižňov, třetí tým Kepapo crew a čtvrtí pak Savci.
Turnaje se zúčastnilo několik týmů jako například USM,
tedy hoši z Marihuany, kteří svojí účastí chtěli hlavně uctít
památku Radima Téra. Nakonec USM skončilo na pátém
místě před šestými Kde nic, tu nic.

Výsledky matematických rekreací ze strany 25:

3
3
99
2) 100 = 99 +
99
44
3) 55 = 44 +
4

99
9
1+ 2 3 −1
5) a)
;
; 2 − 13
2
3

1) 37 = 33 + 3 +

4)

20 = 9 +

b) (123456789 )

0

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. březen 2007
v 15.00 hod.

29. březen 2007
v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo http://autoskola-fiedler.wz.cz

Pořadatelé děkují těmto sponzorům: Broušení skla
Jaroslav Beran Bezděkov, Sport Hotárek, Vražedné
pobřeží - NICK AND SPIDER, OS VEBA, VEBA a. s.,
Kvíčerovská pekárna Police nad Metují, Skrblíkův ráj –
Milan Schirlo, Masna Police nad Metují, kavárna „V“,
Občerstvení Prima Karel Šnábl, Drogérie Vávrová,
Potraviny Česká Metuje, Ovoce a zelenina Ivo
Suchomel, Vinárna Bombič, Keramika Hauk a areál
Žděřina.

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

Pro nově otevřený BAR – HERNA
v Polici nad Metují
přijmeme barmanky – barmany.
Nástup k 1. 5. 2007.
KONTAKT: 604 721 817
ZPRACUJI ÚČETNICTVÍ
včetně daňových přiznání
podvojné i jednoduché.
Irena Krtičková, tel.: 739 035 904
e-mail: irenakrtickova@seznam.cz

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

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve,
500 Kč dám za pivní láhev LEDHUJ, ostatní
lahve koupím za nejvyšší ceny –
SBĚRATEL,
Přilby vojenské, hasičské a vše z obou
válek. Dále nábytek a starožitnosti
Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055

32

ZAHRADNICTVÍ ZOBAL
V BROUMOVÉ A HRONOVĚ
Vás zvou k návštěvě firemních prodejen

ZAHRADNICKÉ PRODEJNY
v Hronově
( naproti spořitelně ) tel: 491 483 245

ZAHRADNICKÉHO MINICENTRA
v Broumově
( u hřbitova ) tel: 491 521 253

PRODEJNY SLUNEČNICE

Chatová osada Ostaš přijímá
od 1. 4. 2007 paní na úklid
a brigádníky do stánku
s občerstvením.
Bližší informace pouze osobně
Telefon pro domluvení osobní schůzky:
491 543 329 nebo 603 781 832.

v Teplicích nad Metují
tel: 491 581 463

ZAHRADNICKÉHO MINICENTRA
v Náchodě
( v prostoru Tržnice pod zámkem) tel: 732 420 872

Zemní práce
Hloubení přípojek vody, plynu, odpadů,
výkopy základů staveb, rovnání terénu
pomocí minirypadla i v úzkých a těžko
přístupných prostorách.
Hutnění zeminy motorovým pěchem
(žábou)

Sběr kovového odpadu
Odvoz a likvidace kovového odpadu,
včetně autogramů.

Kontakt: Libor Fridrich tel.: 602 531 460

Obecní úřad Česká Metuje
přijme účetní
Pracovní úvazek je 0,8 nástup od 1. 7. 2007
*********

nabízí do pronájmu
od 1. 5. 2007 prodejnu potravin v České
Metuji. Podmínkou je zachování prodeje. Výše
nájemného je stanovena dohodou.

Nabízíme pronájem

nových bytů o velikosti 55 – 60 m2 , 2 + kk
v Polici nad Metují – centrum.
K nastěhování od 1. 5. 2007. Cena: 4000,Kč + inkaso

KONTAKT: 604 721 817

Těšíme se na Vaši návštěvu !

CO NABÍZÍME ?
zeleninovou sadbu
salát, kedlubny, gigant, květák, zelí, brokolici, kadeřávek, kapustu, celer, pórek,
papriky, rajčata, okurky, cukety, dýně aj.
květinovou sadbu - letniček, dvouletek, trvalek
macešky, karafiáty, ledovky, hledíky, astry, cynie, afrikány, slaměnky, smilky,
statice, chryzantémy, nestařec, salvie, senecia, gazanie, šruchu, kosmatec aj.
balkonové květiny
muškáty páskaté - 6 barev, muškáty převislé - 4 barvy, begonie převislé - 6barev,
begonie vzpřímené- 6 barev, surfinie velkokvěté - 5barev, surfinie plnokvěté,
surfinie drobnokvěté - 3 barvy, fuchsie - 5 druhů, petunie -10 druhů, převislé
lobelky, molice, verbeny, bacopu, balkongold, impatiens, brachycome, coleus,
kopretiny - 3 barvy aj.
pokojové rostliny
fikusy, draceny, juky, palmy, kapradiny, kaktusy, sukulenty, a jiné pokojové
rostliny
léčivé rostliny
bazalku, majoránku, dobromysl, libeček, mátu, yzop, saturejku, tymián, šalvěj aj.
růže
velkokvěté - 10 druhů, polyantky - 5 druhů, pnoucí - 5 druhů
ovocné stromky
jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky, broskvoně, rybízy, angrešty, borůvky aj.
okrasné stromky
jehličnaté konifery - thuje, cypřiše, jalovce, tisy aj.
listnaté stromky a keře - šeříky, zlatice, trojpuk, mochny aj.
keře na živé ploty
listnaté opadavé, listnaté stálezelené a jehličnaté
substráty
hnojiva
postřiky
keramické květináče
truhlíky a plastové květináče
semena, cibule, hlízy
Dále nabízíme tyto služby.
Podle Vašeho přání osazujeme truhlíky, mísy, květníky.
Zhotovujeme smuteční a dárkovou vazbu.
Prořezáváme ovocné stromy.
Zakládáme a udržujeme zahrady.
Sečeme trávníky.
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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
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SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

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

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

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
* prodej nových vozů Škoda, Peugeot a Toyota (autosalón Broumov) *
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…… text k obrázku z titulní strany
„Není v Čechách most, aby na něm nestála socha sv. Jana Nepomuckého“, tak bychom mohli parafrází známého
citátu uvést komentář k fotografii březnové obálky Polického měsíčníku. Platí to totiž beze zbytku i pro sochu stojící na
levém konci Kostelní ulice, či na okraji Komenského náměstí vedle bývalé školy.
Generální vikář Johánek z Pomuku zemřel na sklonku 14. století při obraně církevního práva a jako oběť rozporů
mezi králem Václavem IV. a pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna o obsazení kladrubského opatství. Byl zatčen,
údajně mučen samotným králem a nakonec svržen z Karlova mostu (místo je tam dodnes označeno křížkem a pěti
hvězdami). Legenda vypráví, že jeho tělo bylo brzy objeveno podle pěti světel či hvězd zářících kolem jeho hlavy a
vyloveno. Byl pohřben v katedrále sv. Víta a již v 17. století mu byly zasvěcovány kostely. Příběh středověké krutosti
se postupem doby proměnil v legendu o královnině zpovědníku, který svůj život obětoval pro uchování zpovědního
tajemství. Tuto legendu rozvíjeli především intelektuálové z duchovního stavu (její nejznámější barokní podobu
zpracoval Bohuslav Balbín), ale i v nejširších vrstvách obyvatelstva se šířila obliba tohoto domnělého mučedníka, jenž
byl mnohými, ještě před svým svatořečením, považován za nebeského ochránce a patrona Českého království. Roku
1721 byl Jan Nepomucký prohlášen za blahoslaveného, čemuž předcházelo v roce 1719 otevření nepomucenského
hrobu ve Svatovítské katedrále, při němž byl nalezen zbytek mozkové hmoty, považovaný za zázračně dochovaný
světcův jazyk, symbol jeho mlčenlivosti. 19. března 1729 prohlásil papež Benedikt XIII. v Římě blahoslaveného Jana
Nepomuckého za svatého. Oslavy Nepomukovy kanonizace, které se konaly od 9. do 16. října 1729 v Praze, představují
jednu z největších masových slavností českého baroka. Oslavy měly dvě přirozená centra – světcův hrob ve Svatovítské
katedrále a pražský kamenný most, z něhož byl Jan Nepomucký podle legendy svržen do Vltavy a kde se nachází i jeho
nejstarší socha od Jana Brokofa z roku 1683 (jenž se stala prototypem řady dalších vyobrazení). Obě tato místa tehdy
byla patřičně okrášlena efektními barokními dekoracemi. Před Svatovítskou katedrálou byl kupříkladu postaven velký a
složitý komplex slavobran, věží a dalších dekorací, vše bohatě zdobeno sochami a obrazy s nepomucenskou
symbolikou. Ale i na mnoha dalších místech Prahy vyrostly slavobrány, triumfální oblouky a obelisky, pražské chrámy
a domy byly vyzdobeny četnými obrazy a plastikami, v jednotlivých kostelích probíhaly neustálé bohoslužby. Je
zřejmé, že se v nich spojovala barokní okázalost s niternou zbožností věřících, že zde zazníval triumf vítězné katolické
církve, že tu měl své místo i český zemský patriotismus. Vlastenci doby baroka nacházeli v Janu Nepomuckém kýžený
ideální doklad o staré katolické pravověrnosti Čech a jejich obyvatel a současně pociťovali hrdost na to, že Čechy daly
katolickému nebi prvomučedníka zpovědního tajemství. Jan Nepomucký si jejich hrdost svým způsobem zasloužil –
v 18. století se jeho kult rozšířil nejen do okolních katolických zemí, ale pronikl i do zámoří, především do španělských
držav v Americe. Sv. Jan Nepomucký je český zemský patron a také patron salcburské diecéze; rovněž je patron
mlynářů, vorařů, lodníků a zpovědníků.
Sv. Jan Nepomucký bývá nejčastěji zobrazován jako stojící (ale i klečící či ležící) postava v kanovnickém rouchu,
s biretem, pěti hvězdami okolo hlavy, s krucifixem, někdy s palmovou ratolestí v ruce, symbolem mučednictví a
vítězství. Putti (okřídlení andílci) kteří jej někdy obklopují, často nesou jeho atributy: jazyk, rybu (symboly
mlčenlivosti), knihu. Jeho sochy byly umísťovány zejména na mostech.
Tak jej nacházíme i v Polici nad Metují, na mostě v Kostelní ulici. Ač to možná není na první pohled zřetelné, jedná
se skutečně o silniční most přes stoku od podklášterního mlýna; dřevěný mostek zde stával odedávna, nový kamenný
most zde byl postaven roku 1727. Sochu sv. Jana Nepomuckého, která předtím údajně stála u klášterního kostela
v Broumově daroval obci opat Otmar a byla zde postavena roku 1731, již po dvou letech po jeho kanonizaci. Náklad na
podstavec pro sochu činil 134 florénů, sbírka mezi polickými sousedy vynesla 38 florénů. Socha byla poprvé
restaurovaná roku 1858 (či možná polychromovaná a vyzlacená, jak bylo tehdy zvykem). Sousoší doznalo určitou újmu
28. února 1975, kdy byla jakýmsi vandalem částečně poškozena levá soška andílka, což tehdy zdařile opravil kameník
p. Antonín Herzog. Podruhé byla socha obnovena až v roce 1997 v restaurátorském ateliéru akademického sochaře
Antonína Wagnera ze Dvora Králové nad Labem. 9. září 1997 byla umístěna na původní místo spolu s jeho pendantem,
sv. Prokopem. Restaurace obou soch přišla polickou obec na 510.000 Kč. Připomeňme, že socha sv. Jana
Nepomuckého je zapsaná kulturní památka města Police nad Metují číslo 1850, což však zřejmě není tak silný
argument, aby nezabránil tomu, že jedna z pěti hvězd ze svatozáře světce, tj. jeho hlavní atribut, byla nedlouho po jeho
obnově ukradena. Vskutku povedený národní sport… Zmíněná socha ovšem není v Polici nad Metují jediná. Také Jan
Kyncl z Velké Ledhuje nechal roku 1869 postavit vlastním nákladem sochu sv. Jana Nepomuckého. Stojí, jak jinak, u
mostu přes potok Ledhujku naproti Krčmě; je to pravděpodobně dílo některého tehdejšího místního kameníka. A ještě o
jedné sošce sv. Jana Nepomuckého v Polici se musíme zmínit: kdysi stála u mostku přes mlýnský náhon ve výklenku již
dávno zbouraného hokynářského krámku Floriána Košťála, který měl postaven vedle jeho domu čp. 161 (což je dnes již
téměř dokonaná demolice domu Čižinských). Zmíněný Florián Košťál ji zde dal zřídit roku 1857.
Také v nejbližším okolí najdeme soch světce skutečně hodně: jen tak podle paměti mají dvě v Suchém Dole, jedna
stojí na Slavném, v Hlavňově, v Bělém, v Maršově. A jeden sv. Jan Nepomucký stojí na zcela netypickém, ale
půvabném místě – na okraji lesíku „Kamení“ nedaleko hlavňovského rybníka. Je to pěkná plastika od kameníka Filipa
Klemta ze suchodolské šolcovny, mimochodem i zhotovitele naší kašny na náměstí.
Miroslav Pichl

PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE A DŮCHODCE
PRO PODNIKATELE I ŽIVNOSTNÍKY
10.000,- až 160.000,-Kč bez ručitele, neúčelové,
od 30.000,- Kč výše i na 0,-daňový základ
tel.724 224 960 nebo dotazy na : uvery@lspro.cz
Hledáme také nové spolupracovníky na HČ i VČ. IČO : 61860069

