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2007

Fotografie na obálce
dubnového čísla Polického měsíčníku nás
přivedla na ulici původním
jménem
ulice
Ostašská, poté přejmenovanou na třídu Rudé
armády, dnes nazvanou
Na Sibiři. Zde, u křižovatky ulice K Sídlišti,
stojí jedna z dalších
soch polické přírodní
galerie svatých: svatý
Florián. Zdařilá rokoková skulptura, nyní
kolem dokola obklopená zástavbou domů,
byla v době, kdy byla
postavena „pod panským polem“ u zdi
klášterní zahrady, vedle
cesty k Bukovici, zcela
osamocena a prakticky
zde končilo městečko
Police.
Svatý Florián byl
voják z římské osady
Laureacum (na místě
dnešního města Enns –
Enže, na území Horních
Rakous nedaleko Lince), kde podle tradice
zvěstovali evangelisté
sv. Marek a Lukáš
evangelium. Když se
Florián, obrácený na
křesťanství,
nechtěl
zříci Kristovy víry, dal
jej roku 304 vyšetřující
soudce Aquilinus mučit
(bylo to v době pronásledování křesťanů za
císaře Diokleciána) a
nakonec vhodit do řeky
Enže s mlýnským kamenem uvázaným kolem krku.
… pokračování na zadní
straně

Foto: Oldřich Jenka
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Stavební práce na Pellyho domech pokračují dle
harmonogramů prací. Ze stavebních prací se v přední části
do náměstí dokončují malby, elektro instalace, nátěry,
osazují se dveře, včetně repasovaných částí a zárubní. Jsou
položeny podlahoviny ve všech patrech mimo velkého sálu,
kde se bude v letních měsících pokládat parketová podlaha.
Pokračují dokončovací práce na terase, včetně izolací a
měděných klempířských prvků. Společnost ČEZ zahájila
položení nového kabelu od trafostanice do Pellyho domů
z důvodu posílení příkonu. Připravuje se stavba nového
oplocení mezi Pellyho domy a čp.74 /lékárna/.
V dolní části je před dokončením provozovna bistra, kde
RM schválila za vítěze výběrového řízení na pronájem
těchto prostor jediného zájemce p. Martina Exnera. Z jeho
nabídky do soutěže vybírám: Otevírací doba – pondělí pátek 7,00-16,30 hod., sobota 7,00-11,00 hod. Nabízený
sortiment káva, čaj, kakao, chlebíčky, domácí moučníky,
obložené chleby a housky, čerstvé pečivo. Na svačiny bude
mít připraveno grilované kuře, vepřové koleno, klobásy,
párky, domácí sekaná, dršťková či jiná polévka, domácí
tlačenka, saláty majonézové – zeleninové – luštěninové a
další. Na oběd je nabídka ze dvou druhů polévek /vývar,
zahuštěná/ a pěti hotových pokrmů z klasické české
kuchyně, bezmasé pokrmy pro vegetariány, rizoto,
těstoviny, lasagně, špagety, studené velké saláty, různě
upravená zelenina, drůbež, kachna, husa, krůta, kuře a stále
oblíbenější ryby. Ten, kdo má rád sladké, bude mít
připraveny palačinky, bavorské vdolečky, různé nákypy
sušenky, bonbony, pendreky, nanuky atd. Z nápojů zde bude
nabídka točené a lahvové limonády, džusy, více druhů kávy,
ovocné koktejly, ledová tříšť, nealko a pivo pouze lahvové.
V celé provozovně se nebude kouřit a nájemce bude
zajišťovat občerstvení na sále při různých kulturních a
společenských akcích.
Na druhé straně Pellyho domů, kde se provádí výstavba
10 bj., se realizují rozvody sítí po jednotlivých bytech a
omítky. Okna jsou do všech bytů osazena a zahajují se práce
na fasádě včetně zateplení. V měsíci květnu se práce na
fasádě přenesou do ul.17.listopadu /vjezd do náměstí/, kde
při stavbě lešení bude nutné chodník pro pěší podél Pellyho
domů uzavřít.
Práce na stavbě přeložky II/303 v Polici nad Metují se
provádějí hlavně na zatrubení toku Bukovky a zemní práce
s odtěžením, včetně skály, naproti domu Policie ČR.
Uzavírka ul.Soukenická bude od 10.4.2007 do 30.10.2007.V
úseku, který je stavebně hotov, se provádějí dokončovací
terénní úpravy pro ozelenění.
Zdeněk Kadidlo

Telegraficky...
o V pondělí 12. března dopoledne zasedala finanční
komise Pellyho domy. Snažíme se důsledně posuzovat ve
spolupráci s Ing. Jeništou všechny změnové listy a
vícenáklady.
o Další jednání jsem měla se zástupcem Pivovaru
Olivětín. Následně s novinářkou Zuzkou Kubečkovou
o připravovaném Dnu s Deníkem, který se v Polici na
Masarykově náměstí uskuteční ve středu 18. dubna mezi
14. a 18. hodinou.

o V úterý 13. března jsem měla z radnice vstup do
živého vysílání Rádia OK na téma Polické univerzity
volného času.
o Dále jednání s THP pracovníky našich technických
služeb o systému účtování.
o Tento den také proběhla ministerská kontrola dotační
akce – přestavba 9 b.j. v areálu bývalého SOUz.
o Odpoledne jsem se ještě zúčastnila bytové komise a
následně jednání školské rady v Bezděkově nad
Metují.
o Od 17.30 hodin proběhl u mě v kanceláři již třetí
konzultační den pro zastupitele, kterého se tentokrát
zúčastnili čtyři zastupitelé.
o Středa 14. března dopoledne patřila řešení
problémových nájemníků v městských bytech. Bytová
komise s podporou rady města řeší důsledně vybydlování
bytů, neplacení nájmů a služeb, přestupky proti
domovním řádům. Po dlouhých a namáhavých jednáních
byla ukončena nájemní smlouva jedné mnohačlenné
rodině, která si neplnila základní povinnosti vyplývající
z nájemní smlouvy.
o Odpoledne jsme s Bc. Monikou Trnovskou a Luborem
Bořkem využili pozvání na Den otevřených dveří nově
zrekonstruované náchodské porodnice, kam jsme jako
dárek odvezli obraz pana Jaroslava Soumara, učitele
výtvarného oboru naší zušky.
o Po návratu proběhlo jednání kulturní komise, které
bylo ukončeno účastí na vernisáži výstavy fotografií pana
Aleše Vaníčka v Galerii na chodbě naší základní školy.
o Večer jsme se s místostarostou Zdeňkem Kadidlem a
radní Lenkou Fulkovou zúčastnili Hovorů s radnicí
v Hlavňově. Určitě se jednalo o přínosné setkání, kde byl
diskutován nejeden problém.
o Čtvrtek 15. března dopoledne byl opět ve znamení
neplatičů v městských bytech.
o Od 15-ti hodin jsme se v rámci DSO Policko sešli
v Machově.
o V pátek 16. března dopoledne jsme se setkali
s kulturními pracovníky polských Boguszow Gorců a
připravili program pro letošní Dny jejich města. Polici
budou reprezentovat ostrostřelci a dechový orchestr ZUŠ.
o Další setkání bylo věnováno změnám ve vedení
Obvodního oddělení Policie ČR v Polici nad Metují.
Major Jaroslav Vejrych představil nadporučíka Pavla
Leppelta, který bude až do jmenování vedoucího řídit
místní oddělení. Kpt. Radim Vévoda a kpt. Bohumil
Máslo se rozhodli odejít z činné služby. Na jednání rady
města 19. března jsme se s nimi rozloučili a poděkovali
jim za dlouholetou činnost na polické služebně.
o V sobotu 17. března odpoledne proběhla v hasičské
zbrojnici členská schůze zahrádkářů a od 17ti hodin
v hotelu U Berků valná hromada rybářů, které se
zúčastnil pan místostarosta.
o V neděli 18. března dopoledne jsem byla přítomna
výročnímu jednání Skalní záchranné služby na
Slavném.
o V pondělí 19. března dopoledne zástupci Machova,
České Metují a Police jednali s odborným lesním
hospodářem Lubošem Binarem o výhodnějších
možnostech prodeje dřeva z obecních lesů a získávání
grantů na jejich údržbu.
o Odpoledne patřilo pohovoru s redaktory novin,
vyplňování mnoha dotazníků.
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o V úterý 20. a v pátek 23. března jsme na radnici
přivítali další třídy naší ZŠ.
o Chystali jsme letošní Den Země.
o Po obědě jsme měli další jednání k projektu
Broumovské stěny nás nedělí. Intenzivně pracujeme na
dokončení propagačního materiálu pracovně nazvaného
Panoramatická mapa.
o Ve středu 21. března odpoledne jsem usedla do Křesla
pro hosta našeho Senior klubu Ostaš.
o Odpoledne jsem měla jednání se zástupci obce
Hlavňov ohledně plánovaných změn v územním plánu
města.
o Ve čtvrtek 22. března dopoledne jsem s Janem
Troutnarem a panem Raichem řešili dokončení
sběrného dvora pro nebezpečné odpady. Do 30. dubna
TS zprovozní druhou bránu, aby byl sběrný dvůr
průjezdný a zlepšila se tím manipulaci s automobily,
kterými občané odpad do dvora odvážejí.
o V sobotu 24. března jsem v místní tělocvičně navštívila
dobře obsazený florbalový turnaj Viktorek.
o V neděli 25. března dopoledne jsme ráda přijala
pozvání na členkou schůzi SDH Velké Ledhuje, kde
jsem poděkovala za dlouholetou dobrovolnou činnost ve
výboru panu Klausi Hauschkemu a k významnému
životnímu jubileu poblahopřála panu Jaroslavu Rusovi.
o Pondělní dopoledne 26. března jsme s Janem
Troutnarem a Ing. Jiřím Heroldem věnovali odpadové
problematice města, spolupráci se společností Marius
Pedersen. Hodnotili uplynulé, domlouvali se na dalších
aktivitách. Tak jako všude je vše o lidech, kteří služby
zajišťují a vykonávají. Již mnohokrát se ukázalo, že ty
poslední „články“ dovedou svojí nespolehlivostí a
liknavostí pokazit image, které firma dlouho buduje.
Děkuji za spolupráci Vám všem, kteří okamžitě slušně
reagujete na nestandardní skutečnosti.
o Radostí bylo odpolední otevření nahrávacího studia
v bývalém pavilonu ZŠ. Obrovské poděkování patří
všem, kteří se přičinili, aby se nápad stal skutečností.
o V úterý 27. března jsem se v Náchodě zúčastnila
celodenního školení Hasičského záchranného sboru.
o Ve 14.30 jsem se přemístila do hotelu Hron, kde
proběhlo setkání s delegací z Warringtonu.
o Večer se v klášteře uskutečnila poslední Černá
hodinka pro dospělé. Téma Hvězda bylo jistě lákavé a
zajímavé z pohledu historického v podání Mgr. Lydie
Baštecké i v podobě fotografií z ptačí perspektivy, které
pro nás připravil Libor Jenka.
o Ve středu 28. března dopoledne jsme byli hostiteli
delegace z Warringtonu. Petra Jansová a Lenka Fulková
provázely paní starostku s manželem, dvěma dcerami a
technickým doprovodem bohatým programem. Po
přivítání na radnici se skupinka přesunula do ZUŠ, na
Správu CHKO, do Muzea Merkur a k panu Andresovi do
brusírny skla. Návštěvu jsme uzavřeli společným obědem
v hotelu Na Mýtě. Děkuji všem, kteří se na přípravě i
průběhu akce podíleli. Samozřejmě naším úsilím je
zprostředkovávat kontakty. Obrovský dojem na
představitele Warringtonu udělala naše zuška!
o Tento den se pan místostarosta Kadidlo s kulturní
pracovnicí Petrou Jansovou zúčastnili v Náchodě další
schůzky přípravného výboru letošních Dnů českopolské křesťanské kultury.
o Odpoledne jsme měli další přednášku PUVČ.

o Od 17-ti hodin jsme měli mimořádné jednání rady
města, které mělo na programu ukončení výběrového
řízení na interiéry Pellyho domů.
o Ve čtvrtek dopoledne jsem jednala s předsedou
sportovní komise.
o Další jednání se týkalo ředitelů příspěvkových
organizací. Stalo se pěknou tradicí a především přínosem
pro společnou komunikace. Tentokrát byla hlavním
bodem jednání rozpočtová pravidla.
o Odpoledne jsem měla jednání s velitelem OO Policie
ČR Pavlem Leppeltem.
o V pátek 30. března ráno jsme s Ritou Pohlovou,
vedoucí odboru výstavby, přijaly pozvání Ing.
Štěpánského k prezentaci firmy OCELtech, která sídlí
v areálu bývalé Veby na Petrovicích. Byly jsme potěšeny
jednáním pana Štěpánského, jeho podnikatelským
záměrem i příslibem další zaměstnanosti v regionu.
o Od 10-ti hodin jsme se Zdeňkem Kadidlem u
příležitosti Dne učitelů ve velké zasedací místnosti
radnice přivítali učitele – důchodce. Doufáme, že to
nebylo setkání poslední.
o Večer se i v naší knihovně uskutečnila Noc
s Andersenem.
o V pondělí 2. dubna dopoledne jsme s ředitelkou
domova důchodců a zastupitelkou Věrou Kašíkovou
jely navštívit ty, kteří musí trávit delší či kratší čas
v broumovské nemocnici. Snad jsme je před
velikonočními svátky trošku potěšily.
o Po obědě jsme v knihovně chystali letošní dětskou
vědomostní soutěž Co víš o česko-polském pohraničí,
jehož hlavním organizátorem bude letos machovská
škola.
o V úterý 3. dubna se sešla k pravidelnému jednání rada
školy. Tentokrát na radnici.

o Do konce týdne jsem se věnovala přípravě
návštěvy prezidenta republiky pana Václava
Klause s manželkou. Uskuteční se ve čtvrtek
12. dubna 2007 od 13.35 hodin do 14.30
hodin. Všichni jste srdečně zváni na setkání
pana prezidenta s občany, které proběhne
před budovou bývalého SOUz mezi 13.35 a
13.50 hod.
o Odpoledne proběhla další z přednášek PUVČ.
Tentokrát jsme se s Ing. Janem Neumannem, Pavlem
Trojanem /osobně přítomnými/ a omluveným Miroslavem
Netíkem vypravili do Jižní Ameriky s expedicí nazvanou
Broumovy 06.Více v květnovém čísle od pana Eichlera.
o Další přednášková odpoledne budou 24. 4., kdy se
setkáme se spisovatelkou Ilonou Březinovou a 2.5. na
svoji patnáctiletou historii zavzpomínají poličtí
ostrostřelci.
o Ve čtvrtek 5. dubna jsme se se Zdeňkem Kadidlem
zúčastnili v Hronově celodenního setkání starostů a
místostarostů náchodského okresu. Hosty byla Ing
Klára Dostálová, ředitelka CEP Královéhradeckého kraje
a Ing. Petr Kuřík, náměstek hejtmana s gescí pro dopravu.
o V pátek 6. dubna ráno jsme jednali o květinové
výzdobě města a soutěži O rozkvetlou Polici s panem
Daliborem Zobalem. Následně s vedením technických
služeb o zadávání zakázek, o čistotě města, o správě
bytového fondu….
o Po poledni jsme s Mgr. Zuzanou Kuchařovou a její
spolupracovnicí z kanceláře hejtmana KvH kraje
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„doladily“ poslední organizační záležitosti týkající se
návštěvy prezidenta republiky.
Ida Seidlmanová

Výpisy z katastru nemovitostí
a z obchodního rejstříku
V průběhu února byla na Městském úřadě v Polici nad
Metují zřízena nová služba - vydávání ověřených výpisů z
katastru nemovitostí a z obchodního rejstříku formou
ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy
ve smyslu § 9 zák. č. 365/2000 Sb. Tyto výpisy jsou
veřejnou listinou a jsou formálně i věcně shodné s
dokumenty vydávanými katastrálními úřady a krajskými
soudy. Poskytované údaje jsou zcela aktuální a vydávání
ověřených výstupů probíhá prostřednictvím dálkového
přístupu.
O ověřené výpisy z katastru nemovitostí můžete požádat
v úřední dny Po a St 8 -11,30 hod. a 12,30 – 17,00 hod.:
- na matrice u paní Dagmar Hambálkové č. dv. 23 (zástupce
Daniela Adamová), tel. 491 509 990
- v kanceláři odboru IMŽP u paní Anny Rutarové č. dv. 39,
tel. 491 509 997
Pro vydání ověřeného výpisu na konkrétní nemovitost je
třeba znát název katastrálního území, číslo listu
vlastnictví nebo číslo parcely nebo číslo budovy (případně
číslo jednotky v budově)
O ověřené výpisy z obchodního rejstříku můžete požádat
v úřední dny Po a St (8 -11,30 hod. a 12,30 – 17,00 hod.:
- na matrice u paní Dagmar Hambálkové č. dv. 23
(zástupce Daniela Adamová), tel. 491 509 990
Pro vydání ověřeného výpisu na konkrétní nemovitost je
třeba znát název subjektu nebo IČ.
Žadatel se v obou případech prokazuje, v případě fyzické
osoby – platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem, v případě právnická osoby – identifikačním číslem a
průkazem totožnosti osoby oprávněné nebo zmocněné za
právnickou osobu jednat.
Vydání ověřeného výpisu z informačního systému
katastru nemovitostí a obchodního rejstříku je dle zák. č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích zpoplatněno částkou
50,- Kč za každou i započatou stránku.
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ

Rozpis lékařů stomatologické
služby na duben - květen 2007
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
14.4. – 15.4.
21.4. – 22.4.
28.4. a 29.4.
1.5.
5.5. – 6.5.
8.5.

Lékař
MUDr. Ladislav Růžička ml.
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov

Tel. č.
603 479 132
491 523 607

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44 Broumov
MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291 Police n. M.

491 541 654

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

491 543 543

491 524 334
491 523 607

Sběrný dvůr
Opětovně se omlouváme občanům za zpoždění
v otevření nové části sběrného dvora v ulici V Domkách,
v zadní části provozního areálu technických služeb, kde
bude možné odkládat elektroodpad, nebezpečný odpad,
papír a další odpady. Vlastní sběrné místo je již připraveno
k provozování v přilehlé kovové hale, není však ještě
dokončeno schvalovací řízení. Jakmile bude toto
vyřízeno, bude možné začít tuto novou část sběrného
dvora řádně provozovat a využívat. Předpokládáme, že
by to mohlo být do 14-ti dnů.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

„Pálení čarodějnic“
V souvislosti s blížícím se termínem „Pálení čarodějnic“,
bychom chtěli upozornit na některá ustanovení zákona
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podle
ustanovení §26 odst.1 zákona je na celém území CHKO
zakázáno zneškodňovat odpady a rozdělávat ohně mimo
místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
Vzhledem ke špatným zkušenostem z minulých let budou
pracovníci Správy CHKO Broumovsko a stráž ochrany
přírody opět provádět průběžné kontroly připravených
hranic a v případě, že v nich budou nalezeny odpady, jako
např. pneumatiky, plasty všeho druhu, PVC, koberce,
zaolejované nebo jinými látkami napuštěné hadry, tkaniny z
umělých vláken a pod., bude na takovéto „Pálení
čarodějnic“ pohlíženo jako na porušení zákona podle §26
odst.1 - nedovolená likvidace odpadů. S pořadatelem akce
pak bude zahájeno správní řízení a v případě prokázaného
zavinění takovéhoto porušení zákona je možné udělit
pokutu, u právnických osob až do výše 1.000.000,- Kč. Na
základě žádosti jednotlivých pořadatelů je pro tento účel, na
území našeho města, již vyhrazeno několik míst, a to nad
Bělskou ul. v „Červeňáku“, ve Smetanově ul. na hřišti,
v Radešově nad návsí, v Hlavňově vedle rybníku a v Pěkově
u hřiště. Jiná místa zatím Správou CHKO Broumovsko
vyhrazena nejsou. Cílem výše uvedeného opatření není
zbytečně narušit nebo komplikovat tento tradiční jarní zvyk,
ale především chránit životní prostředí a zdraví vlastních
účastníků, zejména dětí, ale i širšího okolí.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Měření radioaktivity - radonu
S ohledem na možné zdravotní důsledky ozáření
radonem (Česká republika s průměrnou koncentrací
objemové aktivity radonu 140 Bq/m3, patří k zemím
s nejvyšší průměrnou koncentrací radonu na světě),
schválila vláda ČR v roce 1999 tzv. Radonový program.
Program je zaměřen na omezení výskytu radonu v nových i
stávajících budovách. Realizaci tohoto programu zajišťuje
Státní ústav radonové ochrany ve spolupráci s Krajskými
úřady. Součástí tohoto programu je vyhledávání budov
s vyšším obsahem radonu a zajišťování informování
veřejnosti. Měření probíhá po dobu 1 roku pomocí
detektorů, které se umístí do obytných místností budov.
Měření v rámci tohoto státem organizovaného průzkumu je
pro občany bezplatné. Vyhledávací program je přednostně
zaměřen do obcí, ležících na území převažujícího vysokého
radonového rizika, kde je nabízeno proměření všech budov,
v dalších obcích se provádí výběrový průzkum. V České
republice bylo změřeno již více než 100.000 budov. V Polici
nad Metují bylo v rámci tohoto programu změřeno 90
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objektů, z toho 1 objekt vykázal koncentraci nad 400
Bq/m3. Průměrná koncentrace činí cca 120 Bq/m3.
Venkovní měření aktivity radonu se provádí pouze
v územích s vysokým radonovým rizikem, to ale není případ
Police nad Metují.Bližší informace je možné získat na
internetové adrese www.suro.cz.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Poplatek za odpady – jeho
vybírání „nedobrovolné“ čili
vymáhání
V minulém čísle Polického měsíčníku jsem slíbila, že
vám přiblížím problematiku vymáhání místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování odpadů a jeho
úspěšnost Většina z vás se naprosto oprávněně zajímá, jak
postupujeme vůči těm, kteří se své povinnosti záměrně
vyhýbají nebo ji zcela ignorují.
Pokusila jsem se vám vysvětlit, že platba tohoto
poplatku není úhrada „za služby“ , nýbrž (a to zcela
v souladu s výkladem zákona) forma jakési „daně“. Pro
upevnění tohoto právního názoru dal stát do rukou nás
úředníků mocný nástroj, a to správu tohoto poplatku, stejně
jako i ostatních místních poplatků (např. za psy nebo za
zábor veřejného prostranství) podle daňového zákona,
zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Tento
zákon je ke spokojenosti poctivých a k nelibosti nepoctivých
velmi tvrdý a opravdu takřka všemocný. Jistě se o tom
přesvědčili mnozí z vás, kteří mají co do činění s přímým
přiznáváním a placením daní. Finanční úřady i my v tomto
případě postupujeme podle zcela identického zákona a
máme téměř stejné páky k dosažení výsledku.
Na jednom ze seminářů, které čas od času absolvujeme,
jsem zachytila z úst přednášející větu, která mi opravdu
utkvěla v paměti. Místní poplatek je daň, a proto nelze nikdy
spekulovat o jeho spravedlnosti, protože žádná daň na světě
není spravedlivá, jedině ta nulová. Možná tato věta vyvolá
na vašich tvářích hořký úsměv, ale je zcela vystihující daný
stav věcí. A protože daň nemůže být nikdy spravedlivá,
snažíme se alespoň o to, aby bylo spravedlivé její naplnění,
ani ne tak spravedlivé, jako spíš rovné pro všechny.
No a co to znamená konkrétně? Veškerá evidence
poplatníků se přímo odvíjí od evidence obyvatel. To proto,
že poplatníkem je každá fyzická osoba, která má trvalý
pobyt na území města nebo má na území města ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci. Z tohoto je zřejmé, že pokud si někdo přihlásí
trvalý pobyt do našeho města, počítačový program ihned
„zařídí“, že se z tohoto občana zároveň stává poplatník
s předepsaným, dosud neuhrazeným poplatkem. Když někdo
zapomene na svoji ohlašovací povinnost ve smyslu vyhlášky
o místním poplatku, do 30-ti dnů od jejího vzniku ji nahlásit,
je mu neprodleně připomenuta. Rovněž tak je povinností
každého poplatníka oznámit i zánik poplatkové povinnosti
(zánik trvalého pobytu), což se v praxi bohužel moc neděje.
My však v tomto případě (opět na základě údajů z evidence
obyvatel) musíme od vybírání poplatku upustit, jelikož by
tento výběr poplatku byl nezákonný. Zde připomínám, že
v takovýchto případech má poplatník právo na vrácení
poměrné části zaplaceného poplatku za daný rok, avšak
jedině na žádost a přeplatek musí být vyšší než 50,-Kč.
Z uvedeného je patrné, že se v praxi nestává, že by někdo
evidenci unikl. Vaše obavy, že soused neplatí a my o něm

nevíme, jsou skutečně liché. Vzhledem k tomu, že daňový
zákon zakotvuje ve svém ustanovení § 24 povinnost
zachovávat přísnou mlčenlivost správce daně, nemůžeme
vám poskytnout byť sebemenší informaci o platební kázni
jiných osob. Je však pravda, že jakýkoliv váš podnět ihned
prověřujeme, i když výsledek se vy nedovíte. To se týká
především poplatníků z titulu vlastnictví rekreačního
objektu, kde je dohledávací činnost velmi složitá.
Využíváme hlavně přístupu do evidence katastru
nemovitostí, i přímého šetření v terénu.
Naprostá většina takto zaevidovaných poplatníků platí
poplatek řádně, ve stanovených termínech. K nucenému
vymáhání zaplacení poplatku je nutné přistoupit spíše
výjimečně, a to většinou, což není asi vůbec překvapivé, u
stále stejných občanů. V tuto chvíli bychom měli všichni
ocenit možnost využití daňového zákona, protože správa a
vymáhání podle něj je velmi přímá a efektivní. Při
nezaplacení poplatku ve stanoveném termínu tento zákon
umožňuje výši poplatku až ztrojnásobit. Mnozí již pocítili na
vlastních peněženkách, že této možnosti v praxi využíváme.
Navýšení má částečně pokrýt náklady na vymáhání poplatku
a částečně zapůsobit „výchovně“. Někteří v začátcích
skutečně zkusili „dělat mrtvého brouka“ – navýšení a
následná exekuce je potom nepříjemně zaskočila. Vícekrát
to již nezkusili. Jsou však i „případi“, kteří každoročně, i
když nedobrovolně, ale stále dokola přispívají do městské
pokladny částkou trojnásobně vyšší než by museli. Že by
skrytá forma sponzorství???..., v tom případě škoda, že
nemůžeme jmenovat a tyto příspěvky zviditelnit.☺
Takže, pokračujeme…..v případě nezaplacení poplatku
v řádném termínu následuje první výzva, jakési připomenutí.
Poté přichází na řadu výzva před vydáním platebního
výměru, doručovaná do vlastních rukou. Když poplatník
nereaguje, přistupujeme k vyměření poplatku platebním
výměrem (v této fázi již dochází ke ztrojnásobení částky).
Platební výměr je opět doručován do vlastních rukou
adresáta. Při nezaplacení následuje další výzva k zaplacení
v náhradní lhůtě, doručovaná do vlastních rukou adresáta, a
pokud tento nereaguje ani nyní, přistupujeme k přímé
exekuci na mzdu, na účet, na důchod….Sami vidíte, že
postup je poměrně jednoduchý, přímočarý a ve většině
případů úspěšný. Ve spolupráci se sociálním odborem
vcelku úspěšně umořujeme pohledávky i u občanů
dlouhodobě pobírajících sociální dávky. Pokud snad někdo
doufá, že povinnosti unikne tím, že nebude přebírat poštovní
zásilky, musím ho opět zklamat. Znovu nastupuje
nesmlouvavost daňového
zákona, který umožňuje
tzv.náhradní doručení, v tomto případě doručení veřejnou
vyhláškou. Náhradní doručení je v právních důsledcích
naprosto rovnocenné skutečnému doručení, bohužel se však
může snadno stát, že vůči poplatníkovi je nařízena exekuce,
aniž by on fyzicky převzal jedinou písemnost. Nepřebíráním
písemností se tak jenom ochuzuje o možnost podat případná
vysvětlení, uplatnit nárok na slevy, osvobození, podat
odvolání, námitky…..ve fázi, kdy zjistí, že mu byly
odepsány finanční prostředky z účtu, mzdy, důchodu je již
pozdě.
Pro ilustraci vám zde uvedu počet vydaných platebních
výměrů za jednotlivé roky a počet, dosud nezaplacených.
Vycházejme z toho, že co platební výměr, to jeden občan
z celkového počtu kolem 4.000 lidí s trvalým pobytem a
něco přes 100 rekreantů:
r.2002 -vydáno 59 PV -z toho dosud nezaplaceno - 6 PV
r.2003- vydáno 83 PV - z toho dosud nezaplaceno - 14 PV
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r.2004 -vydáno 82 PV
r.2005 -vydáno 61 PV

- z toho dosud nezaplaceno - 25 PV
- z toho dosud nezaplaceno - 38 PV

U některých dosud nezaplacených platebních výměrů
běží exekuce (tzv.čekáme v pořadí). V minulém měsíci se
nám rozběhla jedna exekuce nařízená v roce 2003 pro
pohledávku z roku 2002.
Platební výměry za neuhrazené poplatky za rok 2006
budou vydávány v následujících dnech.. Do 31.3.2007
probíhalo intenzívní vybírání poplatku pro rok 2007 a tudíž
nebyl na vymáhání nezaplacených poplatků z minulých let
čas a prostor. Nyní však již má poplatek pro rok 2007
většina z vás uhrazen a my se opět s plnou silou vrhneme na
dlužné částky. Apeluji tímto na ty, kteří ještě stále
nezaplatili poplatek za rok 2006, aby tak učinili neprodleně,
zatím stále ještě v původní výši. Jakmile bude poplatek
navýšen platebním výměrem, nic to již nezmění.
Na tomto místě ještě využiji možnosti připomenout
rodičům jejich povinnost uhradit poplatek za své
nezletilé děti. Stává se nám bohužel, že to někteří
nerespektují, poplatek neplatí a my jsme nuceni vydávat
platební výměry i vůči těmto nezletilým dětem. Poplatníkem
je totiž každý občan s pobytem ve městě (bez rozdílu věku).
Samozřejmě proti dětem nelze vést exekuci, ale každý rodič
by si měl uvědomit, že promlčecí lhůta u daňových
pohledávek je 20 let a lze si snadno spočítat, že si tento dluh
na každého „počká“. Tito nezodpovědní rodiče tak
připravují svým dětem nepříjemný vstup do plnoletosti.
Daniela Adamová, FSO – poplatky
*********************************************
Pytle na odkládání odpadu s logem svozové firmy si
v obci Hlavňov můžete zakoupit u pana Karla Beneše za
cenu 9 Kč/kus. Cena je stejná, jako když si pytel koupíte
přímo na úřadě.
Daniela Adamová, FSO - poplatky

Upozornění pro majitele psů
Připomínáme majitelům psů, kteří dosud neuhradili
místní poplatek za psa pro letošní rok, aby tak učinili
v co nejkratší době a vyvarovali se tak zbytečným
sankcím.
Poplatek lze uhradit
- v hotovosti v kanceláři finančně správního odboru
městského úřadu - č. dveří 41,
- převodním příkazem – číslo účtu 9005-4629551/0100,
v.s. - uveďte číslo evidenční známky vašeho psa nebo
vaše rodné číslo, s.s. 1341.
Bližší informace na tel. č. 491 509 992.
Tento poplatek upravuje obecně závazná vyhláška města o
místním poplatku ze psů, ze které mimo jiné vyplývá, že
- tento poplatek musí hradit každý držitel (fyzická i
právnická osoba), který má trvalý pobyt nebo sídlo
v územním obvodu města Police nad Metují,
- poplatník je povinen do 15 dnů - po dovršení stáří 3
měsíců psa - zaregistrovat ho na Městském úřadu
v Polici nad Metují (kancelář č. dveří 41) a ve stejné
lhůtě 15 dnů oznámit, pokud se stal majitelem psa
staršího 3 měsíců,
- na základě registrace obdrží majitel evidenční
známku pro psa,
- poplatník rovněž musí do 15 dnů oznámit každou
skutečnost, která má vliv na výši poplatku, na
osvobození, nebo jeho zrušení (změna bydliště, nárok
na důchod, apod.),

-

-

roční poplatek je splatný takto:
a) pokud není vyšší než 300,-- Kč, do 31. března
běžného roku,
b) při poplatku vyšším než 300,-- Kč, ve dvou
stejných splátkách, a to do 31. března a 31.
srpna běžného roku (lze uhradit i jednorázově
do 31. března),
pokud držitel psa neuhradí tento poplatek, zvyšuje se
jeho dlužná částka platebním výměrem na
trojnásobek.

Přehled o výši místního poplatku ze psů pro rok 2007
Územní obvod

Police nad Metují a Velká Ledhuje
- dům do 3 bytových jednotek
- dům s více než 3 byt. jednotkami
Pěkov, Hony, Hlavňov, Radešov
Poživatel důchodu (musí doložit
doklad o tom, že důchod pobírá)

Poplatek
za 1 psa

Poplatek
za každého
dalšího psa

300,-500,-250,--

400,-600,-300,--

200,--

300,--

Jitka Kollertová, finančně-správní odbor

Informace sociálního odboru
Dne 29.3.2007 jsme se zúčastnily již druhého semináře o
domácím násilí. Na seminář přijali pozvání také
zaměstnanci intervenčního centra v Hradci Králové.
Seznámili nás se svojí činností a posláním. V České
republice bylo k 1.1.2007 vybudováno patnáct intervenčních
center.
Zajišťují
pomoc
ohroženým
osobám
v konkrétních případech domácího násilí. Intervenční
centra koordinují spolupráci a vzájemnou informovanost
mezi sebou navzájem, poskytovateli jiných sociálních
služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary
Policie ČR, obecní policie a ostatními orgány veřejné
správy. Vzhledem k tomu, že Hradec Králové je pro
vzdálenější města hůře dostupný, je do budoucna vize, že
by bylo vhodné zajistit menší týmy, které pomohou
ohroženým osobám na komunitní úrovni.
Intervenční centra nabízejí ohroženým osobám pomoc
nejpozději do 48 hodin od doručení opisu rozhodnutí Policie
ČŘ o vykázání násilné osoby.
Intervenční centra nabízejí bezplatné služby v těchto
oblastech:
- sociálně - právní poradenství
- zprostředkování kontaktu s dalšími odbornými
pracovišti
- sestavení bezpečnostního plánu
Adresa nejbližšího intervenčního centra:
INTERVENČNÍ CENTRUM
Středisko Oblastní charity Hradec Králové
Velké náměstí 34, 500 03 Hradec Králové
Tel./fax: 495 530 033
e-mail: intervencni.centrum@hk.caritas.cz
Další adresy a čísla, na kterých najdete pomoc
Psychologická poradna
Hálkova 432, Náchod
Tel.: 491 426 128; DONA nonstop linka 251 511 313
Dále je možné najít pomoc u vašich praktických
lékařů a na odděleních sociálně právní ochrany dětí .
Pokud chcete získat bližší informace o domácím násilí,
intervenčních centrech a místech, kde hledat pomoc,
kontaktujte sociální odbor v Polici nad Metují.
Kejdanová Ilona, Teichmanová Hana
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Město Police nad Metují

OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Police nad Metují

nabízí k pronájmu
zahrádku o výměře 500 m2
v zahrádkářské kolonii pod Havlatkou.

vyhlašuje výběrové řízení na místo

Nájemné : 0,20 Kč/m2 ročně.

KULTURNÍ REFERENT

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.

Druh práce :
Zajišťování kulturních a společenských akcí ve městě,
včetně chodu divadla a informačního centra, příprava
propagačních materiálů.
Místo výkonu práce :
Území města Police nad Metují
Platová třída :
8. platová třída
Předpoklady:
dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost,
Požadavky:
dosažené vzdělání - středoškolské vzdělání s
maturitou,
organizační schopnosti, flexibilita,
přehled v oblasti kultury,
schopnost jednání s lidmi,
řidičský průkaz skupiny B
znalost práce na PC (MS Office, e-mail,Internet)
znalost AJ
Uzávěrka přihlášek :
Termín nástupu :

16. 4. 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 kultury a rozvoje společenského
života ve městě (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.

DIAKONIE V POLICI
má nové sběrné místo!!!
Věci – staré oblečení, boty, papír, nádobí,
nábytek dle dohody…

můžete odevzdávat od 1. dubna 2007
každé pondělí od 13ti do 17ti hodin
v hasičské zbrojnici – druhý venkovní vchod od sauny
panu Jiřímu Hubkovi.
Mimo termín po dohodě na mbt 725 086 504.

Vážení
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti druhého konání
BURZY PRÁCE, která se uskuteční dne 24.dubna 2007, v
Gmninném informačním centru, ul.Mickiewicza 16, ve
Ščinavce Střední.
Burza je organizována v rámci projektu číslo
CZ.04.4.85/2.3/PL.1/0602 pod názvem: „Nové horizonty
v přeshraničních kontaktech veřejného sektoru a institucí
z oblasti byznysu jsou příležitostí na zvýšení společensko –
hospodářských aktivit v pohraničí” financovaného
z prostředků Evropského Fondu Regionálního Rozvoje
(EFRR), program Společné Iniciativy INTERREG IIIA
Čechy – Polsko.
Prosíme o potvrzení účasti na burze v termínu
do 12. dubna 2007 na níže uvedený e-mail nebo
fax:
e-mail: a.jankowski@zeroborder.pl
Tel/fax: 0048 74 871 2895 Mobil: +48 696 484 275.
Organizátor zajišťuje:
Pro pět firem, které závazně potvrdí svoji účast, poskytnutí
výstavních stánků postavených z modulů o ploše 6m².
Kontakt:
Artur Jankowski
Koordynátor Projektu pod názvem. „Nowe
Horyzonty...”
e-mail: a.jankowski@zeroborder.pl
Tel/fax: 0048 74 871 2895

Komise pro obřady a slavnosti
se sešla na své schůzi 22. 3. 2007. Zhodnotili jsme akce od
poslední schůzky, (scházíme se 1 x za dva měsíce),
projednali přípravu vítání občánků, návštěvu v DD, přípravu
stříbrného podvečera a zajištění návštěv u jubilantů.
Zdeňka Šváblová – předsedkyně komise
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velký zájem a jak návštěvníci, tak vystavující se sjeli i
z velké dálky.

Dobrovolný svazek obcí Policka informuje
Výbor svazku jednal dne 15. 3. 2007. Schválil rozpočet
svazku pro rok 2007. Dále byl představen grafický návrh
PEXESA, které bude v nákladu 3 000 ks vydáno již tento
měsíc. Největší část jednání byla věnována problematice
nakládání s vodami – vypouštění nepřečištěných odpadních
vod z kanalizace pro veřejnou potřebu do povrchových vod.
Na toto téma diskutovali zástupci obcí s Ing. Hejdukem,
vedoucím odboru životního prostředí Náchod, Ing. Kunou,
zástupcem vedoucí Správy CHKO Broumovsko a Ing.
Richterem, členem představenstva společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s. Jednání se zúčastnili i hosté z DSO
Broumovska – PhDr. Jana Mikulecká, tajemnice svazku a
ing. Jirka místopředseda svazku.
Současným největším problémem je vyhlášené ochranné
pásmo vodního zdroje Polická křídová pánev, které má za
cíl chránit zdroj pitné vody. Podmínkami rozhodnutí, na
jehož základě bylo ochranné pásmo vyhlášeno, je zakázáno
vypouštění odpadních vod do vsaku. Ke konci roku 2007
končí platnost všech stávajících povolení na vypouštění
odpadních vod. Je třeba řešit jednotlivě novými povoleními.
V místech, kde není možnost napojení na kanalizaci a
následně ČOV je řešení tohoto problému obtížné. Ze závěru
dlouhé diskuse vyplynulo, že by v současné situaci bylo
vhodné, aby si odbor životního prostředí MěÚ v Náchodě
vyžádal stanovisko VaK Náchod a.s. k ochrannému pásmu.
Na základě toho by bylo možné rozhodnout o přehodnocení
svého stanoviska k podmokům. Nicméně vypouštění vody
do vsaků je dle vodního zákona možností pouze
výjimečnou, posuzovanou individuálně v případech
vypouštění odpadních vod z rodinných domů a z objektů
rekreačních, pokud tyto slouží pro účely domácnosti.
Problematice odpadních vod se v rámci celého svazku
budeme muset věnovat i nadále.
Dne 24. 3. 2007 se ve Ścinawce Górne uskutečnilo další
jednání pracovní skupiny projektu „Krajina Stolových hor“
Svazek na jednání zastupoval pan Jiří Ducháč a pan Zdeněk
Kadidlo. Diskutovalo se o uměleckých workschopech, jejich
další organizaci a možnosti účasti našich dětí. Polská strana
slíbila, že bude přípravě programu věnována lepší
pozornost.
Další součástí projektu „Zeroborder“, podporovaného
EU, je i vyznačení mnoha kilometrů turistických tras. Jde o
trasy pěší, cyklo, lyžařské a jezdecké (koňské). Protože
projekt je vlastně „nulová hranice“, je z polské strany zájem
o propojení polských tras a jejich pokračování a propojení
na našem území tak, aby turistovi poskytly pestrou nabídku
krátkých i dlouhých túr. Projekt je třeba připravit za účasti
turistů, ochranářů, DSO, samospráv. Výsledkem by měla být
dohoda nejen o trasách, ale i o způsobu a rozsahu doznačení
(turista by jím měl být ujištěn, že na obou stranách hranice
je stále na oné vybrané trase). To by mělo být provedeno
např. umístěním drobného loga „zeroborder“ ke stávajícímu
našemu značení na křižovatkách a rozcestích turistických
tras (sloupky směrníků apod.).
Závěrečným programem schůzky bylo Setkání
velikonočních tradic ve Ścinawce Średnie. Výstava byla
instalována v hale nové tělocvičny u školy. O výstavu byl

Mimo velikonoční stoly přeplněné výtvory lidové
tvořivosti, byla prezentována i tradice krojová a folklorní,
vystupovaly hudební a pěvecké soubory, děti i dospělí.
Jedná se o velký podnik s tradicí, letos proběhl jubilejní 10.
ročník. Nepřehlédnutelnou součástí výstavy byly i stoly
našich obcí, účastnil se Suchý Důl, Bezděkov, Žďár a
Machov, Otovice, včetně zástupců obcí. S Poláky jsme
bezpečně drželi krok (fotografie pana Ducháče)
Ing. Helena Ištoková, Jiří Ducháč, DSO Policka

PEJSKAR & spol., s r.o.
sídlo společnosti:
provozovna:
telefon: 491 549 000

Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1
Žďárská 296, 549 54 Police nad Metují
fax: 491 549 003

Firma PEJSKAR & spol., spol. s.r.o. přijme
do pracovního poměru vyučeného elektrikáře

- praxe v oboru vítána
- nástup možný ihned
- osvědčení vyhl. č. 50/1978 Sb.
- dobré platové podmínky
Kontakt: technik.pejskar@tiscali.cz
777 007452

Kulturní komise
Rada města Police nad Metují má ze zákona právo
zřizovat jako své iniciativní a poradní orgány různé komise.
Jednou z nově jmenovaných je KULTURNÍ KOMISE.
Předsedou byl jmenován pan Miloš Puschmann a členy Ida
Seidlmanová – starostka města, Jiří Trnovský, Lubor Bořek
a Věra Plachtová - členové RM a dále Ivana Richterová,
Miroslav Pichl a Petra Jansová – kulturní referentka města.
Komise se bude zabývat úkoly, kterými ji pověří rada
města se zaměřením na kulturní život ve městě, koordinaci
kulturních a společenských akcí. Měla by být navázána úzká
spolupráce s informačním centrem a „Centrem kultury a
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celoživotního vzdělávání“. Radě města bude komise
předkládat návrhy na vytvoření nových kvalitních
propagačních materiálů a v této oblasti spolupracovat s DSO
Policka a BRANKOU Náchod.
Kulturní komise se schází nejméně jednou za měsíc a o
jednání sepisuje zápis, který rozesílá členům RM i ZM.
Bude iniciovat užší spolupráci s organizacemi a spolky,
kterých je v našem městě téměř 40, ale o některých nemají
občané žádné informace. Je v jejich zájmu, aby o své
činnosti písemně informovaly v Polickém měsíčníku i na
webových stránkách města. Velmi důležité je, aby alespoň
stručně o své činnosti písemně informovaly kronikářku
města paní Jindru Vaníčkovou. Vážíme si spoluobčanů, kteří
svůj volný čas věnují veřejně prospěšné činnosti a nezištně
obohacují život občanů Police nad Metují i okolí, mnohdy
rodáků či turistů.
V letošním roce se uskuteční jubilejní, již 60. POLICKÉ
DIVADELNÍ HRY. Již od samého počátku se kulturní
komise zabývá jejich přípravou. 60. PDH proběhnou na
podzim od 28. září do 3. listopadu 2007. V programu je
vystoupení jednoho profesionálního souboru a 4
ochotnických a jedno představení bude pro děti. Připravuje
se vydání souhrnného programu 60. PDH, ve kterém budou
informace nejen o hře, ale také o divadelním souboru.
Vytvoření grafického návrhu zajistí ZUŠ, tisk programu
Tiskárna Matěna Police nad Metují. Krajský úřad KHK byl
požádán o grant, ze kterého bude část nákladů možné
uhradit. O konání 60. PDH budou občané města i širšího
okolí informováni společným plakátem, kde budou uvedeni
i hlavní sponzoři. Uvažuje se i o setkání bývalých i
současných ochotníků.
V jednání je i zajištění dotisku propagačního letáku
města Police nad Metují, který může informační centrum
zdarma dávat turistům a návštěvníkům města a přispět tak
k rozvoji cestovního ruchu. Podle zkušeností z okolních
měst se uvažuje i o vydání některých nových propagačních
materiálů. S podporou DSO Policko bude vydáno PEXESO
s fotografiemi Oldy Jenky a Josefa Téry. Byly vyhotoveny
informační panely pro venkovní umístění.
Rada města Police nad Metují uložila kulturní komisi
zpracovat návrh na zefektivnění a zatraktivnění provozu
kina. Všude se na provoz kin i divadel doplácí. Pokud
ovšem i dále poklesne návštěvnost kina, nebude možné
vysokou ztrátovost provozu kina hradit z městského
rozpočtu a hrozí jeho uzavření. Město s ohledem na
nákladné investiční akce nemá dostatek finančních
prostředků, aby více podporovalo rozvoj kulturního života
ve městě.
Kulturní komise uvítá různé návrhy i připomínky
týkající se oblasti kultury. Písemné vyjádření mohou
představitelé sdružení, organizací, spolků, klubů a
společností v Polici nad Metují i jednotliví občané podávat
v informačním centru nebo v sekretariátu Městského úřadu
Police nad Metují. Pomůžete tak v práci kulturní komisi a
následně tím přispějete k rozvoji kulturního života v našem
městě.
předseda Miloš Puschmann

Projekt „Broumovské stěny nás nedělí“
Dne 20. 3. 2007 se konala na městském úřadě v Polici
nad Metují schůzka k tomuto projektu. Hlavním bodem
jednání byla příprava vydání propagačního materiálu. Pan

Kaválek, grafický zpracovatel, představil upravený pracovní
náhled panoramatické mapy, zatím bez zakreslení obcí a
dalších cílů. Budou naznačeny domy, dále významné body –
kostely, kaple atd., turistické cesty. Řešily se připomínky,
doplnilo potřebné. Obce dostaly za úkol projednat
s poskytovateli služeb turistům jejich zájem o uvedení
v textové části brožury, která bude věnována jednotlivým
obcím. Záměrem je, aby se na malém prostoru (1/2 stránky
A4 pro každou obec) objevily hlavně informace, které je
třeba turistům „prodat“. Bude následovat výběr tiskárny.
Domluvil se také termín setkání pracovníků infocenter
Police n. Met. a Radkova, které proběhne 10. 5. 2007
„Tento projekt byl spolufinancován
ze zdrojů EU
v rámci Iniciativy INTERREG IIIA
prostřednictvím Euroregionu
Glacensis.“



KNIHOVNA   

K výstavě rukodělných prací
v knihovně
Poslední týden měsíce března naše knihovna zpěkněla a
zkrásněla. Čítárna, studovna a dětské oddělení se mohlo
pochlubit naaranžovanou krásou, vzniklou pod rukama
našich čtenářů a obyvatel. Díky ochotě anonymních i
jmenovaných tvůrců jsme se mohli navzájem potěšit
z výtvorů, které lahodily oku, pohladily duši, naladily
úsměvy, mnohdy se až tajil dech nad tou veškerou krásou.
Ukázalo se, že záměr knihovny – uspořádat výstavku
vlastních prací se víc než vydařil.
S radostí jsme přijímali zapůjčené výrobky a s radostí
jsme je vystavili. Odměnou a potěšením pro nás všechny
dohromady byl opravdový zájem návštěvníků výstavy.
Uznalé a přemýšlivé pohledy, jak se ten který výrobek
vlastně dělá, jak přišel na svět, čím se mohu i já inspirovat –
různé techniky háčkování, skvostné výšivky, snově krásné
výtvory paličkování, textilní aplikace, decoupache, ručně
malované hedvábí, zdobené kraslice, drátkování, perníčky –
to vše nám zpříjemnilo celý týden před Květnou nedělí.
Vážení a milí naši výtvarníci a umělci, děkujeme vám
všem velmi upřímně za to, že jste byli ochotni půjčit vaše
rukodělné poklady. Věřte, že se jim dostalo upřímného
uznání a ocenění od všech návštěvníků. Padly však už
otázky, proč výstava netrvá trochu déle, proč nebylo
výrobků i více, mohly se zapojit i děti … To všechno nás
přivádí k záměru výstavu v budoucnu opakovat - v nových
prostorách naší knihovny v Pellyho domě.

Noc s Andersenem
Již potřetí jsme se s dětmi sešli, abychom si připomněli
nejznámějšího pohádkáře a vzdali hold knize. V pátek
30. března odpoledne do knihovny zamířilo 17 dětí a 1
studentka knihovnictví, aby spolu s knihovnicemi prožily
Noc s Andersenem. Letos jsme se vydali po stopách
dávných mnichů a v knihách hledali, jak asi tenkrát žili.
Vždyť letos se loučíme s klášterem.
Pozdravit nás opět přišla paní starostka.Velký dík patří
ostrostřelci a zároveň zvoníkovi, panu Petru Voborníkovi,
který nám ukázal klubovnu ostrostřelců (jejich strašidelné
vyprávění některé děti pořádně vylekalo) a pak nás zavedl
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na zvonici hřbitovní kaple. Zvony vypadaly majestátně a
moc nás lákalo zazvonit. Dostalo se nám pozvání, ať si to
přijdeme vyzkoušet některé nedělní poledne. Také jsme si
prohlédli kapli, dříve márnici. Uf, bylo to strašidelné.
V klášteře jsme zkoušeli tipovat, co ve kterých prostorách
bylo – v dnešních sklepích v přízemí, ve skladišti knih
náchodské knihovny, v půjčovně pro dospělé apod.

Po návratu nás čekali společné hry a pak noc. Byla
krátká. Ráno jsme se rozespalí a spokojení rozcházeli domů.
Za rok v nové knihovně: Nashledanou, pane Andersene.
Letošní poselství této noci napsala paní Ivona Březinová:
„S knihou jsem tím, čím zrovna být chci. Jsem pirát. Jsem
princezna. Jsem pejsek i kočička dohromady. Když čtu,
ujímá se vlády čarovná moc mé fantazie“.

Zuby nehty

Návštěva u ostrostřelců

Fantazii rozvíjí také kniha
„Zuby
nehty“,
19
hrůzostrašných
povídek
mladých českých autorů,
stávajících nebo bývalých
studentů Literární akademie.
Sestavila ji spisovatelka
Ivona Březinová, paní, která
má na svém kontě již pěknou
řádku knih pro dospělé i pro
děti. Máme štěstí, že přijede
k nám
do
Police.
S dospělými čtenáři se setká
na Polické univerzitě a za
dětmi zamíří spolu se svými studenty do knihovny. Sejdeme
se v podvečer na autorském čtení. Prý pro nás chystají
„hrůzostrašné“ překvapení. Ale hlavně děti budou mít
možnost setkat se s opravdovými autory, ať již zkušenou
paní editorkou (sestavovatelkou sbírky povídek) nebo
začínajícími autory – studenty. Třeba to pro některé bude
inspirativní.
A to hlavní nakonec – naši hosté přijedou 24. dubna.

Nabídka knih:

Zvony byly ohromné

Chystáme se do hajan.

Dus, Milan: Josef Vágner.
Vzpomínky na zakladatele ZOO Dvůr Králové n. L.
Přiloženo 1xCDa 1xDVD.
Halík, Tomáš: Prolínání světů.
Ze života 5 největších světových náboženství.
Kovtun, Jiří: Republika v nebezpečném světě.
Éra prezidenta Masaryka 1918-1935.
Škápíková, Jitka: Báječný svět.
Rozhovory Viktora Preisse s hereckými osobnostmi.
Lízna, František: Musím jít dál.
Pouť kněze do Compostely.
Villancherová, Reneé: Ukradený život.
Autobiografický příběh Francouzky provdané za ruského
vojáka. 57 let se nemohla podívat z Ruska do Francie.
Mudrová, Ivana: Prahou s otevřenýma očima.
Třetí pokračování průvodce Prahou po méně známých
místech.
Pavlát, Leo: Od Chanuky do Chanuky.
Výběr z radiofejetonů pro českou redakci BBC z let 20002004.
Kubátová, Marie: Veselé pohádky z muzikantské
zahrádky.
Pohádky o hudbě a hudebních nástrojích.
Gálová, Irena: Lískulka.
Miler, Zdeněk: Robot Miki.
Miler, Zdeněk: Krtek a sněhulák.
Miler, Zdeněk: Krtek a televize.
Pechová, Jaroslava: Čáry máry bublifuk.
Moderní české pohádky.
Vaše knihovnice
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KINO

Úterý 17.4.2007





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

Úterý 24.4.2007

v 19.30 hodin

KVASKA
Hlavního hrdinu vězně Mickiho drží při životě jen jeho velká láska
k muzikálové hvězdě Karin, kterou ale zná jen z časopisů. Aby se
s ní mohl seznámit, rozhodne se zúčastnit vypsaného konkurzu na
nový muzikál a uteče z věznice. Micki se komplikovaně stane
členem souboru a začíná se sbližovat s Karin. Ta ale chodí
s hlavním sponzorem projektu Oskarem. Před premiérou se policie
dozví o jeho pobytu a chce ho zatknout. Jak vše dopadne, se
dozvíte v tomto novém hudebním filmu.
(106 min., ČR)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 40,- Kč

Čtvrtek 10.5.2007

v 17.30 hodin

SPLÁCHNUTEJ
Příběh Spláchnutého se odehrává v ulicích britské metropole a
překvapivě také pod nimi. Jeho hrdinou je rozmazlený myšák
z lepší společnosti Roddy St. James, který si užívá status domácího
mazlíčka.Když se v luxusní rezidenci jeho páníčků objeví kanálová
krysa jménem Sid a dostane chuť na jeho místo, připraví Roddy
ďábelský plán na vetřelcovo vyhoštění. Jenže kdo jinému jámu
kopá…Film v českém znění. (86 min., BRIT.)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 55,- Kč

Čtvrtek 17.5.2007

v 19.00 hodin

BABEL
Tři příběhy odehrávající se paralelně v Maroku, Tunisku, Mexiku a
Japonsku. Film v původním znění s titulky. (142 min., USA)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné: 40,- Kč

Úterý 22.5.2007

v 19.30 hodin

VRATNÉ LAHVE
Hrdinou Vratných lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun.
Definitivně se rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit
s pozicí důchodce, trávícího čas na lavičce v parku. Tkaloun je
plný aktivity, nápadů i chlapských tužeb a nemíní zestárnout
v nečinnosti. Navzdory nesouhlasu ženy Elišky, která se
sarkastickým nadhledem komentuje všechny aktivity svého muže.
(95 min., ČR)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 40,- Kč
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

KOUPÍM
Staré pohlednice do roku 1945 Telefon: 608 420 808



DIVADLO

Středa 11. dubna 2007





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

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.

Do roka a do dne …

Na kole jihozápadem USA.
Téměř na rok přesně zavítá do Police dvojice cyklocestovatelů
Lucie Kovaříková a Michal Jon. Po cestě kolem světa a následné
šňůře přednášek
jsme měli možnost slyšet nejen poutavé
vyprávění, ale také vidět spousty zajímavých a nádherných fotek
z cest.
V průběhu uplynulého roku absolvovala tato dvojice tříměsíční
putování nádhernou přírodou jihozápadního koutu USA. Sami,
natěžko, 6000 km - 9 národních parků, pohoří Sierra Nevada a
Skalisté hory, pouště i nejnižší bod západní polokoule (-86m)
v Údolí smrti.
Spousty kilometrů, spousty poznatků a zážitků, spousty fotek a
vzpomínek… Loňské vyprávění a promítání mělo skvělou
atmosféru i úroveň. Věřím, že tomu tak bude i letos. Přijměte proto
těchto pár řádek jako pozvání na večer plný zajímavostí i pohody.

středa 25.dubna 2007 v 19.00 hodin
Kolárovo divadlo Police nad Metují

11

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.

Neděle 6. května 2007

v 16.00 hodin

Divadelní soubor J. K. Tyla Červený Kostelec uvede
v Kolárově divadle nejen pro rodiče s dětmi pohádku

TANEČEK PŘED DVĚ PEKLA
Pohádková komedie se odehrává v pekle, kde hrají prim rozpustilé
čertice. Vesnický mládenec, který se v pekle ocitl za svou
nafoukanost se do jedné z nich zamiluje. Kdo koho polepší se
možná dozvíte! Režie: Pavel Labík
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 15,- Kč.

Sobota 12. května 2007

Městské divadlo v Broumově uvádí v podání divadelního
souboru Wokno Broumov hru N. V. Gogola

REVIZOR
„Nevrč brachu, na zrcadlo, když máš křivou hubu!“ Nesmrtelná
komedie o nesmrtelný problémech, to je Gogolův Revizor.
Vstupné: 60,- Kč.
Předprodej vstupenek v informačním centru na náměstí do 25.
dubna 2007.

Dne 30.4.2007 se v Suchém Dole koná

„ REJ ČARODĚJNIC „
Uvítáme všechny čarodějnice
(čaroděje) v kostýmech i bez
nich, na hřišti v Suchém Dole,
v 16,00 hodin, kam si vezměte
sebou všechna schopná
košťata, kocoury, hady, štíry,
netopýry…..

Hudba v rytmu disco,
soutěže a občerstvení
nebudou chybět ….

v 19.30 hodin

Divadelní soubor KOLÁR Police nad Metují uvede
v Kolárově divadle derniéru hry P. Stona

NĚKDO TO RÁD HORKÉ
Komedie v rytmu swingu odehrávající se v Chicagu 30. let
minulého století. Režie: Jaroslav Souček.
Vstupné: 50,- 55,- 60,- 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
Úterý 17. dubna 2007

Pátek 27. dubna 2007
v 19.00 hodin
PREMIÉRA
Sobota 28. dubna 2007
v 19.00 hodin
2.PREMIÉRA





v 19.00 hodin

Komorní soubor „NÁLADY“ – sólisté hudebních divadel
uvádí v Jiráskově divadle Hronov

GALAVEČER OPERETNÍCH MELODIÍ
A EVERGREENŮ
Uslyšíte písně z operet Veselá vdova, Cikánský baron, My fair
Lady a další.
Vstupné: 110,- 100,- 90,- Kč.

Dne 21. 4. 2007 se od 19 hod.
v kulturním domě v Machově koná rockfest

ROCK MACHOV
Vystoupí zde skupiny : 9*mm, Hernie Jeebies,
Masterpiece, Papaya Tyrkys a Imrwere.
Vstupné 90,- Kč. Více na www.9milimetru.com

Ve 20,30 hodin lampiónový průvod
k hranici u „Čertovky“, kde bude
upálena čarodějnice a rej přítomných
neupálených čarodějnic.
Za nepříznivého počasí bude odpolední slet na
sále Suchodolské restaurace.
Vstupné dobrovolné.

DERNIÉRA divadelního představení
LUCERNA
Vážení přátelé, příznivci divadla a divadelníci…
Už to tak v divadelním životě chodí, že každé
představení má svou slavnostní premiéru a neméně
slavnostní derniéru, při níž se aktéři rozloučí s divadelním
kusem, kterému jistý čas věnovali mnoho energie a tvůrčích
sil, s představením, díky němuž prožili mnoho zážitků, a na
které budou ještě dlouho vzpomínat spolu se svými věrnými
diváky.
Postupem času se přiblížila i derniéra divadelního
představení „Lucerna“ v provedení ochotnického souboru
WOKNO Broumov. Máte tak poslední možnost shlédnout
příběh o kouzelné lípě, starodávném právu, hrdém mlynáři,
jeho schovance Haničce a urozené paní kněžně. Rázná
Klásková, šumaři a vodní panáčci, pohádkové postavy pro
Lucernu typické, rovněž nebudou chybět.
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Jak se na derniéru sluší a patří, vážené obecenstvo se
jistě dočká i mnoha překvapení a žertíků.
Nenechte si proto ujít toto bonusové, jedinečné a ničím
nezachytitelné představení v pondělí 21. května 2007 od
19:00 v Městském divadle v Broumově v provedení
ochotnického souboru WOKNO Broumov.
Všichni jste srdečně zváni!
Vaši Wokeňáci

MĚSTO RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ A OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ MAŽORETKY HRANICE
organizují

MISTROVSTVÍ ČR
V MAŽORETKOVÉM SPORTU
semifinále skupin BATON
Rtyně v Podkrkonoší 26. května 2007
PROGRAM:
9:00 – 12:00
14:00
14:15 – 17:00

Soutěž v pochodovém defilé na Náměstí Horníků
Slavnostní zahájení v areálu Na Rychtě
Soutěž v pódiových sestavách

****************************************************
KLUB PŘÁTEL KOLETOVY HORNICKÉ HUDBY
A KOLETOVA HORNICKÁ HUDBA
VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM RTYNĚ
V PODKRKONOŠÍ
pořádají
pod záštitou Rady Královéhradeckého kraje
a mediálního partnera Český rozhlas Hradec Králové
43. festival dechových orchestrů

KOLETOVA RTYNĚ 2007
Rtyně v Podkrkonoší 26. – 27. května 2007
Sobota 26. května 2007
18:00

20:00

Koncert Koletovy hornické hudby ve sportovní hale
Orlovna - host večera: MARTA KUBIŠOVÁ a
Vladimír Popelka
Taneční zábava ve sportovní hale Orlovna
hraje a zpívá krojovaná slovácká dechovka

STRAŇANKA
Neděle 27. května 2007
10:00

13:30
16:00

Promenádní koncert na Náměstí Horníků
Účinkují: Dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují
Dechový orchestr mladých Chlumec nad Cidlinou
Přírodní areál Na Rychtě - slavnostní zahájení
festivalu, vystoupení jednotlivých orchestrů
Monstrkoncert
Hosté programu: potomci slavných skladatelů
K. Vacka, J. Vejvody a J. Poncara

Za nepříznivého počasí bude program festivalu přesunut do
sportovní haly Orlovna.
Informace: tel: 499 787 014,
kultura@mestortyne.cz, www.rtyne.cz

Jaro v polické mateřince
Po únorovém velkém marodění – chřipka postihla děti i
dospělé- jsme se těšili, až se všichni sejdeme. Shledání jsme
oslavili veselým, barevným, i když opožděným karnevalem,
který měl v první budově název „Šátečkový“, ve druhé
budově „Pohádkový“. Přes počáteční obavy, jak vyrobit
vhodnou šátečkovou masku, se maminky tohoto úkolu
zhostily na výbornou. Ve víru tance jsme přivítali
pohádkové bytosti, Spider-Mana, břišní tanečnice, babku
z jarmarku, kovboje, draka, berušky a spoustu jiných
veselých ošátkovaných postaviček. Děti ze všech tříd se
vzájemně navštívily a karnevalové veselí si patřičně užily.
Na karneval jsme navázali „Barevným týdnem“, letos
poprvé pojmenovaným podle barev jednotlivých tříd:
žlutá =Sluníčka, modrá = Zvonečky, červená = Berušky
bílá = Kopretinky, zelená = pro všechny.
Oceňujeme spolupráci maminek, které každý den děti
vystrojily do příslušné barvy, včetně modních doplňků u
holčiček a barevných plyšáků u kluků. Jednotlivé barvičky
jsme hledali v interiéru mateřinky i na vycházkách do
přírody. Každý den jsme se naučili básničku a písničku té
které barvy ( Vozilo se na jaře, slunce v zlatém kočáře,
Holka modrooká, Červený šátečku, Travička zelená …).
Vyráběli jsme duhový papírový řetěz, otiskovali jsme
barevné dlaně na velký obrázek. A než jsme se nadáli,
barvičky nás přehouply do jara a velikonočního těšení.
I když počasí tomu ještě mnohdy nenasvědčuje, v prostorách
školičky už na nás jaro dýchá ze všech koutů.
Kropenatá slepičko,
snes nám zlaté vajíčko!
Zlaté vejce? Ach, co s ním?
O zlato já nestojím.
Jak by se mi ze zlata
líhla potom kuřata?
Ředitelka MŠ

Mateřská škola Police nad Metují,
Fučíkova ulice (na sídlišti)
vyhlašuje

zápis dětí na příští školní rok
2007 – 2008.
Pokud chcete umístit své dítě v období
od 1. září 2007 do 31. srpna 2008
do mateřské školy, přijďte se k nám podívat a
vyzvedněte si přihlášku.
Zápis probíhá v průběhu měsíce května
a ukončen je 31.5.2007.
Bližší informace přímo v mateřské škole nebo na
telefonu 491 541 116.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ
BŘEZEN 2007 ve škole
V pátek 1. března se žáci 5. - 9. tříd zúčastnili přednášky
Jana Hocka o Jižní Americe.
Od 5. března si všichni měli možnost odpočinou během
týdenních jarních prázdnin.
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Hned následující týden 14. 3. proběhla další vernisáž v
naší školní GALERII NA CHODBĚ. Své fotografie zde
vystavuje až do poloviny dubna Aleš Vaníček.
O den později se v odpoledních hodinách uskutečnilo
školní kolo celorepublikové soutěže Paragraf 11/55, která se
týká obecního právního povědomí žáků a znalostí právních
řádů o prodeji a užívání tabákových a alkoholických
produktů. Vítězné družstvo postoupilo do oblastního kola,
které se bude konat v dubnu. Žáci se zúčastnili i dalších
soutěží, např. v okresním kole zeměpisné olympiády obsadil
Jan Kosinka z 9.B velmi pěkné 2. místo a Michal Roško z
9.A se zúčastnil dokonce krajského kola v matematické
olympiádě, kde také úspěšně reprezentoval naši školu.
Všechny šesté a dvě sedmé třídy byly na exkurzi na
MěÚ v Polici nad Metují. Poděkování patří především
slečně Petře Jansové a také všem pracovníkům, kteří si na
děti udělali čas a přiblížili jim činnost tohoto úřadu.
Významnou událostí pro školu bylo slavnostní otevření
nově vybudovaného nahrávacího studia, které proběhlo v
pondělí 26. 3. a zúčastnila se ho široká veřejnost.
Vilma Scholzová

STUDIO 21
Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují je
řešitelem dvouletého projektu v rámci SIPVZ „Digitální
tvorba na základní škole jako volitelný předmět“. Tento
volitelný předmět, který je určen žákům 8. a 9. tříd,
navštěvuje v letošním školním roce 62 žáků. Hlavním
úkolem tohoto předmětu je přiblížit a naučit žáky základům
práce s digitální technikou v oblasti digitální fotografie,
digitálního tisku, zpracování digitálního videa, digitálního
záznamu zvuku apod. Součástí tohoto projektu je i využití
nahrávacího studia a fotografického ateliéru pro práci žáků.
Díky příspěvku 150.000 Kč, který jsem obdrželi od
města Police nad Metují, na přestavbu části polytechnického
pavilonu, mohly 5.3.2007 začít práce na realizaci našeho
studia. Za velkého pochopení a ochoty všech zúčastněných
firem i jednotlivců, se podařilo, během neuvěřitelných 21
dnů, vše zrekonstruovat do konečného stavu. Proto STUDIO
21.
26.3.2007 tak mohlo proběhnout slavnostní otevření
našeho nového nahrávacího studia a fotografického ateliéru.
Tohoto otevření se zúčastnilo cca 50 návštěvníků, včetně
zástupců našeho města, kteří tak mohli vidět vše přímo v
akci. Prohlídka tohoto studia bude možná pro širokou
veřejnost i v jiných, předem ohlášených dnech.

16.4.2007. Velkoformátový tisk až do velikosti A2 na
profesionální materiály ILFORD, pronájem fotografického
ateliéru včetně zábleskových světel zn. Fomei, flashmetru a
digitálního fotoaparátu, poskytování dalších fotografických
služeb. Dále nabízíme převod analogových zvukových
záznamů z audio kazet do digitální podoby na CD.
Připravuejeme workshopy se známými fotografy s různým
tématickým zaměřením. Podrobnosti se dozvíte od
16.4.2007 na www.studio21.zspolice.cz nebo na tel. 491 580
086, 608 036 000.
Karel Nývlt, ředitel školy

Jaro na Bezděkově
Jaro, na které jsme se všichni po ošklivé a nevýrazné
zimě moc těšili, u nás prolínalo všemi činnostmi po celý
měsíc.
Hned na počátku měsíce měli školáci jarní prázdniny,
aby nabrali hodně sil do
další práce.
Během
nich
začala
rekonstrukce rozvodu vody
ve škole - na WC školáků a
prostorách malé kuchyňky.
Provoz školky byl po celý
týden zajištěn bez omezení.
Po prázdninách začaly děti
s přípravou na Velikonoce. Během
několika dní vyzdobily prostory
školy i školky. Naučily se spousty
jarních písniček a básniček.
Ve středu 14. března byl ve
školce karneval. Děti se převlékly
do masek a pak plnily různé úkoly.
Nejhezčí byl rej masek. Zde se
vyřádili úplně všichni.
Na první jarní den sice napadl
sníh, nám to ale nevadilo a vypravili jsme se do Police. Šli
jsme se podívat na generální zkoušku připravovaného
Jarního vystoupení žáků 1.stupně.
Vystoupení se nám velmi líbilo a bylo pro nás v mnohém
poučením i inspirací pro besídku, kterou budeme
připravovat ke Dni matek.
Po celý měsíc jsme pilně
ve
výuce
pokračovali
plavání. Při pěkném počasí
jsme prověřovali prolézačky
a houpačky na naší zahradě.
Koncem měsíce si děti
ve škole i školce vyzkoušely
velikonoční pečení. Školáci upekli již tradičně perníky, děti
ze školky výborná vanilková vajíčka.
Těsně před Velikonocemi 5. a 6. dubna jsme si všichni
ve škole a tentokrát i školce udělali volno –Velikonoční
prázdniny.
Marie Vaisarová

Základní umělecká škola
informuje...
Krajská kola soutěží ZUŠ
Dále chci široké veřejnosti nabídnout některé služby
našeho STUDIA 21. Tyto služby budou k dispozici od

Jarní měsíce jsou každoročně obdobím, ve kterém
odstartuje důmyslný systém soutěží, které pro ZUŠ
vyhlašuje MŠMT jako jeden z nástrojů pro zjišťování
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úrovně a kvality uměleckých škol. Tento školní rok je
zaměřen na nejrůznější komorní soubory smyčcových,
dechových a bicích nástrojů a také na dechové orchestry. Ve
všech těchto oblastech má i naše škola své zástupce - a
protože v březnu již proběhla krajská kola, podívejme se na
výsledky našich žáků:
20. března Jičín – soubory dechových a bicích nástrojů
Osm našich souborů získalo 4 druhá místa a 4 první
místa! Dva soubory dokonce získaly postup do celostátního
finále! Tím se naše škola stala nejúspěšnější školou této
soutěže.
Výsledky:
Soubor bicích nástrojů Junior Drums – 2. místo
Soubor bicích nástrojů Jumping Drums – 1. místo
Kvarteto zobcových fléten – 2. místo
Trio příčných fléten – 2. místo
Klarinetové trio – 2. místo
Junior Brass Band – 1. místo
Baby Brass trio – 1. místo s postupem
Brass Band – 1. místo s postupem
21. března Nové Město n.M. – smyčcové komorní
soubory
Také zde jsme byli zastoupeni osmi soubory a naše
převaha zde byla ještě výraznější: všech osm souborů
přivezlo první místa a tři z nich byli vybráni do celostátního
kola!
Výsledky:
Houslové duo (sestry Karpfovy) – 1. místo
Houslové duo (A. Novotná a M. Vik) – 1. místo
Violoncellové duo – 1. místo
Kontrabasové trio – 1. místo
Klavírní kvarteto – 1. místo
Smyčcové kvarteto – 1. místo s postupem
Smyčcové kvinteto – 1. místo s postupem
Smyčcové trio – 1. místo s postupem
23. března Úpice – Dechové orchestry
Této soutěže se zúčastnil náš Velký dechový orchestr a
získal 1. místo s postupem do ústředního kola!
V každé z těchto soutěží tedy budeme mít své zástupce i
v celostátních kolech, což je jistě obrovský úspěch. Ten má
však i svou odvrácenou stranu: Ministerstvo školství, které
tyto soutěže vyhlašuje a také financuje, svůj příspěvek
výrazně omezilo a přesunulo na vítězné školy – snad podle
hesla: „Každý úspěch musí být po zásluze potrestán…“.
Znamená to tedy, že si budeme muset nejen platit
dopravu do celostátních kol, ale dokonce budeme muset za
každého účastníka zaplatit poplatek 600,- Kč, což bude činit
jen na těchto poplatcích 15 tisíc korun!
10 účastníků pojede do Vysokého Mýta, kde se bude
konat 13. – 15. dubna finále dechových souborů, 15
účastníků pojede až do Jindřichova Hradce, kde proběhne
finále smyčcových souborů od 18. do 20. května a autobus
s 45 členy Velkého dechového orchestru vyrazí 30. dubna
na dva dny až do Litvínova. Cestovní náklady opět musí
uhradit vítězná škola. Zní to jako špatný sen…

Návštěva z Warringtonu
Ve středu 30. března navštívila naši školu delegace
z anglického města Warrington - Paní starostka Linda Dirir,
kterou doprovázel její manžel s dvěma dcerami a jejich
sekretář.

Hosté si prohlédli školu, která v nich zanechala velký
dojem, a vyslechli nepřipravená vystoupení houslistů
Markétky Nádvorníkové a Matouše Michala, kteří právě
v učebnách cvičili na své nástroje. Rozloučili se s námi se
slovy obdivu a s příslibem pozvání dětí do jejich země…. Že
by se tedy pro příští rok rýsoval další zahraniční zájezd?
Uvidíme...!

Návštěva našich dětí v USA
Jedna zahraniční cesta se však už intenzívně chystá. Po
podzimní návštěvě mladých hudebníků ze Santa Fe (stát
Nové Mexiko – USA) přišlo pozvání našemu smyčcovému
orchestru k prezentaci českého umění za „Velkou louží“.
18. října by měla odlétat 22členná výprava z naší ZUŠ na
šestnáctidenní koncertní zájezd do Santa Fe na základě
pozvání místního Symfonického orchestru mladých. Pro
naše děti to bude jistě zkušenost úžasná, ale také nákladná.
Hledáme proto sponzory, kteří by nám pomohli snížit
cestovní náklady na únosnou mez a umožnili tak účast na
tomto zájezdu i dětem, pro které by byl jinak nedostupný.
Chystáme také několik koncertů, jejichž výtěžek použijeme
na tento účel.

Koncerty a vystoupení:
Jarní koncert
čtvrtek 19. dubna v 18 hodin Kolárovo divadlo
Představí se jak žáci hudebního oboru (houslisté,
klavíristé, pěvecká sbor Studánka), tak také žáci tanečního
oboru se svou prezentací!
Vstupné 30 Kč
Galakoncert Velkého dechového orchestru
neděle 29. dubna v 16 hodin Kolárovo divadlo
V předvečer odjezdu na celostátní kolo soutěže
v Litvínově se představí Velký dechový orchestr na jediném
koncertu v Polici nad Metují! Kromě orchestru se také
představí vítězné soubory bicích a žesťových nástrojů.
Vstupné 30 Kč
Koncert Velkého dechového orchestru
úterý 8. května v 16 hodin nádvoří náchodského zámku
Již tradiční vystoupení v rámci festivalu Náchodská prima
sezóna…
Koncert Velkého dechového orchestru
sobota 12. května ve 14 hodin nádvoří zámku
v Ratibořicích
Koncert maminkám
čtvrtek 24. května v 18 hodin Kolárovo divadlo
Každoroční dárek žáků dechového a pěveckého oddělení
nejen maminkám…
Vstupné 30 Kč
Vaše ZUŠ
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Středoškolská odborná
(SOČ) v SPŠ Hronov

činnost

Celostátní soutěž SOČ mezi středními školami je
soutěž pozoruhodná, postupová a končí až celostátním
kolem. Obsahuje prakticky všechny obory lidské činnosti
od „Výskytu bledulí na hronovsku“ přes „Kulturní
působení J. K. Knahla“ až k rozboru „Dynamické síly
působící na ojnici ve spalovacím motoru“.
V naší škole měli žáci k dispozici nabídku snad desíti
témat od historie, matematiky až k technice. Žáci si však
mohli zvolit téma vlastní z oblasti svého zájmu.
Z usilovného snažení žáků k vypsanému termínu
obhajob 14.3.2007 ve školním kole byly dokončeny dvě
práce a jedna rozpracována, bude pokračovat i v příštím
školním roce. Předsedou sedmičlenné poroty byl Mgr.
Jindřich Vaněk. Z oboru „Elektrotechnika“ obhajoval práci
„Reproduktorová soustava“ Michal Plachta, žák 4. B SPŠ.
Práci zadával a vedl učitel OV Tomáš Tláskal, posuzoval
(oponent) Dr. Ing. O. Štirand, CSc. Technicky i řemeslně
byla práce velmi pěkně provedena a slouží již u jedné
hudební skupiny. Z oboru „Strojírenství“ obhajovali práci
„Mechanizmus rámové pily na kov“ Petr Potocký a Martin
Sahánek, žáci 4. A SPŠ. Práci zadával a vedl Ing. R.
Martinec, oponentem byl Ing. J. Jankovič. Práce byla
pečlivě vypracována a prezentována.
Obě práce byly porotou a oponenty velmi kladně
hodnoceny a doporučeny k postupu do okresního kola
soutěže SOČ.
Třetí práci z oboru „Matematika“ rozpracoval na téma
„Ludolfovo číslo“ P. Trudič, žák 3.B SPŠ. Práci zadávala a
vedla Mgr. L. Pošvářová a v rozpracovaném stavu posoudil
Mgr. V. Klikar. Práce je rozsáhlejší a bylo doporučeno
pokračovat v ní i v příštím školním roce.
Chtěl bych autorům a zúčastněným učitelům poděkovat
za úsilí, které soutěži věnovali a důstojným způsobem
reprezentovali školu.
Ing. Vladimír Holan, ředitel SPŠ Hronov

SPŠ Hronov a křtění nové knihy
Fúze – energie vesmíru na AV ČR v
Praze
V poslední době vydalo nakladatelství Mladá fronta
pozoruhodnou vědeckopopulární knihu Fúze – energie
vesmíru. Autorům anglického originálu G. McCrackenovi
a P. Stottovi se podařilo velice poutavě přiblížit čtenáři
problémy od zdrojů vesmírných až po problémy pozemské.
Překladatelům Ing. Milanu Řípovi, CSc. a RNDr. Janu
Mlynářovi, CSc. z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd
České republiky se podařil odborně i jazykově dokonalý
překlad, doplněný proti originálu řadou vysvětlujících
poznámek a rozsáhlým dodatkem o historii výzkumu řízené
fúze v bývalém Sovětském svazu a České republice.
Prvého z překladatelů znají naši žáci z „Besed o moderní
fyzice“ v naší škole.
V nedávné době se uskutečnil slavnostní křest této
knihy v prostorách Akademie věd České republiky v Praze
za přítomnosti obou překladatelů, prvého československého
kosmonauta pana Remka, známého popularizátora
vědeckopopulárních publikací knižních, rozhlasových i
televizních pana Pacnera, vedoucí sekce komunikace
Českých energetických závodů (ČEZ) paní Ing. Dufkové

dalších významných osobností. Této slavnostní akce se
zúčastnil ředitel SPŠ Hronov pan Ing. Vladimír Holan a
posluchač Českého vysokého učení technického (ČVUT)
v Praze, bývalý výtečný student SPŠ Hronov, Zdeněk
Váňa.
Knížka Fúze – energie vesmíru popisuje nesmírně
zasvěceně a poutavě
cestu od poznání zdroje energie
hvězd včetně našeho Slunce počátkem minulého století
k jejímu prvnímu
řízenému uvolnění na Zemi
v devadesátých letech minulého století . Zcela jistě nějakým
způsobem obohatí každého čtenáře. Pamětníka potěší, že
nové generace fyziků a techniků nic nevzdávají. Student se
seznámí s principem termojaderné fúze. Ekolog zjistí, že
obnovitelné zdroje se s termojadernou energií harmonicky
doplňují. Historika potěší podrobný časový přehled vývoje
výzkumu řízené syntézy. Dámy se navíc podiví, jací že jsou
vědci fešáci a pánové v nejlepších letech. Všechny čtenáře
jistě zaujme Řípou zpracovaný „Dodatek českého vydání“ :
Minulost a budoucnost fúze v datech.
Ing. Jitka Vaňková, Dr. Ing. Oto Štirand, CSc.,
učitelé SPŠ Hronov

STATISTIKA
K 31.3.2007 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4286 obyvatel.

SŇATKY

= = = = == = ==

Své „ANO“ si v březnu 2007 řekli

pan Miroslav Hornych a slečna Marie Vintrová

JUBILEA

= = = = = = = = =

V měsíci březnu 2007 oslavili životní jubilea:
70 let
pan Bedřich Šilpert
75 let
paní Hana Doubková
80 let
85 let

paní Marie Krmašová
pan Václav Vídeň

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

DIAMANTOVÁ SVATBA = = =
VE ČTVRTEK 8.3.2007 UPLYNULO
60 LET ODE DNE, KDY SI MANŽELÉ

JAN A MILOSLAVA KOUSALOVI
SLÍBILI JÍT SPOLEČNOU ŽIVOTNÍ CESTOU A OSLAVILI
„ DIAMANTOVOU SVATBU“.
ZA MĚSTO POLICE NAD METUJÍ JIM K VZÁCNÉMU JUBILEU
PŘEJEME DOBRÉ ZDRAVÍ A JEŠTĚ MNOHO SPOLEČNĚ
PROŽITÝCH LET.

Pár slov pro budoucí maminky
Očekáváte narození dítěte a nevíte si rady, co tzv,
„papírově“ zařídit před porodem? Potřebné informace
můžete získat na jakémkoli matričním úřadu v ČR.
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Doklady do porodnice:
vdané matky:
oddací list, občanský průkaz,
fotokopii občanského průkazu manžela
Prohlášení o zvolení jména dítěte
neprovdané matky:
Občanský průkaz
Rozsudek o rozvodu (s vyznačením právní moci),
je-li matka rozvedená
Úmrtní list manžela , je-li matka ovdovělá
Rodný list svůj ( je-li určeno otcovství i partnerův)
Prohlášení o zvolení jména
Souhlasné prohlášení o určení otcovství (bylo-li tak
předem učiněno)

Určení otcovství :
učinit souhlasné prohlášení o určení otcovství může
učinit pouze zletilý rodič před kterýmkoli
matričním úřadem v ČR
o určit otcovství lze k již narozenému, ale
i
nenarozenému dítěti, je-li již počato
o u rozvedené ženy se do 300 dnů od zániku
manželství za otce považuje manžel
o V tomto případě lze toto otcovství popřít v „Řízení
o popření otcovství“ u Okresního soudu dle
trvalého bydliště , ale až po narození dítěte.
o V případě nového sňatku se za otce považuje
manžel pozdější
Doklady:
o občanské průkazy obou rodičů
o rodné listy obou rodičů
o rozsudek s nabytím právní moci u rozvedené matky
o rodný list dítěte – určuje-li se otcovství k již
narozenému dítěti
o těhotenský průkaz – není-li těhotenství matky
zřejmé
o

Uzavření manželství před Městským
úřadem v Polici nad Metují
Platnost od 18.12.2006
SEZNAM ODDÁVAJÍCÍCH:
Ida Seidlmanova
- starostka města
Zdeněk Kadidlo
- místostarosta
Věra Klusáčková - pověřená členka zastupitelstva
MATRIKÁŘKY:
Dagmar Hambálková a Daniela Adamová
STANOVENÁ DOBA OBŘADŮ:
vždy 1. a 3. pátek a sobota v měsíci
ÚŘEDNĚ URČENÁ MÍSTNOST K OBŘADŮM:
obřadní místnost městského úřadu
- po dohodě je možno svatební obřad uskutečnit
mimo stanovenou dobu i mimo určenou místnost
( např. v přírodě, na Hvězdě, na Ostaši,…)
POPLATKY ZA UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ:
Ve stanovenou dobu a určené místnosti
Mimo stanovenou dobu a místnost
Jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v ČR Oba snoubenci bez trvalého pobytu v ČR
Osvědčení k církevnímu sňatku
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
občanem v cizině
-

zdarma
1000,- Kč
2000,- Kč
3000,- Kč
zdarma
manželství naším
500,- Kč

Dagmar Hambálková – matrikářka

Polický zahrádkářský receptář
na měsíc duben
Jarní počasí se letos dostavilo s předstihem a
jestli se to nepokazí, mohli bychom uvítat 1. máj tak, že
políbíme drahou polovičku pod již rozkvetlou třešní. Vybízí
nás k tomu stará lidová tradice, která vyjadřuje obavu, že
„nepolíbená panenka by mohla uschnout“. Tak si to vezměte
mladší k srdci! Dobře si to pamatují i ti dříve narození a
krásná májová příroda je může očarovat natolik, že věk ani
nevnímají.
Zahrádkáři by si měli též mnohé pamatovat (ale to
v horním odstavci je přece také důležité, že?) a
nezapomenout na postřik proti přezimujícím škůdcům ještě
před kvetením (obaleč, květopas aj.). Nejlepší je ve fázi tzv.
myšího ouška, kdy je pupen těsně před rozpukem a
neobjevuje se nikde červená barva květu. Nejlépe při
vyšších teplotách kolem 170C. Lépe pár dnů předem, aby
nás nezaskočilo počasí (déšť či silný vítr). Zvlášť po dešti se
mnohdy rychle oteplí, čemuž napomáhá i sluneční svit, a
než se vzpamatujeme, stromy zakvetou a pak se už stříkat
nesmí. Vhodný je přípravek ZOLONE či OLEOKOL,
existují i další. Všeobecně platí, že se nemá používat pouze
jeden druh, ale střídat, aby byl přípravek stále účinný.
OLEOKOL se nemá používat, očekává-li se v noci mrazík.
Dalším postřikem by se mělo zasáhnout proti vlnovníku,
máme-li zvětšené – zduřené pupeny černého rybízu, použít
OMITE a stříkat asi při 180C (zde i za slunce). Objevíme-li
americké padlí na angreštu, na koncích větévek je jakoby
stříbřitý povrch, ihned napadenou část ostříháme a spálíme.
Vhodných pro postřik je celá řada přípravků např. DISCUS.
Při dokvétání slivoní a švestek (80-90% odkvetlých) je třeba
zjistit míru napadení pilatkou, je-li u bohaté násady květů
více než 10% a u malé více jak 5%, mělo by se zasáhnout
nejlépe ZOLONEM. Napadení se najde na malých, tvořících
se plůdcích, kde je malá dírka. Další postřik by měl být
udělán při rašení proti strupovitosti u náchylných odrůd,
jako např. Rubín, Gloster apod. Pokud to nestihneme před
květem, nevadí, ale po odkvetení je to již důležité, hlavně
bylo-li vlhké období, nejlépe DISCUSEM, který houbu
potlačí, ale má i kurativní – léčivý účinek na zdravou tvorbu
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listů. U některých přípravků se doporučuje postřik
v kombinaci s listovou výživou.
V zeleninové části připravujeme – kypříme záhony pro
brzký výsev mrkve, petržele, červené řepy, hrášku aj. a pro
výsadbu salátu a po zmrzlých pak sázíme zeleninu, kterou si
asi do poloviny dubna vysejeme nejprve do skleníku např.
pórek, brokolici, růžičkovou kapustu aj. Rovněž vysejeme
do skleníku cukety, okurky. Koncem měsíce či začátkem
května vysazujeme do skleníku rajčata a papriky. Každý už
asi ví, kdy nejlépe, jde jen o to, aby silné ranní mrazíky naše
úsilí nezhatily. Teplota pod –30C již znamená, že nejméně
polovina sadby je zničena. Je třeba včas provést zakrytí,
přitopení propanem apod. Pak dáme rostlinám šanci, že to
přežijí. Též nesmíme zapomenout na výsadbu brambor,
které zlepšují strukturu půdy, hnůj se má zarývat již na
podzim. Jako náhradu lze podestlat posečenou trávu.
V květinové části vyséváme později kvetoucí letničky,
např. měsíčky, slunečnice aj. Koncem měsíce vysazujeme
mečíky a jiřiny. Pakliže se nám příliš rozrostly kopretiny,
kosatce, chrpy, pivoňky aj. provedeme jakousi regeneraci.
Vyryjeme s co nejmenším poškozením rostliny i s kořeny,
které oddělíme – odtrhneme na menší části, které pokud
zasadíme na původní místo, musíme dobře zasypat
vyzrálým kompostem (vhodným substrátem). Poškozené
části dáme po předchozím rozsekání do kompostu, zbývající
rozdáme nebo též zlikvidujeme.
ZO ČZS Police n. M., PG

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

S MaMiNou na horách
Už dvakrát jsem dumala, co se tam všechno děje a jestli
o něco náhodou nepřicházím. Jestli ta dovolená je skutečně
dovolená, anebo jestli je to práce na plný úvazek, a relax
nikde. Tak mi to napotřetí vyšlo a díky zvýšené mateřské
jsem mohla jet s MaMiNou na hory. Pro všechny ostatní,
kteří to štěstí neměli, mám pár poznatků.
První překážkou bylo balení zavazadel. Jelikož na
podobné akce jezdím málokdy, tak jednou za hodně let,
sešel se mi seznam (a já seznamy píšu velmi ráda), který
čítal přibližně 130 položek a toto číslo bylo značně fixní,
neboť jsem stále přidávala další a další. Vyškrtávat jsem
začala den před odjezdem, když jsem zjistila, že do dvou
baťůžků a jedné sportovní tašky to nenacpu, i kdybych měla
"vysávací pytlíky" z TV shopu.
Doma jsem ještě na poslední chvíli navařila manželovi
do zásoby, aby mi náhodou za ty čtyři dny nezemřel hladem,
vydala potřebné instrukce a uložila úkoly, o jejichž splnění
jsem předem velmi pochybovala, ale i snaha se cení.
Den O - tedy den odjezdu, připadl na neděli 18. března
na 13 hodin. Po obědě jsem tedy sbalila manžela, dítě, kočár
a tašky a vyrazili jsme směr radnice s půlhodinovým
předstihem. Podotýkám, že tato vzdálenost činí asi 200
metrů i s cestou ze schodů. Prostě nerada chodím pozdě.
Manžel udílel poslední rady a do volných kapes mi strkal
naprosto zbytečné věci, které prý určitě budu potřebovat.
Myslela jsem si své, ale kupodivu se mi většina později
hodila. Třeba, pro mě tak zanedbatelná věc, jakou je baterka.
Po pár minutách čekání a zdravení se s ostatními
matkami konečně přijel náš odvoz. Stařičký autobus
pěkovských hasičů modré barvy a neznámého roku výroby

budil nedůvěru nejen v řadách všech přítomných matek, ale
i otců a řekla bych, že i kolemjdoucích spoluobčanů.
Všichni, kteří původně chtěli tímto prostředkem odjet,
nakonec nastoupili a také bagáž se nám do připojeného
vleku vešla, takže jsme za velikého loučení a mávání nechali
tatínky napospas okolním živlům a vyjeli do neznáma. Na
tomto místě je třeba ještě zmínit pana Ing. Jiřího Glossera,
jehož firma GLOR nám cestu busem zafinancovala. Tímto
mu velmi děkujeme. A také samozřejmě děkujeme řidiči a
jeho dvěma poradcům za hladké přistání. Totiž i přes lehký
počáteční šok jsme zdraví a bez jakékoliv újmy dorazili na
místo pobytu, tedy do penzionu Hrádek v Orlických horách.
Poklidnou atmosféru deseti útulných pokojíků během pár
vteřin zaplavilo štěbetání a křik sedmnácti malých nezbedů,
kteří následně začali i s průzkumem ostatních prostor
penzionu. První noc byla plná dojmů, ale všichni šmoulové
brzy zalezli do svých postýlek a nechali maminky chvíli
odpočinout. Jestli jsem si myslela, že to tak jednoduché
bude pořád, tak ne, opravdu nebylo. Všechno bylo perfektně
připravené : každé dopoledne program pro děti (věk od 1 do
4 let + 2 školáčci) plný písniček, říkadel a tanečků,
odpoledne procházky, hry a seznamování dětí a večer
vyprávění pohádky na dobrou noc a ostatní rituály před
spaním. To, co nás zradilo, bylo překvapivě počasí. V
pondělí jsme malovali křídami po parkovišti, v úterý jsme se
probudili do sněhové vánice a odpoledne se brodili 20
centimetry sněhové nadílky. Na to, že před pěti dny svítilo
slunce skoro jako v létě, jsme vzpomínaly se zasněným
výrazem. Nu což, od personálu jsme vyfasovali sáně a
pekáče a už jsme sjížděli přilehlé kopečky. Děti se vyřádily
a maminky měly večer klid na batikování a drátování
vajíček. Prostě idyla, která splaskla ve chvíli, kdy většina
maminek zjistila, že na svých autech mají letní pneumatiky.
Ale všechno dobře dopadlo, tatínkové se odvezli navzájem a
osm z nich přijelo v pořádku už ve středu - na kontrolu.
Strávily jsme s nimi večer plný smíchu a vyprávění, a když
se ve vysílačkách ozval dětský pláč, mohly maminky v klidu
sedět a vyslat na výzvědy tatínky.
Čtvrteční ráno začalo oblevou, společnou snídaní a
velkým balením. Chtě nechtě jsem opět musela cpát
hromadu věcí do neadekvátního počtu tašek a šlo mi to
nějak hůře a pomaleji než na začátku. Manžel mi řekl, že
jsem si měla vzít žehličku! V náhradním plánu zpáteční
cesty odjela naše rodina celkem třemi auty, ale doma jsme
se všichni sešli a nikdo nechyběl, my totiž také měli ty letní
gumy.

Takže teď by se slušelo takové malé shrnutí. Nejdříve
má dcera Veronika. Pro ni to mělo poměrně velký přínos.
Od návratu jí s námi u společného stolu a také už párkrát
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seděla na nočníku, oboje se naučila na horách, o nových
slovech a výrazech ani nemluvě. No a já? Já jsem ráda, že
jsem nakonec jela. I když to nebyly bůhvíjaké velehory a
nejely jsme na kdovíjak dlouho, byl to prostě zážitek. Vždyť
kdy se Vám podaří sedět na jednom koberci s patnácti
maminkami a sedmnácti dětmi a zaujatě poslouchat úžasně
originálně vyprávěný večerníček od Míši, žáka první třídy.
Jenom s MaMiNou na horách.
Vaše maminka na plný úvazek Káťa Hlávková

Malý zvídálek
(program pro předškolní děti od cca 3 let)
Dopoledne, ve kterém budeme společně objevovat svět.
V každé tématicky zaměřené hodině se budeme snažit s
dětmi poznávat vztahy člověka k přírodě, k věcem, které nás
obklopují, k lidem, k zemi...a odkrývat i chápat souvislosti.
V prvních letech života se budují základy, na nichž bude
dítě stavět celý svůj život. V tomto věku je dětský mozek
nejvíce otevřen novým informacím. Chceme si s vašimi
dětmi hrát, smát se, ale zároveň se i učit. Budeme se snažit s
dětmi rozvíjet jejich vnímavost, názory i postoje a podílet se
na vytváření hodnot v období, kdy se formuje jejich
osobnost.
Děti (i maminky) si zároveň vyzkoušejí, jak zvládnou
několikahodinové odloučení, což dětem může usnadnit
nástup do mateřské školy:) Věříme, že se vašim dětem s
námi bude líbit a těšíme se na ně každé pondělí od 16.
dubna, v době od 9.30 do 11.30 hodin v prostorách
mateřského centra. Cena za dopolední program je 30 Kč.

Logo MC MaMiNa
Občanské sdružení MC MaMiNa - Maminky, Miminka a
Nápady vyhlašuje veřejnou soutěž o logo mateřského centra.
Logo by mělo vystihovat činnost a poslání mateřského
centra. Soutěže se mohou zúčastnit celé rodiny, ale i
jednotlivci jakéhokoliv věku.
Rada sdružení vybere pět návrhů, z kterých členové o.s.
MC MaMiNa na valné hromadě konané v měsíci červnu
vyberou vítězný návrh.
Návrhy velikosti maximálně A4 noste prosím během
programů do MC MaMiNa nebo je můžete zaslat na adresu:
MC MaMiNa Smetanova 364, 549 54 Police nad Metují
nebo na email: jitaklim@centrum.cz. Vítězného autora loga
odmění o.s. věcnou hodnotnou cenou. Uzávěrka návrhů je
31. května.

Poděkování
MC MaMiNa o.s. děkuje paní učitelce Věře Klusáčkové
za věnování pianina mateřskému centrum. Velice si vážíme
tohoto daru a spolu s dětmi se těšíme na hudební doprovod
při našich dopoledních programech.
MaMiNa

Anketa pro tatínky
Motto: Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem
Společná kampaň Sítě mateřských center v ČR, o.s. a
Ligy otevřených mužů, o.s. v rámci oslav k 15. výročí
vzniku mateřských center v ČR dostala název Táta dneska
frčí.
Vážený pane,
v rámci naší kampaně se na vás obracíme s prosbou o
odpovědi na naše otázky. Hlavním cílem naší kampaně je

aktivace otců, jejich vtažení od života mateřských center a
posílení role otce.
Rádi bychom vaše odpovědi použili při medializaci
kampaně, proto vás prosíme zároveň o svolení použít vaše
odpovědi ve veřejném tisku.
Vřele vám děkujeme za spolupráci!
Rut Kolínská
Martin Jára
Síť MC v ČR
Liga otevřených mužů
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kolik mám dětí?
Proč jsem rád otcem?
Co mi to dává a bere být otcem?
Co mohu jako otec nabídnout svým dětem?
Co dobrého jsem jako otec získal od svého táty?
Čeho si cením na matce svých dětí?

Ještě jednou vám moc děkujeme za pozornost, kterou jste
věnoval našim dotazům.
Prosíme zašlete je na adresu:
lucie.svatosova@materska-centra.cz

Pozvánky
Cvičení na míčích pro těhotné
maminky
Na těhotnou ženu se i dnes často pohlíží jako na
porcelánovou panenku, kterou by bylo nejlépe dobře zabalit
a uložit do postele, aby byla chráněna před poškozením.
Jsou samozřejmě případy, kdy je taková péče nezbytná kvůli
zdraví ženy i jejího miminka. Pokud ale vaše těhotenství
probíhá normálně, nemáte žádné zdravotní problémy a váš
lékař souhlasí, není důvodu, proč se v těhotenství vzdávat
cvičení. Navíc těhotenství je skutečně jiný stav a tak je
dobré jej i jinak prožít a užít si vše krásné a nové, co přináší.
Mateřské centrum plánuje pod vedením profesionální
fyzioterapeutky od května nabídnout budoucím maminkám
cvičení na míčích (FITBALL), vše záleží na zájmu z řad
budoucích maminek. Pokud máte zájem a chtěla byste
navštěvovat cvičení, podrobné informace rádi podáme na
telefonu: 736249600 nebo se můžete předběžně přihlásit na
www.mamina.ic.cz.

Cvičení na míčích pro rodiče s malými
dětmi – HOPÍCI
Mateřské centrum chce od května nabídnout rodičům s
dětmi kroužek cvičení na míčích. Program bude sestavený a
odpovídající věku malých dětí, kde bude kladen důraz na
spolupráci rodiče s dítětem. Pokud máte zájem a chtěli byste
navštěvovat cvičení, podrobné informace Vám rádi sdělíme
na telefonu: 736249600 nebo se můžete přihlásit na
www.mamina.ic.cz.

Švédské masáže miminek s PhDr.
Zdeňkou Rejtharovou
Masírovat své dítě nebo děti můžete i přesto, že jsou
úplně zdravé. Masáž je forma komunikace, kdy se
soustředíte jenom na své dítě a na to, jak se ho dotýkáte, jak
se s ním mazlíte, jak ho hladíte. Na měsíc červen
připravujeme znovu kurz masáží malých dětí. Masáže jsou
nejvhodnější pro miminka od 3 do 6 měsíců. Jedná se o 4
navazující lekce za sebou. Cena za celý kurz činí 360 Kč.
Nutno objednat na telefonu: 777903029 nebo na
www.mamina.ic.cz do 20. května.

19

Aktivní rodinná dovolená s MaMiNou
Termín: 28. června - 1. července 2007
Jsem moc ráda, že tento nápad předložil jeden z tatínků,
který přijel za svou manželkou a svým synem na náš pobyt
na Penzionu Hrádek. Protože okolí penzionu, samotný servis
a ubytování bylo skvělé a možnosti pro pobyt s dětmi přímo
úžasné, rozhodli jsme se, že se podíváme na penzion ještě
jednou a s tatínky.
Tento "prodloužený víkend" bude určen rodinám, které
si chtějí odpočinout v příjemném prostředí a zároveň se i
vydat po okolí na kolech nebo pěšky. Pokud nám bude
počasí přát, můžeme využít krásného bazénu nebo
tenisových kurtů v areálu penzionu, na své si přijdou i děti,
pro které jsou připravené i prolézačky, večer bude
připraveno i malé posezení a grilování venku u bazénu.
Přihlášky si prosím vyzvedněte a odevzdávejte v mateřském
centru nebo na internetu na www.mamina.ic.cz. Přihlášky
budeme vybírat nejpozději do 20. května. Podrobné
informace na tel: 777903029.

Program na leden v mateřském centru
MaMiNa
Každé pondělí probíhají KURZY ANGLICKÉHO
JAZYKA (během kurzů je možné pohlídat děti)
Každé pondělí od 9.30 do 11.30 hod.
MALÝ
ZVÍDÁLEK(program je připraven pouze pro děti cca 3
roky a více)
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 5. a 19. dubna, 3.a 17. května - CANISTERAPIE
Sobota 21. dubna od 14 hod. - CANISTERAPIE spojená
se zooterapií
Čtvrtek 12. a 26.dubna, 10.května v 16 hod. - BABINEC,
tvořivé odpoledne v mateřském centru
Nabízíme HLÍDÁNÍ DĚTÍ - pondělí od 15 do 17 hod.

Doplňkový program na duben
Miminkování s HAMI - úterý 10. dubna v 9.30 hod. v rámci dopoledního programu přivítáme obchodního
zástupce firmy HAMI, který nás seznámí s nejnovějšími
výrobky.
Čajový koutek - středa 11. dubna od 16 hod. v centru.
Zveme všechny zájemce a čajomilce do naší malé
provizorní čajovny na příjemné a voňavé povídání o
čajích černých a zelených.
Člověk a příroda Broumovska - úterý 17. dubna od 16
hod. - v centru přivítáme již počtvrté pana Mgr. Petra
Köppla. Den Země oslavíme přednáškou o
Broumovsku. Přednáška bude doplněna o spousty
krásných fotografií. Tento projekt je financován Nadací
Via firmy Procter & Gamble.
Kurz zdravého vaření - Luštěniny naslano a
nasladko - středa 18. dubna od 15 hod., sraz před MC.
Další setkání s Kateřinou Szaffnerovou, která nám
tentokrát předvede přípravu pomazánek a pokrmů z

luštěnin. Na své si přijdou i mlsné jazýčky, ukážeme si
přípravu i luštěnin nasladko. Během kurzu je možné
pohlídat děti v herně mateřského centra. Tento projekt
je financován Nadací Via firmy Procter & Gamble.
Canisterapie spojená s zooterapií - Povídání s
domácími zvířátky - sobota 21. dubna od 14 hod. před
MC. Zooterapie je alternativní terapeutický směr, který
využívá pozitivního působení zvířete na člověka. K
našim psím kamarádům přibudou na sobotní odpoledne
ještě koza a ovečky ze Zooterapeutické farmy ve Dvoře
Králové. Na odpoledne je připraveno povídání o
domácích zvířatech a přímý kontakt s nimi. Za
deštivého počasí program odpadá. Tento projekt je
financován Nadací Via firmy Procter & Gamble.
Miminkování se sluníčkem - úterý 24. dubna v 9.30
hod. v rámci dopoledního programu přivítáme
zástupkyni České Pojišťovny, která seznámí rodiče s
možnostmi pojištění svého potomka.
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

Otevřený dopis radě města
(vedení města police nad Metují)

Vážená paní starostko, vážený pane místostarosto, vážení
členové městské rady, vážení zastupitelé,
obracíme se na Vás s požadavkem stanovení koncepcí a
priorit ze strany města, neboť při snaze najít řešení
některých problémů města narážíme na situace, kdy nevíme,
zda je vůbec daný záměr ve výhledu realizovatelný, a zda tak
nebude naše snaha, případně snaha třetích osob zbytečná.
Značná nekoncepčnost, a totální absence priorit je
zřejmá ze stran výstavby a dalšího rozvoje města, v oblasti
sportu a kultury. V době, kdy je situace rozpočtu značně
napjatá je zřejmé, že v letech nejbližších bude problematické
provádění jakýchkoliv kroků vyžadujících přímé investování
z rozpočtu města, nicméně pro roky příští je třeba mít jasno
ve věci našich příštích plánů.
Jsme si vědomi svého podílu na vzniklé situaci, a to
účastí v předchozí i současné koalici „vedení města“, a
právě proto nabízíme naši pomoc jak prostřednictvím našich
členů rady města, našich zastupitelů, tak i ostatních členů
naší strany účastnících se na životě města přítomností
v některých komisích zřízených radou města, či jinak...
Máme za to, že město by mělo mít jasno v následujících
oblastech:
1) zajištění nových rozvojových ploch pro výstavbu
rodinných a bytových domů (lokalita ve Slunečné ulici
již bude rozprodána, a další oblast není ani ve fázi
studie regulačního plánu či územního rozhodnutí!!!!);
2) provedení revize územního plánu města (územní plán
byl připravován v 90. letech minulého století a schválen
v roce 1999, takže nás čeká příprava nového územního
plánu, který by měl být schválen nejpozději v roce 2010,
kdy končí platnost současného územního plánu). Je tedy

20
nejvyšší čas o něm začít diskutovat jak po odborné tak
i veřejné stránce.
3) stanovení priorit v investiční činnosti města ve vztahu
k rozšiřování sportovišť (měli bychom mít jasno, zda je
prioritou úprava sportoviště na Ostašské, nebo zda
preferujeme výstavbu bazénu, či je největší prioritou let
příštích výstavba sportovní haly! Dokud nebude toto
vyřešeno, je velmi obtížné hledat finanční podporu,
neboť každého osloveného pochopitelně zajímá zpětná
vazba,
a
nikoho
nezajímají
nepodporované,
nepřipravené a neschválené futuristické vize, ale pouze
fyzicky připravené projekty, které odpovídají
zákonnému rámci)
4) z hlediska kultury by mělo být vyjasněno, jak se město
postaví k rekonstrukci ZUŠ, která by se díky tzv.
Norským fondům mohla realizovat. Chápeme, že
v současné době, kdy se dodělávají Pellyho domy není
zcela jasné jak se bude kultura v našem městě po
začlenění objektu Pellyho domy - centrum
celoživotního vzdělávání do struktury města Police nad
Metují vyvíjet dál. Ale i přesto dle našeho názoru již
teď by měla začít diskuse nad dalším směřováním
kultury v našem městě.

26 našich členů a nově přihlášených bylo 29 členů, které
jsme mezi sebe přijali a popřáli dlouhá léta.
Hlavní naší náplní práce je podpora pozůstalým při úmrtí
našich členů. Ale také pořádáme různé výlety a kulturní
akce pro své členy. O těchto akcích necháváme otisknout
článek do místních novin. Za loňský rok byly výlety celkem
tři a všechny se vydařily ke spokojenosti účastníků.
Z kulturních akcí jsou oblíbené programy po skončení
schůze „Valné hromady“. Letos to bylo – Možná přijde i
kouzelník. A na závěr roku pravidelně velice oblíbená
„Mikulášská zábava“.
Nápady na program výletu, nebo na kulturní akci
přicházejí od našich členů. A je třeba poděkovat všem, kteří
se na přípravě a organizaci celého dění podílejí.
Pro pohoštění připravily naše členky různé dobroty. Paní
Šrůtková věnečky a paní Raková jednohubky. Nezbylo
vůbec nic, jak to bylo dobré. Večeře a pohoštění pro dobrou
náladu zajistili Vojtěchovi a k tanci i poslechu zahrál pan
Čížek a zazpívali Zdena a Honza. Nemělo to chybu.
Celá akce se opět vydařila a těšíme se na další…
Zapsala jednatelka Marie Chaloupková

Vyzýváme radu města, aby se výše uvedenými problémy
započala zabývat, a v případě, že bude uznáno, že řešení
stanovení koncepce a priorit města je třeba podrobit širší
diskusi, ať rada města přizve občany města k debatě nad
stanovenými problémy. Další možností širší diskuse je
zadání přípravy podkladu pro jednaní rady města
jednotlivým komisím.
Jako nelze stavět dům od střechy, a nelze vytloukat klín
klínem, nelze také postupovat chaoticky, bezcílně a
nekoncepčně. Vlastní příprava území, případně směřování
kulturního dění si sice vyžádá určité rozpočtové výdaje, ale
dlužno dodat, že pokud se nepokusíme vyřešit některé
z nastíněných problémů z dostatečným časovým předstihem,
bude nás jejich pozdní a křečovité řešení stát mnohem víc.
Připomínáme, že je naším zájmem hledat společné
řešení, které bude ku prospěchu našich občanů a ku
prospěchu rozvoje našeho města.
S pozdravem
předseda MS ODS Police nad Metují Bc Monika Trnovská
místopředseda MS ODS Police nad Metují Marek Lacina
a členové MS ODS Police nad Metují Petr Scholz a Jiří Škop

Z naší činnosti
V sobotu dne 10. března 2007 se na Bezděkově u
Vojtěchů konala! Valná hromada našeho Fondu pro
pozůstalé v Polici n.M. a okolí.
Sešlo se nás opět přes stovku. Schůzi zahájil náš
předseda Karel Macoun. Přivítal všechny přítomné, členy i
nečleny a hosty a popřál všem hodně zdraví. Pro členy
našeho fondu to není jen oblíbená fráze, ale velice důležitý a
dá se říct hlavní zdroj našeho fungování. Schůze probíhala
podle programu na pozvánkách.
Paní jednatelka přečetla hodnocení práce výboru za
uplynulý rok 2006. Zpráva byla podrobná a všichni přítomní
ji vyslechli velice pozorně. Za rok 2006 se uskutečnilo
celkem 5 schůzí výboru, kde se řešily převážně organizační
a finanční záležitosti tak, jak průběžně nabíhaly. Schůzí se
zúčastňuje pravidelně 25-30 členů výboru a výběrčích.
Účast členů je opravdu vysoká. O dobré práci výboru svědčí
i to, že naše členská základna každým rokem narůstá. Máme
víc přihlášek než je za ten rok úmrtí. Za rok 2006 zemřelo

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
PLANETY NA DUBNOVÉ
OBLOZE
V minulém čísle jsme se seznámili se 2 jasnými
planetami, které můžeme vidět na obloze i v měsíci dubnu.
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Naše povídání si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem
seznámit s planetami sluneční soustavy. Nových poznatků o
planetách - našich „vesmírných sousedech“ rychle přibývá.
Je to především zásluhou dobře naplánovaných misí
kosmických sond. Atraktivní fotografie povrchu planet i
jejich měsíců je možné vyhledat na internetu.
Účelem tohoto článku je seznámit případné čtenáře
s aktuální polohou planet na obloze a základními údaji, které
jsou pro danou planetu charakteristické.
Ráno za svítání uvidíme nízko nad východním obzorem
planetu MARS. V polovině dubna vychází Mars až po 5.
hodině SELČ. Podmínky pro pozorování Marsu zatím
nejsou výhodné. Ke zlepšení dojde až v červenci. Dobré
podmínky nastanou od srpna do listopadu a v prosinci bude
Mars svítit na obloze po celou noc. Na povrchu Marsu lze
pomocí dalekohledu pozorovat světlé polární čepičky.
V roce 1877 zpozoroval na Marsu italský astronom
Schiaparelli pověstné „kanály“ o kterých se tvrdilo, že jsou
důkazem činnosti vyspělé civilizace. Konec této legendy
způsobil detailní průzkum povrchu Marsu kosmickými
sondami. V roce 1877 objevil americký astronom Hall 2
měsíce této planety - Phobos a Deimos. Planeta Mars je i
pro pozorovatele bez dalekohledu nápadná červeným
zabarvením. 24. prosince ve 4 hodiny 59 minut SEČ dojde k
mimořádnému úkazu – zákrytu Marsu naším Měsícem .
Nápadným objektem na dubnové obloze je planeta
SATURN. Najdeme ji v souhvězdí Lva, kde se pohybuje po
celý rok. Podmínky pro pozorování Saturna jsou letos
příznivé. Přesně nad jihem svítí Saturn v polovině dubna
kolem 21 hodiny SELČ. Saturn je po Jupiteru druhou
největší planetou sluneční soustavy a zároveň nejvzdálenější
planetou, kterou můžeme pozorovat bez dalekohledu. V roce
1610 si Galileo Galilei všiml útvaru v rovníkové oblasti
planety. Nedokonalý objektiv dalekohledu tento útvar
nedokázal rozlišit a Galilei se domníval, že objevil dva
Saturnovy měsíce. O 45 let později holandský astronom
Huygens poznal, že se Galilei mýlil a že Saturn v rovníkové
oblasti obepíná prstenec. Huygens též objevil největší
Saturnův měsíc – Titan . K pozorování Saturnova prstence i
měsíce Titan postačí „silnější“ triedr ( 12 x 50 ) . Dne 22.
května dojde ke druhému letošnímu zákrytu Saturna naším
Měsícem. Ten první jsme pro nepříznivé počasí nemohli
pozorovat. Nezbývá než si přát, abychom 22. května měli
více štěstí. Podrobnosti o zákrytu přineseme v příštím čísle.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

20. dubna ve 13 hodin 6 minut SELČ vstupuje
do znamení Býka, v dubnu se den prodlouží o
1 hodinu a 44 min
MĚSÍC
2. v úplňku , 10. v poslední čtvrti, 17. v novu,
24. v první čtvrti,
MERKUR nepozorovatelný,
VENUŠE vysoko na večerní obloze,
MARS
ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí
Vodnáře
JUPITER na ranní obloze v souhvězdí Hadonoše,
SATURN v souhvězdí Lva,
URAN
nepozorovatelný,
NEPTUN nepozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Český den proti rakovině
11. Květinový den 16.5.2007
Chtěli bychom touto cestou informovat veřejnost, že i
v letošním roce se uskuteční jako součást mezinárodní
kampaně proti rakovině, za zlepšení léčby a výzkumu
nádorových onemocnění dne 16. května již pojedenácté
sbírka Květinový den, tentokrát s označením Český den
proti rakovině. Pod celosvětovým sloganem Dnešní děti –
zítřejší svět je sbírka tentokrát zaměřena na výchovu ke
zdravému způsobu života v rodině a na prevenci před
rizikovými faktory, spolupodílejícími se na nádorových
onemocněních. V České republice je symbolem sbírky žlutý
květ měsíčku lékařského, který připomene ciferník
s ručičkou za pět minut dvanáct.. Motto sbírky je tedy jasné:
Tiká v každé rodině! Účelem sbírky je nádorová prevence,
zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora
provozu Ligy proti rakovině a onkologického výzkumu.
V tento den opět uvidíte v ulicích mnoha měst a obcí
dobrovolníky, především mladé lidi, junáky a studenty, kteří
budou za symbolickou cenu nabízet květy měsíčku.
Pořadatelem akce je Liga proti rakovině Praha, která
sbírku organizuje jako významnou celospolečenskou akci se
zapojením dobrovolníků v regionech, v našem případě Ligy
proti rakovině Náchod. Rádi bychom připomněli, že
náchodská pobočka Ligy věnovala v minulých letech
z výtěžku Květinového dne celkem 40000 Kč Hospicu
Anežky České v Červeném Kostelci na zakoupení
polohovacího lůžka, rehabilitačnímu centru FAUST Náchod
poskytla přístroj pro lymfodrenáže pacientek po operaci
prsu, Nemocnici Náchod věnovala odbornou zahraniční
onkologickou literaturu a přispěla částečně onkologickým
pacientům na rekondiční pobyty. V současné době se tato
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pobočka věnuje kromě organizace Květinového dne a
poradenské činnosti především preventivním přednáškám
spojeným s nácvikem samovyšetřování za pomoci dvou
modelů jak pro studenty ve školách, tak i pro dospělé
v různých organizacích. Celkem již tyto přednášky
vyslechlo bezmála 500 studentů a více než 100 dospělých
posluchačů. Liga proti rakovině Náchod sídlí v budově staré
radnice na Masarykově náměstí č. 1, návštěvním dnem je
středa od 9 do 13 hodin. Dále je možno využít telefonického
spojení 491 405 266 nebo mailu lpr.nachod@seznam.cz.
Obracíme se tedy na všechny občany s prosbou, aby ve
středu 16. května tuto akci podpořili. Prostředky, které akce
přinese, budou použity pro zdravý život kohokoli z vás nebo
vašich nejbližších. Možná, že se díky této akci i zamyslíte,
jestli byste pro své zdraví neměli také něco udělat. Pokud
tomu tak bude, splní Květinový den svůj nejdůležitější cíl.

Edukační pracovnice (zleva) Helena Vomáčková a Eva
Hrnčířová s modely na samovyšetřování prsu.
Liga proti rakovině Náchod

Volné pobíhání psů
Vážení spoluobčané.
Nejednou jsem v naší honitbě pozoroval, jak se pes
prohání za srnčí i jinou zvěří. Parkrát jsem také asanoval
psem stržený kus srnčí zvěře. Naposled první dubnovou
neděli jsem musel utratit srnce, kterého pokousal pes a
způsobil mu poranění páteře s ochrnutím zadní části těla.
Chtěl bych tímto upozornit majitele psů na dodržování
zákazu volného pobíhání psů v honitbě. Pokud je pes
správně vychovaný a ovladatelný, není podle mého mínění
nutné, aby byl stále na vodítku, ale v mnoha případech si
pes dělá, co chce on, a ne to, co po něm požaduje majitel.
Chápu, že se občas stane každému majiteli psa, že mu
z nějakých důvodů uteče. Každý majitel psa je zodpovědný
za škodu na zdraví či majetku způsobenou jeho psem.
Tržní a chovná cena srnce může být až několik tisíc
korun.
Podle zákona o myslivosti č. 449/01 § 14 odst. 1 písm.c)
může myslivecká stráž usmrcovat v honitbě psy, kteří mimo
vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od
nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení, pronásledují zvěř.
Nejsem příznivcem usmrcování volně pobíhajících psů,
potrestat zaslouží vždy jejich pán. Smrt zvířete je až tím
posledním a nijak radostným řešením.
Je nutné dodržování zákonů a elementární slušnosti
z obou stran. Bude-li to tak, potom se v přírodě nemusí
myslivecká činnost s činností nemysliveckou vylučovat.
Nyní v jarním období, v době kladení mláďat, je tento
problém obzvlášť závažný.

Největší potíže s volně pobíhajícími psy jsou v naší
honitbě v části Ochoz - Šolcův les – Kaple – Čertovka. Na
druhé straně honitby je to od rybníčku za Vebou po Pellův
les.
Věřím, že majitelé psů si uvědomí, co jejich zvířata
jsou, jaká je jejich přirozenost a musí si uvědomit i svou
odpovědnost. Tím se vyhneme konfliktním situacím, které
můžou vzniknout.
Za MS Koruna Police nad Metují - Vladimír Mazanec

Miss panenka 2007
Děti z třiceti osmi škol, dětských domovů, domovů
mládeže, ale i obyvatelé
domovů důchodců
Královéhradeckého kraje pomohou zachránit 683 dětí
z rozvojových zemí.
Přesně tolik panenek odevzdají pracovníci Českého
rozhlasu Hradec Králové zástupcům Českého výboru
UNICEF při slavnostním setkání v úterý l9. června v sále
Filharmonie Hradec Králové jako výsledek druhého ročníku
projektu „Miss panenka“.Jeho smyslem bylo oslovit školy,
dětské domovy, domovy mládeže a domovy důchodců
v našem regionu s žádostí o vytvoření panenek, které budou
prodávány za 600,- Kč. Přesně tolik stojí proočkování dětí
v rozvojových zemích proti šesti hlavním dětským
nemocem.
„Všechny nás mile překvapil a potěšil velký zájem o tuto
akci,“ říká ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Mgr.
Jiří Kánský. Jako předseda komise bude mít nelehký úkol
vybrat panenku, která získá titul „Miss panenka 2007“.
Akce se koná za podpory akciové společnosti
Východočeská plynárenská – (člen skupiny RWE), která ji
podpořila už při
jejím vzniku v loňském roce.
Tisková zpráva ČRo Hradec Králové

SKAUTING
VČERA -- DNES -- ZÍTRA

pásmo ke stému výročí založení skautingu
fotky – povídání – scénky – písničky – soutěž

OSLAVTE S NÁMI 100 LET SKAUTOVÁNÍ
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Seniorské aktuality

Jarní práce na poli začaly
s třítýdenním předstihem
oproti jiným létům
Ve čtvrtek 15.3.2007 jsem se rozjel za pracovníky
Družstva vlastníků Police nad Metují do terénu.V letošním
roce začaly jarní práce na poli o tři týdny dříve než minulý
rok. V minulém roce v této době bylo ještě mnoho sněhu a
práce byly maximálně s jeho vyhrnováním. Zato letošní
mírná zima umožnila zemědělcům dříve vyjet na pole. Jel
jsem se podívat směrem k VKK Suchý Důl abych zjistil,
kde pracovníci družstva pracují na polích. Louky pod
Hvězdou smykoval pan Vacek s traktorem New Holland
TL90, aby zarovnal krtičiny a mnoho jiných děr po minulé
sezóně. Den předtím ještě také válcoval přiseté louky pan
Josef Zítka s traktorem New Holland TS135 a také zarovnal
povrch přisetých trávníků. Následující den se nejenom
smykovaly louky, ale také přihnojovaly řepky. Tuto práci
zajišťuje pan Pavel Vítek, místopředseda družstva, který
musí co nejrychleji vyvozit tisíce kubíků kejdy k rostlinám,
které to nejvíce potřebují. Samozřejmě to není jen řepka,
která se musí přihnojovat, ale také se musí včas pohnojit
všechny ozimy - řepky, pšenice a žita.
V současné době největší radost dělá polickému družstvu
linka.
K aplikační
cisterně
kompletně
fungující
ZUNHAMMER byla dostavena zásobní jímka na kejdu,
která uchovává produkovanou kejdu z části podzimu a celé
zimy. Průměr jímky činí 25 metrů a výška je 10 m ode dna.
Jenom pro představu: na Klůček k řepkám bylo navezeno 60
aplikačních cisteren, což je ohromné množství, které činí
1110 m³. Počasí v tomto týdnu bylo velice příznivé pro tyto
druhy prací a věřím, že další jarní práce, například setí
kukuřice a jiných plodin, budou probíhat také za pěkného
počasí.
(Tomáš Biňovský)

„Přijde jaro přijde, zase bude máj …“, tak tohle si
v žádném případě nezpívali členové našeho Senior klubu
Ostaš, když přecházeli zasněžené ulice, aby stihli včas
usednout v hasičárně. A že jich bylo no požehnaně. 70!
Káva, čaj, větrníčky, vše servírováno ochotnými
souputnicemi. V době, kdy paní předsedkyně Pivoňková
vítala účastníky a seznamovala s odpoledním programem,
přerušil ji její manžel, aby upozornil, že dnes 21. 3. je sice
první jarní den, ale on z tohoto místa a rád poděkoval své
paní za krásných 40 let, co si řekli své ano na společné cestě
životem… Ať je ta cesta ještě hodně dlouhá, poseta štěstím
a láskou. Blahopřejeme! Místopředsedkyně I. Richterová a
kultura patří neodmyslitelně k sobě. A měla co nabídnout.
Ostatně, občané i prostřednictvím našeho Polického
měsíčníku jsou včas o všech akcích informováni. Jen si
občas přečíst a vybrat, ale hlavně do Kolárovo divadla přijít!
Police n.M. byla známá odjakživa tím, že zde je kultivované
a vyspělé obecenstvo, tak pokračujme v tradici. Dostalo se i
několik milých pozvání. Jednak od p. ředitele ZŠ K. Nývlta
k prohlídce „Polytechnického pavilonu“, určitě zajímavé i
druhé pozvání na členskou schůzi Sokola. Tady by se určitě
vzpomínalo na Slet a my, kdo jsme měli to štěstí a prošli
Branou borců na Strahově, bychom na neopakovatelnou
chvíli rádi zavzpomínali. V dubnu nás navštíví p. MUDr.
Miller – Liga proti rakovině, je to odborník v onkologii a tak
účast žen bude jistě veliká. 16. 4. v 17.00 hodin v hasičárně.
„Počítačoví fenoméni“ se sešli 28. 3. v 9.00 hodin
v knihovně, kde zhodnotili kurz a poděkovali lektorkám.
Knihovna – počítače a „Senior klub Ostaš“ - Učit se, učit
se, učit se, známá fráze, ale proč si ji třeba na stará kolena
nezopakovat? Proč nepoznat nového kamaráda POČÍTAČ?
Nabídka přišla od pí řed. knihovny V. Plachtové. Tak již 7.
2. kolem 9. hodiny přešlapovala téměř dvacítka
disciplinovaných členů našeho klubu v čítárně. Společně
s kolegyní pí L. Jiráskovou, obě obrněny nesmírnou
trpělivostí a ochotou, nás postupně zaučovaly do tajů
inteligentního pomocníka, jakým bezesporu je POČÍTAČ +
INTERNET. Pro občerstvení i povzbuzení se nabízela káva
a bylinkový čaj. Senioři rovněž dodržují pitný režim… Na
další lekce jsme byli rozděleni na dvě skupiny a ty se ob
týden střídaly.
Uhlídat „Myš“, to byla fuška, ale ti extrémně nadaní „ba,
talentovaní“ v jejichž čele, při vší skromnosti jsem rozhodně
já, docházeli i v jiné dny na „doučování“. Ano, jako ve
škole. I legrace jsme si užili a ta rozhodně neubrala nic na
vážnosti, ba naopak. Vysvědčení jsme díky Bohu nedostali,
ale vyznamenání si zaslouží aktéři projektu. Jim děkujeme
za vstřícné gesto: „ Měli jsme to zadarmo!“ Senioři až
budete na klávesnici „datlovat“, prohánět tu mršku „myš“,
just se nebude dařit, tak si řekněte pověstným klidem
Angličana: „ No a co, když nejde o život, učení je přeci

24
mučení!“ My frázi učit se, učit se, známe ze školy, tak se ji
držme! Malé posezení v knihovně „stisknutí spouště
fotoaparátu, to jenom pro vzpomínku na hezké chvilky
v milé společnosti… Ať toho nového kamaráda, počítač, pro
mnohé koníčka, ukočírujeme lépe než dobře!
Další setkání Senior klubu Ostaš 18. 4. ve 14.30 hodin.
Hosta neprozradím, to je tajemství, ale přijde. Kytary žáků
ZUŠ s p. pedagogem udělaly radost všem. Vy, senioři, ve
volné chvíli přemýšlejte, jaký nejvhodnější název pro DPS!
Fantazii se meze nekladou.
Když už host, potom musím poděkovat obzvlášť, protože
si to plně zaslouží, „Křeslo pro hosta“, milé pí starostce I.
Seidlmanové. Anketní otázky byly zodpovězeny více jak na
sto procent a obdiv a vděčnost všech přítomných za to, že si
na nás našla čas a tak jsme o mnohém informováni.
Děkujeme.

Výlet už se blíží a tak až pojedeme z Orlických hor
domů, tak si rozhodně nějakou tu jarní zazpíváme. Nalaďte
si nejen notu, ale i veselou mysl.
Tak zase někdy příště…
Hana Krejčová
Senior klub Ostaš s podporou města Police nad Metují
vyhlašuje veřejnou soutěž o

NÁZEV A LOGO MÍSTNÍHO DOMU
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU.
Návrhy posílejte e-mailem na adresu
seidlmanova@meu-police.cz nebo písemně předávejte
v sekretariátu radnice do 30. 4. 2007.
Nejvhodnější pojmenování vybere komise ve složení
Helena Pivoňková – předsedkyně Senior klubu Ostaš,
Ilona Kejdanová – vedoucí sociálního odboru MěÚ,
Hana Štanclová – pečovatelka DPS, zástupce DPS,
kterého si vyberou obyvatelé a řediteli jmenovaný žák či
žákyně základní školy a základní umělecké školy.
Konečný název schválí rada města.
Výherce obdrží vstupenky na 2 vybraná divadelní nebo
filmová představení
v Kolárově divadle pro 2 osoby v roce 2007.

Díky starého člověka
Díky všem, kteří si vzpomenou a napíšou pár řádků k svátku a k Vánocům.
Díky všem, kteří nečekají odpověď. Mé zkřivené prsty těžko udrží pero.
Díky všem, kdo omluví mé zchromlé ruce a klopýtající nohy.
Díky všem, kdo chápou, že mé oči se kalí a mé myšlenky jsou pomalé.
Díky všem, kteří mně nevyčítají ztracenou paměť a zesláblý sluch.
Díky všem, kteří mě povzbudí vzpomínkou na dřívější časy.
Díky všem, kteří mi nepřipomínají, že jsem tu věc už vypravoval.
Díky všem, kteří mě pozdraví a projeví trochu úcty.

Díky všem, kteří se na mě usmějí a prokážou trošku lásky.
Díky všem, kteří mně dobrotou ulehčují poslední dny, než dojdu do věčného
domova …..
Vybral F.Janeček

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…“.
4. Rozděl a panuj!“
Tento výrok je připisován francouzskému králi Ludvíku
XI., který měl doslova říci: „Rozděl, abys vládl!“ (v
originále – Diviser pour regner!“). Výrok je prý však daleko
starší, obdobná úspěšná taktika je připisována již Filipu
Makedonskému, který díky jí ovládl postupně celé Řecko a
Řekové jej prohlédli, když už bylo pozdě. Doslovná
formulace „Rozděl a panuj!“ pochází od Římanů („Divide et
imperal!“). Smysl tohoto výroku je v tom, aby ten, kdo chce
dosáhnout určitého úspěchu, postavil proti sobě své
protivníky, odpůrce či konkurenty, ale také třeba podřízené.
Ti se ve vzájemném boji vysílí a oslabí, což bude strůjci této
intriky vyhovovat. Bohužel je to od pradávna taktika hojně
používaná. Bylo by však rozumné se bez ní obejít a
prosazovat se přirozenou cestou a tím, co umíme a
dovedeme.
5. „Boj s větrnými mlýny“
je projevem marného a zbytečného úsilí. Pro smysl
tohoto úsloví musíme zajít až do Španělska, k velikánovi
světové literatury Migueli Cervantesovi a jeho slavnému
„rytíři smutné postavy“ Donu Quijotovi (čti: donu
kichotovi). Směšný hrdina Don Quijot věří svým
představám (obyčejnou venkovskou hospodu považuje za
výstavný hrad, děvečky od krav si představuje jako
princezny, apod.). Stejně tak si představuje, že třicet
větrných mlýnů na obzoru je třicet ohromných obrů, s nimiž
bude bojovat. Nedá si od svého věrného sluhy Sancho Panzy
vymluvit nesmyslnost svého počínání a vyrazí na svém koni
Rosinantě do boje. Zabodne kopí do křídla prvního větrného
mlýna, kopí se zlomí a křídlo mlýna mrští rytířem o zem.
Boj je prohrán, smysl Cervantesova díla je však daleko
hlubší. Musíme věřit i v některé těžko uskutečnitelné sny,
jsme-li přesvědčeni o jejich správnosti a usilovat o jejich
splnění. Dnes se tento výraz používá tehdy, chceme-li
vyjádřit nesmyslnost a zbytečnost určitého počínání, které je
podle všeobecného mínění odsouzeno předem k porážce.
Ale –ruku na srdce – nezkusil si již každý z nás někdy svést
svůj vlastní „boj s větrnými mlýny“ ?
6. „Hodit rukavici“
znamená
i
dnes
určitou
formu
vyhlášení
nepřátelství.Chceme-li se dopátrat vzniku tohoto úsloví,
musíme se vrátit až do středověku a jeho rytířských soubojů,
klání a turnajů. Souboje však nebyly jen veřejnou
podívanou, představovaly i formu vyřizování osobních
sporů. Každý rytířský turnaj či souboj byl určitou
podívanou, která měla svá pravidla a obyčeje. Proto i výzva
k souboji musela mít svou formu. Zkoušelo se všechno
možné – od primitivního políčku, přes stížnost u vladaře či
ústní urážky. Nic z toho však neodpovídalo slušnému
vychování a vyhlašovaným rytířským ctnostem. Hledalo se
proto dál a jako vhodná forma se objevila rukavice, která
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byla obvykle špinavá, neboť chránila ruce svého majitele
před nečistotou. Rytíř, který chtěl svého protivníka vyzvat
na souboj, mu mrštil svou špinavou rukavici do tváře.
Nakonec i to se zdálo příliš nevychované a proto se rukavice
začaly házet k nohám soupeře. Jestliže ji zdvihl, výzva byla
přijata a souboj se mohl konat. Úsloví přetrvalo až do
dnešních dnů a tak, jestliže dnes uslyšíme, že někdo někomu
„hodil rukavici“, znamená to, že jej vyzval k soupeření,
k soutěži, aniž by přitom tasil meč či vztyčil kopí.
(Pokračování příště
Vybral František Janeček

Lidové pranostiky a pravidla podle
stoletého kalendáře z roku 1815
V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, na to
hned sníh, déšť, kraupy, slunečnost; protož také stále
proměnlivé povětří, že se sotva v celém roku nalézá.
Když není hřmí, tedy nejsau více neobyčejné mrazy
k obávání.
Jak dlauho žáby před sv. Markem krokají, tak dlauho
potom mlčí.
Teplé a libé deště v tomto měsíci slibují dobrou žeň a
štědrý podzimek.
Suchý duben jest sedlákům nepříjemný. Též když plný
měsíc není oblaky zastřený, tedy vždy stahuje svět stromoví,
tak že se zadusí.
Pěkný a též suchý postní čas zvěstuje rok aurodný.
Mrazy v tomto měsíci jsau nebezpečné: nebo když
krupobití, přívaly a silné povětrnosti jen na některých
místech škodu dělají, přicházívá častěji mráz i na celou
krajinu. Když krkavec na den sv. Jiřího v obilí se skrýti
může, i tedy jest znamení dobrého obilního roku.
Když pěnice zpívá, než vinný keř pučí, tedy vždy jest
velmi dobrý a aurodný rok k očekávání.
Ze Zemědělského kalendáře 2007
vybral F.Janeček

Matematické rekreace - hry s čísly a
Připravil František Janeček
číslicemi
Řešte následující úlohy:
1) Mezi číslice (skupiny číslic) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 vložte
znaky + tak, aby součet byl 99.
2) Mezi číslice (skupiny číslic) 1 2 3 4 5 6 7 vložte znaky
+ tak, aby součet čísel byl 100.
3) Napište číslo 1 000 osmi stejnými číslicemi.
4) Pomocí znaků početních operací, závorek a třech
stejných číslic (mimo 8) napište číslo 24.
Řešení níže.

Poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat paní Ritě Tučkové a firmě
Rijat, výrobci plachet v Polici nad Metují, za výrobu
sponzorského daru k mé připravované cestě s koněm kolem
republiky, zmiňovaném v minulém čísle.
Jsem si jistá, že plachta na koňský povoz, kterou mi
darovali, spolehlivě poslouží jako ochrana před deštěm i
sluníčkem.
Také děkuji paní Tučkové za pomoc při vytváření
internetových stránek www.konickova.estranky.cz, které mi
i přes časovou vytíženost založila a stále doplňuje o
fotografie z koňského života a příběhy, které jsem si sama
napsala.

Děkuji a jsem jí za všechno, co pro mě dělá, moc
vděčná.
Po mém odjezdu budou na internetových stránkách stále
doplňovány informace o průběhu cesty.
Jménem pí Rejchrtové napsala J. Hoffmannová

Pověsti z Policka - O vodníkovi
Bohumil Palma – (Co vypravovali staří dětem)
Z časopisu „Od kladského pomezí“, roč. XI., 193
- vybral František Janeček

Vodník „u mostu“
Blízko „mostu“, kde je dnes továrna p. Škopa, dohonily
se jednou tři ženy a že půjdou spolu do Police na trh. Jedna
z nich nesla v košíku láhev vína. Když došly ke splavu,
upozornila jedna ostatní, tady ať se neohlížejí, že zde bývá
vodník. Ale té ženě s vínem to nedalo. „Však jsem ještě
nikdy vodníka neviděla, jen kdyby se objevil“, řekla
ostatním. Sotva to dořekla, sáhlo jí cosi po nohách. Žena
hrůzou vykřikla, pustila láhev s vínem a utíkala za ostatními,
co jí nohy dovolovaly.
Vodník si zatím spokojeně rozlité víno vylízal, pohladil
bříško a liboval si, takového pochutnáníčka že by mohlo být
více a častěji.

Vodník u podklášterního mlýna
Pod mostem u polických škol měl prý vodník pod vodou
nádherný palác s mnoha komnatami a v nich uvěznil svou
ženu. Byla prý velmi krásná. Šla kdysi na Štědrý den
s ostatními děvčaty na půlnoční. Omeškala se za ostatními.
Vodník, kterému se už dávno líbila, po ní neustále vzdychal,
měl nyní krásnou příležitost, aby se jí zmocnil. Uchopil ji za
nohu, trhl a dívka byla jeho. Často slyšeli lidé v noční tišině
v těchto místech zvuky žalostných písní. V nich nešťastně
zajatá vodníkova žena toužila po méně nádherné, ale lidské
svobodě …
Proto nikdy nechoďte, děvčata, na půlnoční po pravé
straně mostu; kdo ví, zda tam na vás také vodník nečíhá!

Vodník v pěkovských Končinách
Bůh ví, odkud sem vodník docházel. Toho se sousedé na
Končinách nemohli dopídit. Skutečnost byla, že se u nich
v chalupách často objevoval. Ať slídili za ním, když
odcházel, sebe bedlivěji, přece jim nakonec zmizel beze
stopy. Přicházel tiše, ba stydlivě do chalupy, zamířil ke
kamnům, kde mu v zimě bylo velmi milo pobývat a
poslouchal rozhovor sousedů. Nikomu tím neškodil ani
nepřekážel. Až jednou o přástkách …
Mladí i staří se sešli v hojném počtu. Povídalo se,
žertovalo. Rozdováděná chasa se odvážila i na vodníka. Ten
ležel na peci; náramně se mu tam líbilo. Chasníci začali
zkoušet, jak je vodník lechtivý. Nejdříve ho šimrali na
patách, to ještě ušlo. Když to zkoušeli pod nosem, pod paží
a v bocích, to už nebylo možno snést. Milý vodník se svíjel,
kopal kolem sebe, ječel a křičel, aby už dali pokoj. Konečně
seskočil z pece, uchopil rychle konev s vodou a obdařil
trýznitele studenou lázní tak, že sami vypadali hůře než
hastrmani. A rychle zmizel. Chasa pak sušila celý den šaty.
Dobře, že vodník zmizel z kraje vůbec a nemstil se. Bylo by
to s mnohým dopadlo hůře.
(Pokračování příště)
Řešení matematických rekreací:
1) 9 + 8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 1 = 99
2) 1 + 2 + 34 + 56 + 7 = 100
3) 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000
4) 22 + 2 = 24

33 – 3 = 24

9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 43 + 21 = 99

1 + 23 + 4 + 5 + 67 = 100
(4 + 4 - 4)! = 24
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Vlastivědné okénko
Duchovní správci kostela
svatého Václava v Machově
/Pokračování z minulého čísla/.
16. kaplanem se stal P. Pavel Matyáš Teyrovský OSB,
narozený
17.10.1816
v Pacově.
Gymnasia
studoval
v Jindřichově Hradci a v Jihlavě, filosofii absolvoval v Praze.
Do řádu vstoupil 17.9.1837, řeholní sliby skládal 27.9.1840 a
na kněze vysvěcen byl 31.7.1842. Nejprve vypomáhal při
hlavní škole v Broumově, na farách v Heřmánkovicích,
Vernéřovicích, Šonově a Martínkovicích. Do Machova přišel
6.3.1845 z Broumova a pobyl zde 2 roky. Dne 7.4.1847
přesídlil jako kaplan do Police, kde pomáhal při obnově kostela
v roce 1852. Od 1.10.1853 působil jako kaplan v Břevnově a
zpovědník na Bílé Hoře. Od 8.8.1858 byl expositou
v Bezděkově a po povýšení expositury na řádnou faru v roce
1862 se stal farářem v Bezděkově. Provedl zde mnoho
kontroverzních změn a po stížnostech představených obce se
schválením opata byl biskupskou konsistoří v Hradci Králové
suspendován 24.6.1870. Dožil jako konventuál v Broumově,
kde 12.3.1872 zemřel.
17. kaplanem se stal P. Petr Jakub Küssl OSB, narozený
25.7.1818 v Roketnitz (?). Věčné sliby skládal 28.9.1842 a na
kněze vysvěcen 31.7.1843. Do Machova přišel jako kooperátor
29.7.1847 z Břevnova a nepobyl zde ani rok. Zemřel jako
kooperátor v Broumově 26.8.1855.
18. kaplanem se stává P. Benno Matyáš Sedláček
OSB, narozený 22.2.1821 v Prádle na Klatovsku. Řeholní sliby
skládal 3.8.1845 a na kněze byl vysvěcen 1.8.1847. Nejprve byl
kooperátorem v Břevnově a 4.4.1848 byl poslán do Machova.
Na podzim roku 1848 se stal profesorem na gymnasiu
v Broumově a zde 27.3.1874 zemřel.
19. kaplanem se stává P. Vojtěch Matyáš Karhan OSB,
narozený 14.12.1816 ve Škaschově na Klatovsku. Řeholní sliby
složil 27.9.1840 a na kněze vysvěcen 31.7.1842. Do Machova
přišel 25.10.1848 z Broumova. Po smrti machovského faráře
P.Martina Pejřimovského byl jmenován jeho nástupcem, ale
20.8.1850 byl odvolán do Police, později přešel do Broumova,
kde zemřel.
20. kaplanem byl P. Placidus Antonín Středa OSB,
narozený 18.11.1824 ve Rtyni. Řeholní sliby skládal 1.11.1849
a na kněze vysvěcen 6.8.1850. Do Machova nastoupil
20.9.1850 a 17.10.1852 byl odvolán k sv.Markétě do Břevnova
jako kooperátor.
21. kaplanem se stal P. Gotthard Tomáš Schuppl OSB,
narozený 24.9.1828 v Praze. Věčné sliby skládal 5.10.1851 a na
kněze vysvěcen 29.7.1852. Do Machova přišel jako kooperátor
19.10.1852 z Břevnova. Zde pobyl 10 let a 30.7.1862 odešel
jako kaplan do Martínkovic, 15.10.1863 do Broumova a
1.8.1870 se stal farářem v Bezděkově. Dne 7.4.1872 se stal
farářem ve Vernéřovicích. V říjnu 1886 se stal farářem v Polici,
kde byl jmenován osobním děkanem a zde 9.7.1900 zemřel, ale
pohřbít se nechal ve Vernéřovicích.
22. kaplanem byl P. Meinhard František Servatius
Dvořák OSB, narozený 7.7.1829 v Prčicích. Do řádu vstoupil
15.10.1850, slavné sliby složil 28.9.1854 a na kněze vysvěcen
31.7.1855. Nejprve působil u sv. Markéty v Břevnově a
10.9.1862 přišel jako kooperátor do Machova. Založil zde farní
knihovnu do které daroval své vlastní knihy a z příspěvků
čtenářů z přifařených obcí kupoval knihy další. Knihovna byla
zapsána v „Dědictví maličkých“ a dařilo se jí velmi dobře.
Občané si chodili vypůjčovat, platili symbolické půjčovné, z
kterého se mohla knihovna rozšiřovat. Když 5.11.1865

z Machova odcházel do Martínkovic měla knihovna 311 čísel v
335 svazcích. Od roku 1868 působil v Břevnově a od roku 1879
v Šonově, kde onemocněl a 24.10.1881 v Broumově zemřel.
Byl velmi dobrým přítelem historika V.V.Tomka, měl
zaopatřovat jeho manželku Lidušku, ale to už nestihl, průběh
nemoci byl rychlejší a tak jí tuto službu prokázal místní farář.
23. kaplanem se stal P. Amand Augustin Dimter OSB,
narozený 21.2.1841 v Otovicích čp.27. Do kláštera vstoupil
3.10.1861, slavné sliby skládal 26.12.1865 a na kněze vysvěcen
15.7.1866 a hned nastoupil jako kooperátor do Machova.
Ačkoliv byl rodilý Němec, ovládal dobře český jazyk a
pokračoval v rozmnožení farní knihovny, která byla
přestěhována do školy. Dne 30.7.1870 byl ustanoven kaplanem
v Polici a od 7.4.1872 do 8.1.1873 ve Vernéřovicích. Od
11.1.1873 do 17.7.1873 byl kaplanem v Orlové a od 22.7.1873
do 19.5.1874 opět kaplanem ve Vernéřovicích. Pak ještě od
20.5.1874 do 5.9.1881 byl kaplanem v Broumově a nakonec se
stal 9.10.1881 farářem v Bezděkově, kde 30.3.1884 zemřel a
zde je i pohřben. Byl zde velmi oblíben a jeho předčasného
úmrtí mnozí velmi litovali.
24. kaplanem se stává P. Gerard Josef Pospíšil OSB,
narozený 6.9.1845 v Králíkách u Sloupna. Do kláštera vstoupil
24.9.1865, slavné sliby skládal 5.12.1869 a na kněžství
vysvěcen 10.7.1870. Do Machova nastoupil 19.8.1870 a
působil zde do 6.4.1872 kdy byl ustanoven kaplanem v Polici.
V roce 1879 se stal kaplanem v Orlové a v roce 1882 farářem
zde. Velmi horlivě pečoval o rozmnožení školní knihovny,
takže při jeho odchodu měla 460 děl v 490-ti svazcích.
25. kaplanem se stal P. Jindřich Václav Rajm OSB,
narozený 28.9.1840 v Rovni u Rychnova n/Kn. Do
břevnovského kláštera vstoupil 24.9.1865, slavné sliby skládal
5.12.1869 a na kněze vysvěcen 10.7.1870. Do Machova přišel
jako kaplan 5.4.1872 z Broumova a působil zde do roku 1880.
V letech 1874 – 1876 byl dokonce výpomocným učitelem
v Bělém, za nemocného Františka Groloppera, takže kromě
náboženství vyučoval i mluvnici a počty. Byl velmi oblíben u
dětí i dospělých, takže při jeho odchodu ho doprovázelo
banderium 30-ti jezdců, hudba a veliký zástup osadníků, kteří
se s ním velmi dojemně loučili, takže nezůstalo jedno oko
suché, praví kronikář. Doprovodili ho až do Police.
26. kaplanem se stává P. Jiljí Antonín Kmínek OSB,
narozený 2.7.1852 v Kutné Hoře. Do kláštera vstoupil
25.9.1875, slavné sliby složil 28.9.1879 a na kněze vysvěcen
11.7.1880. Začínal v klášteře v Břevnově a 3.10.1880 byl
poslán jako kaplan do Machova, kde byl do 27.3.1884, kdy se
stal kaplanem v Polici. Zemřel ve Vratislavi (Wrocław/PL)
19.11.1906 a pohřben byl v Broumově.
Do října 1884 byla kaplanka v Machově neobsazená.
27. kaplanem se stal P. Cyril Kráčmer OSB, rajhradský
benediktin, který přišel do Machova 9.10.1884 a působil zde do
26.8.1888. Byl velmi horlivý a přičinlivý ve škole. Byl velmi
oblíben a loučení s ním bylo velmi plačtivé. Další dva roky
zůstalo místo kaplana opět neobsazené.
28. kaplanem se stává P. Bedřich Karel Krieshofer OSB,
narozený 7.3.1865 v Opařanech u Tábora v rodině knížecího
revidenta. Maturoval na gymnasiu v Táboře a v roce 1885
vstoupil do řádu sv. Benedikta. Slavné sliby složil 6.1.1890 a
na kněze vysvěcen 29.5.1890. Dne 1.9.1890 nastoupil
kaplanské místo v Machově a 1.9.1892 přešel jako kaplan do
Police, kde byl kaplanem do 31.8.1909. Dne 5.9.1909 byl
instalován jako administrátor v Bezděkově a od 4.4.1914 byl
jmenován farářem v Počaplech. Od 28.10.1925 do roku 1939
byl farářem v Polici n/Met. Byl to velký cestovatel a zejména
za Rakousko-Uherska navštívil mnohokrát všechny rakouské
země a Itálii. Jenom Opatii navštívil 12x. Zemřel 15.2.1941
v Polici n/Met jako biskupský konsistorní rada a přísedící,
biskupský notář, děkan a inspektor panství a zde je také
pohřben.
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29. kaplanem byl P. Sigismund Ludvík Bouška OSB,
narozený 25.8.1867 v Příbrami v rodině c.k. naddůlního
v Březových Horách. Vystudoval reálné gymnasium v Příbrami
a po maturitě chtěl jít studovat na malířskou akademii do Prahy.
Na radu matky však začal studovat učitelský ústav v Příbrami.
Vstoupil do benediktinského řádu 5.10.1887 a začal studovat
bohosloví na universitě v Praze. Po rozdělení university na
českou a německou, přestoupil na české studium. Zde se
seznámil s Jaroslavem Vrchlickým, který vedl jeho první
básnické kroky a nasměroval ho na katalánskou a
provensálskou literaturu. Během pražských studií se seznámil
s celou řadou tehdejších slavných osobností, kteří pak
ovlivňovali jeho další umělecký vývoj. Byli to: Žofie
Podlipská, Růžena Jesenská, Julius Zeyer, Jaromír Borecký,
Emanuel Čenkov, Jaroslav Kvapil, Jakub Arbes, Mikuláš Aleš,
Láďa Novák, Julius Mařák, František Bílek a mnoho dalších.
Slavné sliby složil 11.10.1891 a na kněze vysvěcen 17.7.1892,
společně se spisovatelem Jindřichem Šimonem Baarem. Do
Machova nastoupil na místo kooperátora 5.9.1892 a působil zde
do 31.7.1898, kdy přešel do Police jako druhý kaplan.
V Machově v roce 1893 namaloval oltářní obraz „Kristus na
hoře olivetské“, kopii Liškova obrazu z Klárova ústavu slepců
v Praze. Ten si potom odvezl do Police. V Polici byl
iniciátorem úterních večerů v Krčmě, které byly věnovány
osvětě prostých obyvatel a literárních čtvrtků „U Vacků“, kde
se scházela vzdělanější společnost. Zde však měl problémy
hlavně s hospodyní faráře Cyrila Kaněry, která ho denně štvala
proti Bouškovi a ten se pak stal jeho úhlavním nepřítelem.
Proto požádal opata o přemístění. V září 1908 odešel do
Broumova do kláštera, kde se věnuje ve svatém pokoji a míru
vědám a umění. Zde se věnoval především studiu a sbírání
japonského dřevorytu. V roce 1912 uspořádal samostatnou
výstavu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a o rok
později v Brně. V té době byl asi naším největším odborníkem
přes tuto problematiku. Dne 19.4.1914 nastupuje jako
administrátor v Bezděkově a 1.9.1924 přešel do Orlové a po
roce se vrací do kláštera do Broumova, kde se věnuje malbě. V
letech 1927 – 36 byl farářem v Počaplech u Terezína. Na
podzim roku 1936 se na vlastní přání vzdává fary a s povolením
opata se uchýlil do soukromí ve Rtyni v Podkrkonoší, kde se
věnuje zcela umělecké tvorbě. Zemřel 28.8.1942 v nemocnici
v Náchodě a pohřben je v Břevnově. Psal kritiky, literární
studie, překládal básně provensálských básníků, psal povídky a
skládal básně. Byl spoluzakladatelem Katolické moderny a
revue Nový život a stýkal se s řadou umělců a spisovatelů té
doby, kteří za ním jezdili a ovlivňovali tak i zdejší kulturní
život. Seznámil se s F. X. Šaldou, Růženou Svobodovou a
Zdeňkou Braunerovou, navštěvoval Josefa Václava Sládka při
jeho léčení v lázních Chudoba. Na bezděkovské faře u něj
bydlel malíř Josef Váchal, Arnold Koblitz a Oldřich Kerhart a
docházel za ním F.X.Šalda. Výčet jeho uměleckých styků by
vydal na samostatnou publikaci. Hodně se angažoval kolem
suchodolského zjevení a sepsal spisek „Suchodol ve světle
pravdy“, kde odsuzuje dění kolem této události a tím si vytvořil
řadu nepřátel. Ale ani jeho nadřízení to s ním neměli lehké, pro
jeho bohémskou povahu, která se těžko slučovala s tehdejšími
přísnými regulemi řádu.
30. kaplanem se stal P. Roman Jindřich Lelek OSB,
narozený 6.6.1871 v Červené Hoře u Červeného Kostelce.
Slavné sliby vykonal 17.10.1897 a na kněze vysvěcen
31.10.1897. Nejprve působil v Břevnově a 1.8.1898 nastoupil
jako kooperátor v Machově. Dne 2.1.1910 byl ustanoven
kaplanem v Polici a v roce 1923 jmenován osobním farářem.
Dne 9.9.1924 byl ustanoven správcem farnosti v Bezděkově,
která byla v té době ve značném rozkladu. Mnoho farníků
přestoupilo k nové církvi československé a hádky a sváry mezi
jednotlivými konfesemi byly na denním pořádku. Přicházel sem
proto s obavami, ale situace se postupně uklidňovala, takže lidé

zase začali navštěvovat bohoslužby a v přifařených obcích
zavládl náboženský smír. Dne 1.3.1927 byl jmenován
biskupem ThDr. JUDr. Karlem Kašparem biskupským notářem.
Opat ThDr. Dominik Prokop mu k této příležitosti daroval zlatý
prsten. Byl to polyglot, tlumočil z angličtiny, francouzštiny,
němčiny a italštiny a ovládal latinu, hebrejštinu a řečtinu.
Od 24.4. do 28.5.1930 vykonal pouť do Svaté země, Egypta
a Říma. Před odjezdem daroval 1000,- Kč na přestavbu
semináře v Hradci Králové a 1000,- Kč Nepomucenu (seminář
pro české kněze – pozn.JK) v Římě. Po návratu na poděkování
daroval kostelu v Bezděkově sochu Nejsvětějšího Srdce Panny
Marie a dal upravit sochy Nejsvětějšího Srdce Páně a sv. Josefa
v celkovém nákladu 3 400,- Kč.
V roce 1931 vykonal další pouť do Francie, kde navštívil
Lurdy, Lisieux, Nevers, Paříž a další místa. Už jako student
velmi rád cestoval, na seznamu míst, která navštívil je celá
střední a jižní Evropa. Jako jediný syn rolnických rodičů na
velkém statku měl převzít doma hospodářství, ale matka mu
těžce onemocněla a tak slíbil, že když se uzdraví, stane se
knězem. Matka pak žila ještě 25 let a on vstoupil do
břevnovského kláštera. Zajímavostí je také, že jeho rodiče se
narodili ve stejný den 18.12.1836. Lepší hospodářské zázemí
mu pak umožňovalo výše jmenovanou činnost. Bohužel v roce
1923 rodný statek v Červené Hoře lehl popelem, zapálen
nevypátraným žhářem. Spáleniště pak daroval místním chudým
lidem. Byl to ohromný dobrák.
Od vánoc 1931 churavěl a v náchodské nemocnici mu
zjistili rakovinu žaludku a pobřišnice. Byl převezen do Hradce
Králové, kde byl zaopatřen a už v agonii převezen do kláštera
do Police, kde 18.2.1932 zemřel. Pohřben byl opatem ThDr.
Dominikem Prokopem do kněžské hrobky v Polici nad Metují.
31. kaplanem byl ThDr. Inocenc Richard Kaulich OSB,
narozený 21.11.1880 v Trutnově. Do řádu vstoupil 28.9.1902,
slavné sliby skládal 6.1.1907 a na kněze vysvěcen byl
29.6.1907. Po vysvěcení byl konventuálem v břevnovském
klášteře. Dne 2.1.1910 nastoupil jako kaplan v Machově. Dne
26.12.1914 u vojenského odvodu byl odveden k domobraně.
Do jara pak zastupoval nemocného kaplana v Metličanech a
20.4.1915 se vrátil zpět do Machova. Dne 28.2.1917 po
vykonané rigorozní zkoušce na c.k. německé KarloFerdinandově univerzitě v Praze byl slavnostně promován
doktorem teologie. Dne 20.3.1918 se s Machovem rozloučil a
odstěhoval se jako kaplan do Orlové kde byl do roku 1926. Za
machovského působení vystupoval silně prorakousky a jeho
působení bylo jednou z příčin odklonu machovských obyvatel
od římskokatolické církve.
Posledním kaplanem v dějinách machovské fary se stal P.
Emanuel Jindřich Hulínský OSB, narozený 8.1.1893 ve
Slaném. Po studiu na gymnasiu ve Slaném vstoupil do
benediktinského řádu v Břevnově. Slavné sliby skládal
15.4.1917 a vysvěcen na kněze byl 8.7.1917. Už při studiu měl
mravní poklesky, kvůli kterým ho členové kapituly nechtěli
připustit k slavným slibům, ale opat ThDr. Bruno Čtvrtečka na
to nedbal. Po vysvěcení byl dne 8.7.1917 jmenován kaplanem
v Orlové, ale pro jakýsi pohoršlivý výstup ve Fryštáku mu byla
těšínským vikariátem odňata jurisdikce. Vrátil se do kláštera v
Broumově a 24.3.1918 nastoupil na místo kaplana v Machově.
Hned po příchodu navázal přátelské styky s řídícím učitelem
v Nízké Srbské, Jaroslavem Petrem, známým nevěrcem a vedl
život velmi nevázaný. V noci přicházel pozdě domů a jednou za
nepřítomnosti faráře si přivedl na faru děvče a strávil s ní noc.
Když mu to farář P.Fulgenc Khunt vytýkal, odpověděl mu
Hulínský doslova: „Jsme ve svobodné republice, na to si musí
páni zvyknout“. Jak vidno, už tenkrát si pletli i vzdělaní lidé
pojem svoboda a volnost. Ostatně tyto dva zcela rozdílné
pojmy si pletou mnozí dodnes a míra jejich inteligence s tím
vůbec nesouvisí.
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Dne 8.1.1920 byl v Praze přítomen schůzi Jednoty
katolického duchovenstva, na které byla založena církev
československá. Snad tam prý nehlasoval, ale po návratu do
Machova konal v místnosti u Šrůtků přednášky o reformách
v církvi a ve spolku s řídícím učitelem Jaroslavem Petrem
z Nízké Srbské, bývalým legionářem Bohuslavem Jiráskem,
hostinským Josefem Hofmanem a dalšími založil v druhé
polovici dubna 1920 církev československou v Machově.
Z římskokatolické církve vystoupil a stal se kazatelem církve
československé. Koncem července 1920 z Machova odešel a
pokračoval ve své činnosti v Havlíčkově Brodě, v Hlinsku a na
Chotěbořsku a Jihlavsku, kde zakládal sbory církve
československé. Asi v roce 1929 z této církve vystoupil a vrátil
se do církve římskokatolické. Ve školním roce 1929/30 byl
učitelem v Hlavňově. Machovské radě starších církve čsl.
poslal dva omluvné dopisy, kde vysvětluje pozadí celého dění
kolem založení církve čsl. v roce 1920 a prosí za odpuštění.
Bohužel poněkud pozdě. Většina změn, které zapříčinil nebo
způsobil, byla již nevratná.
Sečteno a podtrženo: v kostele sv. Václava v Machově od
zřízení samostatné farnosti císařem Josefem II. 24.9.1785 bylo
ustanoveno biskupskou konsistoří 20 sídelních farářů, kterým
pomáhalo za jejich funkční období 32 kaplanů. Tři z nich se
pak stali také faráři, takže jejich přítomnost je v obou
kategoriích. Po obsazování machovské farnosti sídelním
knězem vykonávali správu zdejší farnosti ještě 4 administrátoři
excurrendo z Police nad Metují.
Závěrem tohoto seriálu o duchovních v Machově jistě
neuškodí, když se pokusím objasnit některé frekventované
termíny v předchozím textu a kterým dnešní člověk
nezajímající se o náboženskou otázku už vůbec nerozumí.
Soudím podle dotazů, které dostávám.
Vstup do řeholního společenství – řádu se děl na žádost
uchazeče podle jeho svobodné a dobrovolné volby.
Předpokladem bylo dosažení jisté duchovní zralosti a mravní
bezúhonnosti, zdravotní stav ani vzdělání nebyly rozhodující.
Pochopitelně, když neměl maturitu, nemohl studovat teologii a
stát se knězem, ale mohl být plnoprávným členem řádu jako
fráter, dříve konvrš. Potom měl před jménem iniciálu F. (frater
= bratr) zatímco vysvěcený duchovní měl P. (pater = otec). Za
jménem řeholníka následuje zkratka řádu ke kterému patří. Na
Policku a Broumovsku se setkáme většinou jen s OSB (Ordo
Sancti Benedicti = řád sv.Benedikta). Těchto zkratek je velké
množství a není možno je zde vyjmenovávat, nejvíce používané
jsou OPraem.= premonstráti, OP. = dominikáni, SJ. = jezuité,
SDB. = salesiáni, OFM. = františkáni, ti však mají několik
odnoží s jiným označením.
Po souhlasu představeného řádu byl nový uchazeč přidělen
novicmistrovi, který po celou dobu noviciátu dohlížel na řádné
vycvičení a formaci novice. Noviciát trval obyčejně jeden rok,
ale u některých řádů mohl být i jinak dlouhý. Jezuité měli
noviciát dvouletý. Po krátké době noviciátu proběhly tzv.
postřižiny, kdy novici byly zkráceny vlasy, některé řády
vystřihovaly tonsuru (vyholené kolečko na temeni hlavy) na
znamení odřeknutí se světské parády a marnivosti. Pak
probíhala tzv. obláčka (od slovesa oblékati), kdy novic byl po
prvé oblečen do řeholního šatu, složil první jednoduché řeholní
sliby a dostal řeholní jméno, které mu určil představený řádu.
Toto jméno pak bylo do konce jeho života jediné, které
používal a proto v každém opatství mohl být jen jeden nositel
každého jména. Stejné jméno mohlo být přiděleno dalšímu
řeholníkovi až po smrti předcházejícího. Civilní jméno a
příjmení přestával řeholník používat na znamení odřeknutí se
světa lidí. Většinou se nepoužívalo ani v kronikách a tak ze
starších dob se už nedá ani zjistit jak se dotyčný jmenoval a
odkud pocházel.
Datum obláčky je důležitým mezníkem v životě řeholníka a
proto v diariích bývá většinou uvedeno. Na obláčku se také

zvali nejbližší příbuzní novice, kde se s ním rozloučili, předali
ho do služby a ochrany Boží a dost často to bylo naposledy,
kdy ho viděli. Řeholníci žijí v klášteře v prostoru přísně
nepřístupném civilním osobám, který se nazývá klausura. U
některých řádů nemusí a třeba ani nesmí řeholník opustit
klausuru i několik let.
Po skončení noviciátu a po souhlasu celého konventu
(společenství všech členů řádu) je novic připuštěn k složení
posledních tzv. slavných slibů, které jsou nezrušitelné a stává se
plnoprávným členem řádu – konventuálem. Ti, kteří pro to mají
předpoklady, studují teologickou fakultu a v průběhu studia
podstupovali různé stupně svěcení. Po ukončení studia jsou
vysvěceni biskupem, v Praze obyčejně arcibiskupem na kněze.
To je další významné datum v životě duchovního. I řeholní
kněží jsou svěceni v katedrálním chrámu, v Praze u sv. Víta,
tedy nikoliv v klášteře a nikoliv opatem, jak si mnozí myslí.
Vstup do řeholního řádu a studium teologie jsou dvě na
sobě nezávislé činnosti, takže vstup do řádu nemusí studiu
teologie předcházet, jak tomu většinou je, ale studující teologie
může do řádu vstoupit v průběhu studia a nebo i po jeho
ukončení. To nakonec zjistíte při pečlivém prozkoumání výše
uvedených dat u jednotlivých duchovních v Machově.
Mnohé z toho co bylo řečeno, však změnil II.vatikánský
koncil a následně pak z jeho závěrů odvozená nařízení biskupů,
ale pro představu naprosto neinformovaného čtenáře si myslím,
že tento rozsah sdělení postačí. Informovaný čtenář tato sdělení
nepotřebuje a tomu se omlouvám.
Jiří Kohl

Sběrný dvůr a nebezpečný odpad
V sobotu 31. března tohoto roku jsem byl odložit vysloužilý
počítačový monitor ve sběrném dvoře. Jaké však bylo mé
překvapení, když mně paní obsluhující tento sběrný dvůr slušně
vykázala, že tento monitor, ani jiný nebezpečný odpad není
možné zde odkládat! Vždyť v novém odpadovém průvodci i
v polickém měsíčníku č.2/2007 se poukazuje, že nebezpečný
odpad je možné zde odložit. V uvedeném čísle měsíčníku se
totiž předpokládalo rozšíření sběrného dvora (kde by bylo
možné nebezpečný odpad odložit) na začátek února, to se však
nepodařilo a se zpožděním se mělo otvírat na přelomu února a
března. Teď už máme začátek dubna a je vše při starém.
Nám občanům přilehlých obcí nezbývá nic jiného než čekat
na pouliční sběr, kde je možné odpad předat do sběrného
vozidla. Jak odkládají různý nebezpečný odpad občané samotné
Police, kde byl pouliční sběr zrušen, si ani netroufám domyslet.
Z polického měsíčníku č.3/2007 z povedeného článku od pana
ing. Troutnar, cituji slova: “Takže nebuďte líní a třiďte odpad.“

Václav Kops

Polická univerzita volného času
aneb Z lavic polické Alma Mater
Ve středu 7. března došlo k dalšímu setkání posluchačů Polické
univerzity volného času. Na úvod uvedl pan ředitel Bořek ne příliš
obvyklou sestavu hudebníků z polické ZUŠ – kontrabasové trio ve
složení Anička Blažková, Linda Sáričková a Karel Bureš, kteří
předvedenými skladbami jistě potěšili všechny přítomné, za což
byli odměněni upřímným potleskem.
V další části programu PUVČ představila paní starostka Ida
Seidlmanová lektora pana Zdeňka Streubela, kterého si posluchači
pamatují z dřívějších zajímavých přednášek s tématikou Policka a
Broumovska. Tentokrát byl námětem přednášky život v tomto
regionu v období válečných konfliktů a to je, jak někteří posluchači
poznali i osobně, život ne právě radostný. Bohužel, poloha kraje
často přitahovala stratégy vojenských tažení v jejich operačních
plánech a proto zdejší obyvatelé měli možnost mnohokrát poznat
válečné útrapy na vlastní kůži. Tak tomu bylo v období husitských
válek v 15. století, za války třicetileté ve století 17. nebo později ve
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století 18. ve válkách o rakouské dědictví a následujícím povstání
lidu proti vrchnosti v reakci na regulační patent, za napoleonského
tažení na počátku století 19. či ve válce prusko – rakouské v roce
1866. Nejčerstvější vzpomínky se týkaly 2. světové války,
obsazování pohraničních oblastí Československa v roce 1938,
obsazení zbytku republiky 15. března 1939, osvobozování v roce
1945 a nechyběla ani připomínka na rok 1968, kdy krajem
projížděla polská armáda při poskytování tzv. „internacionální
pomoci“ armádami Varšavské smlouvy. Posluchači si jednak
zopakovali školní látku z dějepisu a mnozí se dověděli i něco
navíc. Např. o největší knize světa, Kodexu Gigas (podle legendy
jej sepsal samotný ďábel a proto se někdy nazývá Ďáblova bible),
kterou benediktinští mniši zachránili při vypálení kláštera sv.
Markéty husity, přivezli ji z Prahy do broumovského kláštera a o
kterou náš stát stejně přišel v třicetileté válce, kdy ji jako válečnou
kořist odvezli Švédové a dnes se nachází ve sbírkách v Královské
knihovně ve Stockholmu.
Ve středu 28. března se posluchači PUVČ setkali v hasičárně
na další přednášce. Shromážděné uvítala paní starostka Ida
Seidlmanová opět v roli pedagoga a připomněla přítomným, že
právě tento den je 415. výročím narození velkého učitele národů
Jana Amose Komenského. A že je správné a potřebné toto výročí
připomínat, není nutno zdůrazňovat, vždyť podobných velikánů
nemá naše země v historii mnoho a jistě by tomuto datu slušel
třeba přívlastek „Den učitelů“. Zasloužil by si to jistě nejen
Komenský, ale samozřejmě i sami učitelé.
Další část programu uvedl již tradičně ředitel polické ZUŠ pan
Lubor Bořek. Ten ve svém krátkém vystoupení se jen letmo zmínil
o posledních výsledcích žáků ZUŠ na soutěžích, i když
popularizace těchto úspěchů by si jistě zasloužila daleko více
prostoru, který ovšem přednáška PUVČ neposkytuje. I tak jsme se
dověděli, že jak dechové, tak smyčcové soubory obsazovaly
v těchto soutěžích první místa, spojená s postupem a můžeme se
tedy těšit na výsledky v kolech dalších. Poté představil interpreta
hudebního úvodu, kterým byl, pro posluchače již starý známý,
houslista Matouš Michal. A aby nebyl všem radostným zprávám
konec, prozradil na něj, že právě absolvoval přijímací zkoušky na
Pražskou konzervatoř a nejenže tyto zkoušky zvládl, ale dosáhl při
nich vůbec nejvyššího hodnocení v historii konzervatoře. K tomu
tedy, Matouši, patří upřímná gratulace všech posluchačů PUVČ
s přáním, abys stejně úspěšně proplouval i dalšími úskalími studia.
A blahopřání i poděkování patří samozřejmě i všem učitelům ZUŠ
a panu řediteli Bořkovi, kteří dokáží i v dnešní době, plné svodů
moderního světa, podchytit talent a zájem dětí, pěstovat v nich
lásku ke krásné hudbě a umění vůbec a vychovávat z nich takové
interprety nejen v oboru hudebním, ale i v dalších výtvarných
oborech. Matouš pak zahrál dvě velmi náročné skladby od Eugena
Ysaye, které zvládl skutečně obdivuhodným způsobem.
Po tomto hudebním entrée následovala přednáška pana Miloše
Fejtka s názvem „Význam sportu v současnosti“ a přítomní senioři
dostali tedy příležitost si trochu zasportovat, alespoň teoreticky.
Ale aby to nevyznívalo příliš ironicky, nutno dodat, že většina
z přítomných seniorů dokázala v minulosti svůj kladný vztah ke
sportu i aktivně, když při výletech pořádaných v rámci univerzity
absolvovala i celkem náročné pěší procházky, např. trasu Kudowa
Zdrój - Czermna, Malé Svatoňovice – Žaltman - Odolov nebo
Dobrošov – Peklo a zpět.
Pan Fejtek, v mládí lehký atlet, vynikající především v hodu
oštěpem, se zmínil úvodem o svém životě, svých studiích, období
aktivního sportování, svých zaměstnáních svázaných především
s tělovýchovou a sportem a nakonec i o své činnosti trenérské.
Popsal vývoj sportu v dějinách lidstva, probral historii olympiád od
těch antických, konaných před téměř třemi tisíci lety až po
novodobé olympijské hry, založené baronem Pierre de
Coubertinem (zde vyzdvihl i zásluhy našeho Dr. Jiřího Gutha Jarkovského), vyjmenoval řadu velkých olympioniků, jejich
výkonů i historek s nimi spojených (desetibojař Jim Thorpe,
sprintér a dálkař Jesse Owens a další), nezapomněl se zmínit o
našich úspěšných olympionicích, hlavně z doby před druhou
světovou válkou, na které se dnes již zapomíná (diskař František
Janda - Suk v Paříži v roce 1900, koulař František Douda v Los
Angeles v roce 1932, gymnasta Alois Hudec v Berlíně v roce 1936

a jiní). Uvedl i jména nositelů olympijských medailí z našeho
východočeského kraje – lyžařky Květa Jeriová a Blanka Paulů,
kanoista Martin Doktor, skokan na lyžích Pavel Ploc a desetibojař
Roman Šebrle. V jeho přednášce zaujal své místo i Sokol, jeho
zakladatelé Dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner a hlavně
vlastenecké ideje tohoto hnutí. V závěru se pak věnoval
všeobecným problémům spojeným se sportem a tělovýchovou,
otázce amatérismu a profesionalismu, dopingu a hlavně pak tělesné
výchově dětí ve školách, kde se často prosazuje ranná specializace
a z tělocviku se vytrácí tolik potřebná všestrannost. Přednáška
přímo nabitá fakty jistě zaujala většinu posluchačů a snad i těch,
kteří se o sport jinak příliš nezajímají. Ale i tito „nesportovci“
museli jistě uznat úžasnou paměť přednášejícího, který ze sebe
jména sportovců a jimi dosažené výkony přímo sypal.
A tak tedy, milí přátelé, posluchači Polické univerzity volného
času, takto teoreticky dobře vybaveni se jistě sejdeme na startu
některé z příštích polických sportovních akcí, třeba už na 32.
ročníku Polického vandru. Nebo snad dáme, především my, pánská
část posluchačstva, přednost Pivnímu triatlonu (samozřejmě, že
bez oněch zbytečných běžeckých vložek)? Tak nashledanou.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Malé ohlédnutí za poslední
„Černou hodinkou“
V úterý 27. března jsem navštívil další z Černých hodinek,
které pořádá knihovna a město Police nad Metují. Přilákalo mě
již téma Černé hodinky s názvem Symbolika a realita Hvězdy
nad Policí a také osobnost přednášející, jíž byla paní Mgr.
Lydia Baštecká, ředitelka Okresního archivu v Náchodě,
mimochodem dobře známá ze svých vystoupení posluchačům
Polické univerzity volného času. Večer předčil veškerá
očekávání, což mi potvrdilo i několik dalších účastníků.
Kouzelné vyprávění paní Mgr. Baštecké o historii hvězdecké
kaple i sousední turistické chaty, provázené promítáním snímků
různých archivních materiálů - dobových obrázků, pohlednic či
stránek z pamětních knih - jistě nadchlo všechny zúčastněné.
Stejně tak, jako v závěru panem Liborem Jenkou promítané
nádherné letecké snímky Broumovských stěn. K vylepšení
celkového dojmu přispěla ještě jedna zdánlivá maličkost, totiž,
zhasnutí hlavních světel. Celá místnost se ponořila do přítmí,
pouze na stolku přednášející svítila malá lampa, ve tmě zmizel
inventář i přítomná technika jednadvacátého století, počítače,
audiotechnika apod. a náhle se vytvořila příjemná, téměř
intimní atmosféra opravdové černé hodinky, jak jsem si ji jako
malý kluk podle vyprávění rodičů vždy představoval. Jako by
náhle ze zdí kláštera vystoupil onen příslovečný „genius loci“.
A když jsem pak v závěru slyšel, že to byla pravděpodobně
poslední Černá hodinka v těchto prostorách, bylo mně to skoro
líto, i když samozřejmě chápu, že stěhování do nových prostor
Pellyho domu je potřebné a nutné a že zde knihovna získá jistě
daleko lepší zázemí. Nicméně, vytvořit odpovídající atmosféru
pro černou hodinku v moderním interiéru bude asi náročnější.
Ale možná, že se při stěhování knihovny podaří propašovat i
onoho ducha starých klášterních stěn a vždy ochotné a obětavé
pracovnice knihovny po zabydlení a rozhlédnutí se v nových
prostorách nám připraví stejně krásné, a snad i krásnější
chvilky při dalších Černých hodinkách.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Poděkování
Ač nevím přesně komu, ráda bych touto cestou
poděkovala za přínosnou myšlenku Konzultačních dnů pro
podání daně z příjmu fyzických osob. Zajisté ne pouze nám
ušetřila tato možnost čas i cestu do Náchoda. Děkuji za tento
vstřícný krok.
Mgr. Kateřina Nekvindová
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O zapomenuté tvrzi a cestě
povídka
Nad soutokem řek Metuje a Olšavky stávala v minulosti již
dávno zapomenutá tvrz Střezina, na ostrohu vybíhajícího
z lesnatého kopce Homole. Po jejím vzniku a účelu je třeba se
podívat do hlubší minulosti.
V místě, kde dnes leží město Náchod vedla od nepaměti stará
zemská obchodní cesta spojující Čechy s Polskem známá jako
zemská brána. Za vlády krále Přemysla Otakara II. Založil rytíř
z rodu Načeradů hrad, který měl tuto obchodní cestu chránit. Hrad
měl výhodnou polohu na skalnatém ostrohu nad řekou Metují, kde
se stezka úžila v průsmyk zvaný Branka. Hrad se nazýval Náchod a
pod hradem vzniklo podhradí a pak město Náchod. V názvu je
patrný a odvozený od slova chodit, což charakterizovalo místo,
kterým se procházelo. Rytíř Hron později založil výše proti proudu
řeky Metuje městečko Hronov (po něm pojmenované). Okolí bylo
postupně kolonizováno a tak z Hronova vedla formanská cesta do
Police, kde také probíhala kolonizace. Cesta vedla z Hronova přes
řeku Metuji (tam měl být snad nějaký ovšem dřevěný most), dále
pod Jírovou horou ke vsi Dřevíč, kde překračovala řeku Olšavku
kolem ostrohu nad soutokem s Metují a dále podle jejího pravého
břehu. Na zmíněném ostrohu stála malá tvrz, pravděpodobně ji dal
postavit pan Hon na ochranu formanské cesty, říkalo se jí Střezina
(odvozeno od střežení nebo stráž). Na tvrzi byla menší ozbrojená
posádka. Stezka pokračovala pod Homolí k místu, kde je mlýn
Kozínek, kde brodem překračovala Metuji a dále k dnešnímu
Mýtu, kde znovu musela přebrodit tuto řeku a pak šla dále přes
Bezděkov do Police. Takto trvalo spojení Hronova s Policí několik
století. Město Náchod pod hradem už chránily hradby (městem
kolem r. 1250) se dvěma branami Horskou a Krajskou. (Do
dnešních dnů se z hradeb a bran téměř nic nezachovalo). Hrad a
město střídali různí majitelé (král Jan Lucemburský, páni Berkové
z Dubí) po husitských válkách páni z Kunštátu a z Poděbrad,
vlastnil je pan Jiří z Poděbrad, pozdější český král. V té době asi
kolem r. 1940 se města Náchod a hradu zmocnil násilím pan Kolda
ze Žampachu (měl i hrad Rychnburk). Také na zmíněné tvrzi měl
svou posádku. Pan Kolda konal loupeživé výpravy do Slezska,
přepadal a olupoval kupce na obchodních cestách i posádka tvrze
Střezina se jich účastnila. Pan Jiří Poděbradský vyslal asi 2
vojenské výpravy, aby Koldu vypudil, ale byly neúspěšné, neboť
náchodští je nechtěli dobrovolně pustit do města a ani hrad se jim
nepodařilo dobýt. Při poslední výpravě byl zraněn a zajat hejtman
Marek z Týnce a byl dosti dlouhou dobu vězněn na náchodském
hradě, než se mu podařilo z hradu utéct. Teprve r. 1456 vyslal pan
Jiří z Poděbrad už jako český král, velkou vojenskou výpravu proti
panu Koldovi jako zemskému škůdci. Vedl ji zkušený hejtman Petr
Kdulinec z Ostromíře a Marek z Týnce, který hrad i pana Koldu
z vězení dobře znal. Tentokrát je náchodští přijali příznivě, otevřeli
brány, neboť už měli dost zvůle pana Koldy a tak se vojsko
usadilo ve městě, hrad byl obležen a připravován útok. Byl to hrad
tvrdý, tradovalo se, že když Žižka táhl s vojskem do Slezska a
cestou dobýval některé hrady, tak řekl, že mu to „vosí hnízdo“
nestojí za dobývání. Kolem pana Koldy kolovala legenda o jeho
neporanitelnosti, tak útočníci si byli vědomi, že hrad nebude tak
snadné dobýt. Královští udeřili na hrad, ale byli odraženi a útok
ztroskotal. Král nabídl Koldovi volný obchod, když hrad vydá.
Hrad byl obležen a tak pan Kolda pochopil, že se sotva udrží. Po
krátkém vyjednávání došlo k dohodě a nabídku přijal. Jenže jedné
noci se podařilo Koldovi s manželkou a s několika ozbrojenci utéct
z hradu někam do Polska (jeho manželka byla Polka). Nato se
zbytek posádky vzdal a volně opustil hrad. Také posádka tvrze
Střeziny zmizela s Koldou.
V průběhu dalších století došlo ke změně držení vesnice
Dřevíče a Žabokrk a kopce Homole. Novými držiteli se stali
Benediktini a toto území bylo spravováno klášterem v Polici. V té
době také zřejmě zanikla tvrz. Kousek níže stál malý dvorec, ke
kterému patřily louky na levém břehu Olšavky ve Dřevíči a po
obou stranách Metuje v Žabokrkách a několik polí pod Homolí.
Dvorec vrchnost pronajímala, nájemci se často střídali, dvorec asi
nevynášel. Podél formanské cesty vznikla malá osada z několika

chalup. Vrchnost začala pronajímat louky hospodářům ze Dřevíče
a Žabokrk a dvorec zanikl. Zůstala tam na ostrohu rázovitá
chalupa, která je tam dodnes. Vzniklé osadě se dostalo jméno
Střezina po tvrzi.
Po první světové válce za pozemkové reformy získali louky
nájemci, také obec Dřevíč a na Střezině také podnikatel Klikar
z Hronova na stavbu textilní továrny.
Na rozhraní 18. a 19. století už formanská cesta nevyhovovala,
měla stoupání a také pod Homolí bývala zaplavena při povodni.
Proto bylo přistoupeno ke stavbě nové silnice z Hronova do Police.
Šla na levém břehu Metuje údolím přes Žabokrky ke mlýnu
Kozínek, kde byl postaven most. Dále pokračovala po staré cestě
k dnešnímu Mýtu, kde byl vybudován další most (zde byl asi
vybírán poplatek, tak proto mýto). Dále už nešla přes Bezděkov,
ale dále údolím Metuje okolo železniční stanice (provoz na dráze
počal kolem r. 1860), kde byl postaven další most, dále pak
obloukem pod Petrovicemi a na konci další už čtvrtý most.
Způsobovaly to velké zákruty řeky, a tím byla stavba dosti
náročná. A tam už opouští údolí Metuje a pokračuje dál do údolí
potoka Ledhujky. Zde se stavba potýkala zase s jinými potížemi.
Z Petrovic i z Police ke mlýnu Mezihoří vedla jen nevalná vozová
cesta. Četné zákruty, místy velmi úzké údolí, tak bylo třeba se
zakousnout do stráně, aby bylo možno postavit silnici v potřebné
šíři. Tím vznikly známé polické zatáčky. Tak komunikace sloužila
jen s malými úpravami do konce 20. století a tak ji pamatujeme než
byla rekonstruována. Ale polické zatáčky stejně zůstaly i přece jen
rozšířené a vylepšené.
Ještě vzpomínám na něco z mládí. Jak jsem se zmínil o loukách
u řeky Olšavky, tak na dolním konci luk bylo slepé rameno řeky,
kudy teklo jen trochu vody. Byly tam tůně, okolo rostly vrby a jiné
křoviny, byli tam čolci, pulci, žáby, slunky, pstruzi i ráčci. To byl
ráj dřevíčských kluků, hráli jsme si s nimi, zase je pouštěli. Při
povodních, které byly časté, tam také leccos připlavalo, protože
rameno bylo zatopené. V letech 1936 a 1937 byla řeka regulována,
koryto napřímeno a slepé rameno zavezeno, vše urovnáno a
vznikla rovná louka. Bylo to vhodné místo na stavbu rodinných
domků a tak jich tam byla už před druhou světovou válkou řada
postavena. Po válce pokračovala výstavba a tak vznikla jako nová
čtvrť Dřevíč, kde se stále říká Na lukách nebo Na louce.
Ještě na jednu příhodu si vzpomínám. V třicátých letech
minulého století, rok si nepamatuji, nechal pan Klikar rozšířit cestu
k jeho továrně a na Střezinu. U vjezdu z hlavní silnice bylo třeba
ubrat část stráně, aby byla širší a mohli tudy jezdit nákladní auta,
vzmáhající se motorizací. Při tom dělníci narazili a odkryli větší
kruhový otvor ve stráni. Některý z dolejších kluků to zjistil a tak
hned byla podniknuta výzkumná výprava. Tradovala se dříve totiž
taková legenda, že za dob pana Koldy vedla chodba z tvrze na hrad
Náchod. Legenda hned ožila, vyzbrojeni nějakým nářadím a
baterkami jsem se pokoušeli do díry dostat a ji prozkoumat.
Kousek to šlo, byla částečně zasypána, dále pak pokračovala
vzhůru a směrem, kde bývala tvrz. Ale daleko to nešlo, nejen suť,
ale také bránila spleť kořenů z okolních stromů a keřů promísená
hlínou a kamením. A tak tím naše výzkumná výprava skončila
nezdarem. Dělníci potom díru zasypali a otvor uzavřeli. Není
pochyb, že z tvrze vedla úniková cesta, ovšem žádná chodba, jen
díra, kterou se dalo prolézt. Snad v minulosti o tom někdo věděl a
tak vznikla zveličená legenda.
Všechno už odvál čas, po tvrzi zbyly patrné pozůstatky valů a
jméno osady Střezina. A také rázovitá chalupa na ostrohu novými
majiteli opravená a vzorně udržovaná. Když se odbočí od
železniční zastávky Stárkov spatříme ji po pravé straně. Říkalo se
tam na „Zámčatech“ nebo na zámečku, snad podle dvorce, kdož ví.
Dnes i toto pojmenování upadlo v zapomenutí.
Dnes údolím Metuje lomozí železnice, po silnici z Hronova do
Police proudí oběma směry nepřetržitě všemožné dopravní
prostředky a nikdo nemá ani ponětí, jak se kdysi a kudy mezi
oběma městy jezdilo.
Bylo – nebylo? Asi snad tak nějak to bylo.
Ladislav Rudolf

**********
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Městská policie informuje
Za uplynulé období jsme se věnovali mnoha
záležitostem.
Spoustu problémů jsme řešili v ulici 17.listopadu. Ať již
z hlediska veřejného pořádku, tak kolem věcí, které jsou
v majetku města.
Společně se sociálním odborem MěÚ Police nad Metují
jsme provedli několik kontrol v restauracích se zaměřením
na kontrolu výherních automatů a těch, kteří do nich sypou
korunky. Tyto kontroly neustanou a budou se opakovat. Hra
na těchto automatech bývá příčinou zničení mnoha lidských
osudů, to jistě není žádné tajemství.
Sem tam jsme museli domluvit i neukázněným řidičům..
O nočních službách jsme se zaměřili na obecnou
bezpečnost ve městě. Kontrolu osob i vozidel.
Zprovozněn byl i náš nový útulek pro zvířátka. Je velmi
hezký a my děkujeme technickým službám za jeho
výstavbu. Opatrovatelkou zvířátek v něm zůstává paní Eva
Borůvková.
Ohledně pejsků jsme řešili několik přestupků a žel bohu
padly i pokuty..
Dostavba obchvatu města, která již nabrala na intenzitě,
s sebou přinese další různá dopravní omezení. Tak touto
cestou prosíme všechny řidiče o trochu více trpělivosti a
ohleduplnosti.
A tak Vám přejeme hodně jarního sluníčka a zase za
měsíc.
MP

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

9. dubna - Velikonoční pondělí
15. dubna - 2. neděle velikonoční, Svátek Božího
milosrdenství
22. dubna - 3. neděle velikonoční
23. dubna - Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
25. dubna - Svátek sv. Marka, evangelisty
29. dubna - 4. neděle velikonoční
(1. května - Svátek práce, státní svátek )
3. května - Svatek sv.Filipa a Jakuba, apoštolů
6. května - 5. neděle velikonoční
8. května - Památka Panny Marie, Prostřednice všech
milostí, (Den osvobození, státní svátek)
13. května - 6. neděle velikonoční, Den matek
V měsíci dubnu budou bohoslužby podle obvyklého
pořadu:
5 v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod,
5 ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
5 v sobotu od 17.30 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Zároveň se pozmění i úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 17.00, St 9.15 - 10.00 hod

Májová pouť do Vambeřic
Dne 12. května 2007, se uskuteční MÁJOVÁ POUŤ do
Vambeřic v Polsku, k bazilice Panny Marie, královny rodin.
Putovat budeme již tradičně pěšky po památné vambeřické
poutní cestě s kamennými kříži a sochami.Tato cesta vedla
malebnou krajinou Policka přes Broumovské stěny do
Broumovské kotliny a odtud do Vambeřic. Pouť bude
zahájena v 8.00 hod. požehnáním poutníků v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují a ukončena
v 16.00 hod. mší svatou v bazilice Panny Marie ve
Vambeřicích. Zpáteční cesta bude opět zajištěna odvoz
autobusem. Podrobnější program bude uveřejněn na
plakátku. Všichni jsou srdečně zváni.
Rádi bychom všem popřáli radostnou dobu velikonoční
a krásné jaro.
Ing. Jan Troutnar

Doba velikonoční
Zima byla letos velice mírná a tak přechod do nového
jara je takový nenápadný. Nicméně nové jaro už tu máme
v podobě rozkvetlých bledulí, sasanek, petrklíčů a také
veselého ptačího zpěvu a co nevidět začnou rašit keře a
stromy. Přicházející jaro probouzí i nás a přináší do našich
srdcí novou radost, naději a očekávání. V církvi je jarní
období tradičně spojeno s vrcholným obdobím křesťanského
liturgického roku, a to velikonočními svátky (Svatým
týdnem) a následnou velikonoční dobou. Velikonoční svátky
jsou již za námi a před námi je liturgická doba velikonoční,
do které bude patřit dalších šest velikonočních nedělí.
Velikonoční dobu pak ukončí Slavnost Seslání Ducha
svatého, kterou budeme letos slavit 27. května. Velikonoce
jsou nejstarším a také nejvýznamnějším křesťanským
svátkem. Boží láska, která se tak silně projevila především
v Ježíšově oběti a Boží plán spásy každého člověka, který
pramení z Kristova vzkříšení, jsou pro nás zdrojem naděje a
radosti po celý rok.
LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
8. dubna - VELIKONOČNÍ NEDĚLE - Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Lyžaři TJ SPARTAK
v sezóně 2006 – 2007
Pokračování informace z minulého čísla
V minulém čísle jsme vás informovali o výsledcích
našich žáků na 1. a 2. Mistrovství ČR. Nyní již máme po
sezoně a tak doplňujeme ještě další výsledky.
V Poháru Královéhradeckého kraje se naši závodníci a
závodnice umístili následovně:
- nejmladší žactvo- 5. Peška Míra a Štolfa Štěpán, 8. Binar
Kuba a 9. Berka Matěj,
- mladší žactvo – 1. Jirásková Šárka, 7. Vejvodová Anna a
8. Karafiátová Světlana, 1. Truhlář Jan,
- starší žactvo – 10. Kolářová Zuzana, 4. Průša Libor, 5.
Kratochvíl Kryštof a 7. Hoffmann Jiří,
- mladší dorost – 1. Beranová Anna, 2. Daněk Aleš, 4.
Jirásek Pavel,
- dospělí - 1. Benešová Jolana, 3. Beranová Mirka, 2.
Beran Jiří, 3. Pohl Jan
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- veteráni - 1. Metelka Josef.
- Starší žáci byli v republikovém žebříčku – 7. Libor Průša,
20. Jirka Hoffmann a 25. Kryštof Kratochvíl.
- Mladší žactvo ještě nemá M-ČR, letos ale jelo
republikové závody a naši dopadli následovně:
- Šárka Jirásková byla 8. volně a 5. klasicky a Honza
Truhlář 16. volně a 9. klasicky.
Za pochvalu stojí i vynikající 5. místo družstva našich
mužů na Krkonošské 70 a vítězství našich na závodu 10tičlenných hlídek Po hřebenech Krkonoš. Náš oddíl byl
jedním z mála, který dokázal uspořádat krajský přebor
v běhu na lyžích v plánovaném termínu. Pravda, za vydatné
technické pomoci přátel ze Ski Skuhrov nad Bělou, v jejich
běžeckém areálu v Deštném.
Na tu bídu se sněhem pro nás byla letošní sezona
opravdu úspěšná. Přejme si, aby příští zima byla bohatší na
sníh, abychom mohli celou zimu trénovat hlavně techniku,
která se bez přípravy na sněhu nedá zvládnout a to nám letos
nejvíc chybělo.
Za lyžaře Tonda Pohl

Florbalový turnaj mládeže má za
sebou první ročník
Poslední březnovou sobotu patřila tělocvična polické
základky opět florbalovému turnaji. Tentokrát byl však
určen pouze a jenom mládeži. Základní škola pod patronací
Městského úřadu Police nad Metují a ve spolupráci s SSK
Pedro pořádala první ročník „ O pohár ředitele školy “ .
Pro nebývalý zájem byl původní systém deseti družstev
ještě přepracován, a tak mohla být přijata další dvě družstva
navíc - ale i tak jsme nemohli vyhovět všem zájemcům.
Škoda, ale už to opravdu nešlo …
Od sobotního rána sváděli borci i borkyně z Police i
okolí / od Teplic přes Martínkovice až po Náchod / urputné
i pohodové zápasy ve skupinách. Kromě toho, že si v nich
všichni dostatečně zahráli, určilo pořadí nasazení všech
týmů do vyřazovacího pavouka…. a v něm už pouze
vítězové pokračovali dál. Zajímavé a v řadě případů i velmi
vyrovnané a dramatické zápasy odkrývaly favority turnaje.
Nejlepší polický tým / THC Skanky / to nakonec dotáhl
na celkové třetí místo. Trojici našich deváťáků ( J.Šefc,
P.Pfeifer a M.Klásek ) doplnila čtyři děvčata a společně se
prodrali až do finálových bojů. V nich ale už nestačili na
náchodské týmy Pixbo a Lossers. Kluci z těchto týmů
hrávají florbal za Náchod, a tak přeci jen měli více
natrénováno …
A právě jejich vzájemný večerní zápas určil i vítěze
prvního ročníku florbalového turnaje o pohár ředitele školy .
Ten si – a po zásluze – odváží do Náchoda tým Lossers.
Kromě mnoha zážitků a sportovního vyžití si řada
účastníků odvezla i některou z cen. Díky přízni sponzorů
obdržely drobné ceny všechny týmy v soutěži, něco navíc
dostaly i tři týmy „ na bedně “ Další ocenění získali :
nejmladší tým – Teplice n. Metují B, nejlepší střelec turnaje
Pavel Suchánek / Lossers / a nejlepší brankář a také nejlepší
brankář Lukáš Meier / Lossers / . Výbornou formu v bráně
předvedl v tomto turnaji také polický Filip Ther.
Poděkování směřuji za výraznou pomoc Štěpánu
Horákovi a Honzovi Milerovi a také sponzorům : polickým
firmám Skrblíkův ráj, Blue fly , Drogerie J.Vávrová,
keramice Hauk a syn, hronovskému Wikovu, hradecké firmě
Guseppe a za limonády náchodskému Primátoru.

Dík ale patří i všem účastníkům za bezproblémový
průběh turnaje a hlavně za jejich zájem o sport. Z řad žáků i
jejich doprovodu zaznívaly opakované dotazy o další
podobné akci .
Věřím, že tento turnaj nezůstane jedinou turnajovou
nabídkou pro mládež.
Byla by to škoda …
P.Jansa

Celkové pořadí 1. ročníku florbalového turnaje
„ O pohár ředitele školy“.
1. Lossers Náchod
7. Hooligans
2. Pixbo Náchod
8. Sockies Teplice n.M.
3. THC Skanky Police n.M.
9. Beránci V. Poříčí
4. Babka gang Police n.M.
10. Sharks
5. Houbas team
11. Martínkovice
6. Myšáci A – V. Poříčí
12. Teplice n.M. B

středa 25.4.
úterý 22.5.
sobota 16. 6.
pá–so
sobota
so–ne
sobota

7. – 8.9.
15.9.
1.- 2. 12.
22.12.

z e mě pisná přednáška – na kole po USA
P o lické s to v ka a Atle t ro ku
dě t s ký t r i a t lo n
K ovaný kanto r - triatlo n pro vše ch ny
M íčo vý v íc e bo j t r o jic
Pivní triatlon
Turna j mistříčků
Turna j mistrů

Srdečně vás zveme na třetí ročník

MISS AEROBIC
Žďár nad Metují 2007
s doprovodným programem:
Orientální tance skupina ZÁHIR
a Mažoretky z Police nad Metují.
Akce se uskuteční v
sobotu 14. dubna 2007 od 10.00 hodin na sále
místního pohostinství.
Vyhlášení výsledků asi ve 13.00 hodin.
Program zajišťuje Dětský Aerobic Míši Máslové ze
Žďáru nad Metují.
Vstupné: 20,- Kč
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Radešovské člověče, nezlob se!
V sobotu 10. 3. 2007 proběhla všemi oblíbená hra
„Člověče, nezlob se“. Zúčastnilo se 9 dětí a 20 dospělých Po
lítém boji bylo u dětí toto pořadí: 1. místo obsadil Péťa P., 2.
místo Pěťa S., 3. místo Tomášek a 4. místo Pavlínka. U
dospělých vyhrála do Radešova přivdaná Iva Voborníková.
Porazila takové borce jako Pítrse, Vojtu, Vaška, Honzu a
Petru. A co si vítěz odnesl? Putovní dřevěnou figurku
se jmény předešlých výherců a „Povinnost“ uspořádat v
příštím roce další klání v této hře. Za SDH Radešov bych
chtěla touto cestou poděkovat Městskému úřadu v Polici nad
Metují za sponzorství a polickým hasičům za půjčení
místnosti v místní hasičské zbrojnici. Mnohokrát děkujeme .
Za SDH Radešov tisk. mluvčí

TJ SOKOL POLICE NAD METUJÍ
ODDÍL VIKTOREK
Oznamuje:
…je to za námi…2.ročník turnaje „O bláznivou Viktorku“,
který se konal 24.-25.3. ve zdejší tělocvičně.
Stejně jako vloni, tak i letos jsme nominovaly polické
týmy a oznámily jim, že mají tu čest zúčastnit se našeho
turnaje. Turnaj jsme poctivě naplánovaly na nejlepší možný
termín. Nejenom, že se hrál fotbal ČR-Německo, tak se
současně měnil zimní čas na letní. K našemu překvapení
nikdo nezaspal, “ani my!!“
Trénovaly jsme zodpovědně 2x týdně, abychom konečně
ty chlapy porazily. Nedopadlo to však zcela dle našich
představ. Se skromností nám vlastní musíme podotknout, že
nejlepších výsledků jsme nedosáhly na hřišti, ale v kantýně,
kde jsme zdatně konkurovaly Petrovičákům.
Turnaje se zúčastnilo 18 týmů,které dopadly takto:
1. JOKERIT…..překvapili
2. THC SKANKY….plán byl porazit je
3. HYENY….bez komentáře (kdo to neumí,ať nechlastá)
4. BULDOCI …škoda fandily jsme
5. VÁLEČCI….v krásných tělech, krásný duch
6. HIRSCHENI….tým s výškovou převahou
7. PIXBO NÁCHOD…teenageři
8. NOTORICI…dělají čest svému jménu
9. NOVÉ MĚSTO…zlatá střední cesta
10. TIKY TEAM…mladý nadějný tým
11. SOKOL ÚSTÍ….krásní, mladí…
12.LEMPLOVÉ….každému dle jejich zásluh
13. PETROVICE…jediný tým, jež umí zacházet se sudem a pípou
14. JOKER B…jste před námi o prsa
15. VIKTORKY…hvězdný tým s hvězdnými manýry
16. JOKER A…není každý turnaj posvícení
17.TOP TEAM…holky od Pecky
18. WYDLE …díky fotbalu jsme je porazily

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ:
Nejstarší tým:
TIKY TEAM
Nejmladší tým:
THC SKANKY.
Nejmladší hráč:
Jan Pfeifer
Nejstarší hráč:
naše Jiřina
Nejvzdálenější tým: SOKOL ÚSTÍ
Nejlepší střelkyně: Andy Teunerová
Nejlepší střelec:
Petr Jenka
Velký dík patří:
Rozhodčím: Honzovi Milerovi, Bombérovi a Vlčákovi (prostřednímu)
Krásným kantýnským: babičce Schirlové, Janě od Sojky, Zdeně od
p.Milana, Dáše od Pecky
Na časomíře Karolíně
Dvornímu fotografovi Štěpánovi

A hlavně sponzorům, bez kterých by se turnaj nemohl uskutečnit:
Skrblíkův ráj, Hauk a syn, Gusseppe, Trnovský_počítače, Kovopol,
Vinotéka Čálek, Rijat, Elpol, Zelenina Suchomel, Elektro Grim,
Rudolf servis s.r.o., Prajzko, Večerka Máslo, Ramax, Město Police n.
Met., Evža Novotný, Servis Černý, Ouško, Lékárna Kuklík, Mr.sport
Zdeněk Ševců, Cukrárna Boženka, Drogerie Vávrová, Drogerie Teta,
Květiny pod kostelem, Zlatnictví Vávrová, Zverimex, Butik Břeská,
p.Fousková, Švadlenka Jana,Kholovi knihkupectví, Papírnictví
Chaloupková, Hračky sport Havlík, Sport Řezníček, Rena, Tip sport,
Bazárek Motýlek

Viktorky

Výborné výsledky Pavla Brýdla
Ing. Pavel Brýdl neztratil
svůj sportovní lesk! Po
dokončení vysoké školy
absolvuje mnoho závodů, na
kterých dosahuje velmi
dobrých výsledků.
V roce 2006 se mimo
jiné účastnil závodů v běhu
do vrchu. Na Mistrovství
Evropy, které se konalo
v Malých
Svatoňovicích,
obsadil
v individuálním
závodě 16. místo a 4. místo
v soutěži družstev.
Ve
světovém poháru se zúčastnil
závodu
v rakouském
Grossglockneru,
kde
si
doběhl pro páté místo.
Stejné umístění si zopakoval ve slovinském Grintovecu.
Gibraltar pak byl místem, kde se konalo finále světového
poháru. Dvanácté místo je určitě velkým úspěchem.

Běh do vrchu ovšem nebyla jedinou sportovní aktivitou
odchovance polického lyžování. Účastnil se i věhlasných
extrémních závodů štafet. Asi nejznámější a nejpopulárnější
je Dolomitenmann.V kategorii profi týmy společně se svými
kolegy vybojoval Pavel vynikající čtvrté místo. V závodě
světového poháru, který se konal v Rakousku pod názvem
Outdoortrophy, vybojovali páté místo. Jak chutnají stříbrné
stupně vítězů, okusil na Adrenalincupu, který byl zároveň i
mistrovstvím republiky čtyřčlenných týmů. O jedno místo si
polepšil a mistrovský titul získal v závodě Bobrcup.
Tentokrát se jednalo o soutěž tříčlenných týmů.
V neposlední řadě někteří sportovní fanoušci
zaregistrovali, že se Pavel objevoval na závodech stále více
populárnějšího zimního triatlonu. Na mistrovství republiky
v Novém Městě na Moravě vybojoval druhé místo a
v závodě světového poháru, který se konal ve Francii, si
doběhl a zajel pro šestou příčku. Pak už ho čekalo
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Mistrovství světa v zimním triatlonu. Závod se konal v Itálii.
Jedenácté místo v jednotlivcích a čtvrté místo ve štafetách
lze považovat za famózní výsledek.
ps

Jaro polické kopané – I.A třída
Sezona 2005/6 byl zakončena nejlepším umístěním
Police v historii kopané, když jsme skončili na třetím,
bohužel prvním nepostupovém místě se stejným počtem
bodů s druhým Broumovem. K postupu chybělo dát v 87.
minutě v Kunčicích penaltu, kterou jsme neproměnili a nic
nám nepomohlo, že jarní část jsme jasně vyhráli.
Tímto „nepostupem“ byl poznamenán i podzim, když na
několik zápasů chybělo dokonce až 7 hráčů z jarní části.
Prohráli jsme 4 z 5ti jarních utkání a byli v té době na 12.
místě tabulky.
Pak však došlo k radikálnímu obratu. Sestava se opět
stabilizovala, chybějící Zrzavý a Kalaš byli nahrazeni a
začalo se postupovat v tabulce až na 6. místo se ztrátou5ti
bodů na postupovou druhou příčku.
Výsledkem je 20 bodů a skóre 30:25.
Nejlepšími střelci podzimu byli: Martinec – 7, Možný,
Hauk – 6, Švorčík – 4, Kubín 2, Čermák, Hejny, Pášma,
Tauc, Tér – 1
A jak na jaře? Zimní příprava byla přijatelná a tak
v prvním zápase 8. dubna s Novým Hradcem, kde jsme
prohráli 3:0 by mohly být první body.
Pak jedeme do Kunčic, kde jsme si prohráli postup a na
podzim jsme doma vyhráli 1:0. Pak máme 22.4. doma
Roudnice, kde jsme prohráli 3:1, další zápas je
v Malšovicích, které jsme doma přehráli 3:0.
Zajímavá budou i utkání „B“ družstva, které je do
podzimu druhé a pouhý bod za vedoucím Zbrodím.
O postup z okresního přeboru by mohli hrát i starší žáci,
kteří jsou na 4. místě, jistě na víc má i v I. Třídě kraje
dorost, která je s 18ti body na 11. místě po daleko lepším
začátku.
Přejeme všem polickým družstvům hodně úspěšné jaro,
postupy do vyšších tříd a hodně díků všem funkcionářům a
trenérům za jejich záslužnou práci a zveme všechny
příznivce na jarní utkání.
Spartak Police – oddíl kopané
OTEVŘENÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MLÁDEŽE DO 18 LET

„ZLATÁ RYBKA“
SPOJENÉ SE SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV
O POHÁR BROUMOVSKÝCH STĚN.
MO-ČRS v Polici nad Metují, Vás co nejsrdečněji
zve, na rybářské závody mládeže do 18 let, které se
budou konat v sobotu 5. května 2007, na „Rybníku
Hony“ v Pěkově u Police nad Metují
Program a propozice závodu mládeže:
6.00 – 6.55
6.55 – 7.00
7.00 – 10.00
10.00 – 10.55
10.55 – 11.00
11.00 – 14.00
15.00 – 15.30

prezentace, losování míst pro oba poločasy
zakrmení
1. poločas závodů
občerstvení a přemístění na 2. poločas
zakrmení
2. poločas závodů
vyhlášení výsledků závodů

Startovné 50,- Kč
Započítávají se pouze ryby zdolané v časovém limitu!

Rozpis fotbalových utkání TJ SPARTAK Police nad Metuji
JARO 2007
DATUM
Ne 25. března
St 25. dubna
So 31. března
So 31. března
Ne 8. dubna
Ne 8. dubna
Ne 8. Dubna
Ne 15.dubna
So 14.dubna
So 14.dubna
Ne 15.dubna
Ne 22.dubna
So 21.dubna
So 21.dubna
Ne 22.dubna
So 28.dubna
So 28.dubna
So 28.dubna
Ne 29.dubna
Út 1. května
Út 1. května
Út 1. května
So 5. května
Ne 6. května
Ne 6. května
Út 8. Května

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

Ne 13. května
Ne 13. května
Ne 13.května
Ne 13.května
Ne 20. května
So 19. května
So 19. května
Ne 20. května
Ne 27. května
So 26. května
Ne 27. května
Ne 27. května
Ne 3. června
So 2. června
So 2. června
Ne 3. června
Ne 10. června
So 9. června
Ne 10. června
Ne 10. června
Ne 17. června
So 16. června
So 16. června
Ne 17. června
So 23. června
Ne 24. června

SŽ
B
D
A
SŽ
D
A
B
SŽ
B
D
A
SŽ
D
A
B
SŽ
B
D
A
SŽ
D
B
A
D
A

UTKÁNÍ
volno
POLICE - Vamberk
Kostelec n.O. - POLICE
Teplice n.M. - POLICE
POLICE - N.Město n.M. B
POLICE - Solnice
POLICE - Nový Hr. Králové
Stárkov - POLICE
Zábrodí - POLICE
Kunčice - POLICE
POLICE - Přepychy
POLICE - Machov
Třebechovice - POLICE
POLICE - So Božanov
POLICE - Roudnice
Martínkovice - POLICE
Malšovice - POLICE
Machov - POLICE
POLICE - Smiřice
POLICE - MFK N.Město C
POLICE - Doudleby n.O.
POLICE - Chlumec n.C.
POLICE - Hejtmánkovice
Předměřice - POLICE
POLICE - Trutnov B
KRAJSKÉ VÝBĚRY - ŽÁCI TURNAJ V POLICI N.MET.
POLICE - Teplice n.M.
Velká Jesenice - POLICE
POLICE - Rychnov B
POLICE - Jičín
MFK N.Město B - POLICE
Meziměstí - POLICE
Žacléř - POLICE
POLICE - Stárkov
POLICE - Stárkov
Šonov - POLICE
POLICE - Jaroměř
POLICE - L. Bělohrad
Machov - POLICE
Č.Meziříčí - POLICE
Rudník - POLICE
POLICE - Provodov
POLICE - Martínkovice
POLICE - Č. Kostelec B
POLICE - Lhota p.L.
POLICE - Vrchlabí
MFK N.Město C - POLICE
Černilov - POLICE
Meziměstí - POLICE
Dvůr Králové B - POLICE
MFK Úpa C - POLICE
Č. Kostelec - POLICE

ZAČÁTEK
ODJEZD
10,00 hod.
17,00 hod. ODLOŽENO!
13,45 hod. 11,30 hod.
10,30 hod.
9,30 hod.
10,30 hod.
14,15 hod.
16,30 hod.
10,30 hod.
9,15 hod.
16,00 hod. 14,30 hod.
16,30 hod. 13,45 hod.
14,14 hod. 13,45 hod.
10,30 hod.
14,45 hod. 12,45 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
15,00 hod. 13,45 hod.
17,00 hod. 15,00 hod.
17,00 hod. 16,00 hod.
14,45 hod.
10,30 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
14,45 hod. 13,00 hod.
17,00 hod.

10,30 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
10,30 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
10,30 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
10,30 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
10,30 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
10,30 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.

15,30 hod.

9,15 hod.
13,30 hod.
14,00 hod.

15,30 hod.

9,30 hod.
14,30 hod.
14,30 hod.

9,15 hod.
13,00 hod.
15,45 hod.
14,30 hod.
12,30 hod.
15,30 hod.

GRIMŮV POHÁR
OTEVŘENÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
o „ZLATOU RYBKU“
MO-ČRS v Polici nad Metují, Vás co nejsrdečněji
zve, na rybářské závody dospělých, které se budou
konat v neděli 6. května 2007, na „Rybníku Hony“
v Pěkově u Police nad Metují
Program a propozice závodu dospělých:
6.00 – 6.55 prezentace, losování míst pro oba poločasy
6.55 – 7.00 zakrmení
7.00 – 10.00 1. poločas závodů
10.00 – 10.55 občerstvení a přemístění na 2. poločas
10.55 – 11.00 zakrmení
11.00 – 14.00 2. poločas závodů
15.00 – 15.30 vyhlášení výsledků závodů
Startovné 200,- Kč (sleva pro členy naší MO 50,- Kč)
Započítávají se pouze ryby zdolané v časovém limitu!
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OSTROSTŘELECKÁ GARDA
v Polici nad Metují
…pořádá střelby o „Pohár starostky města“, pro mládež
od 12 let. Střílet se bude z malorážné pušky, pod dohledem
zkušených střelmistrů.
Akce se bude konat na střelnici pod Vlčincem, dne
8.5.2007. Prezentace je plánovaná od 9,00 do 9,45 hod a
samotný začátek klání od 10,00 hod.
Během dne budou probíhat ukázky střelby z historických
zbraní. Přesné informace naleznete na plakátech v budově
ZŠ v Polici nad Metují.
Těšíme se na hojnou účast naší mládeže.
Pavel Daněk (za OGP)

Jarní akce na detoxikaci

přístrojem Mary Staggs Xerox
5 procedur – cena z 230,-Kč
snížena na 200,-Kč/1 proc.
Akce platí do konce května.
Při kůře si ponoříte nožky do vaničky se solným roztokem a
přístroj Vám přes plosku nohy,
(kde jsou body orgánů celého těla) navodí v těle očistné a
samouzdravující procesy v těle.
Hodí se jak pro zdravé, kteří chtějí pro sebe něco udělat a
také je to i výborný doplněk léčby - individuální konzultace
podmínkou.

Kaufmanová Radka mob. 607 240 250
V budově bývalé zemědělské školy

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

Broumov

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

Police n. Metují

Šalounova 87
Datum:

Kostelní 7
Datum:

24. duben 2007
v 15.00 hod.

26. duben 2007
v 15.00 hod.

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

Prodej živých pstruhů

proběhne na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují

dne 28. 4. 2007
v době od 800 do 1100 hod.

Pstruzi se budou prodávat za 100,- Kč /1 kg.
Na Váš nákup se těší rybáři z MO – ČRS v Polici nad Metují.
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Pro nově otevřený BAR – HERNA
v Polici nad Metují
přijmeme barmanky – barmany.
Nástup k 1. 5. 2007.
KONTAKT: 604 721 817

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve,

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

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

ZAHRADNICKÉHO MINICENTRA

Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055

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

v Teplicích nad Metují
tel: 491 581 463

v Náchodě

Těšíme se na Vaši návštěvu !

CO NABÍZÍME ?

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

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 autovraků.

Kontakt: Libor Fridrich tel.: 602 531 460

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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Dovolená – Chorvatsko 2007
Crikvenica – Hotel Riviéra – Pavilony
08.06. – 17.06. Cena 6.860,- Kč
Dopřejte si radost z pohybu!!!
V průběhu relaxačního týdne zredukujete tělesnou
hmotnost, zformujete postavu a přitom si i duševně
odpočnete.
Program je zaměřen na orientální tance a
doprovodná cvičení.
Pod vedením zkušené lektorky s využitím různých
prvků: tanec se šátkem, svíčkou nebo jen tak. Cvičení
probíhá 2 x denně a je přizpůsobeno pro začátečníky i
pokročilé všech věkových kategorií. Díky svému klimatu je
příjemné lázeňské letovisko Crikvenica ideální pro léčbu
nemocí dýchacích cest. Rozprostírá se zde malebná krajina
s bujnou středomořskou vegetací. Město nabízí pestrý noční
život.
Poloha - nachází se v městské části Dramalj, vzdálené asi 3 km od
centra města Crikvenica - hotel je pavilónového typu, v blízkosti
moře a obklopen zelení
Stravování – polopenze, snídaně a večeře - výběr z menu
Pláž - betonové pláže v bezprostřední blízkosti hotelu - lehátka a
slunečníky (za poplatek)
Ubytování - 2 lůžkové pokoje, sociální zařízení, některé pokoje
s balkonem, možnost výhledu na moře
Cena zahrnuje - 7x ubytování /os., 7 x polopenze, vlastní
povlečení a ručníky, závěrečný a průběžný úklid, služby delegáta,
autobus. doprav, pobytovou taxu

Odjezdy na trase: Police n./M., Náchod, Nové Město
n./M., Dobruška, Česká Skalice, Jaroměř, Hradec Králové,
Pardubice, Chrudim + ostatní dle domluvy v CK

PŮJČKY PRO
ZAMĚSTNANCE, DŮCHODCE
10.000,- až 160.000,-Kč
bez ručitele, neúčelové,
A PRO PODNIKATELE
I ŽIVNOSTNÍKY
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

Oznámení o pronájmu bytu
Obec Suchý Důl nabízí do pronájmu byt 2+1
o výměře 60 m2 v bytovém domě č.p. 129.
Byt bude k dispozici od 1. 5. 2007.
Bližší informace na tel.
491 541 139, 602 611 201

Koupím pozemek pro stavbu rekreačního
domku nebo chatu na Policku.
Nejraději Suchý Důl, Slavný, Bělý nebo
Bezděkov nad Metují.
Kontakt: 777 320 937, 499 320 925,
martina.kavanova@seznam.cz

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

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

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

www.servissokol.kvalitne.cz
Prodám GARSONKU v Meziměstí
Tel. 606 320 977

Provádím malířské a natěračské práce.
Bližší informace na telefonu 721 439 125
Hauschke František
Zveme Vás do

znovu otevřené provozovny kosmetiky
v Tomkově ulici. Dále nabízíme masáže.
Objednávky a další podrobnosti v Kadeřnictví
IVA nebo na tel. čísle: 491 543 189
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Tøída Osvobození 332, Broumov- Velká Ves

Tel.Fax. 491523531 mob. 739054251

Autoservis, Prodej nových vozù
ŠKODA, SEAT, HYUNDAI
a novì AUTOBAZAR
Prodej referenčních vozů ze Škoda auto
a vozů stažených z leasingu ŠkoFINu

se slevou 70.000,- a 200.000,- Kè
Možnost protiúčtu a dostupného financování
leasingem, nebo úvěrem
V oblasti servisu provádíme pravidelné servisní
prohlídky, veškerý rozsah oprav
mechanických, klempířských, lakýrnických.
Pneuservis, přípravu a zajištění STK nejen vozů
Škoda, Seat, ale všech ostatních značek,
včetně užitkových vozů.
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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…… text k obrázku z titulní
strany
Kolemjdoucí objevili jeho
mrtvé tělo, které prý bylo
sledováno velikým orlem, dokud
je neodnesli k pohřbení. Jeho
ostatky pak vykonaly dlouhou
pouť: z původního hrobu byly
přeneseny do augustiniánského
kláštera v Linci, poté do Říma a
nakonec je polský král Kazimír
vyžádal na papeži a ostatky sv.
Floriána, od této doby polského
patrona, byly roku 1183 uloženy
v nově
postaveném
chrámu
v Krakově jako záštita proti
Rusům.
Svatý
Florián
se
stal
oblíbeným světcem v Rakousku a
Bavorsku, rovněž i v Čechách, ale
málokdy se vyskytuje v Itálii.
Protože podle pověsti zázračně
uhasil plameny hořící budovy (či
celého města) jediným vědrem
vody (podle jiné legendy pouhou
modlitbou) je vzýván jako
ochránce proti požáru a jako
patron hasičů. Je zobrazován jako
římský voják nebo středověký
rytíř, někdy nese korouhev
s křížem nebo mlýnský kámen,
zpravidla však drží v ruce vědro či
jinou nádobu, ze které lije vodu na
hořící dům.
Takto jej spatřujeme i v Polici:
římský voják s korouhví v levici
lije vodu na hořící dům. Kdy byla
tato socha pořízena se můžeme
dočíst v knížečce P. Cyrila
Františka Kaněry, OSB (od roku
1867 do r. 1880 kaplana v Polici a
polického faráře v letech 19001910) „Pamětnosti farní osady
Polické nad Metují“ (1872) kde
rodák z Horní Radechové uvádí:
„Socha sv. Floriana na silnici k Bukavici zřízená od vrchnosti v r. 1774…, což je však zřejmý omyl pana faráře, který
špatně počítal, protože poněkud jiný letopočet nám dodnes skrývá chronogram v ozdobné kartuši na podstavci sochy:
SANCTO FLORIANO MARTVRI EX VOTO DICAVIT (Věnováno podle slibu svatému Floriánu mučedníku) –
ať počítáme jak počítáme, součet římských číslic nám dává letopočet 1779. V každém případě však byla socha (dnes
zapsaná kulturní památka města Police nad Metují č. 5793) pořízena za břevnovsko-broumovského opata Štěpána
Rautenstraucha (1773-1775), což zřetelně dokládá sdružený znak opata a konventu břevnovského kláštera s iniciálami
S A V, které značí jméno opata: Stephanus Abbas Břevnoviensis. Zato druhá část poznámky P. Kaněry k soše sv. Floriána
odpovídá skutečnosti: … ku kteréž každoročně koná se processí v neděli po sv. Florianu, aneb padne-li sv. Floriana na
neděli, hned tu neděli.“ Kronikář Jan Lege (od něj ji převzal i V. V. Tomek) nám zachoval zprávu o jedné takové události:
…„4. května [1800] slavilo se jubileum v den sv. Floriana a týden po tom díkůvzdání, že Bůh Polici po celé minulé století od
neštěstí ohně zachrániti ráčil“…
Pěknou plastiku sv. Floriána se všemi atributy světce rovněž můžeme nalézt na náhrobku hlavňovského rolníka Floriána
Berky na polickém hřbitově (je zazděn ve hřbitovní zdi) nebo spatřit v Broumově na tzv. Malém náměstí (kdysi zvaném
Florianusplatz). Tento Florián stál až do roku 1857 u brány do klášterní zahrady v Broumově a dělal společníka soše
sv. Václava, která se zase dostala až na Bělskou ulici v Polici nad Metují. Ale o ní zas někdy jindy.
Miroslav Pichl

