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Dne 12. dubna 2007 se uskutečnilo další jednání mezi
zástupci ČEZ Distribuce a.s. a městem Police nad Metují.
Nejprve proběhla kontrola zápisu z jednání ze dne
30.11.2006, kde bylo konstatováno – stavba Domov
důchodců - SO 07 nová trafostanice a přeložka VN a SO 08
vedení VN a NN ul. Na Sibiři, K Drůbežárně a Ostašská
byla zahájena.
V podstatě se zde zruší stávající trafostanice vedle
Domova důchodců a postaví se nová, podstatně výkonnější
v dolní části zahrady DD u čp. 265. Trafostanice se propojí
zemním kabelem s další trafostanicí v areálu firmy
XAVERgen nad DD. Z důvodů, že město provedlo výkup
pozemků pro plánovanou výstavbu spojovací komunikace
mezi ul.Smetanova a Pod Klůčkem, byl vznesen požadavek,
aby kabely navržené pod budoucí komunikací byly již
položeny v souladu s normami pro uložení kabelů pod
komunikací. Současně zde bude provedeno nové zaústění
pro plánovanou přístavbu DD v Polici nad Metují. Další
stavba, která se realizuje na území města je rekonstrukce
NN,VO,VR - ul. Ke Koupališti, K Vodojemu, Ledhujská a
Ochoz. Stavba je rozestavěná z loňského roku a dokončena
bude do 30.6.2007.
Dokončení poslední etapy Ochoz - zahrádkářská kolonie
původně plánovaná na letošní rok byla přesunuta na
r.2008/2009.
Pro rekonstrukci NN, VO - Radešovská ul. je zpracovaná
projektová dokumentace a podaná žádost o stavební
povolení. Stavba bude provedena v tomto roce. V letošním
roce se zahájí práce na projektové dokumentaci, včetně
vydání stavebního povolení pro ulici Pod Klůčkem. Zde se
stávající vrchní vedení bude demontovat a nové se uloží do
země. Připravuje se také projektová dokumentace pro ulici
Ledhujskou, od areálu CHKO Broumovsko až po čp.11
(konec zástavby). I zde město požaduje přednostně provést
vedení NN sítí zemním kabelem. Poslední projektová
dokumentace, která se zpracovává pro rok 2008 je pro
ul.Nádražní od čp.227 po trafostanici u firmy Hauk a syn.
Ve všech těchto lokalitách musí vlastníci nemovitostí počítat
s novým napojením svých objektů. Toto jsou poslední místa
ve městě, která nemají provedenou kabelizaci. Pokud ještě
někdo z Vás ví o úseku se starým vedením, tak nám to
prosím oznamte. Mohlo se stát, že bylo některé z míst
přehlédnuto. Pokud ano, necháme jej zařadit do plánu
realizace. Jinak by město, včetně Hlavňova, Radešova a
Pěkova, mělo mít nové vedení převážně v provedení zemní
kabel.
***** ***
Další jednání ohledně sítí se uskutečnilo mezi městem a
společností Telefonica O2 Czech Republik a.s. (bývalý
Telecom). S výhledem na další předpokládané investice
v některých částech města byl vznesen požadavek na
provedení kabelizace sítí této společnosti tak, aby nebránily
dalšímu rozvoji. Jedná se o rekonstrukce některých
obytných domů a to jak v majetku města, tak i fyzických a
právnických osob. Sloupy, na kterých je zavěšen současný
kabelový rozvod nepůsobí příliš esteticky, a je třeba je
odstranit. Zatím se projednává pět lokalit ul.17.listopadu, Na
Babí, Tomkova od čp.43 směr hostinec Krčma, před
pensionem Adler, ul.U Damiánky až po areál družstva
vlastníků.
********

Opravy na příjezdové cestě a parkovišti Penny Marketu
jsou ukončeny. Osazena je též zeleň, včetně zatravnění.
Další ozelenění na přeložce II/303 bude prováděno během
května. Na dokončené části se vysází 41 stromů a 1834
keřů. Plochy se ošetří herbicidem, doplní kvalitním
kompostem, stromy se ukotví ke kůlům a obsypou
mulčovací kůrou. Ideální by bylo, kdyby trochu zapršelo a
stromy i keře měly přirozenou vláhu.
*********
Práce na Pellyho domech se provádějí hlavně v zadní
bytové části, kde jsou hotovy vnitřní omítky, provádí se
montáž vnitřního zařízení a pokládá se nová střešní krytina.
Je dokončena část fasády od Damiánky, včetně zateplení.
Zahájila se stavba lešení směrem do náměstí pro opravu
další části fasády a štukatérských prvků. Zde dojde
k částečnému omezení cesty pro pěší a automobilovou
dopravu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Prostředky MIF (program podpory rozvoje komunální
infrastruktury)
byly
poskytnuty
Evropským
společenstvím.
*********
Na stavbě přeložky II/303 v Polici nad Metují se
provádějí práce na zatrubení toku Bukovky. Během měsíce
května se zahájí bagrování další části toku pro položení
rámů, do kterých bude navedeno koryto potoka před
budovou Policie ČR. V lokalitě pod Struhou se zahajují
práce na položení základu kruhové křižovatky a na rozšíření
mostu pro lepší nájezd do ní. Současně se musí vybudovat
nové těleso vozovky od Radešova za č.p. 200 /býv.pivovar/
se všemi nájezdy, a to v takovém provedení, aby bylo
možné po dobu než se položí asfaltový povrch tuto vozovku
využívat pro běžný provoz.
*********
Organizátor regionální dopravy Královéhradeckého kraje
společnost OREDO nabízí obcím a cestujícím k nahlédnutí a
připomínkování první návrh nového jízdního řádu
2007/2008 na vlakových tratích v Královéhradeckém kraji.
Upozorňujeme že se nejedná o definitivní verzi jízdního
řádu. Připomínky k regionální vlakové dopravě zasílejte do
20. května na adresu OREDO s.r.o. Nerudova 104 500 02
Hradec Králové nebo na e-mail oredo@oredo.cz, nebo
kontaktujte zástupce obcí, kteří Váš požadavek konkrétně
posoudí a pošlou na společnost Oredo. Kontaktní informace
naleznete na www.mdcr.cz/Verejna-doprava/.
Zdeněk Kadidlo

Místo telegraficky…
Tak jako každý měsíc, již devátý rok, zasedám k počítači
a začínám psát svůj příspěvek do Polického měsíčníku.
Vždy s vědomím, že bych Vám, především spoluobčanům,
měla za uplynulý měsíc složit účet ze své činnosti. Zároveň
i stručný soupis aktuálních informací z radnice.
Proto vzniklo Telegraficky...
Zalistuji-li kalendářem zpět, opět je za celým týmem
pracovníků na radnici i za mnou kus práce. Určitě není
naším přáním stavět ji na obdiv. Chápeme, že je naší
povinností o věcech veřejných informovat průběžně, ne
pouze v předvolebním čase. Zviditelňujeme úspěchy,
přiznáváme i to, co se nepodařilo. Mnohdy se s Vámi
veřejně radíme, žádáme o Váš názor, pomoc. Mojí snahou
vždy bylo otevřít radnici Vám všem. Záleží opravdu jen a
jen na nás. Na naší vůli. Protože kde je vůle, tam je i cesta.
Promiňte, dnes Telegraficky…nebude. V těch dvou
hodinách, které by mi příspěvek zabral, se půjdu projít,
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abych vydýchala zbytečné problémy lidské zloby a nabrala
sílu na Stříbrný podvečer a večerní jednání osadního výboru
v Pěkově. Taky na čtení Polického měsíčníku, které mi již
třetí volební období zpestřuje každou čtvrtou noc z pátka na
sobotu v daném měsíci. V sobotu ráno se potěším s miminky
a jejich rodiči při Vítání občánků….
Těším se na setkávání s Vámi. Na společné řešení
problémů. Na radování se ze zdařilých maličkostí. Mým
přáním je, abychom si zbytečně nedupali na nohy, natož,
abychom si je podtrhávali. Věřím, že kdo chce pochopit,
pochopí.
S úctou Ida Seidlmanová

Prezident ČR v Polici nad Metují
Prezident České republiky pan Václav Klaus
s manželkou Livií Klausovou v doprovodu hejtmana
Královéhradeckého kraje pana Pavla Bradíka a jeho
manželky paní Evy Bradíkové navštívil Polici nad Metují
ve čtvrtek 12. dubna 2007 odpoledne.
Vše začalo v první polovině února e-mailovou zprávou
z Královéhradeckého kraje. Předběžně oznamovala zařazení
Police do programu návštěvy prezidenta republiky v našem
kraji. Především zhlédnutí výstavní expozice známé
stavebnice Merkur.
Nastalo období dalších mailových, telefonických i
osobních diskusí. Nesčetně změn a úprav, časových i
obsahových. Třídenní program byl bohatý a náročný. Každý
chtěl získat alespoň chvilku pro své město, školu, firmu…
Na Velký pátek letošního roku jsem uvěřila, že Police je
definitivně zařazena do programu. Ve čtvrtek 12. dubna
jsme tedy za Vás všechny s panem místostarostou Zdeňkem
Kadidlem pana prezidenta, jeho manželku a doprovod
přivítali před budovou bývalého SOUz. Pro předání květin
jsem vybrala mladé houslové virtuosy Matouše a Šimona
Michalovy.
Na mírně vyvýšeném pódiu hosté stáli proti naší gardě,
která především na počest pana prezidenta vystřelila čestnou
salvu.
Slunečné počasí umocňovalo příjemnou atmosféru
neformálního setkání s příchozími s následnou miniautogramiádou.
Další část návštěvy proběhla v prvním patře, v Muzeu
Merkur. Zastupitelé, bývalí starostové, starostové okolních
obcí našeho dobrovolného svazku, předsedové osadních
výborů, ředitelé příspěvkových organizací, pan farář,
kronikářka města, zástupci podnikatelů… a čestní hosté
museli dlouho čekat na letmé setkání s hlavou státu.
Dovolila jsem si za nás všechny manželům Klausovým
představit pana učitele Františka Šedu, nejstaršího občana
města; paní Olgu Šmídovou, maminku polického patriota,
horolezce, fotografa, cestovatele, kamaráda Mirka Šmída a
olympionika, lyžaře, Jirku Berana.
Snad i dárky hosty oslovily. Miroslav Pichl předal svoji
unikátní knihu Police nad Metují v datech; Petr Kysela
potěšil především paní Livii Klausovou dřevěnou holí
s vyřezávanou rukovětí. Nejmladší dárce, Libor Jenka,
předal fotografii náměstí z ptačí perspektivy.
Škoda, že rodina Katschnerových, Steinerovi od
Radešova, již měli málo prostoru pro své průvodcovství do
historie. Buďme však rádi, že pan Klaus i jeho manželka,
napříč čas hlídajícímu panu Forejtovi z Pražského hradu,
doslova proběhli v doprovodu Křížových i pana Mládka,
stavitele Ocelového města, expozici muzea. Pro vnoučata si
po podpisu do návštěvní knihy odnášeli známé stavebnice.

Mojí snahou bylo představit Polici a Policko
prostřednictvím Vás, lidí.
Celou návštěvu zaznamenali tři fotografové Olda a Libor
Jenkovi a Štěpán Horák, na kameru točil Vladimír Beran.
Fotoreportáží jejich snímků se k návštěvě vracíme.
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Sběr a svoz nebezpečných a
objemných složek komunálního
odpadu z domácností
Chtěli bychom připomenout, že ve 20. kalendářním
týdnu, a to ve středu 16. května 2007, proběhne
v Radešově, Hlavňově, Pěkově, na Honech a pod
Petrovicemi, pravidelný „pouliční“ sběr a svoz
nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu
z domácností. Sběr proběhne známým zastávkovým
způsobem, podle tohoto harmonogramu:

Děkuji Vám všem, kteří jste přispěli k přípravě a
důstojnému, bezproblémovému průběhu celé akce.
Ida Seidlmanová

Město Police nad Metují, místní organizace
svazu zahrádkářů a pan Dalibor Zobal
vyhlašují soutěž

ROZKVETLÁ POLICE
Nezávislá komise bude hodnotit rozkvetlá okna, balkóny,
předzahrádky, zahrádky…viditelné z chodníků a místních
komunikací ve městě a spádových obcích.
V září letošního roku, při příležitosti výstavy zahrádkářů
v Pellyho domech, budou vyhodnoceni 3 úspěšní pěstitelé.
Již nyní děkujeme všem, kteří květinovou výzdobou rozzáří
svá obydlí pro radost sobě i nám všem.
Přejeme dobrou sadbu a příhodné podmínky pro bohaté
kvetení.
Chce se nám věřit, že obnovená květinová výzdoba na
vytypovaných místech ve městě nebude mít problémy
s nenechavci. Že i nové parkové plochy u Penny Marketu a
v místech přeložky nebudou ničeny a naopak stromkům,
keřům, květinám budeme vytvářet podmínky pro zdárné
zakořenění a sžití se s prostředím.
Pomoc při dohledu s drobnou péčí přislíbili poličtí
zahrádkáři i základní škola.
I Vám všem děkujeme za spolupráci!

Rozpis lékařů stomatologické
služby na květen - červen 2007
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
12.5. – 13.5.
19.5. – 20.5.
26.5. – 27.5.
2.6. – 3.6.
9.6. – 10.6.
16.6. – 17.6.

Lékař
MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 Meziměstí
Bc. J. N. Ogriščenko – dentista
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov
MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M.
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.

Tel. č.
491 582 381
491 502 425
491 502 525
491 521 839
491 543 844
491 581 394

zastávka č.
místo
čas příjezdu a odjezdu
1. Radešov
16.00 - 16.10
2. Hlavňov, u parkoviště pod vlekem
16.20 - 16.30
3. Hlavňov, u hasičské zbrojnice
16.35 - 16.45
4. Hlavňov, parkoviště na otočce
16.50 - 17.00
5. Pěkov, bus zast. u skladu fy. Čáp a syn 17.10 - 17.20
6. Pěkov, u knihovny
17.25 - 17.30
7. u odbočky na "malé" Hony
17.35 - 17.45
8. Hony, náves
17.50 - 18.00
9. Pěkov, u č.p. 55
18.05 - 18.15
10.pod Petrovicemi u č.p. 270
18.25 - 18.30
Odpady musí být vždy osobně předány, ve stanovený čas
a na stanovených zastávkách, obsluze svozového vozidla
společnosti Marius Pedersen a.s., která ho uloží do vozidla a
poté odveze ke zneškodnění. Není přípustné, aby byly
odpady na sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně
odkládány. Odebírány budou následující odpady z
domácností: oleje a tuky, barvy a ředidla, pryskyřice a
lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, léky, pesticidy (zahradní chemie), obaly od
výše uvedených odpadů, baterie (suché
články),
akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
televizory, ledničky a další elektroodpad, starý nábytek,
podlahové krytiny, pneumatiky z osobních automobilů,
odpadní oděvy, rozměrné nepotřebné předměty a podobný
objemný odpad. Odebrán nebude stavební odpad a odpad
ze zeleně. Svozový harmonogram je uveden v brožurce
„Průvodce pro nakládání s komunálním odpadem“.
Pokud někdo tuto brožurku nemá, může si ji vyžádat na
městském úřadě.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Úklid města v rámci Dne Země poděkování naší základní škole
V pátek 20. dubna 2007, v rámci Dne Země, opět
vyrazili žáci 6.- 9. tříd naší základní školy se svými učiteli
do okolí našeho města a uklízeli odpadky a drobné černé
skládky, které kolem sebe (na cizích pozemcích) bezohledně
vytvořili někteří naši spoluobčané. Mezi žáky byly
rozděleny plastové pytle a rukavice, které městu věnovala
společnost Marius Pedersen, a.s. Naplněné pytle pak odvezli
pracovníci Technických služeb Police nad Metují. Město
Police nad Metují by proto chtělo také touto cestou velice
poděkovat žákům, učitelům a vedení naší základní školy
za provedení tohoto úklidu. Výrazně tak opakovaně
přispěli ke zlepšení vzhledu a čistoty našeho města, a
především jeho okolí a dali dobrý příklad všem, kteří
nevědí, že odpadky patří do koše, do popelnice nebo do
kontejneru a ne kamkoli jinam.
Ing. Jan Troutnar, Ida Seidlmanová
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Prosklený kontejner
Minulý týden byl na
náměstí vystaven putovní
prosklený kontejner, který
názorným
způsobem
ukazuje, na jaké základní
využitelné složky by měl
být tříděn domovní odpad.
Dále jejich procentické
zastoupení
v celkovém
objemu vytvořených odpadů a uvádí popis a příklad využití
těchto vytříděných odpadů. Tento kontejner byl městu
zapůjčen v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý
kraj“, jehož nositeli je Královéhradecký kraj, společnost
EKO-KOM a Centrum evropského projektování. Věříme, že
Vám tento demonstrativní způsob názorně ukázal cestu, jak
správně nakládat s Vašimi odpady. V rámci tohoto projektu
bude v dohledné době také rozšířena kapacita městské sítě
kontejnerů na vytříděné využitelné odpady o nové
kontejnery.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Nové vybavení pro děti na sídlišti
V rámci zlepšení podmínek pro využití volného času a
rozvoj předškolních a mladších školních dětí, nechalo město
Police nad Metují v prostoru dětského hřiště na sídlišti,
instalovat novou multifunkční sestavu se skluzavkou,
lezením a houpačkami, pružinové houpadlo a psací tabuli.
Toto vybavení stálo, včetně montáže, cca 150 tis. Kč a
dodala a nainstalovala ho firma Michaela Dočekalová,
Kuřim. Doufáme, že toto nové vybavení si děti oblíbí a
přinese jim mnoho radosti. Případné vandaly žádáme, aby si
svoji sílu vybíjeli jiným rozumnějším způsobem, než
ničením společného městského vybavení a zařízení,
určeného pro děti.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Sběrný dvůr
Kontrola oprávněnosti využití sběrného dvora při
odkládání odpadu bude u občanů trvale žijících na níže
uvedených adresách ve sběrném dvoře prováděna podle
občanského průkazu, tzn.místa trvalého pobytu. Za tyto
poplatníky platí poplatek za odpad společný plátce a
jednotliví poplatníci proto nemají doklad o jeho úhradě.
Fučíkova 322, Fučíkova 323, Fučíkova 324, Fučíkova
325, Fučíkova 326, Gagarinova 291, K Sídlišti 289,
Hvězdecká 335, K Sídlišti 259 (DPS)
Daniela Adamová, FSO – poplatky

Informace sociálního odboru
Sociální zabezpečení v roce 2007
Víte, jak se vypočítá nemocenská, výše pojistného nebo
starobní důchod? Zajímá vás, jak dlouho a za jakých
podmínek můžete pobírat peněžitou pomoc v mateřství
nebo jaké doby pojištění jsou nezbytné, abyste mohl dostat
důchod? To vše najdete v publikaci „Sociální zabezpečení
v roce 2007“, kterou vydala Česká správa sociálního
zabezpečení. Tuto publikaci Vám poskytne každé pracoviště
ČSSZ. Příručku je možné si také stáhnout z webu ČSSZ
http://www.cssz.cz/tisk/zdroje/brozury/socialni_zabezpeceni
/soc_zab_2007.pdf

Nejbližší pracoviště ČSSZ:
Okresní správa sociálního zabezpečení
Karlovo náměstí 2054, 547 01 Náchod
Telefon: 491 401 311
Do příručky je také možno nahlédnout na Městském
úřadě v Polici nad Metují – sociální odbor.
Kejdanová Ilona, Teichmanová Hana

Kde hledat pomoc, pokud pečujete
o zdravotně postiženou osobu?
Občanské sdružení Cesta Náchod zahájilo na začátku
roku 2006 zkušební provoz odlehčovací služby. Od
listopadu 2006 probíhá služba již pravidelně.
Služba je určena pro rodiny a pečující o zdravotně
postižené osoby ve věku 6-30 let se speciálními potřebami
(postižení tělesné, mentální a smyslové). Účelem služby je
poskytnout odpočinek pečujícím osobám v případě nemoci,
rekonvalescence nebo jiné překážky omezující péči o
postiženou osobu.
Služba je poskytována v Náchodě v bezbariérovém
domku, který se nachází v lokalitě u nemocnice.
Týdenní pobyty probíhají obvykle každý druhý týden. Je
samozřejmě možné domluvit i kratší dobu poskytování,
nebo využití služby pouze o víkendu. Po celou dobu pobytu
je pro klienty zajištěna odborná sociální péče a celodenní
stravování s pitným režimem. Klientům jsou také
poskytovány výchovné a vzdělávací služby, umožněna
zájmová činnost. Je zde nabídka služeb sportovního a
kulturního vyžití. Služby nelze poskytnout klientům, kteří
vyžadují odbornou zdravotní péči.
Při zahájení a ukončení týdenního pobytu lze rodinám
z blízkého okolí ( Náchod, Červený Kostelec, Hronov,
Police nad Metují a okolní obce) zajistit za úhradu dopravu
klienta do zařízení a zpět domů.
Kontakt:
Občanské sdružení Cesta - Vítkova 3, 547 01 Náchod
telefon 491 424 764, e-mail – stacionar.cesta@tiscali.cz
více informací lze získat na www.stacionarcesta.cz
Adresa sídla odlehčovací služby:
Občanské sdružení Cesta – odlehčovací služba
Bartoňova 897, 547 01 Náchod
Kontaktní osoba: p. Biehounková Hana tel: 602 806 828

Strategický plán rozvoje mikroregionu
Policka i samotné Police nad Metují
O strategickém plánu Policka jsem Vás na stránkách
měsíčníku již několikrát informovala. Se všemi představiteli
obcí Policka jsme se shodli na tom, že je nezbytná jeho
aktualizace. V současné době platný strategický plán byl
zpracován od srpna do listopadu roku 2002. Byla použita
tzv. expertní forma, kdy dodavatelská firma na základě
zadání a konzultací se starosty, zpracovala celou strategii.
Rozhodnutí o dalším vývoji obcí i celého regionu bylo
ponecháno zcela na vedení obcí. Myslím, že obyvatelé
regionu většinou o její existenci a obsahu nemají sebemenší
tušení.
K čemu je vlastně dobré mít strategii?
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Většina starostů vidí její nejdůležitější význam pro
získávání dotací. Dnes už je u většiny dotačních titulů
podmínkou soulad předkládaného projektu se strategií obce,
regionu. Z tohoto důvodu vlastně i původní strategie
v takové „rychlosti“ vznikla.
Neměli bychom ale podceňovat i její další význam a to
přímo pro řízení obcí. Strategické plánování (určení poslání)
je nezbytnou součástí každého podniku a stejně tak by mělo
být poslání formulováno i pro každou obec, město, region.
Zpracování strategie rozvoje jakékoliv organizace
představuje v první řadě zajištění systémovosti při řízení.
Strategické plánování ve veřejné správě sleduje samozřejmě
jiný účel než pro komerční podniky. Obec je také mnohem
složitější organizace než běžný podnik. Střetává se v ní
mnohem více různých, často i protikladných zájmů a
probíhá zde mnohem více různorodých procesů.
Kvalitní strategie slouží jako podklad minimálně pro:
 střednědobé až dohodové plánování rozvoje obce
(10 a více let)
 zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových
aktivit obce
 sestavování obecních rozpočtů
 práci na zpracování, novelizaci územního plánu obce
 posuzování regionálních i nadregionálních plánů a
programů z pohledu obce
 aktivní marketing obce
A jak se strategie tvoří?
Na základě zhodnocení současné situace se určí to, čeho
bychom chtěli v obci, městě, mikroregionu dosáhnout.
Nejdůležitější kroky:
1. ujasnění cílů obce, mikroregionu
2. analýza současného stavu, především možnosti a
omezení
3. návrh optimálního způsobu, jak ze současného stavu
dospět k stanoveným cílům
4. realizace navrženého způsobu a průběžné sledování a
vyhodnocování.
Zpracování strategie není jednoduchý úkol, snažíme se
proto získat odborného konzultanta, který by zajistil
odborné vedení naší práce.
Nyní stojíme před krokem poznání současného stavu,
zhodnocení toho, jak na tom naše obec či celý region
skutečně je a jaké činnosti a faktory jsou pro jejich další
existenci ohrožením či naopak příležitostí.
Protože bychom rádi zamezili jednostrannosti při
posuzování kladných a záporných hledisek rozvoje regionu,
budeme potřebovat i zájem a pomoc vás všech, obyvatel,
pravidelných návštěvníků naší oblasti i místních
podnikatelských subjektů.
Pokusíme se připravit dotazník pro každého, kdo bude
mít zájem podílet se na rozvoji Policka. Budeme doufat, že
se setká s vaším zájmem a ochotou pomoci.
(pro článek použity materiály Univerzity Hradec Králové,
Fakulty informatiky a managementu)

Helena Ištoková, DSO Policka

Dětský den se známými osobnostmi
Velký dětský den je připraven na 2.června 2007 do
Police nad Metují na hřiště, kde pro všechny malé, větší, ale
i ty největší návštěvníky je připraven bohatý kulturní
program.
Letošní dětský den je ve znamení písniček, her, zábavy,
kouzlení a kdo přesně vystoupí na dětském dnu? Pro
nejmenší je připraven program Čarování kolem malování

s Milošem Nesvadbou, Pluto zazpívá své nové písničky,
kouzelník Tommy bude čarovat a rozdávat balónky pro děti,
všichni se mohou těšit na Martina Hranáče, největšího
showmena a ten bude i moderovat celé odpoledne. A
mažoretky celý program zahájí! Rozhodně se máte na co
těšit.
Začínáme na hřišti v Polici nad Metují a to 2.června od
14,00 hodin.
Akci pořádá město Police nad Metují, Skrblíkův ráj a
David Novotný za podpory Petry Jansové.
Pro tatínky a maminky budou připraveny doprovodné
akce, stánkový prodej, občerstvení, grilování. Pro děti jsou
připraveny soutěže, nafukovací hrad.
A program se koná i při nepřízni počasí.
Generální partner: Skrblíkův ráj s prodejnami v Polici
nad Metují, Hronově, České Skalici, Broumově, Červeném
Kostelci.
Těšíme se na Vás !
David Novotný
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s městem Police nad Metují

vyhlašují

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU
¾ Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
¾ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
¾ Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční

¾ Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍTI NEMŮŽEME:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, dále pak ledničky,
televize, nábytek, počítač, jízdní kola a dětské kočárky
– ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteční v Polici nad Metují
dne:
čas:
místo:

v sobotu 12. května 2007
od 9 do 11 hodin
na náměstí před radnicí

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Sběrným místem věcí určených Diakonii v Broumově je hasičská zbrojnice
v Radimovské ulici. Pravidelný odběr je každé pondělí od 13ti do 17ti hodin.
Mimo termín po dohodě na mbt 725 086 504.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem,
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www.diakoniebroumov.org

Děkujeme za Vaši pomoc.

Máte zájem se scházet
u šálku lahodného
čaje?
Zazpívat si společně
mantry?
Zajímáte se o práci na
sobě sama či
duchovno, a chcete se
podělit o své
zkušenosti?
Zájemci volejte na mob. 607 240 250
Kaufmanová Radka
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Neděle 3. června 2007
CDS s.r.o. Police nad Metují ve spolupráci s městem
Police nad Metují pro Vás vypravují již tradiční

TOULAVÝ
AU TO B U S
Okruh po krásách polického okolí – Ostaš, Hvězda,
Slavný, Bělý, Machov, Machovská Lhota, Velké
Petrovice, Maršov a Žďár nad Metují. Každý účastník
jede zadarmo a obdrží pohlednici města Police nad
Metují s razítkem.
Snad nám počasí bude přát a budeme se moci potěšit
krásnými výhledy.

Autobus bude přistaven na autobusové
zastávce na Českou Metuji
– naproti České poště –
v 10.00 hodin, ve 13.00 hodin
a v 15.00 hodin.

KNIHOVNA
Knihovna na cestě do Pellyho
domů
Měsíc srpen se blíží a s ním i termín stěhování knihovny
do nových prostor v Pellyho domech. Rádi bychom
doporučili čtenářům, aby se včas zásobili dobrým čtením a
nestalo se jim, že by během dlouhého prázdninového měsíce
strádali a pociťovali abstinenční příznaky z nedostatku
vhodné četby. A zároveň si dovolujeme upozornit, že každá
zapůjčená kniha svou momentální nepřítomností v knihovně
pomůže nám knihovnicím se stěhováním knihovního fondu.
Předem všem náruživým čtenářům děkujeme.

Zuby nehty
24. dubna do Police přijela spisovatelka Ivona
Březinová. Nejdříve navštívila studenty dříve narozené při
Polické univerzitě volného času a večer v doprovodu svého
žáka a zároveň autora hororů pana Jiřího Holuba
předstoupila před žáky naší školy, aby jim představila knihu
hororů Zuby nehty. Venku se začalo stmívat a při
společném čtení vznikla ta správná atmosféra strachu. Děti
během večera kreslily svůj strach. Vzniklé obrázky jsou
velmi působivé a dosvědčují, že každý máme nějaký svůj
kousek strachu. Podívejte se s námi. Pro děti bylo zážitkem
vidět opravdovou spisovatelku a adepta spisovatelství. Řeč
přišla i na spisovatelské řemeslo a na osobní zážitky
přednášejících. Na konci přátelského večera se nám nechtělo
ani rozcházet do svých domovů, ale školní povinnosti
příštího dne na nás čekaly.

Nabídka knih:
Juřena, Jan: Broumovsko a Trutnovsko.
Obrana republiky v druhé polovině třicátých let
v severovýchodních Čechách.
Zíbal, Pavel: „Šéfe, znáte Želiv … ?“
P. Zíbal vzpomíná na léta prožitá ve vězení a v táborech
nucených prací.
Ludlum, Robert: Mozaika Parsifal.
Špionážní triller.
Wallace, Irving: Muž, který hledal pravdu.
Historický napínavý román.
Waltari, Mika: Cizinec přichází.
Psychologický novela.
Mlok.
Nejlepší sci-fi a fantasy povídky roku 2006.
Byrne, Patrik: Irské duchařské historky.
Pověsti a strašidelné příběhy z Irska.
Vlk, Václav: Stálo to za … a stejně byla sranda.
Konec padesátých let pohledem osmnáctiletého kluka.
Kráner, Ján: Myslivecký slunovrat.
Příběhy lidí a nádherných zvířat.
Ábel, Anton: Zlatí jeleni.
Lesnické a myslivecké příběhy z hájoven daleko od lidí.
Pokorná, Jaroslava: Maminka není doma.
Humorné vzpomínkové fejetony.
Chalke, Steve: Umíte se bavit se svým dítětem o sexu?
Rodičovské minimum.
Vaše knihovnice

Provádím malířské a natěračské práce.
Bližší informace na telefonu 721 439 125
Hauschke František
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KINO
Čtvrtek 10.5.2007

DIVADLO
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.
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

Úterý 29.5.2007

v 19.00 hodin

APOCALYPTO
Velkolepý projekt Mela Gibsona vypráví o starobylé říši Mayů a
jejím zániku. Původ této kultury, její moudrý život a náhlá
destrukce, je dosud opředena mnohými tajemstvími. Jde o vůbec
první filmové zpracování této neobjasněné záhady. Film
v původním znění s titulky. (130 min., USA)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 40,- Kč

Úterý 7.6.2007

v 19.30 hodin

OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE

Dlouho očekávaný film Jiřího Menzela podle slavného románu
Bohumila Hrabala. Na motivy tohoto díla Jiří Menzel napsal scénář
a zrežíroval film o muži, který na konci svého života hledá obrazy
času, které prožil. O muži, jenž toužil naplnit za každých okolností
svůj život bohatstvím a krásoum a jehož „štěstí“ bylo vždycky
v tom, že potkalo nějaké „neštěstí“. (120 min., ČR)
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné: 40,- Kč
PŘIPRAVUJEME :
Čtvrtek 14.6.2007 v 17.30 hodin
Úterý 19.6.2007 v 19.00 hodin
Úterý 26.6.2007 v 19.30 hodin

ARTHUR A MINIMOJOVÉ
ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
BESTIÁŘ

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

Sobota 12. května 2007

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.

Pátek 1. června 2007

v 8.30 a 9.45 hodin

Agentura MediaPro Náchod uvede v Kolárově divadle pro
MŠ, 1. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi pohádku

JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU
JÍŘU NAPRAVIL

Pohádkový příběh z Podkrkonoší. Děti se zde učí rozpoznávat, co
je v životě zlé a co dobré. Zda pýcha, vypočítavost a sobectví nebo
vlídnost, štědrost a láska.
Vstupné: 30,- Kč.

Sobota 2. června 2007

od 14.00 hodin

Město Police nad Metují, Skrblíkův ráj a David Novotný
pořádají na hřišti TJ Spartak

DĚTSKÝ DEN SE ZNÁMÝMI
OSOBNOSTMI

Pro všechny malé, větší i ty největší návštěvníky je připraven
bohatý kulturní program ve znamení písniček, her, zábavy a
kouzlení.
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
Pondělí 21. května 2007

v 19.00 hodin

Městské divadlo v Broumově uvádí v podání divadelního
souboru Wokno Broumov hru A. Jiráska

LUCERNA

Vstupné: 60,- Kč.
Předprodej vstupenek v informačním centru na náměstí
do 18. května 2007.

Úterý 22. května 2007

v 19.00 hodin

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě vás zve
na koncert

JAN NEDVĚD

Vstupné: 130,- 110,- 90,- 70,- Kč.
Předprodej vstupenek v informačním centru od 02. 05. 2007.
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zhostily na výbornou, takže už týden předem v prostorách
školky vznikla krásná pytlíčková výstava. Některé modely i
voněly po bylinkách, měli jsme možnost vidět a cítit i pravé
čarodějné koření – sušená vraní oka, rozemleté
muchomůrky, pařené dračí ocásky apod. Vlastní candrbál
proběhl v čarodějné sluji (tělocvičně). Kolem ohně
z provazu si všichni zatancovali, protáhli se a proletěli na
košťatech. Soutěžili jsme v přebírání barevného koření,
závodili se svými bylinkovými pytlíky, podlézali vchod do
Čarodějné sluje, který se stále zmenšoval. V závěru jsme si
pořádně zadováděli, zatancovali košťatový taneček a u toho
všeho také mlsali. Na památku na tento významný týden si
každý domů odnesl papírové košťátko.
Dospělí i mrňata,
osedlejte košťata.
Po roce k nám opět letí
čarodějky na koštěti.
Klepy, klepy, buchy, buchy,
kdepak jste vy neposluchy.
Letím na vás s koštětem,
začaruji říkadlem.
Čáry, máry dětičky,
buďte hodné všecičky!

Čarodějnický ples se vydařil i díky maminkám a
babičkám, které se podílely na výrobě a výzdobě oblečení a
bylinkových pytlíčků. Moc jim děkujeme a přejeme hodně
skvělých nápadů na příští slet čarodějnic.
Třída Zvonečků a Sluníček.

SDH Police nad Metují ve spolupráci s městem
Police nad Metují pořádají v neděli 13. května 2007

ŽELEZNOU NEDĚLI
- SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU Před svými domy můžete připravit hromádky železného šrotu, které
budou hasiči svážet. Po domluvě s p. Jiřím Hubkou na mbt 725086504
nebo 491 541 117 vynesou hasiči objemnější a těžší věci
přímo z vašeho domu.

Čarodějnický ples v polické
mateřince
Ani jsme se nenadáli a už je to rok, co jsme vystartovali
na čarodějnický bál na Skalnatou horu. I letos jsme si
připravili správnou „filipojakubskou noc“ – konala se sice
ve dne a ve školce, ale zato s větším požitkem. Už od rána
se slétaly děti v čarodějnických kostýmech, některé i
s košťaty. Symbolem letošního sletu byl pytlíček na
čarodějné koření – tohoto úkolu se děti i maminky a babičky

Ve třídě předškoláků – Berušek jsme v měsíci dubnu
rozdělili výchovně vzdělávací činnost do dvou tématických
celků. První jsme pojmenovali „Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný“. Jak už název napovídá, oslavovali
jsme Velikonoce a lidové zvyky, které k nim patří. Děti si
zdobily vajíčka otisky barev, vystřihovaly a lepily ovečku na
špejli jako zápis do velikonoční výzdoby. Výtvory si
odnesly domů. Samy si zasely do květináčků semínka
řeřichy, každý den je zalévaly, staraly se, aby měla dostatek
tepla a sluníčka. Také s radostí pomáhaly s velikonoční
výzdobou třídy.
Počasí nám dovolilo podnikat delší turistické vycházky
na Ochoz, ke Klůčku, ke kapličce. Vedeme děti
k ohleduplnému
chování v přírodě – máme i
nezapomenutelné zážitky při pozorování zajíce, srnek i
dravců u lesa.
Ve středu 11. dubna nás společně fotografoval pan
Hurdálek – pro předškoláky je to poslední foto na památku
na mateřinku.
Společně se třídou Kopretinek jsme 18. dubna přijali
pozvání paní učitelky Kolářové a Švábové do prvních tříd
Základní školy v Polici nad Metují.Školáci nám předvedli,
co už se ve „velké“ škole všechno naučili, přečetli nám
povídku ze Slabikáře, četli z tabule, ukázali nám sešity a
známky, které dostávají. Připravili pro nás program plný
básniček a písniček. Moc se nám ve škole líbilo, děkujeme
za krásné přijetí oběma třídním učitelkám. Dětem jsme
předali vlastnoručně zhotovené květiny a motýlky, školáci
nás zase obdarovali papírovými kočičkami.
Druhý den všechny děti z naší mateřinky navštívily
divadlo a zhlédly pohádku „Štěně nebo špenát?“
Druhý tematický celek jsme nazvali „Jaro zpívá tralala,
vítá nová mláďata“. Zaměřili jsme se na domácí a
hospodářská zvířata a jejich mláďata. Zvířátka kreslíme,
malujeme,
prohlížíme
na
obrázku
a
hledáme
v encyklopediích. Pozorujeme je v okolí MŠ, na zahradách u
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domů. Čteme si o nich příběhy a pohádky, recitujeme
básničky
Ostré drápky, bystrá očka,
koťata má naše kočka.
Celý den si jenom hrají,
klubka vlny kutálejí.
Když má fenka štěňátka,
dobře o ně pečuje.
Krmí je a opatruje,
táta pes to sleduje.
Poslední týden v dubnu navštívili předškoláci městskou
knihovnu. Přivítala nás paní ředitelka Věra Plachtová a paní
Hana Jenková. Povídaly si s dětmi o knihách, podle obrázků
z knížky zpívaly děti písničky, prohlížely si knihy a
leporela. U stolečku si pak leporelo samy tvořily – kreslily
obrázky zvířátek, kytiček, sluníček na tvrdý karton a kresby
jim pak paní Jenková slepila k sobě do leporela. Své výtvory
si děti vystavily v mateřince. Děkujeme za pozvání!
A je tu nejkrásnější měsíc – květen a děti se pilně
připravují na Svátek matek a besídku pro maminky.
Vytvářejí dárečky, učí se básničky a v doprovodu klavíru
zpívají veselé písničky.
Ťuky, ťuky na vrátka,
řeklo jaro voňavě.
Otvíralo poupátka,
čmáralo si po trávě.
Čmáry, čmáry na zeleno,
na červeno, na žluto..
Všechno už je ustrojeno,
všechno už je obuto.
Třída Berušek

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.
Alena Švorčíková, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ
DUBEN 2007 ve škole
Tento měsíc se uskutečnilo mnoho různorodých akcí.
Žáci naší školy se především zúčastnili několika sportovních
a vědomostních soutěží. Hned první týden proběhla soutěž
ve skoku vysokém Jaroměřský klokan. V odbíjené získali
chlapci výborné 1. místo a děvčata 2. místo a obě družstva
postupují do dalších kol soutěží. Chlapci se dále zúčastnili
okrskového kola fotbalové soutěže Coca – Cola Cup, kde
obsadili 3. místo. V květnu se žáci chystají na několik
atletických soutěží.
Velmi pěkných umístění dosáhli žáci v biologické
olympiádě - v okresním kole v Náchodě obsadil 2.místo Jan

Kosinka z 9.B a 10.místo Jana Hoffmannová z 9.C z
celkového počtu 28 soutěžících. Dále Jan Kosinka získal
7.místo v krajském kole zeměpisné olympiády v Hradci
Králové. U nás ve škole proběhla soutěž Přírodovědný
klokan 2007, které se zúčastnilo 54 žáků z 8. a 9. tříd.
Úmístění nejlepších: 1. Štěpán Landa z 8.A, 2. Martin
Hrnčíř z 8.B a 3. Aneta Nývltová z 9.A. Družstvo našich
žáků se zúčastnilo 10. dubna oblastního kola soutěže
Paragraf 11/55. V Náchodě soutěžili nejlepší žáci školního
kola Pythagoriády. Účastníkům všech soutěží blahopřejeme
a děkujeme za reprezentaci školy.
Ve dnech 2. - 4. dubna proběhlo další kolo sběru starého
papíru. Přednášku o dravých ptácích s živými exempláři
zhlédli žáci 6. - 8. tříd ve školní tělocvičně. 19. dubna se
mohli přijít rodiče informovat na prospěch a chování svých
ratolestí a zároveň tento den byla zahájena nová výstava
„VIVA VENEZIA! VIVA CARNEVALE!“ v naší
GALERII NA CHODBĚ. Autorem barevných fotografií je
pan Milan Schirlo.
Již několikaletou tradici má úklid města u příležitosti
Dne Země. Také letos 20. dubna žáci 2. stupně uklízeli
jednotlivé lokality Police nad Metují a přilehlé komunikace.
Všem patří poděkování. Zajímavé bylo setkání se
spisovatelkou Ivonou Březinovou v polické knihovně a také
přednáška doprovázená fotografiemi o národních parcích
jihozápadu USA, kterou žáci 5. - 9. tříd zhlédli 25. dubna v
divadle. Autoři Lucie Kovaříková a Michal Jon ji nazvali Na
hliníkovém oři Divokým západem, protože celou tříměsíční
cestu dlouhou 6 000 km absolvovali na kolech. Někteří žáci
se také pokusili zapojit do veřejné soutěže o název a logo
místního domu s pečovatelskou službou, což pro ně nebylo
vůbec jednoduché, ale oceňujeme jejich snahu.

Autorské čtení z knihy Zuby nehty
Knihovna města a město Police nad Metují uspořádaly
pro děti autorské čtení z knihy Zuby nehty, 19
hrůzostrašných povídek z pera mladých českých autorů.
Knihu sestavila spisovatelka Ivona Březinová, která také
jednu z povídek sama dětem četla. Velmi příjemné
setkání proběhlo v úterý 24. dubna v čítárně knihovny a
zúčastnilo se jí okolo 30 žáků 2. stupně se svými učitelkami
českého jazyka.
Zde jsou postřehy jedné ze zúčastněných - Lucky
Kociánové z 8.A:
Byla jsem s několika spolužáky a paní učitelkou na
besedě paní spisovatelky Ivony Březinové. Ta nám o sobě
pověděla několik věcí, například to, že je nejen spisovatelka,
ale i profesorka. Na přednášku s ní přijel jeden z jejích
studentů - Jiří Holub. Také jsem se dozvěděla, že paní
Březinová píše knihy pro děti i mládež.
Tato beseda byla na téma horor a týkala se hlavně 19
hororových povídek napsaných spisovatelčinými žáky, které
byly vydány v knize s názvem Zuby nehty.
Paní spisovatelka s Jirkou Holubem přečetla dvě
povídky, při kterých mě objímala hrůza a běhal mráz po
zádech. Bála jsem se opravdu hodně. Při čtení povídek jsme
kreslili tužkou obrázky. Mělo na nich být, čeho se bojíme, z
čeho máme strach. Potom se obrázky losovaly. I můj byl
mezi devíti vylosovanými a patřila jsem mezi šťastné
výherce plakátu se všemi autory povídek a paní Březinovou.
Na konci přednášky jsme měli možnost si knihu Zuby
nehty zakoupit a já to s radostí udělala, ale věděla jsem, že
se při jejím čtení budu určitě bát.
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Beseda se mi moc líbila, byl to skvělý zážitek vidět na
vlastní oči paní spisovatelku a moci se jí na něco zeptat.
Vůbec nelituji toho, že jsem se na přednášku rozhodla jít.
Vilma Scholzová

Výběrové řízení
Základní škola a Mateřská škola, Police nad
Metují vyhlašuje výběrové řízení
na místo účetní.
Kvalifikační předpoklady:
- SŠ vzdělání v oboru
- praxe v oboru min. 2 roky
- znalost problematiky účetnictví
příspěvkových organizací a DPH
- pokročilá uživatelská znalost práce s PC
- organizační schopnosti, samostatnost,
spolehlivost, odolnost vůči stresu
- nástup možný dle dohody

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte
nejpozději do 18. 5 . 2007 na adresu:
ZŠ a MŠ Police nad Metují, Na Babí 190, Police
nad Metují. Bližší informace na tel. 608 036 000

Soutěž Paragraf 11/55
10. dubna 2007 se konalo oblastní kolo soutěže Paragraf
11/55, která je zaměřena na právní povědomí našich dětí a
znalosti zákona v oblasti prevence zneužívání nikotinu a
alkoholických nápojů. Soutěž pořádal Dům dětí Ulita
Broumov v prostorách sálu Střelnice. V porotě zasedali
zástupci města Broumova, Policie ČR a Domu dětí Ulita.
Základní a Mateřskou školu Police nad Metují zastupovalo
vítězné družstvo ze školního kola ve složení: Kateřina
Stejskalová, Barbora Andělová, Martina Jehličková, Luděk
Ficenec, Jakub Pokorný, Petra Seidlová a Marcela
Valášková. Umístili se na krásném 2. místě, jen pouhé 2
body za vítězi. Tím nám jen o málo unikla účast v kole
krajském. Naši si vedli velmi dobře, prokázali nejlepší
znalosti o našem kraji mezi všemi zúčastněnými. Za
vzornou reprezentaci jim patří poděkování a obdiv. Stejné
poděkování patří organizátorům soutěže a všem, kteří naše
žáky na soutěž připravovali.

což je škoda, ale zároveň velký úspěch. Myslíme si, že
nebylo úplně fér, že v porotě byli porotci jen z Broumova a
vítězové rovněž téhož města. Naše oslabení bylo i v tom, že
jsme si s sebou přivezli málo fandících diváků. Soutěž nám
přinesla spoustu nových vědomostí a zážitků a doufáme, že
si tuto zkušenost budeme moci jednou zopakovat.
Terezie Kubečková

Duben na Bezděkově.
I duben nám při činnostech a práci utekl jako voda.
Pro školáky to byl měsíc, kdy proběhlo čtvrtletní
zhodnocení jejich výsledků. Po něm se konaly třídní
schůzky.
19. dubna jsme ukončili kurz plavání a zaslouženě
dostali „mokrá vysvědčení“. Někteří při poslední hodině
získali i medaile za závěrečné závody.
Také jsme se začali učit básničky na besídku pro
maminky, kterou pořádáme ve čtvrtek 10.května.
Středa 25.4. byla překvapením pro předškoláky. Ráno
jsme si je vyzvedli ve školce a strávili s námi ve škole „Den
s čarodějnicí“. Celý den pracovali společně se školáky.
Žáčci z první třídy jim předvedli, jak se naučili pěkně číst a
přečetli jim část z knížky Malá čarodějnice. Pak každý
pracoval na svém obrázku čarodějnice. Musel zvládnout
vytvořit zapadající slunce, vystřihnout stín čarodějnice a
pěkně jej nalepit. Za svou práci si pak každý odnesl sladkou
odměnu. Doufáme, že se jim u nás líbilo.
V mateřské školce se pak konal slet čarodějnic v pátek
27.4. Pro děti to byl opravdu velký rej.

Viděno očima soutěžících
10. 4. jsme se zúčastnili oblastního kola soutěže Paragraf
11/55 v Broumově. Byla to perfektní soutěž s lákavým
postupem. V prvních kolech jsme se ale dost zapotili,
protože se nám právě dvakrát nedařilo a my
začali ztrácet spoustu bodů. Přestali jsme doufat ve výhru.
Pak se to ale nečekaně obrátilo a my začali dohánět vítězné
družstvo. Před posledním kolem nám scházely pouze 2
body.
Ty
jsme
už
ale
nakonec
nezískali. Všichni z toho byli zklamaní. Případné krajské
kolo bylo ztraceno. Bereme to ale i z té druhé stránky.
Máme druhé místo a to je přece krása.

Viděno očima žáků – diváků
Soutěž Paragraf 11/55 na nás jako na diváky zapůsobila
velmi pozitivně. Nejvíce se nám líbilo provedení soutěže a
slušné „hlášky“ moderátorky soutěže. Z našeho pohledu tým
z Police byl rovnocenným soupeřem pro tým vítězný (TGM
Broumov). Proto naše družstvo prohrálo pouze o 2 body,

Marie Vaisarová
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Základní umělecká škola
informuje...
Dvojnásobné vítězství v ústředním kole!!
Od čtvrtka 12. dubna do neděle 15. dubna probíhalo ve
Vysokém Mýtě celostátní kolo soutěže ZUŠ ve hře
komorních souborů s převahou dechových nástrojů.
Netrpělivě jsme očekávali výsledky, neboť do tohoto finále
postoupily z krajského kola také dva naše soubory a věděli
jsme, že konkurence bude letos opravdu veliká.
A zde již jsou výsledky, které nám udělaly velikou radost:
Kategorie 1b - žesťové trio Baby Brass: 1 místo!
Kategorie 4b - žesťový kvintet BrassBand: 1 místo!
Navíc paní učitelka Lenka Němcová získala zvláštní
ocenění poroty pro vynikající pedagogickou přípravu!
Gratulujeme úspěšným žákům i paní učitelce Lence
Němcové a panu učiteli Josefu Fialovi k tomuto skvělému
úspěchu!

Koncert maminkám
proběhne ve čtvrtek 24. května od 18 hodin v Kolárově
divadle a již tradičně se o program postarají žáci dechového
a pěveckého oddělení.
Srdečně zveme nejen maminky!

Koncert pro Santa Fe
Ve středu 13. června od 18 hodin vás zveme do Kolárova
divadla na závěrečný koncert smyčcového oddělení, na
kterém se představí všechny smyčcové orchestry včetně
souboru Archi piccoli, který předvede svůj program pro
podzimní turné po Spojených státech amerických. Koncert
bude také absolventským vystoupením Matouše Michala
před jeho odchodem na Pražskou konzervatoř.

Dechový orchestr čtvrtý v Litvínově
Mezi nejlepších 27
dechových orchestrů České
republiky se probojoval sítem krajských kol i náš dechový
orchestr. Ve dnech 30. dubna a 1. května se konalo
v Litvínově republikové finále, ve kterém se náš
čtyřicetičlenný orchestr v tvrdé konkurenci umístil na
pěkném čtvrtém místě. Žákům i pedagogům blahopřejeme a
děkujeme za vzornou reprezentaci!

Orchestr čeká v květnu ještě několik akcí:
 V sobotu 12. května od 14 hodin koncert na zámku
v Ratibořicích
 V sobotu 26. května koncert v Polsku
 V neděli 27. května vystoupení na prestižním festivalu
dechové hudby Koletova Rtyně
 1.– 3. června zájezd na mezinárodní festival do
německého Thumu
 Tímto zájezdem bude zakončena náročná sezóna
orchestru.

Soutěže smyčcových nástrojů
Smyčcové oddělení má nejnáročnější období školního
roku ještě před sebou. Kromě příprav závěrečného
absolventského koncertu čeká děti ještě několik náročných
soutěží:
8. – 12. května - mezinárodní houslová soutěž
Kocianovo Ústí
18. – 20. května - ústřední kolo soutěže komorních
smyčcových souborů v Jindřichově Hradci
1. – 2. června - houslová soutěž v Kroměříži
8. – 9. června - violoncellová soutěž Prague Junior Note
16. – 17. června - soutěž houslových duet Filcíkova
Chrast
Program je to vskutku velmi náročný, tak přejeme hodně
sil a především pohodu a radost ze hry především při
soutěžních výkonech!
Vaše ZUŠ

Miss hotelové školy Hronov
2007
V současné době vrcholí přípravy charitativní akce
Večer pro Honzu a Martina – Miss hotelové školy
Hronov 2007, která se uskuteční v Sále Josefa Čapka
v Hronově dne 25.května 2007 od 19 hodin. Jedná se o 3.
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ročník kulturní akce, kterou pořádají studenti pod vedením
pracovníků
školy,
při
níž
bude
vyhodnocena
nejsympatičtější dívka a mladý muž z řad hronovských
studentů i z vrchlabské pobočky školy. Večer bude doplněn
zábavným programem za účasti známých osobností – Miss
ČR Lucie Váchové, vicemiss Radky Kocurové a zpěváka
Juliána Záhorovského. Akce je zaměřena na podporu boje
proti rakovině, zákeřné chorobě, kterou onemocněli dva
studenti školy, jimž bude večer věnován. Hlavním
partnerem této charitativní akce je Liga proti rakovině
Náchod, která k výtěžku akce připojí další prostředky a
zabezpečí jejich převod na podporu léčby onkologicky
nemocných.
Mgr. Renata Lelková
Jana Bogdanová
zástupkyně ředitele
studentka třídy 2.HŠB,
Miss HŠ Hronov 2006
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K 30.4.2007 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4295 obyvatel.

SŇATKY
Své „ANO“ si v dubnu 2007 řekli

pan Jaromír Matějec a paní Kateřina Kovaříková
pan Tomáš Vajsar a slečna Martina Maršíková

JUBILEA
V měsíci dubnu 2007 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Marie Štěpánková
paní Edita Mazačová
75 let
paní Anna Vacková
80 let
85 let
95 let

paní Anna Stierandová
paní Ilona Dobešová
paní Olga Gennertová
paní Jiřina Jansová
paní Božena Seifertová

Jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.

Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své výročí
a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

ŽÁDOSTI
O CESTOVNÍ DOKLADY
CP žadatele staršího 18 let
– žádá se přímo v Náchodě, není třeba foto, poplatek 600,Kč, občanský průkaz
CP žadatele 15 – 18 let
– žádá se přímo v Náchodě, není třeba foto, občanský
průkaz, poplatek 600,- Kč, zákonný zástupce sebou s OP
CP dítěte 5 – 15 let
– žádá se přímo v Náchodě, foto není třeba, poplatek 100,Kč, dostavit se musí dítě + rodič s OP Pokud je to 1.pas, tak
je třeba rodný list dítěte a osvědčení o státním občanství
CP dítěte do 5 let
– žádost lze podat na kterékoli matrice – modrá žádost,
2 fotografie, správní poplatek 50,-Kč, vydává se do 15-ti
dnů s platností na 1 rok. Protože se dítě nepodepisuje,
nemusí být u podání žádosti. Pokud dítě nemá platný
předchozí cestovní pas, musí předložit osvědčení o státním
občanství.
„blesk“ ( rychlopas)
- (modrá žádost), 2 fotografie, poplatek 1500,- Kč ( pro děti
5-15 let je poplatek 1000,- Kč) – platnost těchto dokladů je
pouze 6 měsíců!
– teoreticky je možné požádat na kterékoli matrice, ale
vzhledem ke sbírání žádostí kurýrem pozbývá takto podaná
žádost na účelnosti. Doporučujeme proto obrátit se přímo na
oddělení cestovních dokladů v Náchodě
Dagmar Hambálková – matrikářka

VZPOMÍNKA
31. května vzpomeneme padesáté páté tragické výročí
smrti paní Hedviky Strauchové z Police nad Metují.
Naše maminka zemřela 31.
5. 2007 v hradecké věznici po
měsících bezdůvodné vazby i
samovazby
v nelidských
mukách, odloučena od svých
nejbližších, vězněných rovněž
v komunistických kriminálech
a pracovním táboře 50. let. Se
spravedlivým hněvem na její
krutý osud bezpráví s láskou na
maminku vzpomínají synové
Jiří a Bohuslav Strauchovi.

Hodnocení výletu
Fond pro pozůstalé v Polici n. M. a okolí pořádal
v sobotu dne 21. 4. 2007 pro své členy i pro nečleny
celodenní tajný výlet. Přihlášeno bylo 51 účastníků, ale dva
ráno nepřišli. Tak nás bylo nakonec 49.
Ráno v 7.00 hod. jsme se sešli před CDS a těšili se na
pěkně strávený den. Sluníčko svítilo a nálada byla výborná.
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Ještě jsme osazenstvo doplnili cestou po okolních vesnicích
a v Hronově už jsme byli v plném počtu.
Naše cesta vedla směrem na Jičín. Byla nádherná
viditelnost, a tak jsme se ještě cestou mohli potěšit
pohledem na zasněžené Krkonoše, nebo za pár kilometrů
zase na druhou stranu, na panorama Orlických hor.
Novodobým symbolem města Jičína se stal loupežník
Runcajs, jeho žena Manka a synek Cipísek. Tato postavička
byla vytvořena výtvarníkem Radkem Pilařem. Pohádku
napsal Václav Čtvrtek, který se narodil právě ve městě
Jičíně. Pro malé i velké poutavě napsal obyčejný život
v Jičíně, Jičínském zámku a jeho okolí. Právě v pohádkách o
Rumcajsovi se hodně mluví o Jičínském zámku, o panu
knížeti a o paní kněžně. A tam jsme měli namířeno. Jeho
současná podoba je výsledkem přestavby Albrechtem
z Valdštejna z doby, kdy Jičín se stal vévodovou rezidencí.
V letech 1626 – 1638 vznikl rozlehlý uzavřený raně barokní
areál, jehož křídla jsou seskupena kolem tří nádvoří. Hlavně
průčelí zámku, orientované do náměstí, lemuje v přízemí
klenuté loubí a k oběma nárožím jsou připojeny polygonální
arkýře.
S oratoří sousedního kostela sv. Jakuba Většího,
založeného rovněž Valdštejnem, byl zámek spojen pavlačí,
později nahrazenou krytým schodištěm. A i tam jsme se
zásluhou paní průvodkyně dostali a z nadhledu jsme měli
možnost vidět slavnou svatbu hraběte Šlika, který má
v okolí Jičína mnoho majetku. Prohlídka zámku byla velice
zajímavá.
Na oběd jsme se stavili u Švejka. Svíčková byla jako od
maminky a interiér podtrhoval naši výbornou náladu.
Dále naše cesta vedla do Troskovic do Muzea panenek.
Je to jediné muzeum toho druhu u nás.

Nachází se v samém srdci Českého ráje pod hradem
Trosky. Expozice měla veliký ohlas u žen, ale i mužů.
Výklad byl hodně podrobný a fundovaný. Abychom se tam
vešli, museli jsme se rozdělit na dvě party. Jedna šla do
muzea a druhá, ta mobilnější, šla zatím nahoru na hrad
Trosky. Měli jsme štěstí. Bylo již otevřeno a tak ti čilejší
vystoupili až nahoru na věž a měli možnost rozhlédnout se
krajem. Viditelnost byla výborná. Hrad Trosky založil
Čeněk z Valdštejna před rokem 1396, ze kterého je o něm
první písemná zmínka. Dnes jsou to jen trosky dvou věží.
Podle svého vzhledu nazývané Panna – která je čtyřboká a
je vyšší (57 m) a druhá šestiboká Baba, která je nižší a je 47
m vysoká. Za pěkného počasí je vidět až do Prahy a na
druhou stranu až na Krkonoše. Podle pověsti žily zde snacha
a tchýně, které se spolu nemohly snést a tak měla každá své

bydlení. Některé prameny uvádějí, že to bylo jejich vězení.
Kdo ví?
Celá prohlídka muzea trvala asi hodinu a tak jsme se pak
zase prohodili a zbytek šel procházkou po vesnici na
občerstvení.
Na odpoledne jsme měli ještě vyjednanou prohlídku
Klenotnice drahých kamenů v Nové Pace. Naše průvodkyně
byla velice milá a výklad byl moc zajímavý. Ukázala nám
drahé kameny i šperky z nich vyrobené.
Podkrkonoší je též proslavené spiritistickými seancemi.
A paní průvodkyně nás zavedla do sálu, který je právě těmto
věcem zasvěcen. Byly tam obrazy, které lidé namalují
v tranzu, taky stoleček a židle pro duchařské rituály. Někteří
lidé jsou velice citliví a bylo to pro ně hodně zajímavé.
Cestou domů jsme se ještě stavili v Trutnově na Bojišti,
aby to tématicky zapadlo do našeho programu. To byla
pěkná tečka na závěr. Byl to opět příjemně prožitý den a
zůstanou nám hezké vzpomínky. Všichni účastníci byli
perfektní. Dochvilní, disciplinovaní a vůbec bezproblémoví.
Dík patří všem, kteří se zasloužili o to, že se vše zdařilo.
Patří mezi ně účastníci, organizátoři i pan Obršál – řidič
autobusu CDS.
Už se zase těšíme na další výlet…
Za výbor fondu jednatelka Marie Chaloupková

Muzeum stavebnice MERKUR –
ohlédnutí po roce
Ač se to nezdá, je tomu právě rok, co bylo otevřené
Muzeum stavebnice MERKUR v Polici nad Metují.
V pondělí 7.5.2007 slaví Muzeum své první narozeniny. A
jaký byl první rok? Pojďme se společně zamyslet nad tím,
co se povedlo a co nás ještě čeká.
Samotné založení Muzea bylo velkým úspěchem a
významným počinem pro stavebnici MERKUR a rozvoj
turistického ruchu v Polici nad Metují. Muzeum stavebnice
MERKUR bylo slavnostně otevřené v Polici nad Metují dne
7.5.2006. Akce proběhla pod záštitou a za účasti Ing. Jiřího
Paroubka, předsedy vlády ČR, Ing. Petra Smutného,
místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, Ing. Pavla Bradíka,
hejtmana Královéhradeckého kraje, Dr. Ing. Jaroslava Kuby,
Ph.D., prorektora ČVUT, Zdeňka Kadidla, starosty města
Police nad Metují. Podle našich informací je to jediné
muzeum svého druhu ve světě. Takové Muzeum nám závidí
i v Německu, kde na podobné muzeum beznadějně čekají již
40 let a nám se to podařilo v Polici nad Metují dokonce za
účasti předsedy vlády ČR. Za rok Muzeum navštívilo skoro
14 000 návštěvníků. Většina návštěvníků k nám přišla
z Královéhradeckého kraje, Středočeského kraje a hlavního
města Prahy. Velmi potěšitelným faktem je i 23%
návštěvníků ze zahraničí především z Nizozemí, Polska a
Německa. Muzeum navštívili i turisté ze zámoří jako
z USA, Kanady, Mexika a Nového Zélandu.
Více než 9 000 návštěvníků přijelo do Police nad Metují
cíleně, aby zhlédlo Muzeum stavebnice MERKUR. Ve
většině případů návštěvníci nenavštíví pouze naše Muzeum,
ale i jiné místní zajímavosti, restaurace a obchody. Je
zřejmé, že Muzeum stavebnice MERKUR napomáhá
zvyšování turistického ruchu Police nad Metují, Policka,
Broumovska a celého regionu Kladské pomezí.
Zmínka o Muzeu stavebnice MERKUR byla uveřejněna
v mnoha médiích jak v České republice tak i v zahraničním
tisku. O Muzeu stavebnice MERKUR byla natočena
reportáž v pořadu Toulavá kamera České televize, která
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velmi napomohla návštěvnosti. O Muzeu bylo napsáno
mnoho článků jak v denním tisku, tak i v odborných
publikacích zaměřených na hračky, ekonomiku a cestovní
ruch. Mnoho článků je prezentováno na Internetu. Muzeum
stavebnice MERKUR bylo dokonce zvolené jako šesté
nejzajímavější místo v Královéhradeckém kraji.
Muzeum bylo po dvouměsíční přestávce opět otevřeno
3.3.2007. V Muzeu je možné spatřit rozšířené celoživotní
dílo pana Jiřího Mládka, stavbu „Ocelové Město“,
inspirované stejnojmenným románem J. Verna. Stavba
„Ocelové Město“ je podle dostupných informací největší
stavbou postavenou z MERKURu a pan Mládek na ní
pracoval 7 let a pořád pracuje, neboť neustále probíhá její
vylepšování a zdokonalování. V den znovuotevření
představil pan malíř Ladislav Badalec svou unikátní
nástěnnou malbu „Muzeum stavebnice MERKUR.“ Pro
příznivce modelové železnice jsou v muzeu připravené
velké klasické kolejiště MERKUR a sbírka historických i
současných vláčků MERKUR. Dále jsou v Muzeu umístěny
zajímavé modely a historické rekvizity související s historií
stavebnic. Mezi nejzajímavější jistě patří historické
stavebnice Inventor a nejstarší stavebnice MERKUR.
Součástí výstavy je nyní nová expozice věnovaná parním
strojům, těm skutečným i modelovým. Část exponátů
parních strojů zapůjčilo také Národní technické muzeum
v Praze.
A poměrně nedávno bylo Muzeum stavebnice MERKUR
poctěno návštěvou nejvýznamnější - návštěvou prezidenta
České republiky pana Václava Klause a paní Lívie Klausové
dne 12.4.2007 při návštěvě Královéhradeckého kraje.
Přivítání pana prezidenta za doprovodu hejtmana
Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka se uskutečnilo
před budovou Muzea za účasti místních občanů. Na jeho
počest byla vystřelena čestná salva Ostrostřeleckou gardou
polickou. Následoval krátký projev a beseda s občany města
zakončená autogramiádou. Následně se prezidentský pár
přemístil do Muzea stavebnice Merkur, kde proběhlo setkání
s představiteli města a významnými hosty. Dále následovala
vzhledem k časové tísni krátká prohlídka muzea s výkladem.
Možná někdy příště bude mít pan prezident více času
seznámit se s historií této legendární stavebnice. Na závěr
byly prezidentskému páru předány věcné dary v podobě
stavebnice MERKUR a elektrické lokomotivy MERKUR.

Do budoucna se dále hodláme věnovat zlepšování
expozice a celkového rozšiřování Muzea stavebnice
MERKUR. Chceme se ještě více zaměřit na propagaci
Muzea nejen v ČR, ale i v zahraničí. Máme v plánu pořídit
do Muzea také interaktivní a multimediální prvky. Rád bych
při
této
příležitosti
poděkoval
všem
lidem,

spolupracovníkům a institucím, kteří se podíleli na rozvoji
Muzea stavebnice MERKUR.
Pro všechny návštěvníky začala velká hra o stavebnice
MERKUR. Každý návštěvník Muzea může odevzdat
slosovatelný ústřižek a vyhrát. Do slosování budou zahrnuty
všechny kupóny ze vstupenek zakoupených do 30.11.2007.
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 – 12:00 a
13:00-17:00. Přijďte a uvidíte.
V pondělí dne 7.5.2007 je mimořádně otevřeno. Slavíme
1. narozeniny otevření Muzea stavebnice MERKUR a každý
návštěvník dostane zdarma pravý polický koláček z
Kvíčerovské pekárny.
V sobotu dne 19.5.2007 je u příležitosti polického
vandru otevřeno od 7:00 a každý návštěvník Muzea
stavebnice MERKUR obdrží zdarma mapu Kladského
pomezí.
Ing. Radko Kříž - MERKUR POLICE o.p.s.

Polický zahrádkářský receptář
na měsíc květen
Mírná zima a teplý duben uspíšily vegetaci
nejméně o 2 týdny, ale studený 1. máj nás vrátil do reality a
naznačil, že s trvale teplým počasím bez přízemních
mrazíků se v tomto období u nás nedá počítat. Kdyby teplo
vydrželo ještě trochu déle, mohli jsme se snad dočkat i
rozkvetlých kaštanů, což by byla na 1. máje skutečně rarita.
Po „zmrzlých“ provedeme výsadbu sadby, kterou jsme si
vypěstovali či koupili a vysadíme též okurky a cukety.
Neměli bychom podceňovat ani salát, který bývá
přirovnáván ke koštěti na žaludek, a který pěstuje téměř
každý zahrádkář. Jakmile ale začneme sklízet okurky, bývá
již opomíjen, což je škoda. A tak k popularizaci pěstování
salátu může posloužit i příspěvek za Zahrádkářského
zpravodaje ÚS ČZS Náchod, který nás řadí mezi spíše
opatrné konzumenty listové zeleniny, které každý z nás
spotřebuje ročně pouze asi 1,5 kg: „ I u nás se však
v posledním desetiletí prudce zvyšuje obliba donedávna
neznámých nebo dávno zapomenutých druhů této zeleniny.
Kdo pobýval v jižněji položených zemích – zejména kolem
Středozemního moře – a navštívil tamní tržnice, jistě užasl
nad pestrostí druhů a odrůd listových salátů nejrůznějších
tvarů, barev a chuti. Snad žádný oběd či večeře se v těchto
zemích neobejde bez mísy salátu ochuceného olivovým
olejem, bazalkou nebo jiným kořením, různými
kořeninovými nálevy, sýry, olivami, krevetami a jinými
dobrotami. Velká obliba salátu pramení nejen z jeho
osvěžující chuti, ale i pro jeho blahodárné působení na naše
zdraví. Pravda, příliš velkou výživnou hodnotu listové saláty
nemají. Obsahují jen asi 3-17 mg vitaminu C, 1-6 mg
karotenu (provitaminu A) ve 100 g, dále vitaminy B, E,
z minerálních látek pak zejména železo a vápník. To co
z nich dělá důležitou složku potravin, je jejich špatně
stravitelná, objemová rostlinná vláknina, která při
procházení zažívacím ústrojím „masíruje“ jeho stěny, čímž
podporuje jejich činnost (kdysi platilo pořekadlo, že „salát je
koště do těla“). Rovněž značný obsah důležitých látek
nahořklé chuti zvaných hořčiny výrazně ovlivňuje proces
trávení. Toho si ostatně byli vědomi již staří Římané při
svých lukulských hostinách. Salátu přikládali takovou
důležitost, že byl pěstován ve velkém v tzv. lactuláriích
v několika odrůdách, z nichž se dodnes dochoval římský
salát. Velmi oblíben byl salát i v průběhu dalších století,
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zvláště pak ve století 16. a 17. na dvoře francouzského krále
Ludvíka XIV., kterému museli podávat čerstvý salát i
v zimě a tak se salát stal první rychlenou zeleninou na světě.
V současné době by bylo asi jen velmi těžké sestavit seznam
všech vyšlechtěných odrůd salátu – vždyť jen naše Státní
odrůdová kniha jich obsahuje více než 140! Nejvíce
zástupců patrně pochází z rostliny zvané locika salátová
(Lactuca sativa), která roste planě v oblastech jižní Evropy,
v indickém Kašmíru a v Nepálu. Pravděpodobně ta se stala
výchozí pro další šlechtění. Neoblíbenějším kultivarem
logicky je salát hlávkový, zvaný také máslový. Obvykle
z předpěstovaných sazenic vyrůstá růžice zprohýbaných
listů, postupně se zavinujících do pevné hlávky, která se po
odříznutí malého košťálu konzumuje celá. Dokladem velké
obliby je více než stovka vyšlechtěných kultivarů, které je
možno pěstovat po celý rok, počínaje kultivary k rychlení
v teplých sklenících pro sklizeň již od Vánoc do března, přes
rané, letní, podzimní a dokonce ozimé saláty, které snesou
pod přikrývkou (např. chvojí) i dosti silné mrazy. Při koupi
sáčků se semeny dejte proto pozor, pro jaké roční období je
zvolený salát vyšlechtěn, jinak salát nevytvoří hlávku a tzv.
vyběhne do květu! Všechny odrůdy vyžadují humózní,
živné půdy, nejlépe v II. trati, dostatečnou půdní i vzdušnou
vlhkost, zalévání nejlépe podmokem (mezi řádky, ne na
rostliny). Saláty jsou citlivé na podehnívání. Zahradníci
vědí, že kořínky sazenic musí být zasazeny jen mělce.
Sazenice musí plápolat ve větru. Předpěstované sazenice se
vysazují obvykle ve sponu 25x25cm, možný je však i přímý
výsev, později vyjednocený. Salát trhací nevytváří pevnou
hlávku, široce zkadeřené listy velmi jemné chuti narůstají do
košťálu. Podle odrůdy bývají zbarveny od zelených a
žlutých až po červené, což působí na stole velmi
dekorativně. Tato odrůda je dosud nedoceněna, i když
zahrádkářům je známa ještě z doby bývalé NDR, odkud
jsme si vozili semínka pod názvem Pflucksalat. Vyséváme
je přímo na záhon a již za 4-6 týdnů sklízíme křehké listy
odtrháváním z košťálu. Výhodou je také pozdější vybíhání
do květu. Salát k česání „česáček“, (také „dubáček“ pro jeho
určitou podobu s listy dubu) tvoří jen přízemní růžici
protáhlých listů velmi jemné chuti. Ty odtrháváme buď
jednotlivě, nebo odřízneme u země celou růžici. Salát
římský u nás stále ještě není příliš znám a pěstován, byť
nesporné přednosti této odrůdy – jemná chuť, vhodnost pro
letní pěstování a váha (i přes kilogram) – ji přímo předurčují
k většímu rozšíření. Ve Francii, Itálii či Španělsku se podává
čerstvý i vařený. Salát chřestový je u nás zatím neznámou
odrůdou. Nepěstuje se pro listy, ale pro ztloustlé, křehké, až
1 m vysoké košťály, které sklízíme před květem, zbavíme je
protáhlých zašpičatělých listů a konzumujeme podobně jako
chřest, ale i jinými způsoby. Chřestový salát je oblíbenou
pochoutkou hlavně v asijských a arabských zemích, ale i
v USA, v Evropě pak ve Španělsku a v Polsku. Salát ledový
patří do skupiny salátů vyšlechtěných pro letní pěstování,
které jsou teprve v současné době plně doceňovány. Jsou
velmi odolné k vyšším teplotám, přísuškům i k chorobám.
Vytvářejí pevné, velké hlávky, které se zavinují ze
šťavnatých listů s výraznými žebry a různě kadeřenými
okraji. Chutnají lahodně křupavě, křehce (německy se
nazývají příznačně „Krachsalát“). Ledový salát vyséváme
pro letní sklizeň v dubnu až počátkem května, silné sazenice
vysazujeme od poloviny června až do poloviny července ve
sponu 30x30 cm
a sklízíme postupně do srpna.
Z červencového výsevu pak sklízíme v říjnu.“

Český zahrádkářský svaz
základní organizace v Polici nad Metují

pořádá zájezd do Letohradu
a do kláštera v Králíkách
Zájezd se uskuteční v sobotu 26. května 2007.
Odjezd z náměstí v Polici nad Metují v 7.00 hodin.
Odjezd z Police z náměstí do Jaroměře, kde navštívíme
zahradnictví pana Topinky. V Letohradě navštívíme
Muzeum řemesel – vstupné 80,- Kč. Poté poobědváme
v místní restauraci. Objednáno máme jednotné jídlo: vepřoknedlo-zelo nebo kuřecí maso s bramborem. Prosíme při
přihlašování napište, které jídlo si vyberete ( musíme týden
předem nahlásit). V případě volného času vyjedeme na
Suchý vrch. Pokračovat budeme do Králík, kde si
prohlédneme areál poutního místa Hora Matky Boží.
Pokračovat budeme do Polska. kde si prohlédneme
Miedzylesie a Bystrzyci Klodzkou. Dle času se případně
zastavíme v zahradnictví v Zelaznu. Přes Náchod se vrátíme
domů. Předpokládaný návrat 19,00 hodin. Na cestu je nutné
mít platný cestovní doklad – pas nebo novější občanský
průkaz (ověřte si, zda vám umožňuje výjezd za hranice).
Přihlášky nově v Informačním centru v polické radnici
od 9 do 17 hodin - Závazně budou přijímány přihlášky od
členů naší ZO budou přijímány od 7. do 14. května. Od
ostatních od 14. do 18. května 2007.
Člen naší ZO a jeden člen jeho rodiny zaplatí za jedno
místo 150,- Kč, nečlen naší ZO zaplatí 170,- Kč.
V případě neúčasti na zájezdu si musí přihlášený sám
zajistit náhradníka, peníze se vracet nebudou.!!!
Všem účastníkům zájezdu přejeme dobrou pohodu a
pěkné počasí.
Výbor ZO ČZS v Polici nad Metují

Duben u skautů
Ne že by skauti v zimním období vyspávali. To ne. Ale
když se ohlédnu za dubnem tohoto roku, mám pocit, že těch
akcí, a úspěšných, bylo tolik, že se snad ani nemohly do
jednoho měsíce vejít.
Velikonoční prázdniny jsme strávili ve Mlýně v Ochozi.
Ne v tom za městem Police, ale v Ochozi u Brna. A Mlýn je
základna brněnských skautů. Cestou tam jsme prošli Brnem,
podívali se na Špilberk a prozkoumali tamější kasematy i
mučírnu. V dalších dnech jsme podnikli dva dlouhé, ale
krásné výlety do Moravského krasu. Podívali se do jeskyně
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Balcarky, prohlídli si větrný mlýn, zahráli si kuličky,
podívali se na dno Macochy, i když jen z obou můstků.
Nevynechali jsme ani Býčí skálu, podívali se na nádherný
areál kostela a kláštera ve Křtinách. Celkem pěkný výlet do
vzdálených krajů.

Druhá naše akce proběhla v divadle. Pro skauty sice
poněkud netradiční prostředí, obzvlášť v tak krásném
počasí, jaké letošní duben připravil. Ale letos slaví skauti na
celém světě sto let od založení, a tak po celý rok probíhají
různé akce, jako součást jedné velké narozeninové párty. A
jednou z nich byl i program v polickém divadle. Bylo to
pásmo obrázků z dávné, ale i současné činnosti skautů
doplněné vyprávěním, písničkami i krátkou divadelní
scénkou. Záměrem akce bylo připomenout si události, lidi i
atmosféru doby, kterou po celé století skauting procházel.
Připomenout si, jak z malého semínka zasetého 1. srpna
1907 na ostrově Browensea u Anglického pobřeží vyrostl
krásný a košatý strom, který přináší radost i užitek po celém
světě. Podařilo se celkem slušně naplnit divadlo a výsledek
nebyl špatný.
Pro naše skauty byl zajímavou akcí Víkend Sv. Jiří. Za
ním jeli až do západních Čech, k Tachovu pod hrad Přimdu,
kde se setkali s noha dalšími skauty. Program byl velmi
zajímavý. No posuďte sami - Ohnivý mužík na Přimdě aneb
noční dobrodružství, Dračí sněm, Večerní skautská mše,
Rytířské souboje, Hadí král, Hádankové bludiště, Hudební
večer, … No nezní to lákavě? Cesta byla dlouhá, ale
vyplatila se. Podívali jsme se ke skautům z druhého konce
republiky a načerpali nové náměty pro svoji činnost,
navázali nová přátelství.
Další akcí byly Tři špičáky. To vymysleli a pořádají
skauti z Broumova. Pro účastníky to znamená vystoupit
během, třech víkendů na tři Špičáky, dominanty
Broumovska. Komu se to podaří, získá na památku
úspěšného výstupu kovový odznak. Těmi třemi Špičáky jsou
Božanovský špičák, Honský špičák a tím třetím měl být
Ruprechtický špičák, ale z důvodu kalamity je místo něho
Třípanský kámen. Jedním z míst, kde je možné začít je i
Police, a to skautská klubovna. Zajímavostí této akce je, že
každý z účastníků si může zvolit který vrchol, v který ze
stanovených termínů zdolá, a také si může zvolit trasu i
způsob výstupu. Lze zdolat v jednom dni i dva nebo
dokonce tři Špičáky, lze jít pěšky celou cestu, rodiny
s malými dětmi mohou dojet autem pod kopec a pěšky
zdolat až samotný vrchol. Našel se i takový borec, který
všechny tři Špičáky objel za jeden den na kole.
Poslední velkou akcí dubna bylo střediskové kolo
Svojsíkova závodu v Náchodě. Je to příprava na okresní

závody, které proběhnou koncem května. Letošní ročník
závodů je celý v novém. Závodí stále celá družina, ale jsou
na ni kladeny mnohem větší nároky. Na startu dostanou
seznam úkolů, které musí plnit v určitém časovém limitu
(celý den). A pak už se musí hlídka sama snažit, postup a
způsob plnění úkolů si může do značné míry také volit
sama. Musí si například najít v informačním centru na
internetu vlakové spojení, přemístit se vlakem do určené
stanice, nakoupit potřebné potraviny a z nich pak uvařit
stravitelné jídlo, nalézt odpovědi na záludné otázky či splnit
složité a nezvyklé úkoly ze znalostí přírody, první pomoci,
prověřit svoji fyzičku či odvahu. Zatím tohle kolo pro nás
nedopadlo nejlépe, ale byl to trénink a víme, co kde
zlepšovat. Tak se uvidí na okresním kole. Navíc každé kolo
může vypadat úplně jinak. Hodně záleží na pořadatelích.
Duben tedy byl opravdu náročný. Ale ani další období
nebude o mnoho jednodušší. Je stále co dělat. Potěšitelné je,
že se stále hlásí noví členové. Dětí chválabohu přibývá. Jen
vedoucích je stále málo a marně přemýšlíme, kde získat
další a mladší, kteří by mohli dětem nabídnout víc.

Josef Hejnyš
vůdce střediska

Tak nám už konečně stojí
Tedy Májka, aby bylo jasno a nedocházelo k nějakému
nedorozumění. Po tom, co ji skauti ve Žďěřině porazili,
očistili, do města dopravili a patřičně ozdobili a společně
s hasiči postavili, se jí podařilo po dvou neúspěšných letech
konečně také uhlídat. A tak Májka bude po celý květen
zdobit polické náměstí. Tentokrát byly rozděleny hlídky,
městský strážník a celou noc se poctivě hlídalo. Zvečera
skauti, pak hasiči a nad ránem se hlídání ujali vedoucí
skautů společně s ostrostřelci a jejich příznivci. Celé hlídce
velela sama starostka města. A věru, že jen díky takto silné
sestavě se podařilo Májku uhlídat. Záškodníci z okolních vsí
vyslali své kácecí čety, ale ty po zjištění situace náměstí
opět opustili. Ani se o nic nepokusili. Odhodlání obránců a
výzbroj ostrostřelců je spolehlivě odradilo. Tak bylo možné
v osm hodin vypálit slavnostní ránu a oznámit tím úspěšné
hlídání. Pak si ještě hlídači počkali na procházející
prvomájový průvod, aby důstojně oslavili Svátek práce a
mohli jít do hajan.
Úspěšná akce podnítila přítomné k založení Spolku na
obranu Májky. Za jeho členy se mohou hlásit všichni
pravověrní Poličáci. Výroční členská schůze bude 30. dubna
2008 v 18.00 hod na náměstí. Po schválení programu bude
probíhat jednání v blízkosti Májky až do ranních hodin.
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Sponzorské dary v podobě občerstvení všeho druhu od
ostatních občanů budou vítány po celou dobu jednání.
Zejména by se měli ukázat majitelé obchodů na náměstí a
občané kolem náměstí bydlící, neboť Spolek bude bdít i na
ochranu jejich majetku a jejich klidného spánku.
Josef Hejnyš

Oproti březnovému zákrytu bude tentokrát Měsíc před
první čtvrtí. Zákryt začne ve 21 h 23 min 30 sec. Od tohoto
okamžiku začne neosvětlený okraj Měsíce planetu postupně
zakrývat. Zakrývání trvá 68 sekund. Odkrývání Saturna
začne ve 22 h 30 min 36 sec za osvětleným okrajem
Měsíce a bude trvat 63 sekund. Je vhodné začít pozorovat
cca 1/2 hodiny před samotným zákrytem, abychom viděli
postupné přibližování temného okraje Měsíce k Saturnu.
Pokud se vyzbrojíme přesnými hodinkami (a trpělivostí),
můžeme se pokusit stanovit přesný okamžik zákrytu pro
pozorovací stanoviště.
POZOR – výše uvedené časové údaje jsou vypočteny
pro zeměpisnou polohu Prahy. V Polici n. M. nastane úkaz o
cca 2 minuty později!
Květnová příležitost bude na dlouhou dobu poslední.
Další zákryt Saturnu Měsícem nastane až 4 . ledna 2025.
SLUNCE

- 21. května ve 12 hodin 12 minut SELČ
vstupuje do znamení Blíženců v květnu se den
prodlouží o 1 hodinu 21 min
MĚSÍC
- 2. v úplňku, 10. v poslední čtvrti, 16. v novu,
23. v první čtvrti,
MERKUR - v období mezi 15. květnem a 10. červnem
večer nad severozápadním obzorem – příznivé
pozorovací podmínky, 2. června 10° nad
obzorem,
VENUŠE - vysoko na večerní obloze ,
MARS
- na ranní obloze na hranici souhvězdí
Vodnáře a Ryb ,
JUPITER - na ranní obloze v souhvězdí Hadonoše,
SATURN - v souhvězdí Lva ,
URAN
- nepozorovatelný ,
NEPTUN - nepozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
PLANETA MERKUR
V květnovém PM se krátce seznámíme s dalším
vesmírným sousedem naší Země, pozorovatelným na
květnové obloze. Tímto sousedem je MERKUR .
Merkur je nejmenší planetou sluneční soustavy a ze
všech planet obíhá nejblíže ke Slunci. O Merkuru - podobně
jako o Venuši - říkáme že je planetou vnitřní, protože kolem
Slunce obíhá uvnitř dráhy naší Země. Merkur můžeme v
dalekohledu pozorovat jako „dorůstající“ nebo „ubývající“
srpek. Pozorování Merkuru na obloze je pro jeho malou
vzdálenost od Slunce poměrně obtížné. Po vyřazení Pluta
ze seznamu planet můžeme s jistotou tvrdit, že Merkur je
nejhůře pozorovatelnou planetou sluneční soustavy. Svědčí
o tom i výrok významného středověkého astronoma
Koperníka: „ Bojím se, že vstoupím dříve do hrobu než tuto
planetu spatřím …“
Ve druhé polovině letošního května a počátkem června
nastanou příznivé podmínky pro pozorování Merkuru na
večerní obloze. V té době Merkur zapadá ve 23 hodin.

Pohledy do vesmíru
ZÁKRYT SATURNU MĚSÍCEM 22. KVĚTNA
Dne 22. května zakryje Měsíc planetu Saturn. Na
pozorování opět stačí běžný triedr, nebo malý astronomický
dalekohled z hypermarketu.

Zprávy z vítání jara
Jaro jsme přivítali mnoha kulturními a společenskými
akcemi.
První z nich bylo vtipné divadelní představení „Konkurs
na sekretářku ředitele pivovaru“ v podání suchodolského
spolku nadšenců „SPONA“, při kterém jsme se moc
pobavili. Děkujeme.
Koncem března proběhla tradiční velikonoční výstava.
Výrobky si k naší velké radosti přišlo prohlédnout mnoho
návštěvníků nejen z okolí, ale i z jiných domovů a ÚSP.
Další velkou událostí, která způsobila v domově nemalý
rozruch, a na kterou se obyvatelé velmi těšili, byla návštěva
pana presidenta Václav Klause s manželkou. Několik
našich obyvatel mělo možnost se s paní Lívií Klausovou
setkat osobně, podat si s ní ruku a krátce s ní pohovořit.
V sobotu 14. dubna nám přišla děvčata ze základní školy
předvést ukázku břišních tanců. Jejich šikovnost a krásné
kostýmy se nám velmi líbily. Za hezké odpoledne děkujeme
všem tanečnicím a jejich paní učitelce Noskové.
V úterý 24. dubna se uskutečnilo místní kolo volby
„Miss panenka“, na které se přijela podívat a předat cenu
autorce vítězné panenky paní redaktorka
z Českého
rozhlasu Hradec Králové. Panenku postupující do krajského
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kola si odvezla s sebou a ostatní panenky odevzdají jejich
tvůrci osobně na slavnostním vyhlášení v Hradci Králové.
V pátek 27. dubna jsme využili krásného počasí a
společně se pustili do stavění májky.
Pro posilnění těla jsem si opekli špekáčky a pro potěšení
ducha nám zahrál pan Nentvich na harmoniku. Děkujeme!
To, že je opravdu jaro, nám oznamují i dvě jehňátka
v naší zahradě. Chcete-li se s nimi také potěšit, budete
vítáni.
Teď už zbývá jen dodat: „Přijďte pobejt“
Za DD Věra Kašíková, ředitelka

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Z Kátina deníku……..

Jak jsem vařila s MaMiNou
Už od února, kdy byl první díl zdravého vaření, jsem se
těšila na jeho pokračování. Ve středu 18. dubna jsem tedy
oželela Den s Deníkem, odložila dceru v mateřském centru,
ve kterém bylo hlídání dětí, a spěchala do školní kuchyňky,
kde už se pilně snažily ostatní kuchtičky.
Luštěniny! U většiny lidí, co znám, to slovo způsobí
lehké osypky a co teprve, když se třeba řekne hrách nebo
fazole na sladko, to část z nich okamžitě ukončuje
konverzaci a jdou si dát pořádný kus masa na zlepšení
nálady. Dokud jsem nebyla na vaření s Káťou Szaffnerovou,
patřila jsem mezi ně. Zjistila jsem totiž, že luštěniny nejsou
jen fazole z konzervy či hrachová kaše. To odpoledne
provoněla celou školní budovu neskutečná vůně všech
možných dobrot, které si pro nás Káťa připravila, a opravdu
to stálo za to.

A co jsme tedy tak úchvatného uvařily? Z fazolí
ADZUKI jsme udělaly gulášek a také jsme je zapékaly s
jablky a rýží. Naklíčený hrách jsme opekly na másle a
sypaly skořicovým cukrem, jedná se o staročeský recept s
názvem PUČÁLKA. Z cizrny jsme dělaly dvě výborné
pomazánky, z naklíčených fazolí MUNGO zase karbanátky.
Ochutnaly jsme i klasickou kaši z neklasické červené čočky
a menu jsme zakončily výbornými smaženými placičkami
ze směsi FALAFEL, ve které se skrývala cizrna, hrách,
ovesné vločky, různé koření a další přísady.
Všechny recepty, nutriční hodnoty a vitamíny, další
způsoby úpravy luštěnin a také i adresy na internetové
obchody a ostatní zajímavé informace byly úhledně sepsané

v malé kuchařce, kterou jsme si odnesly domů, abychom
mohly obšťastnit mňamkami i své blízké.
Jídla byla rychlá, zdravá a velmi dobrá, což jsme také
zjistily při následném velkém ochutnávání u společného
stolu. Tam jsme také posadily i pár tatínků, kteří přišli, jistě
nějakým nedopatřením, na kontrolu. Ale nevzpomínám si,
že bych od nich slyšela nějaké protesty či připomínky,
většinou bylo vidět souhlasné pokyvování. A to potěší.
I když od jednoho tatínka padl návrh, že příště by se vaření
mohli ujmout otcové a podívali bychom se na to i z druhé
strany, tedy dělal by se steak na 100 způsobů.
Celkově to bylo velmi příjemné odpoledne (až na mytí
nádobí), při kterém se mi zase o něco rozšířily kuchařské
obzory. Jelikož vařím každý den a zajímavý, nový a hlavně
chutný recept se vždy hodí. Jistě vás zajímá, jak to dopadlo
druhý den po konzumaci takového množství luštěnin. No,
jen moje Verunka říkala celé dopoledne :„Mámo, prdik –
prdik mam.” – to jak ji chutnala ta kaše z červené čočky.
Káťa Hlávková
Tento projekt byl financován nadací Via firmy Procter&Gamble.

Pozvánky
Výstava Umění porodit
Dovolte mi, abych Vás jménem občanského sdružení
MC MaMiNa pozvala na vernisáž výstavy Umění porodit, k
vidění budou obrazy dětí z mateřských a základních škol a
základních uměleckých škol z celé České republiky z cyklu
Jak jsme přišli na svět. Výstava bude zahájena vernisáží
7. května v 16 hodin ve Staré škole- Dřevěnce. Na milá
setkání se těší za MC MaMiNa
Jitka Klímová

20

Program na květen v mateřském
centru MaMiNa
¾ Každé pondělí probíhají KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
(během kurzů je možné pohlídat děti)
¾ Každé pondělí
od 9.45 HOPÍCI I.- cvičení na míčích pro děti a rodiče
od 10.45 hod. HOPÍCI II.- cvičení na míčích pro děti a rodiče
¾ Každé úterý od 9.30 do 11.30 hod. MIMINKOVÁNÍ
(program pro budoucí maminky a pro maminky s dětmi do 1
roku)
od 14.15 hod. – cvičení na míčích pro děti do 1 roku
od 15 hod. cvičení na míčích pro těhotné
¾ Každou středu od 9.30 do 11.30 hod. KAPŘÍCI (program
pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let)
od 18.30 do 19.30 hod. KALANETIKA
¾ Každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 hod. CVRČCI (program pro
maminky s dětmi od 1,5 do 4 let)
¾ Každý pátek od 9.30 do 11.30 hod. MALÝ ZVÍDÁLEK

(program je připraven pouze pro děti cca 3 roky a více)
************************************************
¾ Čtvrtek 17., 31. května a 14. června - CANISTERAPIE
¾ Sobota 19. května HIPOTERAPIE na jízdárně v Novém
Městě nad Metují. Tento projekt je financován Nadací Via
fi. Procter & Gamble
¾ Čtvrtek 10. a 24.května, 7.června v 16 hod. - BABINEC,
tvořivé odpoledne v mateřském centru
¾ Nabízíme HLÍDÁNÍ DĚTÍ - pondělí od 15 do 17 hod.

Doplňkový program na květen
Hipoterapie - sobota 19. května
Tentokrát se vydáme do nedalekého Nového Města nad
Metují na jízdárnu, kde na nás budou čekat naši nový
čtyřnozí kamarádi. Hipoterapie je speciální forma
fyzioterapie prostřednictvím koně. Je to jedna z
nejpříjemnějších metod léčebné rahabilitace. Základní rozdíl
mezi hipoterapií a sportovním ježděním je v tom, že při
sportu ovládá jezdec koně, zatímco při hipoterapii ovládá
kůň jezdce. V terapii je využíván krok koně a vnímání
pohybu jeho hřbetu. Hipoterapie se většinou provádí bez
sedla, jen na nějakých podložkách, nebo s madly, a to proto,
aby byl co nejlepší kontakt jezdce a koně, čím lepší je
kontakt, tím je účinnější hipoterapie..Klienti mohou
hipoterapii provádět jak v sedě, tak i v leže a dělat různé
cviky. Pokud máte zájem jet s námi na jízdárnu a
nenavštěvujete pravidelně canisterapii, můžete se přihlásit
na tel: 777161943. Tento projekt je financován Nadací Via
fi. Procter & Gamble.

Přednáška Sourozenecké konstalace
- středa 23. května v 16 hod.
Přednáška dětské psycholožky Zdeňky Rejtharové se
bude věnovat problematice rodiny, do které se narodí druhé
nebo další dítě. Přiblíží, jaké vztahy mezi nimi vznikají, a
řeč bude i o jejich rivalitě.

Švédské masáže miminek - Středa 30. května
Začínáme s PhDr. Zdeňkou Rejtarovou znovu švédské
masáže miminek. 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. Jedná se o 4
navazující lekce. Cena za celý kurz činí 360 Kč. Nutno
objednat na tel: 736 249600 nebo na www.mamina.ic.cz.

Pohádkové putování s MaMiNou
- pátek 1. června od 15 hod.
Mateřské centrum MaMiNa a Dámská divadelní
společnost Na baterky zve všechny rodiče s dětmi na
pohádkové putování, kde společně oslavíme den dětí. Pro
malé děti je připraven program plný zajímavých úkolů a
činností. Sraz je v 15 hodin na parkovišti před penzionem
Adler. Za nepříznivého počasí se Pohádkové putování
nekoná.

Sobotní odpoledne pro tatínky
- sobota 16. června od 14 hod.
Děti si společně s maminkami připravily pro své tatínky
veliké překvapení. Během odpoledne si budou moci tatínci s
dětmi zasoutěžit nebo vyrobit i něco malého nebo
dobrého.Na závěr odpoledne je čeká veliké kuchařské
dobrodružství.
K nahlédnutí jsou
www.mamina.ic.cz.

také

naše

webové

stránky

Vaše MaMiNa
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Obec Suchý Důl vyhlašuje výběrové řízení na místo
ÚŘEDNÍKA(CI) OBECNÍHO ÚŘADU
a vedoucí(ho) školní jídelny
Druh práce:
Vedení podvojného účetnictví v členění dle rozpočtové skladby, vedení mezd, ověřování,
evidence obyvatel, domů a bytů, vybírání správních poplatků, zápisy na zasedání ZO,
sestavování rozpočtu, vyřizování korespondence, vedení agendy ŠJ a vybírání
stravného……
Místo výkonu práce: Obecní úřad v Suchém Dole
Platová třída:
0,8 úvazku v 9. platové třídě; 0,2 úvazku v 7. platové třídě
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího
jazyka
Požadavky:
• min.střední vzdělání ekonomického směru s maturitou
• praxe ve vedení podvojného účetnictví a mezd
• znalost účtování projektů z evropské unie výhodou
• orientace v oblasti veřejné správy,
• komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost
• dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),
• praxe v oboru výhodou,
• zvláštní odborná způsobilost při finančním hospodaření ÚSC jeho přezkumu výhodou.
• ochota učit se
Písemná přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu
• telefonní kontakt
• informaci o splnění výše uvedených požadavků,
• datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
• strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních (časový sled a
druh vykonávané práce) a odborné znalosti a dovednosti
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie),
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2007
Termín nástupu:
9. 7. 2007
Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Obecní úřad Suchý Důl, Suchý Důl 145, 549 54 Suchý Důl, tel: 491 541 139,
e-mail: obec@suchydul.cz

Seniorské aktuality
Setkání Senior klubu Ostaš 18.4. bylo poněkud hlučnější
než obvykle, připomínalo rojení včeliček, ale hned se dozvíte
proč…ono se totiž dolaďovalo. Paní předsedkyně H. Pivoňková
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pozdravila, popřála hezké prožití odpoledne, přidala řadu
cenných informací i připomínek, krom jiného i novinku, že se
naše informační tabule přestěhovala z ulice Hvězdecká na rynk.
Ano, zde má dočasný azyl ve výkladní skříni prodejny
„Večerka“. Tak ať se jí v novém líbí a vy jí věnujte
mimořádnou pozornost, je rodu ženského a prozradí všechno,
hlavně data našich setkávání i zájezdů.
Organizační referentka, pí Hana Trenčinská měla
narozeniny a krásně vázaná kytička jí očividně udělala radost.
Hani, blahopřejeme. Byla to ona, která nás seznámila s plánem
výletu. Orlické hory, Sedloňov – Skalka u p. Grulicha, atelier,
vernisáž obrazů, loutky, to bude k zhlédnutí u známé
výtvarnice. Navštívíme i kostel, který téměř z trosek vyrůstá,
čeká na svoje znovuzrození a potěšíme se i tím, kdo zde je
panem farářem. On velikým dílem na něm pracuje. Pro
milovníky němé tváře si uděláme čas, abychom se pokochali
pohledem na krásná hříbata a koně. Deštné, středisko zimních
sportů, sjezdovek, vleků, turistiky. Jistě se mnohým vybaví
víkendové zájezdy na chatu „Veba“, vždyť se podíleli
brigádnicky na její výstavbě. Kde že ty řeky jsou, ale krásné
zážitky s milou společností stále živé, na ně nelze zapomenout.
Bylo to senzační. Jestli sv. Petr vše odsouhlasí a vyjde počasí,
tak co víc si přát? Samozřejmě že oběd. Je zajištěn. Naši
„předjezdci“ nic nenechali náhodě, už víme, co nám připraví.
Tři jídla na výběr, což je znamenité a navíc na Šerlichu.
Nelehkou úlohu má hospodářka pí J. Něměčková. Krom
cestovného musela ještě fiktivně vtěsnat do autobusu 50
seniorů. To není „srandička“. Skoro všichni chtějí sedět
vepředu! Jano, vydrž!
Kulturní referentka Ivana Richterová a její typy. Návštěva
divadla Kolár „ Petrolejové lampy“, sleva na vstupenku 20,-Kč.
Beseda „ Do roka a do dne…“, dvojice cyklocestovatelů,
rekreace, lázeňské i rekondiční pobyty, odborně vedeny.
Zájemci, Ivana má dveře otevřené pro každého, neváhejte.
Proběhne humanitární sbírka a sběr železného odpad. Vážení
přátelé, projděte dům, půdu i garáž a vyneste harampádí na luft,
ať se vám uleví…
16.5. Vražedné pobřeží, jubilanti a to jsou silné ročníky,
žádní troškaři, budeme potřásat pravicemi. U Lidmanů pak
další posezení až v měsíci červnu.
Hostem 18.4 byl p. Libor Jenka. Geny jsou dány a jeho
snímky z ptačí perspektivy jsou překrásné. Adrenalinový
zážitek, ale výsledky bezkonkurenční. Díky němu jsme si
uvědomili krásu a bohatství, které kolem sebe máme. Nám se
bohužel vidět tu nádheru z výšky asi nepodaří, ale koho nohy
unesou, ať na nich dojde zdráv z každého výletu. Co takhle na
Polický vandr?
Dnešní setkání bylo krásné, určitě ne poslední s p. Jenkou,
ale závěrečné v hasičárně, která nám řadu let otvírala svoji
náruč.
Před námi je máj, prožijte si ho v duchu K.H. Máchy a
mějte se májově…..

Hana Krejčová

Strojový
park
Družstva
vlastníků Police nad Metují
Člověk, který se nepohybuje v zemědělství,
netuší, jaké stroje obdělávají pole nebo louky
v jeho okolí. Družstvo vlastníků v Polici nad Metují vlastní
velmi moderní zemědělské stroje, které jsou využívány
k obhospodařování vlastních pozemků, ale poskytuje pomoc
při zemědělských pracích i v jiných oblastech.

Strojový park se každým rokem vylepšuje. Jen za minulé
jaro byly zakoupeny tyto nové stroje: teleskopický
manipulátor New Holland LM435A, traktor New Holland
TS135A a v pozdějších měsících mulčovač KUHN na
mulčování pastvin a luk. V měsíci červenci byla zakoupena
nová sklízecí mlátička New Holland CX760 a lis na kulaté
balíky John Deere. Družstvo preferuje především značku
New Holland, která je velmi spolehlivá a kvalitní. Všechny
tyto nové stroje už mají první sezónu úspěšně za sebou.
Teleskopický manipulátor je pro družstvo velmi potřebný,
jak na nakládání hnoje nebo jiného materiálu, ale také na
svoz balíků z pole a rozhrnování senáže v senážní jámě.
Traktor New Holland TS135A od jara, kdy se začalo
připravovat k setí jařin nebo válcování trávníků, až po letní
svážení senáže se sběracím vozem Bergmann pracoval na
výbornou. Na podzim byl traktor agregován s vakovacím
lisem AG-Bag 7000.
Sezóna poskytovaných služeb byla zahájena v Kříčni u
Pardubic: 5 vaků kukuřice na LKS, 1 vak LKS ve Lhotě pod
Libčany, a dále pracoval v lince sklizně mačkaného
kukuřičného zrna. Jsou naplánované služby pro Trnov,
České Meziřící, Zaloňov. Také sklízecí mlátička New
Holland CX 760 o loňských žní pracovala na 100 %. Sklizeň
řepek už nestihla, protože řepkový adaptér ještě nebyl
k dispozici, ale obilí a sklizeň hrachu už ano. Pro následují
žně sklízecí mlátička New Holland pojede na služby až na
Slovensko společně se sklízecí mlátičkou New Holland
z prodejního a servisního střediska pro Východní Čechy,
který sídlí v Zámělu nedaleko Vamberka. Z oblasti
zemědělské techniky se pro tento rok plánuje zakoupení
sběracího vozu a zametacího adaptéru k teleskopickému
manipulátoru New Holland.
Z oblasti živočišné výroby se výhledově plánuje
výstavba nového kravína na farmě v Suchém Dole.
Nově koupené stroje v akci:
Traktor NH TS135A v agregaci se sběracím vozem
Bergmann a vakovacím lisem Ag- Bag G-7000

Teleskopický manipulátor NH LM435A při
celoročních pracích
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Sklízecí mlátička NH CX 760 při sklizni hrachu

Tomáš Biňovský

Reakce na „Otevřený dopis radě
města (vedení města Police nad
Metují)“ z minulého čísla.
Po přečtení otevřeného dopisu radě města otištěného
v minulém čísle jsem se rozhodl napsat tuto reakci. Dělám
tak proto, protože autoři článku šlápli hodně vedle. Předně,
jako tajemník Městského úřadu v Hronově, na úvod
vysvětlím některé pojmy a pozice představitelů města, neboť
většina čtenářů ve veřejné správě nepracuje a vím, že často
přesně neví, jak je to s vedením města.
Nejvyšším orgánem města a tudíž nejvyšším článkem
vedení města je zastupitelstvo města.
Dalším orgánem
vedení města je rada města, která je výkonným orgánem
města a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Dále
pak následuje starosta, který stojí v čele městského úřadu.
Tolik teorie ze zákona o obcích. Z této teorie je zřejmé, že
zastupitelstvo nemá žádného vedoucího, všichni jeho
členové jsou si rovni, rada města je jako vedoucí orgán až za
zastupitelstvem a starosta je v čele městského úřadu nikoliv
v čele zastupitelstva, jak si často lidé myslí.
Takže pokud se autoři článku obrací na vedení města s
požadavkem stanovení koncepcí a priorit dalšího rozvoje
města, tak je to především na nich (dva autoři jsou
v zastupitelstvu), na zastupitelích, aby vedení města, tj.
zastupitelstvu, předložili požadavky na projednání
záležitostí, které sami uznají za vhodné k projednání. Přímo
sám zastupitel má podle zákona o obcích právo předložit do
programu zastupitelstva požadavek na projednání konkrétní
záležitosti a zastupitelé se jí musí zabývat. Stalo se tak?
Nestalo! V povolebních usneseních z jednání zastupitelstva
jsem nenašel jedinou zmínku, že by na jednání zastupitelstva
byl předložen požadavek na projednání priorit či koncepcí
rozvoje města. Proč této běžné cesty autoři článku
(zastupitelé) nevyužili a hned přistoupili k medializaci? Byl
tento článek opravdu snahou toto řešit?
Navíc vzhledem k tomu, že je stále teprve začátek tohoto
funkčního období a v souvislosti na finančně náročném
projektu rekonstrukce Pellyho domu, jsem přesvědčen, že
v dalších letech bude mít město jako hlavní prioritu splácení
úvěru a není teď potřeba jakkoliv spěchat s prioritami byť
jsou velmi lákavé a v uvedeném článku jsou vyjmenovány
v hojném počtu. Pokud si někdo, kdo se umí alespoň trochu
pohybovat v cenách realizací těchto objektů, dá práci
odhadnout náklady, tak snadno dojde k závěru, že vzhledem
k zatíženosti městského rozpočtu do příštích let po současné
rekonstrukci Pellyho domu, je vše v článku uvedené sice
velmi lákavé, ale je to vlastně taková hezká utopie.
Nemohu se tak vyhnout myšlence, že cílem onoho
článku je něco jiného, že je jím kritika současné starostky.
Vzhledem k politické příslušnosti autorů článku a faktu, že
ODS ztratila místo starosty, to má i svou logiku.

Nicméně, současná starostka je jedním z nejlepších lidí,
kteří kdy v Polici vůbec v této funkci byli. Je vzdělaná,
organizačně velice schopná, s obrovským citem pro situaci.
Z noblesy, s kterou vystupuje na veřejnosti a chová se
k občanům, by si měli mnozí vzít příklad. Navíc má i
dostatečně dlouhou praxi na místě místostarostky, takže moc
dobře ví, jak pracovat ve veřejné správě. Lépe bude, když
místo kritiky budou zastupitelé spolupracovat a využívat
právě těch možností, které jsem uvedl v úvodu. Ona bude
tím posledním, kdo by tuto iniciativu odmítl. Nakonec, stačí
otočit pár stránek stejného čísla Polického měsíčníku a
najdeme v jiném článku poděkování a slova úcty starostce,
které si právem zaslouží.
Jiří Kašík

Moudré myšlenky – o přátelství
Vybral František Janeček
Přátelství je láska bez křídel.
(Byron)

Milý je ten, kdo dovede dát radost a potěšení.
(Seneca)

Nehraď se plotem, hraď se přáteli.
(České přísloví)

Přátelství násobí radost a dělí žalost.
(Bacon)

Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje.
(Seneca)

Skutečného mládí dosahujeme ve zralých létech.
(Cocteau)

Věrný přítel je medicínou duše.
(Latinské přísloví)

Domům se počítají léta a moudrý člověk vždy jest mlád.
(Bulharské přísloví)

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratil přátele.
(Bacon)

Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi.
(Cicero)

Žít šťastně znamená žít pro druhé.
(Tolstoj)

Měňte své radovánky, ale nikdy neměňte své přátele.
(Voltaire)

Lidové pranostiky a pravidla podle
stoletého kalendáře z roku 1815
o Máj bývá obyčejně chladný a potřebný mokrostí a
suchem.
o V máji padají nejvíce a po polovici máje nejzdravější
rosy. Májové hřmění znamená veliké rosy + po tomto dni
ale není zapotřebí se obávati vínu škodného mrazu.
o Chladný máj, dává sena mnoho a dobré víno.
o Osení a všem rostlinám a aurodám nic nebezpečnějšího a
škodlivějšího nemůže býti, jako májové mrazy a zima.
Naproti tomu: ne mnohé mokro, málo studeno plní
stodoly a bečky snadno.
o Když v tomto měsíci často hřmí, tedy jest k doufání dobrý
rok.
o Na den sv. Urbana obilí není ani podařené, ani zkažené, tj.
nemůže se o tom nic pověděti, jestliže dobrá aneb špatná
žeň bude. Když ale okolo toho času pěkné povětří jest, má
následovati dobrý vinný rok.
o Když obilí v tomto čase tenké jest, a má mnoho prázdných
míst, tedy se cena jeho vyvyšuje a bývá drahé.
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o Když žaludní květ dobře se podaří, tedy jest dobrý rok na
máslo.
o Mokré Svatodušní Svátky přinášejí tučné Vánoce+tj. když
ječmen v čas vyrůstání prautkův déšť má, tak že klásek
v proutkové šupině neuvázne, ale dobře se daří, tedy se
mohou svině okolo Vánoc ním krmiti.
o Zralé jahody okolo Svatého Ducha předpovídají dobrý
vinný rok.
o Když 1. máje prší, tedy sedláci doufají aurodný rok.
Ze Zemědělského kalendáře 2007
vybral F.Janeček

Matematické rekreace - hry s čísly a
Připravil František Janeček
číslicemi
K napsání všech čísel od 1 do 26 nepotřebujeme nutně
všechny číslice od 0 do 9. Vystačíme též s jednou číslicí,
např. 2, ale pro každé číslo použitou pětkrát.
Vaši úlohou je pomocí pěti dvojek, čtyřech základních
početních operací, umocňování a závorek vyjádřit všechna
přirozená čísla od 1 do 26.
Vyjádření některých čísel na ukázku:
2
11 = 22.2 + 2 − 2
1= 2+2− −2
2

22 = 22 ⋅ 2 − 22
13 = (22 + 2 + 2 ) : 2
7 = 22.2 − 2 − 2

2
2
22
⎛
⎞
26 = 2 ⋅ ⎜ + 2 ⎟
⎝ 2
⎠
2
2
17 = (2 ⋅ 2) +
2
3= 2+2−2+

Vyjádřete takto všechna ostatní čísla. (Číslo 27 už za
těchto podmínek vyjádřit není možné.)
Vaše řešení zašlete nejpozději do 20. května 2007 na
adresu: František Janeček, Tyršova 744, 534 01 Holice
nebo e-mailem na adresu: janecekf@cbox.cz.
Nejlepší řešení budou odměněna.

Co to znamená, když se řekne..
… pokračování
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…“.
F. J.
7. „Hřát hada na prsou“
je dalším oblíbeným a hojně používaným úslovím. Had
je již od pradávna symbolem proradnosti, úskočnosti a
záludnosti – vzpomeňme si jen na to, kdo svedl Adama a
Evu v ráji, aby ochutnali jablko ze zakázaného stromu.
Vypráví se, že když se nejvyšší řecký bůh Zeus na hoře
Olympu ženil, přinesla mu dary i všechna zvířata. Ode všech
si Zeus dary vzal, ale růži, kterou mu v tlamě přinášel had,
odmítl. Ale úsloví „hřát hada na prsou“ pochází již z jedné
Ezopovy bajky a vyskytuje se i ve starořecké „Legendě o
Jidášovi“. Je to příběh vandráka, který v zimě našel na cestě
prokřehlého hada. Zželelo se mu ho, zvedl jej a protože jej

neměl kam dát, strčil si hada za košili a ohříval ho v teple
tak dlouho, až had zase přišel k sobě. Když se had
vzpamatoval, vandráka uštknul. A tak když dnes toto úsloví
použijeme, znamená to, že nám někdo projevil nevděk za
prokázané dobro.
8. „Ve víně je pravda“
(používá se velmi často v latinském originálu – „In vino
veritas“). Vznik tohoto přísloví souvisí s vítězným tažením
vína po světě, především s jeho opojnými účinky. Po požití
vína se otevírala srdce i ústa, padaly zábrany a více či méně
„ovíněný“ člověk říkal pravdu, to co si myslel. A to bez
ohledu na to, zda se jednalo o pravdu příjemnou či
nepříjemnou. Funguje to dodnes, pod vlivem alkoholu (a
nemusí to být jen víno, ale dnes i pivo nebo tvrdý alkohol)
lidé vyslovují věci a názory, které by ve střízlivém stavu
nikdy nevyslovili. Víno však bylo prvním alkoholickým
nápojem, u něhož se ve starém Řecku tyto účinky projevily.
9. Kostky jsou vrženy“
(také zde je vhodné, abychom si zapamatovali latinský
originál –„Alea acta est“). Tento výrok vyslovil známý
římský vojevůdce a diktátor Caesar (s ním jsou spojeny i
další známé výroky –„I ty Brute?“ nebo výraz „překročit
Rubikon“). A právě ten posledně uváděný souvisí velmi
úzce s výrokem „kostky jsou vrženy“. Caesar byl velitelem
římských legií v Galii (dnešní Francie), ale usiloval o to stát
se neomezeným vládcem v Římě. V tomto smyslu jej však
předešel Pompeius, který také neprodleně vydal rozkaz, aby
Caesar své legie rozpustil. Caesar pochopil,že buď musí
poslechnout nebo zaútočit na Řím. Při tomto svém osudném
rozhodnutí se právě nacházel na hranicích Galie s římskou
říší, na břehu říčky Rubikonu. Caesar váhal a vypráví se, že
čekal na znamení bohů, které by mu usnadnilo jeho
rozhodnutí. Zdá se to neuvěřitelné, ale ono přišlo. Nedaleko
jeho tábora seděl u cesty neznámý mladík a hrál na píšťalu.
Najednou se zvedl, vytrhl trubači trubku a zatroubil signál
k útoku. Caesar pochopil, že to je očekávané znamení a
vydal skutečný rozkaz k překročení Rubikonu a vítěznému
tažení na Řím. A právě tento rozkaz k útoku doplnil oním
známým výrokem: „Kostky jsou vrženy!“ Vydal rozhodnutí,
po něm už není návratu – buď zvítězí nebo bude tvrdě
potrestán. A od těch dob se tento výrok používá vždy, když
jsme učinili nějaké závažné a možná trochu odvážné a
riskantní rozhodnutí.
(dokončení příště)

Vlastivědné okénko
Operace SILVER A.
Před krátkým časem mohli televizní diváci na ČT 1
sledovat dvoudílný dokument o činnosti výsadkové skupiny
Silver A, která měla za úkol podávat zprávy z Protektorátu
do Londýna prostřednictvím vysílačky Libuše, a která se
nejvíce proslavila svojí účastí při atentátu na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heidricha 27.5.1942. V tomto
dokumentu byla zachycena činnost této skupiny na
Pardubicku a několikrát zde byla zmínka i o Polici nad
Metují. Nemíním zde hodnotit uměleckou kvalitu tohoto
díla, k tomu nejsem dostatečně fundován, ale chtěl bych
sdělit čtenářům, že všechny osoby zde vystupující skutečně
žily a události se staly přibližně tak, jak byly popisovány,
jen jména aktérů byla nepatrně změněna.
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A jaký vztah má tato skupina k Polici nad Metují?
Vedoucí skupiny Silver A Alfréd Bartoš byl přechováván
v bytě manželů Krupkových v Pardubicích, který byl pro
dlouhodobý ilegální pobyt nevhodný. Protože však Bartoš
onemocněl a po atentátu se policejní dohled velice zpřísnil,
nebylo možno ho přesunout jinam. Tato situace byla pro
manžele Krupkovy velice deprimující, a tak jim továrník
Milan Katschner nabídl odpočinek v Polici nad Metují. To
vděčně přijali, pouze Bartoš s nimi nechtěl jet, že pojede do
Brna. Tak se stalo, že manželé Krupkovi byli ubytováni
v Polici nad Metují v hotelu Pejskar (dnes Ostaš). Zde však
jenom přespávali, jinak byli u Katschnerových, kde jak
Václav Krupka vzpomíná, poslouchali dlouho do noci
zahraniční rozhlas. Továrník ing. Emil Katschner a jeho syn
Milan byli totiž zapojeni do odboje a byli ve spojení
s Alfrédem Bartošem. Milan Katschner obstarával
parašutistům léky, vitamíny a jiné potřeby. Po válce byl za
tuto činnost sice vyznamenán, ale velice brzo musel
emigrovat a do vlasti se již nikdy nevrátil - zemřel
24.6.1984 v Brazílii.
V noci 17. června 1942 k ránu v hotelu Pejskar došlo
k zatčení Václava Krupky a jeho manželky Hany gestapem,
přesně tak, jak je to vyobrazeno ve filmu. Byli převezení do
Petschkova paláce do Prahy, kde byli podrobeni tvrdým
výslechům. V Anatomickém ústavu potom identifikovali
zastřelené parašutisty. Je také pravda, že Václav Krupka
přežil celou tuto anabázi jen díky atraktivnímu vzhledu jeho
manželky a tomu, že K.H.Frank dodržel svůj slib jí daný. To
však nemíním komentovat. Nám, kteří jsme tuto dobu
nezažili na vlastní kůži, to nepřísluší.
Jiří Čejka, člen výboru Vlastivědného kroužku v Polici
nad Metují, se osobně znal s manžely Krupkovými a tak
jeho přičiněním jsme 23. listopadu 1989 uspořádali besedu
Vlastivědného kroužku v sále SKP s profesorem Václavem
Krupkou a PhDr. Zdeňkem Jelínkem, ředitelem
Regionálního muzea v Kolíně, který byl autorem publikace
Operace Silver A, kterou vydal v roce 1984 Český svaz
protifašistických bojovníků v Kolíně. Účast na této besedě
byla silně poznamenána událostmi tzv. „Sametové revoluce“
a tak byla poněkud slabší.

Na snímku z této besedy vidíte vlevo profesora Václava
Krupku a vpravo PhDr. Zdeňka Jelínka. Můžete porovnat
jak vypadal skutečný hrdina, proti filmovému i když
s odstupem 47 let. Jeho manželka Hana byla ještě v roce
1989 velice atraktivní dáma a její filmová představitelka
Klára Issová by si mohla gratulovat, kdyby takto vypadala
za 45 let.
Manželé Krupkovi po besedě přespali u Čejkových.
Nevím jak vzpomínali na zatčení v roce 1942 jen několik
desítek metrů od tohoto místa, ale PhDr. Zdeněk Jelínek
přespal u nás v ulici Pod Klučkem a strávil jsem s ním
nezapomenutelný večer. Byl to medievalista (odborník na
dějiny středověku), ale protože nebyl dobře zapsán u

vládnoucí strany, mohl vykonávat jenom podřadnější
činnost a tak bádání kolem heydrichiády a odboje byla
jenom náhradní činnost, která mu byla trpěna. Po revoluci se
stal ředitelem Vojenského musea v Praze, ale bohužel
srdeční choroba ukončila předčasně jeho ušlechtilý život. U
nás přespal v místnosti, kde krátce předtím byl ubytován syn
Milana Katschnera, Rodrigo Carlos Katschner se svojí
manželkou Colette a dcerou Natalií, když navštívili místa
svých rodových kořenů. Svět je prostě strašně malý a každý
by měl tuto skutečnost respektovat.
Jiří Kohl

Školství na Machovsku
Úplné počátky školního vzdělávání na Machovsku jsou
zahaleny tajemstvím a dnes už těžko někdo najde nějaký
ucelenější důvěryhodný zdroj, který by nám pomohl při jejich
objasňování. Většinou by každého zajímalo od kdy v Machově
existovala škola a kdo byli první učitelé. To je však právě
otázka, na kterou neznáme odpověď.
Dr. Stanislav Brandejs ve své Knize o Polici nad Metují a
Policku píše, že škola v Machově byla založena roku 1740 jako
škola zádušní. Tato informace je pravdivá jen ve své druhé
části. Škola v Machově byla vydržována z výnosů záduší
machovského, ale založena musela být podstatně dříve.
V oddací matrice Police je zápis z 2.10.1679 kde je uveden
svědek sňatku Martin Davidův Jakub (Martin syn Jakuba
Davida) cantor machovský. Latinský výraz cantor znamená
také zpěváka, ale v polických matrikách neznám jediný takový
příklad. Vždycky je tímto slovem označován učitel, takže
nevím proč by zrovna v tomto případě tomu bylo jinak. Zatím
je to asi první známý učitel v Machově a tedy nemohla být
škola založena až v roce 1740. Dovolím si tvrdit, že historie
školního vyučování v Machově byla podobná historii v Polici.
Machovští si často brali příklad ze svého nejbližšího souseda
v zakládání různých spolků, farní společenství si byla také
velice blízká a mnoho činností dělaly společně. Proč by
nemohli mít školu podobně jako v Polici, tedy už v 16. století.
Je to sice pouhá hypotéza, písemně ji nelze doložit, ale je velice
pravděpodobná.
Další zápis v oddací matrice Police je z 16.11.1698 kdy se
ženil v městysi Machov Jiřík Schrudt kantor s Maryanou
dcerou Jiříka Hubky z Nízké Srbské. Tento Jiřík Šrut cantor
machovský byl také družbou na svatbě Jakuba Klimeše z Nízké
Srbské s Alžbětou dcerou Adama Kinzle rychtáře v Nízké
Srbské dne 26.11.1702 v Polici.
Ještě existuje zápis v oddací matrice Police k 13.11.1701
kdy Václav Šrůtek cantor machovský byl družbou na svatbě
Václava Melchara z Nízké Srbské s Maryanou dcerou Jana
Buny z Nízké Srbské.
Těchto několik zápisů, které jsem vyloženě náhodně
objevil, svědčí o tom, že škola v Machově, nebo alespoň
vyučování v nějakém chatrném příbytku, muselo být
v Machově podstatně dříve než udávají renomovaní historici
tohoto regionu. Kdyby si mohl někdo dát tu práci a podrobit
cílenému zkoumání prvních pět polických matrik, jistě by
objevil podobných zápisů více a okruh machovských kantorů
by se rozšířil. Bohužel je to úmorná a časově náročná práce
s velmi malým efektem. Proto se o ni žádný z historiků píšících
dějiny tohoto regionu ani nepokusil.
Proslulý učitel Josef Zídka, rodák z Nízké Srbské čp.8 píše
v časopisu Od kladského pomezí, ročník 1928 článek „Na okraj
starých školních pamětnic“, že první zmínka o machovské
škole se děje ve farní kronice. Stávala poblíž kostela v místech
nynější staré školy. Fara ještě nestála, ta se začala stavět po
roce 1785 na pozemku, který zabral část školní zahrádky,
zeliště učitelova a hřbitov akatolíků (evangelíků). Na školní
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lomenici bylo záklopní prkno s nápisem: „Tento štít vyzdvižen
jest ke cti a chvále Boží, to s nákladem chudého záduší
Sv.Václava Městyse Machova“. Na severním štítu byl nápis:
„Tento štít vyzdvižen jest ke cti a chvále Boží za mistra Václava
Štěpána“. Celá škola byla dřevěná včetně komínu, jak bylo
tenkrát obvyklé, zděný komín se stavěl až v roce 1794.
Josef Zídka má sice pravdu, že první písemná zmínka o
machovské škole je ve farní kronice, ale tato kronika byla
založena až v roce 1835 a jsou zde zaznamenány události ještě
zhruba o 50 let zpět, které mohli ještě někteří v té době
pamatovat. Z té čerpal i Dr. Brandejs, učitel Jaroslav Petr a
mnozí další, čerpám z ní i já, protože to je velice cenný zdroj
informací, ale bohužel pouze od roku 1785. Školní kronika
začíná rokem 1798, takže zde úplné začátky také chybí.
V této školní kronice je zmínka o učiteli Tobiáši Petrovi,
který se v roce 1779 odstěhoval z Machova do Zbečníku a tam
pak zemřel. Toho považují všichni historici za prvního učitele,
ale jak vidno z předešlého textu, není tomu tak. Nalezl jsem
také zápis o svatbě v roce 1746, kde byl svědkem Tobias Petr
cantor z Machova. Tedy už v tomto roce v Machově učil, ale
kdy začal nevíme. Ve Zbečníku byl učitel Jan Petr, který dlužil
v roce 1769 11 zl. 12 kr. Předpokládám, že byl synem Tobiáše
Petra a otce si vzal k sobě ke konci jeho života. Další známý
machovský učitel byl Josef Hašek, který v Machově učil 33
let, začal učit někdy kolem roku 1765 a zemřel v roce 1830.
Dne 1.5.1798 přijal školský úřad František Seidl, narozený
v Rychnově. Do Machova přišel ze školy v Sendražicích a za
učitelského pomocníka přijal Filipa Wajsara ze Dřevíče.
Dohodl se také s farářem Romualdem Walentou, aby
každodenně před vyučováním měly školní děti ráno mši sv.,
protože za jeho předchůdců tomu tak nebylo. Školní stavení
bylo velmi zpustlé, zvláště nahoře, kde byl učitelův byt a proto
si musel svým nákladem upravit bydlení, což pak vymáhal na
polické kanceláři. V roce 1799 bylo v machovském obvodu 302
dětí, z nichž bylo 132 uznáno chudými. Žádal pro ně u
krajského úřadu učebnice a dostal 47 různých knih, z toho 20
českých slabikářů a 15 tabulek, které si osobně vyzvedl
v Hradci Králové 15.1.1799. V tomtéž roce a v mnoha dalších
řešil problém nedostatku dřeva na vytápění školy. Rychtář
Václav Šrůtek měl dopravit 2 sáhy dřeva a Náchodská Lhota se
měla podílet na nákladech. Jeden se však vymlouval na
druhého a děti ve škole mrzly.
Koncem roku 1800 se sešla komise od vrchnostenského
úřadu a rychtáři všech přifařených obcí a dohodli přestavbu
školy v roce 1802 a učitel dostal volnost, jestli si bude držet
pomocníka nebo ne. V roce 1801 na stížnost bělských občanů
se musel učitel dostavit na vrchnostenskou kancelář, kde mu
bylo uloženo učit mládež v Bělém 5 měsíců v zimě každodenně
odpoledne. Bělská obec slíbila za tuto službu náhradu 4 zl. 30
kr. Obec Bělý byla totiž přiškolena k Machovu a děti z Bělého
v letním období docházely do školy v Machově. V zimě však
měl učitel povinnost docházet do Bělého a učit děti zde. Tato
povinnost však byla vykonávána značně nedbale. Částečnou
vinu mělo i nedbalé placení ze strany obce.
Dne 7.5.1802 začala přestavba školy v Machově a na 14
dnů bylo přerušeno vyučování, což se mělo nahradit výukou o
prázdninách. Školní světnice však nebyla hotova a tak se ještě 7
týdnů vyučovalo u Václava Martince v čp.13.
V únoru 1803 byla učiněna výtka machovským občanům,
aby zaplatili do 3 dnů sobotáles. Zde je připsáno „Učitel ale
přece nic neobdržel“.
Dne 13.1.1803 začal jistý Šebestián Král vyučovat
v Bělém,ale hned za týden byla doručena vrchnostenské
kanceláři v Polici stížnost na jeho neschopnost a žádáno jeho
potrestání. Další vývoj není zaznamenán. Dne 15.2.1804 přišel
učitel do Bělého a „žádné dítě ve škole nenatrefil, takže se
nevyučovalo“. Neměli to tenkrát učitelé lehké, nejbližší
nadřízený byl místní farář, pak vrchnost, školdozorce –

inspektor a jednou ročně kanonická vizitace vikářem a jednou
za 10 let generální vizitace biskupem. Odměna za práci byla
velmi nejistá, dovolání téměř žádné, takže u této činnosti každý
nevydržel. V Machově byla situace ještě složitější, protože
škola podléhala vrchnostenskému úřadu v Náchodě na zámku a
některé přiškolené vesnice vrchnostenskému úřadu v Polici.
Aby se něco dořešilo, musely být zájmy těchto vrchností
v souladu.
Dne 17.11.1810 dostal machovský učitel příkaz, aby jeho
pomocník Josef Pitasch z Machova nastoupil neprodleně jako
pomocník do skalické farní školy. Jak dlouho však učil
v Machově nevíme.
V roce 1812 učitel na školním pozemku řečeném „V dole“
musel mnoho set kamenů vytahat a zasázel tam 6 jabloní a 20
švestkových stromků nákladem 98 zl. 45 kr.
Dne 26.5.1825 byla školní vizitace za přítomnosti
náchodského důchodního, kterému si učitel stěžoval na špatnou
docházku žáků. Učitel musel sepsat seznam žáků a zaslat ho
podle příslušnosti k obci buď na zámek do Náchoda nebo do
vrchnostenské kanceláře v Polici. Mělo to za následek velké
nadávání a vyhrožování od otců dítek, děti učitelovy byly
v ohrožení a dokonce došlo k následující události.
Jan Beneš kovář z Bělýho, který přišel do školy 25.října,
jehož učitel (jednalo se o učitelského pomocníka Vincence
Mrnku z Police – pozn.JK) jako milovníka ujařmené mládeže
v opakující hodinu dne nedělního slušně a zdvořile přivítal,
vstal ze stolice a jehož samého tupit a hanět počal. V tom ihned
učitel místní pro velebného pana faráře (P.Františka Branda
OSB – pozn.JK) do fary šel, v tom když pan farář a učitel z fary
ven vycházejí již venku přede všemi lidmi jež do kostela šli,
tupil a haněl s tím doložením, že on jako vyslanec od jiných do
školy šel. Byl udán na vrchnostenský úřad polický 28.10.1825.
Z toho ohledu Václav Kyncl sedlák se potrefující udaných
rodičů obce Nízká Srbská dne 3.října na poli zádušním učitele
cuchal, plísnil a tupil. K tomu také doložil, že kdyby nočního
času učitele někde natrefil tak, že mu hnáty zláme. Tento
mravuprázdný sedlák byl udán 7.10.1825 na polickém úřadu.
Jak tito vzdělání nepotřební občané dopadli, bohužel
nevíme. Jaké byly tenkrát poměry, dokreslují následující
události zapsané v roce 1826.
Václav Bytnar, tkadlec z Nízké Srbské označoval svou
dceru Ludmilu za slepou, aby ji nemusel posílat ke školnímu
vyučování. Dne 17.6.1826 se žák 2.třídy Josef Dědek nechal
slyšet, že jeho otec podruh Josef Dědek nechce, aby se učil
psát.
Dne 10.10.1827 byla vizitace školy v Machově, kterou
provedl direktor náchodského panství urozený pán J.Exeger,
což nebyl nikdo menší než vrchní Essentr z Jiráskovy kroniky
„U nás“. Byl zde už při vizitaci v roce 1825. Za polické panství
zde byl direktor Hušický.
Dne 20.10.1829 se v bezděkovském kostele žení školní
pomocník farní školy v Machově Vincenc Mrnka, syn
zemřelého magistrátního kancelisty v Polici Vincence Mrnky a
Josefy dcery zemřelého Jana Průši, obchodníka v Polici čp.25.
Bral si Vincencii, dceru Matěje Žídka, revírníka v Bezděkově a
Jetřichově a jeho manželky Alžběty dcery zemřelého Václava
Sedláčka, revírníka v Ratibořicích. V Machově působil do roku
1831, kdy se stává prozatímním učitelem ve Stroužném
v Kladsku, kde byl 2 roky. Josef Arnošt Bergmann, strouženský
pastor a učitel ho ve svých „Letopisech evangelické obce
strouženské v Kladsku“ hodnotí takto: „Byl sice zde před nim
(myslí učitele Jiřího Kobra, který učil ve Stroužném od 1835 do
1848 – pozn.JK) od 1831 do 1833 nějaký Mrnka z Police za
zatimního učitele, ten však málo na školu hleděje a ještě méně
na sebe se zanecháním ne dobré pověsti odsud odešel.“. Kam
se však potom obrátil, nevím.
Dne 14.11.1831 se z doporučení konsistoře a nařízení opata
vystěhoval učitel František Seidl ze školy do bytu v čp.17
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v Machově. Byl to prakticky učitelský výměnek. Nájem bytu
zaplatil klášter a od jeho nástupce dostával třetinu platu od
prosince 1831. Nástupcem se stává učitel Jan Ulrich, narozený
3.8.1801 ve Chvalkovicích, který se oženil s dcerou Annou
učitele Františka Seidla a jeho manželky Veroniky. To bylo
velice praktické a v té době zcela obvyklé řešení, protože plat,
který musel odvádět nástupce svému předchůdci až do jeho
smrti, tak zůstal v rodině.
Bývalý učitel František Seidl zemřel 11.11.1833. Jeho
nástupcem byl jmenován učitel Benedikt Werner, Němec
z Velké Bukoviny a pomocníkem Jan Ulrich. Do úřadu byli
slavnostně uvedeni 9.1.1834 za přítomnosti všech rychtářů
přiškolených obcí. Brzy na to přechází Jan Ulrich do Police
jako pomocník. Benedikt Werner byl vynikající hudebník a
regenschori, bohužel neuměl dobře česky. Jeho syn Vilém
studoval broumovské gymnasium a pak filosofii v Praze.
Za učitele Wernera dochází k přestavbě školy. Dne
3.5.1837 byla stará škola úplně zbourána a od 5.5.1837 se
začalo vyučovat v čp.19 v Machově u ševce Josefa Kubečka
zvaného „Volejník“. Učitel bydlel u kostelníka Josefa Valty
v čp.14 (na náměstí, kde je škola dnes) a do nové školy se
přestěhoval 31.8.1838. Dne 8.6.1837 v 15,00 hod. byl
slavnostně za zvuků hudby a účasti místních duchovních,
direktora Josefa Danii, nadlesního Ignáce Mengemanna,
rychtářů a mládeže, položen základní kámen k nové školní
budově.
Slavnostní svěcení nové školní budovy se konalo
13.9.1838. Zúčastnili se ho kromě místního faráře P.Guilelma
Žočka OSB a kaplana P.Václava Richtery i opat břevnovskobroumovský Placidus Beneš, vikář náchodský P.Karel
Lukavský, polický direktor Josef Dania (budoucí tchán
historiografa W.W.Tomka), náchodský vrchní Essenter, všichni
rychtáři přiškolených obcí a mnoho dalších vzácných hostů. Po
bohoslužbě v kostele, kde kázal vikář Karel Lukavský, se
odebrali všichni v průvodu do školy, kde obřad svěcení provedl
opat Placidus Beneš.
Do té doby byla machovská škola jednotřídní a děti byly
vyučovány v dopoledních a odpoledních turnusech. Po
přestavbě se škola stává dvoutřídní.
Dne 30.7.1840 byl učitel Benedikt Werner přeložen do
Police, kde učil až do své smrti 18.5.1855. Na místo učitele
v Machově nastupuje polický druhý učitel Jan Ulrich. Ten
potom spravoval machovskou školu až do 1.6.1872, kdy po 54leté učitelské službě, odešel na odpočinek. Zemřel 18.11.1878 a
pohřben je na starém hřbitově v Machově.
Za jeho dlouhého působení se vystřídala v machovské škole
řada učitelských pomocníků. Nejprve starý Josef Budina do
konce roku 1840, v roce 1841 přichází Jan Hubka narozený
24.1.1812 ve Rtyni, který byl předtím pomocníkem na
Petrovicích. Nějaký čas působil někde jinde a 7.5.1843 přišel
do Machova po druhé. Vydržel zde do 28.11.1848 kdy se
odstěhoval do Hlavňova, kde obdržel podučitelské místo. Dne
4.8.1849 obdržel učitelské místo v Bezděkově, kde pak působil
až do odchodu na odpočinek v roce 1887.
Dne 29.11.1848 přišel z Pěkova do Machova za pomocníka
Josef Vepřek, syn učitele Josefa Vepřeka z Horní Radechové
čp.89 a Anny dcery Josefa Hanuše z Horní Radechové čp.3.
Zde se seznámil s dcerou svého představeného Jana Ulricha,
Johanou Annou, se kterou se oženil 18.10.1852 v kostele
sv.Václava v Machově. Oddával je P.Antin Vepřek kaplan ze
Dvora Králové a svědkem mu byl učitel ze Žďáru Josef Keret,
známý malíř. Těsně před svatbou 14.9.1852 však dostal místo
učitele v Hlavňově a přestěhoval se tam. Do Machova se vrátil
až v důchodu v roce 1898, zemřel v roce 1900 a je zde také
pohřben. Byl to velký divadelní ochotník, který s ohromným
nadšením hrál v Polici již ve 40-tých letech 19.století, ještě za
svého působení v Pěkově.

Na jeho místo přišel Josef Hamza, narozený ve Velké
Skalici, který předtím působil jako podučitel v Pěkově.
V Machově působil do 29.5.1855, kdy byl povolán do Police za
zemřelého Benedikta Wernera. Neplést si s Josefem Hamzou
narozeným 16.1.1834 ve Velké Skalici, který se v Pěkově
5.2.1861 oženil s Terezií, dcerou učitele Josefa Berana a jehož
dceru Terezii si vzal učitel Josef Mervart a byla hvězdou
polických divadelníků.
Dne 1.9.1855 přichází podučitel Josef Vik z Velkého Poříčí.
Kromě krátkého zastupování v roce 1860 ve škole ve Žďáru,
působil v Machově do roku 1863, kdy se odstěhoval do
Hlavňova.
Po něm nastupuje Jan Klos narozený roku 1841 v České
Skalici. Předtím byl učitelem ve Žďáru, pak v Třebešově.
Sepsal studii „Paměti města a zámku Nového města nad
Metují“, byl čestným občanem a archivářem Nového Města
n/Met. kde 24.7.1929 zemřel.
Vystřídal ho Josef Hanuš narozený v Horní Radechové,
který v roce 1871 odešel na školu ve Vysoké Srbské.
V roce 1872 odešel Jan Ulrich do penze a tím končí éra
staré církevní školy. Do té doby byl nejbližším nadřízeným
každého řídícího učitele příslušný pan farář farnosti v níž se
škola nacházela. Další nadřízený byl vikář v jehož vikariátu se
škola nacházela a školní dekrety vydávala biskupská konsistoř.
Ta také jednou za 10 let prováděla generální vizitace farnosti,
jejíž součástí byla i škola. Každoročně prováděl vizitaci ve
farnosti i škole vikář. To bylo to známé a kritizované spojení
trůnu a oltáře, které se přežilo a bylo novým školským zákonem
změněno. Školy podléhaly okresní školní radě v Broumově a
tedy byly řízeny už ne církevními institucemi, ale státními.
Jistě neuškodí si připomenout několik posledních známých
školních dozorců. Byli to:
V roce 1800
P.Walter Záhorský, děkan v Úpici
1830 – 1843
P.Kašpar Lukavský, vikář v Náchodě
1843 – 1851
P.Josef Regner, vikář v Náchodě (Havlovický
z románu Aloise Jiráska „U nás“)
1852 – 1858
P.František Kerner, děkan v Červeném
Kostelci
1859 – 1861
P.Franz Ditrich, okresní vikář v Náchodě a
děkan v Eipelu
1862 – 1869
P.Antonín Charvát, vikář a děkan v Úpici
1869 - 1870
P.Josef Fikejs, farář v Německé Čermné a
vikář provisor, který byl posledním školním
dozorcem na Náchodsku a tedy i v Machově.
Kromě těchto vikariátních školních dozorců byl ještě u
každé školy místní školní dozorce (Ortsschulauflehrer),
jmenovaný vikářem nebo místním farářem a potvrzovaný
konsistoří. V Machově známe jména jenom některých. Po roce
1848 to byl Tobiáš Hubka sedlák v Machově čp.16. Pak Franz
Winter řezník v Machově čp.13 od roku 1850 do 1852, kdy
koupil mlýn v kladském hrabství a pobýval více tam.
Vikariátním úřadem byl ustanoven Jan Ducháč, chalupník a
rychtář ve Lhotě čp.24. Do úřadu byl slavnostně uveden
farářem P.Gotthardem Schupplem za učitele Jana Ulricha a
podučitele Josefa Hamzy dne 11.1.1853. Svůj úřad vykonával
až do 2.6.1858, kdy zemřel ve věku 53 let.
Farářem P. Kajetánem Václavem Egerem byl ustanoven dne
20.5.1860 místním školdozorcem Václav Beneš, domkář
v Machově čp.64.
/Pokračování příště./
Jiří Kohl

Polická univerzita volného času
aneb Z lavic polické Alma Mater
Již tradičně v „hasičárně“ se dne 4. dubna sešli opět
posluchači Polické univerzity volného času k další
přednášce. O hudební úvod se postaraly mladičké houslistky
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ZUŠ Anička Novotná a Markétka Nádvorníková, které
předvedly za doprovodu paní učitelky Sorokinové své
skladby, připravené pro mezinárodní Kociánovu houslovou
soutěž v Ústí nad Orlicí, a které jistě všechny posluchače
potěšily.
Poté se posluchači vydali na výlet, tentokrát do
Broumova, resp. Broumovů. Nešlo však o obvyklou, zhruba
patnáctikilometrovou pouť do sousedního města, ale o výlet
asi tisíckrát delší, až do Jižní Ameriky. Vyrazili jsme totiž
po stopách Expedice Broumovy ´06, kterou podnikli loni
v listopadu tři broumovští cestovatelé Ing. Jan Neumann,
Pavel Trojan a Miroslav Netík. Hlavním cílem cesty bylo
navštívit na jihoamerickém kontinentu města, která zde
založili bývalí broumovští občané, kteří ve 2. polovině 19.
století opustili své domovy a emigrovali, a kteří nově
založená města nazvali podle Broumova. Průběh cesty
popisoval Ing. Neumann, zatímco jeho spolucestovatel
Pavel Trojan zajišťoval promítání snímků z těchto
vzdálených, atraktivních končin světa. Dověděli jsme se
nejprve, že inspirací k této cestě byla vlastně deska na
broumovském dřevěném hřbitovním kostelíku P. Marie
(mimochodem nejstarším dochovaném dřevěném kostele
v českých zemích), kde byl zápis o emigraci broumovských
občanů v letech 1871 – 1874. Tehdy tak reagovali někteří
broumovští občané, převážně německé národnosti, na zvací
dopis chilské vlády, která přistěhovalcům slibovala půdu
k obdělávání. Kolonisté z Broumovska připluli do chilského
přístavu Puerto Montt z Hamburku po více než tříměsíční
plavbě v únoru 1872 a dostali po 50 quadros (asi 75 ha)
pralesa, který bylo nutno zkultivovat. Kromě půdy obdrželi
první rok i osivo, nářadí, jídlo a stavební dříví na postavení
domů. Z Broumova tehdy odešlo na 400 lidí.
Po tomto úvodu následoval popis vlastní cesty. Autem
do Vídně, a dále pak letecky přes Paříž do brazilského Sao
Paula, odtud autobusem do skoro 500 km vzdáleného města
Penápolis a odtud, s pomocí potomků původních
přistěhovalců, auty do brazilského Broumova, které má
v současnosti asi 50 tisíc obyvatel. Toto město založil v roce
1908 Adolf Hecht, který do Jižní Ameriky emigroval spolu
se svými rodiči jako 17 – letý chlapec. Město neslo původně
název Braunau, to se však Brazilcům, hovořícím
portugalsky, špatně vyslovovalo, a proto bylo v roce 1930
přejmenováno na Braúna, což je portugalský název jistého
stromu. Po prohlídce měst Braúna a Penápolis následoval
návrat do Sao Paula a odlet do Santiaga de Chile. Zde opět
přišla na řadu prohlídka města, výlet na vrch Santa Lucia
nad městem, odkud je nádherný rozhled, prohlídka
prezidentského paláce La Moneda (jeho snímky obletěly
svět v roce 1973 při svržení prezidenta Salvadora Allendeho
generálem Pinochetem), budovy parlamentu, katedrály a
dalších významných staveb. Poté pokračovala expedice
autobusem dále na jih do asi 1000 km vzdáleného města
Puerto Varas a odtud do cca 6 km vzdáleného dalšího
Broumova, malého provinčního města s asi 2,5 tisíci
obyvateli, které zde ve španělském jazyce nese jméno
Nueva Braunau. Na závěr expedice navštívila ještě třetí
jihoamerickou zemi při výletu přes Andy, kolem jezera
Llanquihue do argentinského města Bariloche. Expedice se
na své cestě setkávalo často s lidmi, jejichž předkové
pocházeli z Broumova a okolních obcí, Božanova,
Jetřichova, Křinic, Otovic, Ruprechtic a dalších. Tito lidé
většinou ještě hovořili řečí svých předků – němčinou, a to
činnost expedice velmi usnadňovalo, protože jinak místní
obyvatelstvo zná prakticky pouze španělštinu, která je

úřední řečí skoro ve všech jihoamerických státech. Výjimku
tvoří pouze Brazílie, kde se mluví portugalsky a tři bývalé
kolonie na severu kontinentu – Guyana (angličtina),
Francouzská Guyana (francouzština) a Surinam (bývalá
Nizozemská Guyana, kde se hovoří nizozemsky). Na závěr
bylo promítnuto několik krátkých zvukových videošotů,
pořízených mobilním telefonem, se zajímavými přírodními
snímky doprovázenými šuměním jezera či hukotem
vodopádu, zvuky exotických ptáků, dále pak záběry z
kostela a mše s kytarovým doprovodem nebo ukázky
z muzea s předváděním starých hudebních skříní apod.
Podrobnější reportáž z expedice je možno si přečíst
v Broumovských novinách č. 1 a 2 (2007).
V úterý 24. dubna byla hostem Polické univerzity
spisovatelka Ivona Březinová. I když spisovatelka je
zaměřena výhradně na literaturu pro děti a mládež, dokázala
svým vyprávěním jistě zaujmout i posluchače ze zcela jiné
věkové kategorie. Pohovořila o svém životě, přiznala se, že
o dráze spisovatelky se vlastně rozhodla již v útlém dětství,
kdy ještě neuměla ani číst ani psát. Vylíčila svá školní léta i
léta studií na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, kde po
získání doktorátu pedagogických věd v oboru český jazyk a
literatura (PaedDr.) posléze působila i ve funkci pedagoga,
aby pak po svatbě a přestěhování do Prahy pracovala v
podobné funkci jako učitelka tvůrčího psaní nejprve na
Soukromém gymnáziu Josefa Škvoreckého a v současné
době na Literární akademii. Popsala problémy při vydávání
své prvotiny a problémy s vydáváním knih vůbec, zmínila se
stručně i o technice tisku i ilustrátorech jejich knih a
samozřejmě o některých svých knihách. A je jich úctyhodný
počet – vždyť v letech 1996 až 2007 jí bylo vydáno více než
60 knih, některé byly přeloženy do cizích jazyků
(francouzštiny, slovenštiny, srbštiny), mnohé získaly různá
ocenění (Cena učitelů, Cena knihovníků, Zlatá stuha aj.) a
její kniha Začarovaná třída byla v roce 2004 zapsána
v Kapském Městě na čestnou listinu IBBY (Mezinárodní
sdružení pro dětskou knihu). Zvláště zajímavé bylo
vyprávění o knihách pojednávajících o velkém problému
současné doby – různých závislostech, drogách, gamblerství
apod., ale také např. o Alzheimerově chorobě. Jedná se o
knihy ze série Holky na vodítku – Jmenuji se Ester, Jmenuji
se Alice a Jmenuji se Martina a o knihu Lentilka pro dědu
Edu. K poznání specifik těchto problémů a poznání lidí
těmito problémy přímo postižených musela autorka nejen
prostudovat mnoho stránek odborné literatury, ale strávit i
mnoho měsíců v různých léčebných zařízeních, stacionářích
apod. Ale to samo o sobě by ještě nestačilo. Obdivuhodná je
především autorčina úžasná fantazie a schopnost
reprodukovat tyto závažné problémy do formy dětem a
mládeži přístupné a přijatelné, vytvořit z nich příběhy a ještě
v nich uložit nějaké výchovné sdělení, upozornění či
varování. Obdobné platí pak pro knihy Básník v báglu nebo
Blonďatá Kerolajn, ve kterých se snaží mladé generaci
přiblížit velké postavy naší literatury – Karla Hynka Máchu
a Karolinu Světlou. A je jistě potěšitelné, že lidé s takovými
schopnostmi stále ještě existují, a že umějí a chtějí tyto
schopnosti uplatňovat v oboru tak nesnadném, jako je oblast
výchovy dětí a mládeže.
Středa 2. května, nastává poslední den jarního semestru
7. ročníku Polické univerzity volného času a studenti se
scházejí opět v „hasičárně“, aby vyslechli přednášku o
Ostrostřelecké gardě polické. V hudebním úvodu představil
pan ředitel Bořek dívčí smyčcové kvinteto ZUŠ, které
přítomným zahrálo dvě věty ze Smyčcového kvintetu Luigi
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Boccheriniho. Děvčata za svůj výkon sklidila zasloužený
potlesk.
Poté se slova ujali příslušníci Ostrostřelecké gardy
polické. Nejprve pan Zuda vylíčil historii vojenských
spolků, od původně cechových spolků, zřízených k ochraně
měst a zajišťování pořádku ve městech, přes střelecká
bratrstva zaměřená spíše na pořádání soutěží až ke spolkům
vojenských vysloužilců. Činnost těchto spolků se časem
mění, postupně se ztrácí jejich vojenský význam, začíná
převažovat např. organizování činnosti charitativní, pořádání
střeleckých soutěží apod. a tyto spolky často působí také
jako součást dekorace při různých náboženských i světských
slavnostech. V roce 1918 většina spolků zaniká a definitivní
konec přichází se začátkem nacistické okupace. Po tomto
všeobecném úvodu následovalo vyprávění pana Daňka o
tom, jak vypadala situace v Polici nad Metují. Pro
nedostatek historických dokumentů přímo od vojenských
spolků, jsou zprávy jen útržkovité, většinou ze záznamů
kronik. Prvopočátek zakládání vojenského spolku lze klást
do roku 1439, kdy po vyplenění města švédskými vojsky
bylo rozhodnuto ustavit městskou stráž, která tehdy čítala 15
mužů. V dalších staletích se objevují občané města se zbraní
při různých uvítacích ceremoniálech, např. při vítání císaře
Josefa II. v roce 1779. Po roce 1848 dochází k radikální
změně poměrů, ale tím i ke značnému uvolnění morálky ve
městech a proto je v nich pro zvýšení bezpečnosti zakládána
Národní stráž nebo Národní garda. V Polici tato garda byla
asi stočlenná. V roce 1869 pak je v Polici ustaven Spolek
vysloužilců Radecký, který zahrnuje převážně veterány
z válek, které se odehrály na začátku 2. poloviny 19. století.
V následujícím roce byly potvrzeny stanovy, jejichž hlavní
ideou byla podpora vysloužilců v nemoci a ve stáří, v roce
1890 byl vojenským vysloužilcům postaven pomník a to
byla vrcholná doba činnosti vojenských spolků vůbec.
Spolek vysloužilců však později úplně zaniká.
Na závěr pak následovalo vylíčení patnáctileté historie
Ostrostřelecké gardy polické. Tuto historii přiblížil
posluchačům pan Fulka, jehož doplňoval pan Herzog. Vše
začalo vlastně v roce 1991 při výletu pořádaném Osadou 5
na jižní Moravu. Zde při zastávce ve Znojmě účastníci
tohoto zájezdu přihlíželi rekonstrukci bitvy z období
napoleonských válek A tato rekonstrukce se natolik zalíbila,
že se několik nadšenců v čele s pány Herzogem, Řehákem,
Fulkou a Zudou rozhodlo založit v Polici nad Metují
obdobný spolek, který by se podobnou tématikou zabýval.
Vzniká Ostrostřelecká garda Spolku vojenských vysloužilců
Václava hraběte Radeckého, v roce 1992 je zaregistrována
na Ministerstvu vnitra jako vůbec první ostrostřelecká garda
v republice a již v roce 1993 pořádá první velkou a nakonec
velmi úspěšnou akci – bitvu o Krčmu, které přihlíží na 2000
diváků. Pak následuje řada dalších akcí, zájezdy po celé
republice, ale i do zahraničí – Itálie (po stopách 1. světové
války), Rakouska (pro velký úspěch byli členové pověřeni
stát čestnou stráž u památníku polního maršála hraběte
Radeckého) či Německa. Členové gardy se zúčastnili mnoha
akcí v České republice – Chlum u Hradce Králové, Trutnov,
Česká Skalice, Náchod atd. V Polici uspořádali již dvakrát
bitvu na Nebíčku a zúčastnili se úspěšně i natáčení
historického dokumentu Pochod Radecký v Terezíně a
Litoměřicích. Není bez zajímavosti, že čestným členem
Ostrostřelecké gardy je místní malíř, pan Kousal, který pro
gardu namaloval portrét maršála Radeckého a mnoho
střeleckých terčů. Celou přednášku, která se v závěru
změnila spíše v besedu, zakončila prohlídka bohaté

fotodokumentace, kterou ostrostřelci nechali mezi
posluchači kolovat a ukázka jejich zbraní, kterou slovy
doprovodil pan Herzog
Závěrečná salva, což je obřad, který k ostrostřelcům
neodmyslitelně patří, bohužel, nezazněla. Přesto zazněla
alespoň hypoteticky a znamenala tak poslední salut jarnímu
semestru a pro studenty i oznámení začátku prázdnin. Bylo
ji ovšem možno chápat i jako předčasný startovní výstřel pro
semestr následující. Teď už studenty čeká jen výlet, o jehož
cíli se teprve jedná.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Městská policie informuje
Májka stojí, nikdo ji nepodřízl, a to je dobře. Svátek
všech čarodějnic byl oslaven. Ve znamení jarních dní, dosti
sluncem prosvětlených Vás zpravíme o některých
událostech ve městě.
Dopravu v našem městě v minulém období pohlídal
radar, některé ochudil o velmi značné finanční prostředky a
body z konta..mrtvých na silnicích podle statistik přibylo a
proto jsou kontroly řidičů na místě..
Společně s PČR jsme provedli večerní kontrolu
v restauracích se zaměřením na podávání a konzumaci
alkoholu mladistvými. Dopadla dobře. Mladiství v dobu
kontroly nadýchali čisté nuly. Akce to byla jedna
z mnohých.
Nulu však nenadýchal žák základní školy, který se po
zajímavě stráveném večeru chystal ráno do školy s 1,7 °/oo
alkoholu ve své postavičce. Nevídáno, neslýcháno…
Rodiče by si měli všímat více svých dětí..
Ve městě provádíme každodenní kontroly míst, kde se
zdržují naši výrostci, snažíme se tak předcházet větším
škodám na majetku. Jedná se o kontroly parků,
autobusového nádraží a různých zákoutí, kterou naše
partičky vyhledávají. Mnohým z Vás neuniklo, že jsme na
ulici častěji do odpoledních a večerních hodin.
V dnešní době mají lidé k sobě poměrně velký odstup.
Mnohým je lhostejné neštěstí těch druhých. Řidiči odjíždějí
od nehod a zraněné nechávají na pospas osudu, ležícího
člověka na chodníku ostatní bez zájmu překračují a nebo
přejdou na chodník druhý. Ochota pomoci druhému se
vytrácí..
A tak je vždy dobře, když se najde někdo, kdo neváhá a
pomůže, byli bychom rádi, aby v našem městě zůstal bez
pomoci jen málokdo. A proto buďte všímaví, pomáhejte,
nebuďte lhostejní. Situace, že budete překračováni, může
potkat i Vás..nevěříte?
S přáním hezkých jarních dní …
MP

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
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Podrobnější program bude uveřejněn na plakátku. Všichni
jsou srdečně zváni.
Přejeme všem krásné májové dny.
Ing. Jan Troutnar

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba velikonoční
Po mírné zimě přišly krásné slunné jarní dny a příroda
nám nádherně rozkvetla. Krásně nám rozkvetla i
velikonoční doba, která potrvá ještě téměř do konce měsíce
května. Velikonoční dobu zakončíme 27. května Slavností
Seslání Ducha svatého. Při této slavnosti si připomeneme
vznik církve, její prostoupení Duchem svatým a počátky
jejího působení ve světě. Opět také prožijeme radostnou
událost - 1.svaté přijímání našich dětí. Velikonoční dobu
pak vystřídá období liturgického mezidobí. Měsíc květen je
jistě nejkrásnějším měsícem roku. V církvi budeme v květnu
prožívat několik významných slavností a navíc je květen
více zaměřen na Pannu Marii. Po celý měsíc květen budou
proto večerní bohoslužby obohaceny o májovou pobožnost a
každou květnovou neděli budou navíc májové pobožnosti
také na Hvězdě, v kapli P. Marie Sněžné.
LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
6. května - 5. neděle velikonoční, Památka sv. Jana
Sarkandra, kněze a mučedníka
13. května - 6. neděle velikonoční, Den matek
14. května - Svátek sv. Matěje, apoštola
16. května - Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a
mučedníka, hlavního patrona Čech
17. května - Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
20. května - 7. neděle v mezidobí
24. května - Slavnost Panna Marie, Pomocnice křesťanů
27. května - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO,
1.svaté přijímání dětí
30. května - Památka sv. Zdislavy
31. května - Svátek Navštívení Panny Marie
1. června - Den dětí
V měsíci květnu 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
Každou květnovou neděli (6., 13., 20. a 27.) od 18.00 hod.,
bude v kapli P. Marie Sněžné na Hvězdě Májová
pobožnost.
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 autobusem.

95. výročí šachu v Polici nad Metují
Šachový oddíl TJ Spartak vzpomíná v letošním roce 95.
výročí založení šachového oddílu v roce 1912. Každý
čtvrtek a sobotu o půl deváté večer se začaly konat šachové
večírky ve sborovně Sokolovny.
Již 9. března 1913 byla sehrána dvě utkání se šachisty
Hronova. Na jejich půdě Police zvítězila 5:2 a v odvetě 25.
března zvítězili Poličtí v domácím prostředí vysoko 8,5 :
3,5. Oba zápasy byly sledovány četnými diváky. 29. června
šachový klub Police zvítězil nad šachovým kroužkem
Broumova 4:1 v odvetě 27. července zvítězila Police
v Broumově 4:3.
10. srpna 1913 sehrála Police v domácím prostředí
utkání se Studentským odborem Klubu českých šachistů
Náchoda, kterým čestně podlehla 2,5 : 4,5.
Pro zajímavost sestava tehdejšího družstva Police:
1. Kozler, 2. Gutfreund, 3. Trčka, 4. Bureš, 5. Vaníček,
6. Vojtěch a 7. Weisenstein.
Převzato z tisku Lidových proudů, Časopisu Českých
šachistů a z Náchodských listů z roku 1913
Další činnost šachového oddílu v sezóně 2006 – 07
Před zahájením Regionálního přeboru 5ti čl. družstev,
hrozilo, že družstvo ze soutěže pro nedostatek hráčů
vystoupí. Dlouhodobě onemocněl Milan Pasker a náhle
zanechal své činnosti Václav Špimr, čímž náhle zbylo
z družstva torzo čtyř hráčů. Na poslední chvíli se podařilo
získat po dvacetileté odmlce činnosti svého odchovance
Jiřího Slováka a vyzkoušen byl i Martin Boháči. Později
vypomohli i bratři Jan a Jiří Milerové, kteří hostují
v Broumově v Přeboru kraje a do posledního kola nastoupil
nové získaný Miloš Verner z Machova.
V 1. kole zajíždělo naše družstvo do Vrchovin se
Sokolem „A“, kterému nestačilo a hladce podlehlo 4:1.
Zvítězil jen Jungwirth, prohrál Miler Jan st., Hubka, Obst a
Biháry.
Ve 2. kole naši šachisté hostili nebezpečný Broumov
„B“, nad kterým jsme dosáhli cenného vítězství 3,5 : 1,5.
Vyhrál Miler Jan st., Hubka a Slovák, remízu uhrál Obst a
prohrál Jungwirth.
3. kolo Police odehrála v Hronově
a překvapivě
dokázala opět zvítězit 3,5 : 1,5. Bodoval Jungwirth, Obst a
Slovák, remízoval Jan Miler st., prohrál Hubka.
K utkání 4. kola zajížděla Police k utkání do Červeného
Kostelce se Sokolem jen se třemi hráči, přesto počáteční
stav 2:0 dokázala otočit na konečné vítězství 2:3! Zvítězil
Jan Miler st., Jungwirth a Hubka. Police se náhle vyhoupla
na 1. místo a vycítila možnost hrát o toto umístění.
Do 5. kola nastoupila Police doma proti silnému
Náchodu „D“ posílena již o Jana Milera ml. A dokázala
překvapivě opět vyhrát 3:2 a upevnit si tak nadále 1. místo.
Vyhrál Jungwirth a Slovák, remízoval Jan Miler ml. A Jan
Miler st., prohrál Hubka.
V 6. kole zajížděli naši šachisté k utkání s Vrchovinami
„B“ a zvítězili 3,5 : 1,5. Vyhrál Jiří a Jan ml. Milerové a Jan
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Miler st., remízu uhrál Hubka a i když Police nastoupila
oslabena o 1 hráče, 1. místo si udržela.
Již v 7. kole však přišlo první nemilé překvapení. Do
Police přijelo družstvo Orla z Červeného Kostelce pouze se
čtyřmi
hráči
a
dokázala
pomstít
družstvo
Červenokosteleckého Sokola ze 4. kola překvapivým
vítězstvím 2:3! Naše družstvo nastoupilo v nejsilnější možné
sestavě a vedlo již v zahájení kontumačním bodem Hubky
1:0. Podcenili snad poličtí šachisté svého soupeře? Naši se
nenadále ocitli s dvoubodovou ztrátou na 2. místě.
Slabý výkon podala Police i v České Skalici, kde jen
remízovala 2,5 : 2,5. Touto ztrátou pozbyla již i poslední
možnost bojovat ještě o 1. místo, které by bylo jistě pěknou
odměnou v jubilejním roce založení šachového oddílu
v Polici nad Metují. Vyhrál Jan Miler ml. A Jan Miler st.,
vyhranou partii jen remízoval Jungwirth, prohrál Hubka a
v remízové pozici nakonec i Slovák.
V posledním 9. kole hrála Police ještě alespoň
o 3. místo, jen v případě vítězství nad TJ Náchod „E“ a
případné prohře Hronova s vedoucími Vrchovinami. Naši
hráči tentokráte již bez bratrů Milerů a ve čtyřčlenném
složení zvítězili 3:2, ale Hronov dokázal vyhrát a při
rovnosti bodů, ale s lepším skóre se dostal před naše
družstvo, které skončilo nakonec až na 4. místě. Je to velká
škoda, vždyť poličtí šachisté měli všechny trumfy v rukou
v boji o 1. místo Regionálního přeboru. Zvítězil Jan Miler
st., Jungwirth a Hubka, prohrál ve svém prvním zápase nově
získaný Miloš Verner.
1. Sokol Vrchoviny „A“
2. TJ Náchod „D“
3. TJ Hronov „C“
4. SPARTAK Police n. Met.
5. Orel Červený Kostelec
6. TJ Slovan Broumov „B“
7. Jiskra Česká Skalice „B“
8. TJ Náchod „E“
9. Sokol Červený Kostelec
10. Sokol Vrchoviny „B“

621
621
612
612
414
405
324
225
207
018

30,5
29,5
28,0
25,0
25,5
21,5
20,0
17,5
15,0
13,0

20
20
19
19
13
12
11
8
6
1

Nejúspěšnější z našich šachistů byl Jan Miler st. Na 3.
šachovnici se 6 body z 9 utkání, Jungwirth získal 5,5 z 8
partií, Hubka 4,5 bodů z 9 utkání, Jan Miler ml. A Slovák po
3 bodech ze 4 utkání, Jiří Miler 1,5 bodů ze dvou partií a
Obst 1,5 bodů ze 3 utkání.
Hubka Oldřich - šach. Oddíl TJ SPARTAK Police n. M.

Radešovská osma
V sobotu dne 28.4.2007 proběhl na Radešově již
6. ročník hasičské soutěže. Počasí se vydařilo, teplota ve
stínu překročila 26°C ve stínu, teplota piva v sudu byla 8°C
a už kvůli těmto maličkostem přijelo na soutěž 10 družstev.
A jaké bylo pořadí?
1.místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

Machov Lhota
Bezděkov
Bukovice
Radešov
Suchý Důl
Velká Ledhuj
Bezděkov-ženy
Hlavňov
Nízká Srbská
Bělý

35 : 60
36 : 65
38 : 24
38 : 85
43 : 10
44 : 80
47 : 56
53 : 23
54 : 30
65 : 62

Děkujeme všem družstvům za účast a zvláštní
poděkování patří rodině Jirmanovým za zapůjčení pozemku,
rodině Václava Kolby za zapůjčení pozemku a dopravu
materiálu, dále těmto sponzorům: Generál Bottlers, Pejskar
a spol., Zelenina Ouško, Pekárna Kvíčerov, Zelenina
Suchomel, Koloniál Purkert, Vína Tomáš, Občerstvení U
Šneka, Pivo - Meierová, Pivo - Evža Novotný a město
Police nad Metují.
Všem díky a za rok zase naviděnou.
Za SDH tisková mluvčí

TJ SOKOL POLICE NAD METUJÍ
GYMNASTIKA PRO VŠECHNY
ŽUPNÍ PŘEBOR V PLAVÁNÍ - TRUTNOV
14. února 2007 se náš oddíl zúčastnil župního přeboru
v plavání. Soutěžilo se v různých úsecích dle věkových
kategorií. Jako každý rok jsme se svým výkonem byli
spokojeni.

GYMNASTICKÉ ZÁVODY – JAROMĚŘ
Poprvé jsme se zúčastnili gymnastických závodů
v Jaroměři, které přes to, že jsme se o nich dozvěděli na
poslední chvíli, dopadly velmi dobře. Bára obsadila první
místo hned na třech nářadích a malý Davídek (teprve 5 let)
si také odnesl hned několik diplomů za první místo.

GYMNASTICKÉ ZÁVODY – TRUTNOV
Letos poprvé jsme přijali pozvání zúčastnit se jarních
gymnastických závodů O Trautenberkův korbel pořádaný již
mnoho let TJ lokomotivou Trutnov. Kategorie, které jsme se
zúčastnili, bonifikovala jedince za věk, takže přesto, že jsme
v kategorii B byli jedni z favoritů, skončili jsme na krásném
bramborovém, 4. místě.

ŽUPNÍ PŘEBOR V GYMNASTICE – DVŮR
KRÁLOVÉ NAD LABEM
Oddíl gymnastiky pro všechny se 21. dubna 2007
zúčastnil závodů župního přeboru ve sportovní gymnastice a
šplhu ve Dvoře Králové nad Labem. Pilná a vyčerpávající
příprava nepřišla nazmar. Jako každoročně jsme vystoupali
na stupně vítězů a několikrát i na stupínek nejvyšší. Pro
ostatní závodníky byli velkým překvapením teprve 6-7 letí
Davídek Bega ( 1. místo v gymnastice, 3. místo ve šplhu),
Míša Lucovič ( 3. místo v gymnastice, 2. místo ve šplhu) a
Daník Klimeš (2. místo v gymnastice), kteří ve svůj teprve
první závodní den odcházeli s medailemi na krku v kategorii
nejmladší žáci. Také stejně stará Danielka Beková se
v široké konkurenci umístila na krásném 6. místě ve šplhu a
sedmém místě v gymnastice. Další zlaté medaile Polici nad
Metují svými stabilně výbornýmí výkony vybojovali
Michal David a Adam Lucovič ( oba 1. místo v gymnastice
i ve šplhu). Ve starších žákyních se také dařilo. Ve IV.
kategorii byla Hedvika Štichová první na přeskoku a na
hrazdě, po konečném součtu bodů se jí na krku leskla
stříbrná medaile v gymnastice a zlatá ve šplhu. Bára
Andělová obsadila 3. místo v gymnastice i ve šplhu a tím
se zapsala na seznam bronzových. Jana Heinzelová
v kategorii III., kde byla velká konkurence, obsadila krásné
5. místo a Dominika Fousková v těsném závěsu za ní místo
6. Ani z poslední kategorie, ženy, jsme neodešli s prázdnou.
Káťa Francová v gymnastice získala také zlatou medaili,
Zuzana Šilhanová v těsném závěsu za ní medaili stříbrnou.
Ta však všechny porazila ve šplhu, kde vybojovala 1. místo.
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Celkově náš tým přivezl za župního přeboru
9 zlatých, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
Díky trenérům, kteří tuto činnost s dětmi provozují ve
svém volném čase a rodičům, kteří své děti ve sportu
podporují se to povedlo.
Především
však
gratulace
všem
polickým
reprezentantům, protože není těžké si přijít pro medaile, je
těžké se k nim dopracovat a málokdo si uvědomuje, co to
stojí dřiny…

Své návrhy, nápady a představy předložte prosím
některému z členů komise, nebo mailovou zprávou na
adresu sportkompolice@seznam.cz , popř. písemnou formou
na sekretariát MěU, nejlépe do jednoho měsíce od
vyhlášení.
Zatím se kloníme k řešení, které zachová mantinely pro
případné využití v zimním období, ale nebráníme se i
návrhům vedoucím k radikální úpravě tohoto místa. Celou
situaci zatím chápeme jako prostor pro představy, návrhy a
diskuze o tom, jak tento areál využít.
S vírou ve společné hledání přijatelného řešení děkujeme
předem všem občanům, kteří jsou, třeba jen svým
smysluplným názorem, vedeni snahou o klidný rozvoj
života v Polici nad Metují a jejího okolí.
za sportovní komisi P.Jansa

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

TJ SPARTAK Police nad Metují
lyžařský oddíl

Kluziště v Polici – co s ním …???
… výzva k veřejné diskuzi
Jedním z úkolů sportovní komise je připravit návrh na
využití prostoru kluziště za fotbalovým hřištěm . Nečiníme
si nárok na monopol vědomí jak se sportem a sportováním
v Polici a chceme i do budoucna začlenit obyvatele města do
dialogu o dalším vývoji a směřování … berte proto , prosím,
tento pokus jako onu pověstnou první vlaštovičku…
A nyní ke kluzišti samotnému . V místě jsou napevno
zabudovány mantinely pro případnou plochu s přírodním
ledem, prostor může být osvětlen, zázemí tvoří místnosti
kabin, technické místnosti, bufet a WC.
Vzhledem k velmi krátkodobému využití v průběhu roku
/podmíněného příznivými podmínkami pro tvorbu ledu/
jsme vedeni snahou i o letní sportovní oživení tohoto místa.
Obracíme se tedy na širokou veřejnost s výzvou :
máte li jakýkoli smysluplný návrh či nápad, jak tento
prostor kluziště, ale i přilehlých ploch, využít, jste li
přesvědčeni o potřebnosti plochy pro nějaký tradiční
sport či libovolnou sportovní aktivitu, která by nabídla
polickým občanům další možnosti využití volného času –
ozvěte se …!!!
Jistě jste na tento problém narazili při diskuzích
v různých sportovních organizacích, spolcích, na nějaké
akci, nebo jen s někým u piva …
Teď máte možnost své návrhy předložit … teď můžete
pomoci hledat přijatelná řešení…

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

Ve středu 6. června 2007 v 17 hodin
pořádáme
24. ročník silničního běhu

OD PÍ PY K PÍ PĚ
Prezentace od 16 hod. u hostince KRČMA
v Polici nad Metují
Startovné:
Kategorie:
Trať:
Cíl :

Informace:

30,- Kč, mládež 20,- Kč
mládež do 18 let, ženy,
muži, veteráni 40, 50, 60
délka 7,8 km, povrch asfalt,
cca 10 % dlažba
před hostincem U LIDMANŮ v
Machovské Lhotě.
Převoz svršků zajištěn osobním autem.
Jiří Beran, Ledhujská 400,
549 54 Police nad Metují
telefon do bytu 491543345
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Relaxační a sportovní masáže

Aromaterapeutická masáž

JRita Jenková J
tel.: 607 279 327
rjenkova@seznam.cz
Bukovice 141, Police nad Metují
TJ SPARTAK Police nad Metují
lyžařský oddíl

V sobotu 26.května 2007 v 10 hodin
pořádáme
ve spolupráci s klubem přátel pohybu na sídlišti
a Městem Police nad Metují
28. ročník silničního běhu

BĚH

SÍDLIŠTĚM

Prezentace a přihlášky od 9 h, Gagarinova ulice - sídliště v Polici n/M.
Starty:

hromadné po kategoriích dle rozpisu

Startovné:

nejmenší 0, žactvo 10, dorost a dospělí 20,- Kč

Kategorie: nejmenší děti nar. 2001 a mladší
žákyně a žáci
1999 a 2000
žákyně a žáci
1997 a 1998
žákyně a žáci
1995 a 1996
žákyně a žáci
1993 a 1994
dorostenky
1989 až 1992
ž e n y
1988 a starší
dorostenci
1989 až 1992
m u ž i
1988 a starší
Tratě:

110 m 10:00 h
660 m
660 m
1200 m
1200 m
1200 m
1200 m
3000 m 11:00 h
3000 m

jsou vedeny po asfaltových silnicích na sídlišti

Informace: Antonín Pohl, Hvězdecká l3, 549 54 Police nad Metují,
telefon do bytu+fax 491543260, mobil 732165160

Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují
kabinet tělesné výchovy

poøádá soutìž ve skoku vysokém
pro všechny vìkové kategorie

čtvrtek 31. května 2007 od 16:00 v tělocvičně školy
organizace a pravidla :

- soutěž je otevřena pro všechny věkové kategorie bez rozdílu výkonnosti
- chcete si vyzkoušet kolik skočíte ? .. tak neváhejte, je to o radosti …
- každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a nastupuje do soutěže na
libovolné výšce
- všichni přihlášení skáčí v „ jedné vlně “ na dané výšce ( možnost vynechání
pokusu )
- skákat se začíná od základní výšky 90 cm / v 16:00 / ... přijdete li později,
začínáte na stávající výšce
- postupová výška :
do 140 cm po 5 cm , nad 140 po 3 cm nebo podle
dohody
- na každé výšce máte 3 pokusy, možnost vynechání pokusů, soutěží se podle pravidel pro skok vysoký
- o pořadí rozhoduje dosažený výkon, nižší počet pokusů ,popř. druhý nejlepší pokus
odměny :

- kromě dobrého pocitu získá každý účastník pamětní list, vítězové jednotlivých kategorií pak diplomy a drobné ceny

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

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
SSK Pedro Police nad Metují pořádá na atletické dráze pod sídlištěm
sportovně společenskou akci určenou veškerému obyvatelstvu bez rozdílu věku
a výkonnosti

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

úterý 22. května 2007
od 17:00 do 19:00 hodin
atletická dráha pod sídlištěm

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

rekord dráhy : 12,4 s Miroslav Holub,
Josef Kalenda
v případě nepříznivého počasí
se akce odkládá …
kategorie mládeže končí v 18:00

2. ročník
po loňské úspěšné premiéře máte letos opět šanci na start v atletickém
trojboji – běhu na 100 metrů, skoku dalekém a vrhu koulí … výsledky budou
obodovány a součet bodů určí letošního vítěze
- přihlášení na technické disciplíny pouze do 18:00, v čase závodu nelze
trénovat
- dálka – max. 5 pokusů, koule Ž 3 kg, M 4 kg

Proč ? A proč ne … Přijďte pobejt …

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
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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
v Teplicích nad Metují
tel: 491 581 463

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

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

FINANČNÍ PŮJČKY PRO
ZAMĚSTNANCE, DŮCHODCE
podnikatele i ženy na MD
Již od 6.000,-Kč
bez ručitele, poplatku předem
PRO PODNIKATELE
od 30.000,- Kč do neomezené výše i když
nevykazujete zisk
Kontakt: na tel.: 723 064 229

Těšíme se na Vaši návštěvu !

CO NABÍZÍME ?
zeleninovou sadbu
salát, kedlubny, gigant, květák, zelí, brokolici, kadeřávek, kapustu, celer, pórek,
papriky, rajčata, okurky, cukety, dýně aj.
květinovou sadbu - letniček, dvouletek, trvalek
macešky, karafiáty, ledovky, hledíky, astry, cynie, afrikány, slaměnky, smilky,
statice, chryzantémy, nestařec, salvie, senecia, gazanie, šruchu, kosmatec aj.
balkonové květiny
muškáty páskaté - 6 barev, muškáty převislé - 4 barvy, begonie převislé - 6barev,
begonie vzpřímené- 6 barev, surfinie velkokvěté - 5barev, surfinie plnokvěté,
surfinie drobnokvěté - 3 barvy, fuchsie - 5 druhů, petunie -10 druhů, převislé
lobelky, molice, verbeny, bacopu, balkongold, impatiens, brachycome, coleus,
kopretiny - 3 barvy aj.
pokojové rostliny
fikusy, draceny, juky, palmy, kapradiny, kaktusy, sukulenty, a jiné pokojové
rostliny
léčivé rostliny
bazalku, majoránku, dobromysl, libeček, mátu, yzop, saturejku, tymián, šalvěj aj.
růže
velkokvěté - 10 druhů, polyantky - 5 druhů, pnoucí - 5 druhů
ovocné stromky
jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky, broskvoně, rybízy, angrešty, borůvky aj.
okrasné stromky
jehličnaté konifery - thuje, cypřiše, jalovce, tisy aj.
listnaté stromky a keře - šeříky, zlatice, trojpuk, mochny aj.
keře na živé ploty
listnaté opadavé, listnaté stálezelené a jehličnaté
substráty
hnojiva
postřiky
keramické květináče
truhlíky a plastové květináče
semena, cibule, hlízy
Dále nabízíme tyto služby.
Podle Vašeho přání osazujeme truhlíky, mísy, květníky.
Zhotovujeme smuteční a dárkovou vazbu.
Prořezáváme ovocné stromy.
Zakládáme a udržujeme zahrady.
Sečeme trávníky.
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Tøída Osvobození 332, 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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SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

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

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

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
* prodej nových vozů Škoda, Peugeot a Toyota (autosalón Broumov) *
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..... text k fotografii na titulní straně
Na obálce květnového čísla Polického měsíčníku se tentokrát objevila plastika světce v Čechách snad nejznámějšího,
hlavního patrona českého státu, jeho knížat a králů, „dědice české země“ – svatého Václava. Jeho sochy se v Polici nad
Metují nacházejí dvě, jako první jsme vybrali tu, která stojí na Strážnici, na Záměstí nad žďárskou silnicí.
Připomínat většině čtenářů životopis svatého Václava je snad nošením dříví do lesa, určitě však stručné oživení paměti
nikomu neuškodí. Křesťanský světec a mučedník, český kníže z rodu Přemyslovců se narodil kolem roku 903 (podle
některých legend ve Stochově) jako první syn knížete Vratislava a kněžny Drahomíry. Podle legendy ho vychovávala
babička Ludmila a kněz Pavel, později navštěvoval „latinské vysoké učení“ na Budči. Již jako mladík prý projevoval svoji
zbožnost pěstováním vína a obilí k eucharistické hostině – bývá zobrazován, jak mlátí a mele obilí a vymačkává či lisuje
hrozny –, osvobozováním vězňů, bořením šibenic, vykupováním otroků a pohanských dětí i jejich vyučováním, kácením
model, stavěním nových chrámů, přisluhováním při mši, nošením dříví chudým, hoštěním sirotků atd. Roku 923 se stal
knížetem. Jeho politika, zejména ve vztahu k německé říši, narazila na odpor jeho bratra Boleslava, který roku 935 pozval
Václava na hostinu na svůj hrad ve Staré Boleslavi a dal ho najatými vrahy u dveří kostelíka sv. Kosmy a Damiána
zavraždit. V tomto kostelíku byl rovněž pohřben. Roku 938 dal Boleslav přenést jeho tělo na Pražský hrad a uložil ho
v jedné z apsid svatovítské rotundy.
Úcta ke svatému Václavovi, počínaje 11. stoletím, nikdy neupadla. Jeho život a mučednická smrt byly zpracovány
v mnoha legendách (např. v Gumpoldově legendě z r. 1006 s nejstarším vyobrazením světce). V době Karla IV. vystavěla
parléřovská huť nad hrobem sv. Václava novou kapli (plastiku sv. Václava vytesal r. 1373 Jindřich Parléř). Od poloviny 14.
století spočívala na lebce sv. Václava, uložené v jeho kapli, česká královská koruna, zvaná svatováclavská, symbol české
státnosti.
Svatý Václav je nejčastěji zobrazován jako stojící postava či polopostava v rytířském brnění s mečem, štítem s orlicí
jako zemským symbolem či s praporcem s orlicí nebo držící staroboleslavské paládium. Na koni je zobrazován od 17.
století. Svatováclavská „pravá podoba“ opakuje v četných barokních kopiích patrně gotický prototyp (nejstarší kopie je
uložena v malostranském chrámu sv. Mikuláše). Od raného středověku je Václav zobrazován ve společnosti ostatních
českých zemských patronů (jako např. na Václavském náměstí v Praze).
Stejné atributy nese i socha sv. Václava, stojící na sloupu nad silnicí do Žďáru, postavená nákladem polického souseda
Václava Béma roku 1734. Zapsaná kulturní památka města Police nad Metují č. 1853 je charakterizována jako vrcholně
barokní plastika, dílo neznámého místního sochaře obeznámeného s vrcholnými díly českého sochařství. Socha byla podle
údajů faráře P. Cyrila Kaněry OSB poprvé obnovena roku 1871. Podruhé k tomu došlo až roku 2006, kdy bylo panem
Antonínem Herzogem opraveno podloží, napravena špatná stabilita sloupu, a provedena celková penetrace povrchu.
Současně byla odstraněna okolní křoviska, které toto pěkné dílo anonymního kameníka nevhodně (či vhodně?) skrývala.
Socha sv. Václava na Strážnici byla v minulosti, v 18. století, i cílem náboženských horlivců, tak jak nám to zaznamenal
ve své kronice polický soused Jan Lege: …„skrze celý postní čas byli tak zvaní křižovníci. Ve špitále ležely kříže a planty,
též přes hlavu plátno, by ten, kdo by chtěl kající skutek vykonat k poznání nebyl, takový šel, dal 2 groše a vzal si plantu a
kříž na rameno a táhli obyčejně na Wostaš, někdy také jen na kopec k sv. Václavu a pak táhli kříž až na náměstí k P. Marii a
zas do špitálu a tam zase vše odvedli. Též se vynacházeli tací, jenž se disciplinou [tj. s důtkami] mrskali, zakrytý obličej,
záda, nohy a tak zkrvácenou disciplinou někdy nějaké holce přes bílý fěrtoch hvězdiček krvavých nadělali“…
Miroslav Pichl

Agentura
Náchod
Hledá finanční a pojišťovací poradce
Požadujeme:
- SŠ vzdělání,komunikativnost,spolehlivost
- profesionální přístup a organizační schopnosti
- uživatelská práce na PC, ŘP skupiny B
Nabízíme :
-nadstandardní výdělky,finanční odměna po
dobu zaškolení až 50.000,-Kč
- komplexní systém vzdělávání a tréninků zdarma
- práce se stávajícími klienty
Žádosti o přijetí společně se životopisem
zasílejte do 10.6.2007 na adresu :
zchladek@cpoj.cz
Kontakt: Zdeněk Chládek 777-16 11 00

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

A1, A, B, C, T, E, D

Broumov
Šalounova 87
Datum:

29. květen 2007
v 15.00 hod.

Police n. Metují
Kostelní 7
Datum:

30. květen 2007
v 15.00 hod.

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

