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1. veřejné zasedání ZM v tomto roce mělo na programu
13 bodů jednání. Nejdůležitějším bodem bylo schválení
návrhu rozpočtu města pro rok 2005.
Předložený rozpočet, kde výdaje činí 51.023 340,- Kč,
příjmy 48.800 540,- Kč a tř. 8 s financování 2.222 800,- Kč
byl zastupitelstvem odsouhlasen.
Součástí rozpočtu jsou také investiční akce města. Pro
letošní rok byly k realizaci zařazeny - oprava místní
komunikace U Zahrádek v provedení asfalt, rekonstrukce
chodníků v ul. Na Sibiři k domovu důchodců, Ostašská ul.
včetně opravy a rozšíření křižovatky a nájezdu do ul. Na
Sibiři u kovárny, prodloužení chodníků u DPS (ostrůvek).
Na novou palubovku v tělocvičně ZŠ bylo vyčleněno 1,5
mil. Kč, na opravu divadelního klubu, šaten, soc. zařízení a
rekonstrukce kuchyně bylo vyčleněno 1,3 mil Kč, na další
etapu výměna oken v ZUŠ se počítá s částkou 270 tis. Kč.
V rozpočtu je také vyčleněna částka 455 tis. Kč na
opravu kulturních památek ve městě (sochy sv. Václava a
sv. Ant. Paduánského na Záměstí, hřbitovní zdi v aleji,
cimbuří na radnici a staré školy).
V letošním roce bude zahájena výstavba 9-ti bytových
jednotek z domova mládeže v SOUZ, získaná dotace je
4,950 mil. Kč a z rozpočtu města se počítá s částkou 1,190
mil. Kč.
S dalšími finančními prostředky je počítáno na odkup
domu čp. 204, ul. Nádražní - 1,7 mil. Kč, na koupi 3 garáží
v Pellyho parku od a.s. Veba - 206 tis. Kč, na úpravu
těchto garáží - I. etapa (230 tis. Kč na vybudování soc.
zařízení pro Pellyho park), na rekonstrukci komunikace na
Hvězdu vč. parkovišť - 1,2 mil. Kč, na horskou vpusť v ul.
Bělská - 40 tis. Kč, na projektovou dokumentaci
protipovodňových opatření (lokalita u Xaverossu až po
Bukovici) -179 tis. Kč, na opravu soklu a schodů v MŠ 60 tis. Kč, na studii parkovacích ploch v přilehlých částí
přeložky silnice II/303 - 92 tis. Kč, na energetický audit ZŠ
- 80 tis. Kč, na modernizaci promítacích přístrojů kina - 60
tis. Kč, na projekt VO Radešov - 30 tis. Kč, na nové veřejné
osvětlení a rozhlas v ul. Bělská - 345 tis. Kč, na opravu
tunelu v Kostelní ulici - 80 tis. Kč, na opravu střechy a
nátěr oken hasičské zbrojnice v Polici n.M. - 100 tis. Kč, na
projektovou dokumentaci komunikace v ulici K Vodojemu
- 60 tis. Kč, na úpravu interiéru radnice (chodba, schodiště)
- 250 tis. Kč, na běžnou údržbu Pěkov a Hony 150 tis. Kč,
Hlavňov 140 tis. Kč, Radešov 50 tis. Kč.
Zastupitelstvo města je připraveno uvolnit z rozpočtu
částku 1 mil. Kč na pořízení nového lyžařského vleku na
Nebíčku, ale až na základě zpracovaných nabídek a ošetření
využívaného pozemku nájemními smlouvami.
Zastupitelstvem schválený rozpočet je závazný,
případné změny ve výdajích do 100 tis. Kč podléhají, na
základě rozhodnutí ZM, schválení rady města. Vyšší částku
musí schválit ZM na veřejném zasedání.
Není možné zařadit do rozpočtu všechny akce, ale
případné nedostatky je možné vykrýt alespoň běžnou
údržbou. Součástí rozpočtu je také příspěvek sportovním
klubům - TJ Spartak obdrží na činnost 250 tis. Kč, 87 tis.
Kč je vyčleněno na údržbu travnaté plochy na fotbalovém
hřišti, 30 tis. Kč na provoz sauny, 150 tis. Kč dostane TJ
Sokol, 10 tis. Kč Sokol Hlavňov a 5 tis. Kč SK Pěkov.

Částka 252 tis. Kč je připravena v rozpočtu na neinvestiční
dotace spolkům, neziskovým organizacím a jednotlivcům
na podporu činnosti a pořádání sportovních a kulturně
společenských akcí na území města.
RM schválila výroční zprávu za rok 2004 v oblasti
poskytování informací dle §18 zák.č. 106/1999 Sb o
svobodném přístupu k informacím.
RM doporučuje ZM ke schválení závěrečný účet města
za rok 2004, po doplnění zprávou o přezkoumání
hospodaření auditorem a to do 30.6.2005.
RM uvolnila 128 tis. Kč na provedení stavebních úprav
spojovacího krčku ZŠ mezi I. a II. stupněm. Financování
bude provedeno z rozpočtu ZŠ na rok 2005. V jarních
měsících budou práce dokončeny osazením 4 kusů oken.
Zdeněk Kadidlo, starosta

Telegraficky . . .
• Ve středu 23. února začala přednáškou „Patologie“
MUDr. Petra Hejny jarní část pátého ročníku Polické
univerzity volného času.
• S panem Vladimírem Beranem, zástupcem ředitele
naší základní umělecké školy, jsme se sešli nad
projektem zlepšení kvality výtvarného oboru – studia
multimediálních prezentací.
• Intenzivně jsem se věnovala „znovuvzkříšení“ místní
organizace ČČK.
• Na dalších dvou schůzkách se sešel realizační tým
chystaného Turistického průvodce Polickem.
• S vedoucí sociálního odboru, pečovatelkami, správcem
DPS a vedením TS jsme se zabývali dovybavením
stavebně
upravené
společenské
místnosti
na
pečovatelském domě.
• Sbírali jsme další informace potřebnosti sociální a
zdravotní problematiky Police nad Metují a okolních
obcí, které budou tvořit komunitní plán.
• Bytová komise se sešla na pravidelné měsíční schůzce.
Zabývala se prodeji, žádostmi i stížnostmi v oblasti
městských bytů.
• Značný čas byl věnován problematice podpory sportu
a kultury ve městě.
• V sobotu 5. března jsem navštívila dětský karneval na
Nebíčku a pietní akt OGP na místním hřbitově
s následným výročním jednáním v Sokolovně.
Ida Seidlmanová

O zdraví často mluvíme.
Všichni si ho vzájemně přejeme nejen při osobních
výročích. Jeho křehkost a nesamozřejmost si zřetelně
uvědomíme, začne-li odcházet u našich blízkých –
pokrevně příbuzných - nebo těch, kteří jsou našemu srdci
milí.
Občas navštívíme s ředitelkou polického domova
důchodců paní Věrou Kašíkovou v broumovské nemocnici
ty, kteří jsou nuceni se svěřit do péče zdravotníků a věřit, že
společným přičiněním medicíny a osobní vůle bude zase
lépe.
Hodně síly přejeme Oldovi Scholzovi i jeho Toničce,
Františku Klapalovi , polické rodačce Marušce Wisnarové.
I všem dalším nejmenovaným potřebný kousek štěstí.
Ida Seidlmanová
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Výdaje

Město Police nad Metují

ROZPOČET NA ROK 2005
Příjmy
Par

Text

1111
1112
1121
1211
1332
1337
1341
1343
1344
1345
1347
1361
1511
4112
4113
4121
4134
4213

Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož.
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.
Daň z příjmů právnických osob
DPH
Poplatky za znečišťování ovzduší
Popl. za likvidaci kom. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřej.prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatky za provozovaný výherní hrací příst.
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu
Neinvest.přijaté dotace ze stát.fondů
Neinvest.přijaté dotace od obcí
Převody z rozpočt.účtů
Invest.přijaté dot.ze stát.fondů
CELKEM
Podpora ostatních produkčních činností
Zemědělství a lesní hospodářství
ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby
Ost. záležitosti pozemn.komunikací
Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly
Vodní hospodářství
PRŮMYSL. A OST. ODVĚTVÍ HOSPOD.
Divadelní činnost
Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov.
Činnosti knihovnické
Ost.zálež.sdělovacích prostředků
Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř.
Kultura,církve a sdělovací prostředky
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ochrana životního prostředí
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
Pečovatelská služba
Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz.
SOCIÁL.VĚCI A POLIT.ZAMĚSTNAN.
Bezpečnost a veřejný pořádek
Bezpečnost a veřejný pořádek
PO - dobrovolná část
PO a integrovaný záchranný systém
BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
Činnost místní správy
Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str.
Ostatní činnosti j.n.
Ostatní činnosti
VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY

Rozpočet
v tis. Kč
6 600,000
2 600,000
6 100,000
10 200,000
5,000
1 650,000
120,000
180,000
90,000
5,000
270,000
550,000
1 600,000
8 698,350
118,780
650,000
190,000
737,410
40 364,500
500,000
500,000
500,000
40,000
40,000
110,000
2 436,000
2 436,000
2 586,000
350,000
80,000
205,000
80,000
50,000
765,000
1 709,000
360,000
120,000
1 871,000
4 060,000
275,000
275,000
5 100,000
160,000
160,000
160,000
30,000
30,000
25,000
25,000
55,000
25,000
25,000
10,000
10,000
35,000

Příjmy celkem

48 800,500

1032
10
1
2140
21
2219
22
23
2
3311
3313
3314
3349
3399
33
3612
3613
3632
3639
36
3722
37
3
4314
43
4
5311
53
5512
55
5
6171
61
6409
64
6

Par

Text

1032
10
1
2140
21
2212
2219
22
2321
2333
2341
23
2
3111
3113
31
3231
32
3311
3313
3314
3315
3319
3322
3349
3399
33
3419
34
3612
3613
3631
3632
3633
3639
36
3722
3743
3745
37
3
4175
4181
4182
41
4314
4318
43
4
5311
53
5512
55
5
6112
6171
61
6310
6320
6330
63
6409
64
6

Podpora ostatních produkčních činností
Zemědělství a lesní hospodářství
ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby
Silnice
Ost. záležitosti pozemn.komunikací
Doprava
Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly
Úpravy drobných vodních toků
Vodní díla v zemědělské krajině
Vodní hospodářství
PRŮMYSL. A OST. ODVĚTVÍ HOSPOD.
Předškolní zařízení
Základní školy
Vzdělání
Základní umělecké školy
Vzdělání
Divadelní činnost
Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov.
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Ost. záležitosti kultury
Zachování a obnova kultur. památek
Ost.zálež.sdělovacích prostředků
Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř.
Kultura,církve a sdělovací prostředky
Ost. tělových.činnost
Tělovýchova a zájmová činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inžen.sítí
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a d ůl.činn.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana životního prostředí
SLUŽBY P RO OBYVATELSTVO
Dávky soc.péče pro rodinu a děti
Přísp.při péči o osobu blízkou
Přísp.na zvl.pomůcky
Dávky a podp. v soc. zabezpečení
Pečovatelská služba
Ost.soc. péče a pomoc st.občanům(kromě ústav)
Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz.
SOCIÁL.VĚCI A POLIT.ZAM ĚSTNAN.
Bezpečnost a veřejný po řádek
Bezpečnost a veřejný po řádek
PO - dobrovolná část
PO a integrovaný záchranný systém
BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str.
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně
Finanční operace
Ostatní činnosti j.n.
Ostatní činnosti
VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY

Rozpočet
v tis. Kč
592,000
592,000
592,000
69,100
69,100
3 405,000
972,000
4 377,000
119,000
1,600
179,000
299,600
4 745,700
881,000
4 155,000
5 036,000
1 320,000
1 320,000
2 384,600
186,000
1 780,000
150,000
17,000
285,000
180,000
200,000
5 182,600
825,000
825,000
1 293,000
2 246,000
1 512,000
400,000
1 460,000
1 656,000
8 567,000
2 380,000
14,000
1 270,000
3 664,000
24 594,600
4 500,000
1 000,000
500,000
6 000,000
970,000
30,000
1 000,000
7 000,000
880,000
880,000
550,000
550,000
1 430,000
1 540,000
9 925,000
11 465,000
250,000
200,000
190,000
640,000
556,000
556,000
12 661,000

Výdaje celkem

51 023,300

Financování
Nečleněné funkční třídění

Finance celkem
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Kolik odpadů jsme
vyprodukovali v roce 2004

Informace stavebního a
vodoprávního úřadu - 2. část

Pro představu o tvorbě komunálních odpadů v roce
2004, uvádím následující přehled množství odpadů, které
byly svezeny z města Police nad Metují prostřednictvím
společnosti Marius Pedersen, a.s., pana Martince z
Náchoda, firmy STEF Recycling, a.s., pana Pumra z
Jetřichova, Diakonie Broumov a pana Fridricha z Bělého:
26.074 kg plastů, 40.500 kg skla, 85.163 kg papíru, 235.150
kg kovů, 644 kg pneumatik, 763 kg olověných
akumulátorů, 6,5 kg baterií, 1.554 kg barev, 28 kg léčiv, 57
kg rozpouštědel, kyselin, fotochemikálií, pesticidů a
detergentů, 105 kg olejů, 32,5 kg zářivek, 3.600 kg
chladících zařízení, 1.372 kg elektrických a elektronických
zařízení, 26.510 kg biologicky rozložitelného odpadu,
129.530 kg objemného odpadu, 972.357,5 kg směsného
komunálního odpadu a 158.800 kg stavebního odpadu. Z
tohoto množství 269.310 kg odpadů prošlo sběrným
dvorem, 874.397,5 kg popelnicemi a kontejnery u domů a
143.490 kg odpadů bylo odvezeno ze hřbitova, z
odpadkových košů, z ulic (smetky) a ostatních činností
města. Vytřídili jsme 386.887 kg využitelného odpadu
(plasty, sklo, papír, kovy) a 7.518 kg nebezpečných odpadů.
Celkové množství svezených odpadů v roce 2004 tedy činí
1.682.246,5 kg, což je průměrně 389 kg na 1 obyvatele (z
toho 89 kg využitelných odpadů).
Ing. Jan Troutnar, ved.odboru IMŽP MěÚ

V dnešním článku se Vám pokusíme osvětlit
problematiku povolování studní (alternativně i vrtů).
Konkrétně se budeme zabývat studněmi pro potřeby
domácností, resp. fyzických osob, které přísluší Městskému
úřadu Police nad Metují (pozn.: povolení studny pro
právnickou osobu má stejný průběh s tím rozdílem, že
příslušným úřadem k vydání všech rozhodnutí, s výjimkou
územního rozhodnutí o umístění studny, je Městský úřad
Náchod, odbor životního prostředí).
Správní řízení, jehož výsledkem je stavební povolení
studny, je celkem náročné. Jedná se o několikastupňový
postup, který je díky zákonným lhůtám určeným pro
jednotlivá řízení časově zdlouhavý. Jednotlivými kroky
jsou:
1. Průzkumný hydrogeologický vrt
2. Územní rozhodnutí o umístění stavby
3. Stavební povolení a povolení k nakládání s vodami

Prodej palivového dříví
Město Police nad Metují prodá palivové dříví ve formě
surových kmenů (8-12 m dlouhé odvětvené kmeny s
průměrem 7-35 cm), přitažené na odvozní místo. Dřevo je
pro odvoz dobře přístupné. Bližší informace Vám sdělí
MěÚ Police nad Metují, odbor IMŽP.
Ing. Jan Troutnar, ved.odboru IMŽP MěÚ

Možnost dotace na financování
vodohospodářských akcí
Ministerstvo zemědělství ČR informuje o možnosti
čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU
prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního
fondu, umožňujícího financování vodohospodářských akcí
z Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství“, podopatření 2.1.2. „Obnova potenciálu a
zachování zemědělské krajiny“, které je zaměřené na
odstraňování povodňových škod na vodních dílech a na
podporu prevence před povodněmi a dále podopatření
2.1.3. „Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních
zdrojů“, které je zaměřené na obnovu a rekonstrukci
rybníků a zemědělských vodních nádrží a dále na pořízení a
obnovu staveb k vodohospodářským melioracím. Tato
nabídka se bohužel netýká měst a obcí, mohou ji však
využít všechny ostatní právnické ale i fyzické osoby. Bližší
informace je možné najít na internetu, na adrese
www.mze.cz, záložka Dotace a programy/Operační
program Zemědělství/Vše pro žadatele, nebo se dotázat na
Zemědělské agentuře v Náchodě, Ing. Ficková, telefon
491423832.
Ing. Jan Troutnar, ved.odboru IMŽP MěÚ

1. Průzkumný hydrogeologický vrt
Jelikož je celé Policko součástí ochranného pásma
vodního zdroje (viz. „Informace stavebního a vodoprávního
úřadu - Polický měsíčník 1/05), podléhá provedení
průzkumného vrtu povolení vodoprávního úřadu.
Rozhodnutí o povolení průzkumného hydrogeologického
vrtu se vydává jako povolení vybrané činnosti podle
ustanovení § 14 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých předpisů, ve znění pozdějších změn a
doplnění - dále jen „vodní zákon“, na základě žádosti
podané stavebníkem. Pokud bude hloubka tohoto vrtu větší
než 30 m, případně součet několika vrtů větší než 100 m, je
nutné před povolením průzkumného vrtu předložit
vodoprávnímu úřadu vyjádření Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje (Krajskému a následně i
báňskému úřadu ohlašuje provedení geologických prací
odpovědný
řešitel
geologických
prací
v oboru
hydrogeologie - dále jen „odpovědný řešitel“).
Po vybudování hydrogeologického vrtu provede
odpovědný řešitel průzkumné práce, které vyhodnotí a na
jejichž základě vypracuje hydrogeologický posudek.
Hydrogeologický posudek bude následně přiložen
k dokladům předkládaným se žádostí o povolení stavby
vodního
díla.
Připomínáme,
že
průzkumný
hydrogeologický vrt může provádět pouze oprávněná firma,
která vlastní živnostenské oprávnění na geologické práce.
Poznámka: provedení průzkumného hydrogeologické
vrtu není v některých případech nutné. Jedná se zejména o
případy, kdy již byl v území prováděn hydrogeologický
průzkum a odpovědný řešitel tak může vypracovat
hydrogeologický posudek na jeho podkladě.

2. Územní rozhodnutí o umístění stavby
Stavba studny je vodním dílem podle ustanovení § 55
odst. 1 písm. j) vodního zákona. Z hlediska zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších změn a doplnění - dále jen „stavební
zákon“, ji tak nelze zařadit mezi stavby jednoduché. Nelze
tak vést sloučené správní řízení, ve kterém by byla stavba
umístěna i povolena. Územní řízení o umístění stavby bude
projednávat (vždy) obecný stavební úřad, tedy Městský
úřad Police nad Metují, odbor výstavby. V územním řízení
dojde jak k umístění objektu vodního díla studny
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(polohovému i hloubkovému), tak k polohovému a
směrovému umístění přípojek nutných pro správný provoz
zařízení (vodovodní potrubí, přívod elektrické energie).
Podle současného právního názoru Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, není nutné umisťovat stavbu studny, která
bude provedena v místě provedeného průzkumného
hydrogeologického vrtu, neboť je již jednoznačně umístěna.
V takovém případě pak je vhodné zvolit jiný režim a podat
vodoprávnímu úřadu samostatnou žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu vodního díla study, včetně
všech potřebných dokladů, a souběžně stavebnímu úřadu
návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
společně se žádostí o vydání stavebního povolení na stavbu
vodovodního potrubí a elektrického vedení.

3. Stavební povolení a povolení k nakládání
s podzemními vodami
Z výše uvedeného je zřejmé, že stavba studny bude
povolena speciálním stavebním úřadem, neboť se nejedná o
obecnou stavbu. Obecnými stavbami jsou naopak
vodovodní potrubí a elektrické vedení. Stavebník tak na
odbor výstavby Městského úřadu Police nad Metují podá
souběžně dvě rozdílné žádosti (samostatnou žádost na
studnu, a samostatnou žádost na ostatní stavební objekty obě žádosti musí být doplněny o zákonem stanovené
podklady). Stavební i vodoprávní úřad projednají podané
žádosti v souběžně vedených správních řízeních a následně
vydají stavební povolení. Společně se žádostí o vydání
stavebního povolení na stavbu studny je možné podat
žádost o povolení nakládání s podzemními vodami k jejich
odběru, kde se specifikuje, k jakému účelu bude odebraná
voda sloužit (tzn. zda bude využita pro zásobování pitnou
vodou nebo zda např. bude sloužit pro napájení dobytka
nebo pro závlahu obhospodařovaných pozemků).
Vodoprávní úřad řízení o povolení stavby studny sloučí s
řízením o povolení k nakládání s podzemními vodami
k jejich odběru.
Teprve po nabytí právní moci uvedených rozhodnutí
může oprávněná firma provést tzv. vystrojení průzkumného
hydrogeologického vrtu na studnu, osadit čerpadlo, a
provést obecné stavby vodovodního potrubí a elektrické
energie, včetně propojení.
Po dokončení obou staveb je před uvedením do provozu
nutné požádat příslušné stavební úřady o provedení
kolaudace. Kolaudační řízení již však není řízením nijak
složitým, a pro jeho bezproblémové provedení postačí
splnění podmínek uvedených ve stavebních povoleních.

RIZIKA (důležité i pro vlastníky stávajících studní)
Na tomto místě je také dobré upozornit na některé
skutečnosti, které byly zjištěny vodoprávním úřadem
v průběhu své činnosti.
- ne všechny firmy vlastnící vrtnou soupravu jsou
oprávněny k provádění vrtných nebo geologických prací;
je vhodné si při výběru prováděcí firmy ověřit její
oprávnění (u vodoprávního úřadu, u živnostenského
úřadu, případně na internetu ); na správném výběru firmy
závisí mj. i kvalita provedené práce a omezení rizik
konfliktů jak se stavebním tak vodním zákonem;
- na provedení průzkumného hydrogeologického vrtu
v oblasti Polické křídové pánve je vždy potřebné
povolení vodoprávního úřadu!!! Firmy, které tvrdí

opak, vystavují stavebníka i sebe postihu za přestupek
spáchaný proti vodnímu zákonu;
- je-li studna řádně povolena a postavena v souladu se
stavebním a vodním zákonem, popř. zákonem o
geologických pracích, bude na ni i na množství vody z ní
odebírané brán zřetel při povolování další studny v okolí;
- studna zřízená bez stavebního povolení a bez povolení
k nakládání s podzemními vodami je černou stavbou a
její vlastník by měl učinit patřičné kroky k její legalizaci,
tj. k jejímu dodatečnému povolení (v opačném případě
nařídí vodoprávní úřad, jako speciální stavební úřad, její
odstranění); vlastníkovi nelegální studny se rovněž může
přihodit, že při stavbě nové legální studny v okolí přijde o
vodu, za což se následně nemůže domáhat náhrady,
neboť jeho nelegální stavba z hlediska občanského práva
„neexistuje“.
V případě jakýchkoliv nejasností, nebo v případě zájmu
o informace týkající se vodního zákona, nás můžete
navštívit, nebo kontaktovat telefonicky, případně
prostřednictvím elektronické pošty nebo písemně (kontakt:
tel.: 491 509 992, 491 509 999; e-mail: skop@meupolice.cz; adresa: Městský úřad Police nad Metují, odbor
výstavby, Masarykovo nám. 98, Police nad Metují).
Věříme, že jsme vnesli alespoň trochu světla do dalšího
z problémů na úseku vodního zákona. Těšíme se na další
spolupráci s Vámi!
V příštím čísle měsíčníku bychom se rádi zmínili o
problematice odběrů povrchových vod.
za odbor výstavby Jiří Škop,
referent na úseku stavebního a vodního zákona

Polická univerzita volného času
ve středu 23. února vstoupila přednáškou MUDr. Petra
Hejny do jarní části V. ročníku. Potěšitelný byl zájem
přítomných studentů o kultivované a fundované vystoupení
mladého lékaře, polického rodáka. Široké téma patologie
bylo probráno především z pohledu náhlých úmrtí. Petru
Hejnovi děkujeme a přejeme hodně osobní i pracovní
spokojenosti.
Další přednášky:
9. 3.
Ing. Miroslav Málek - Norsko
17. 3. Prof. Jaroslav Foltýn - Hudba
30. 3. Mgr. Lydia Baštecká - Křížové cesty
13. 4. Dr. Čestmír Brandejs - Jan Hus
27. 4. Doc. Dr. Bohuslav Strauch - Vznik Země
11. 5. Celodenní výlet s přednáškou – Zámek
Častolovice
Začátky přednášek jsou ve 14. 30 hodin většinou
v sále hasičské zbrojnice. Školné na semestr činí 200 Kč.
V ceně školného nejsou započítány výlety.
Ida Seidlmanová

Paní Zima
letos není skoupá na sněhovou nadílku. Především díky
Josefu Dvorskému jezdí lyžařský vlek na Nebíčku. Při
denním i večerním lyžování je radostí dětem a těm, kterým
postačuje místní terén. Pepovi k jeho půlkulatinám, které
oslavil v prvním březnovém týdnu, přejeme neutuchající
elán, radost a osobní spokojenost.
Ida Seidlmanová

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

5

¨ ¨¨

KNIH O VN A ¨ ¨

¨

Co mohou číst Vaše děti
V letošním
roce
slaví
televizní
Večerníček
40. narozeniny. Mnoho jeho příběhů vyšlo také v knižním
podání.Většinu těchto knížek najdou Vaše děti v dětském
oddělení knihovny.
Ze starších titulů to jsou např. Broučci, Pohádky
z pařezové chaloupky, Bubáci a hastrmani, O chytré
kmotře lišce, Pučálkovic Amina, O hajném Robátkovi a
jelenu Větrníkovi, Rumcajs a další.
Z těch novějších Vám nabízíme :
Rákosníček a rybníček – o skřítkovi neposedném,
zvědavém jako opička, malém popletovi, ale velkém
dobrákovi.
Štaflík a Špagetka – veselé vyprávění o dvou psích
kamarádech, kteří se rozhodli, že už jsou dost velcí, aby se
postarali sami o sebe.
Krtek a raketa – oblíbený krteček podnikne opravdu
dobrodružnou cestu, tentokrát v raketě, se kterou doletí až
na mořské pobřeží.
Kosí bratři na výletech a Kosí bratři a větrný kohout
– další příhody dvou roztomilých rošťáků Josefa a Václava
Vám připomenou jejich veselá dobrodružství, která znáte
z televizní obrazovky.

Nabídka knih :
Nevyhoštěný, Josef: Financem na Podkarpatské Rusi.
Vzpomínky příslušníka čs. finanční stráže z let 1930-1939.
Fara, František: Četnické vzpomínky.
Svědectví o službě v bezpečnostním sboru, které začíná
rokem 1933 a zahrnuje také službu v letech 1939-45.
Overy, Richard: Rusové ve válce.
Britský historik předkládá fakta o válečném dění na ruské
půdě, nejenom válku proti Německu, ale i válku vedenou
proti vlastní společnosti.
Fišera, Zdeněk: Skalní hrady zemí Koruny české.
Autor nás seznámí v abecedně řazeném katalogu s více než
80 skalními hrady, příručka je bohatě ilustrována (najdete
ve studovně).
Žilka, Václav: Jak se dělá muzikant.
Autorovo vyprávění o lásce k muzice, k muzikantům,
vyprávění plné pokory k velikánům naší kultury.
Svoboda, Bohumil: Víra je můj pevný hrad.
Rozhovory s arcibiskupem Karlem Otčenáškem a jeho
přáteli.
Ehrlichová, Anna: Žezlo a růže.
Historický příběh o lásce mezi Rudolfem II. a Kateřinou
Stradovou.
Nassim, Nafi: Z Kábulu do Marseille.
Autentický životní příběh afghánské zdravotní sestry, která
nyní žije v exilu ve Francii.
Bašík, František Xaver: Vyučil jsem se u Kafků.
Praha a Mladá Boleslav na konci 19. století očima
dospívajícího muže.

Bašíkovy paměti jsou dokumentem o životě a práci
obyčejných lidí z přelomu 19. a 20. století a zároveň
svědectvím o životě rodiny Kafkovy.
Berniéres, Luis de: Mandolína kapitána Corelliho.
Příběh z ostrova Kefallénia v období druhé světové války.
Román o lásce, cti, pomstě, zradě.
Benjamin, Peter: Vysoká hra.
Detektivní román z dostihového prostředí.
Hobizal, František: Šumavská trilogie.
Román zachycuje situaci na Šumavě ve 40. a 50. letech
minulého století.

Březen měsíc knihy a internetu
V paměti se nám objevuje březen jako měsíc knihy.
V posledních letech se ke knize přidává nová tradice –
internet. Berme to jako symbol doby a zároveň měnící se
struktury služeb, poskytovaných knihovnou (nebo rozšíření
jejích služeb).
V naší knihovně jsme v březnu pamatovali na oboje knihu i internet. Nad literaturou se setkáme při Černé
hodince, školních lekcích knihovnického minima a dalších
besedách pro děti.
Internet můžete navštívit během půjčovní doby čítárny
(je shodná s provozem oddělení pro dospělé a oddělení pro
děti). Samozřejmě Vám k obsluze poskytneme základní
informace. Pokud budete mít zájem o podrobnější
zaškolení, prosím, objednejte se dopředu a dohodněte se
s knihovnicemi (tel. 491 543230). V týdnu od 21. do 25.
března je připraveno 30 minut připojení zdarma pro
každého uživatele.
Konečně také naplníme heslo měsíce internetu: Do
knihovny na Internet - po Internetu do knihovny.
V průběhu měsíce března zprovozníme vlastní webové
stránky knihovny pod adresou: www.knihovna-police.cz
Zveme vás k jejich návštěvě a jejich prostřednictvím
k návštěvě knihovny.

Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka

KOUZELNÁ MOC
VELIKONOČNÍCH DNŮ
Regionální pověsti nám přiblíží
paní Mgr. Alena Křivská.
Ukázky z pověstí přednese pan Zdeněk Zelený.
V průběhu večera zazní CD s velikonočními písněmi
v podání pánů Lubora Bořka, Josefa Ducháče, Ladislava
Středy a Jiřího Zochera.
Čítárna knihovny
v úterý 15. března 2005 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Noc s Andersenem
Klub dětských knihoven SKIP, jehož členem je i polická
knihovna, se připojuje k oslavám 200. výročí narození
dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena
společnou akcí k podpoře dětského čtenářství a propagaci
soustavné četby dětí.
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V předvečer Mezinárodního dne dětské knihy 1. dubna
2005 proběhne v naší knihovně Noc s Andersenem.
Při návštěvě knihovny pomozte svým hlasováním vybrat
vítěze výtvarné soutěže, o které jsme informovali v minulém
Měsíčníku. Ti se stanou zároveň účastníky Noci
s Andersenem.
A co děti čeká: pohádková vyprávění, hodně legrace,
trocha výtvarného tvoření a hlavně tajemná noc v klášteře.
Na tuto noc naváže 2. dubna Dopoledne s Andersenem,
kdy se k nám přidají děti z občanského sdružení Vánek. Při
něm zasadíme strom Pohádkovník a každý svůj stromek
Pohádkovníček.
Vaše knihovnice

¸ ¸¸

KINO

¸¸

Úterý 15.3.2005

¸

v 19.30 hodin

MILENC I A VR A ZI
Tovární vilu chemičky Kotex, čp. 2000, obývají nesourodé partaje
– rodina vyžilého ředitele Gráfa, nesouměřitelní sourozenci
Serafínovi… Všichni se chtějí mít dobře a (skoro) všichni si
přitom chtějí i užít. (105 min., ČR)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 60,- Kč

Čtvrtek 24.3.2005

v 17.30 hodin

® ®®

D I VADL O

®®

®

Čtvrtek 10. března 2005
v 19.30 hodin
OZ Una Musica Bratislava a Velvyslanectví Španělského
království na Slovensku uvádí v Kolárově divadle tanečnědivadelní představení ve stylu jazzflamenco na motivy
opery G. Bizeta

CARMEN

Desetičlenné seskupení hudebních a tanečních profesionálů
v oblasti flamenca a charakterového tance se tímto dílem
inspirovalo a novým invenčním způsobem navázali na další
interpretační možnosti zpracování tohoto díla. Představení,
které OZ Una Musica připravila je skloubení tradičního
španělského umění flamenco spolu s novými hudebními a
tanečními prvky, které se prosadili hlavně ve 20. století
(jazz, neofolklorismus, neoklasicismus a další). Strhující
emotivní hudba seskupení REMEDIOS Vás přenese do
atmosféry se Španělským koloritem. Flamencová kytara,
akustické efekty bass kytary, violoncello, housle, flétna,
operní zpěv (mezzosoprán) a vynikající peruánský
perkusionista vytvořili scénickou hudbou k tanci plného
vášní, dynamiky a virtuózních výkonů tanečníků. Ve dvou
postavách se rozvíjí příběh vášnivé, tragické lásky muže a
ženy realisticky připomínající dnešní sociální prostředí
s jeho problémy.
Vstupné: 90,- 100,- 110,- Kč

POLÁRN Í EXPR ES
Je Štědrý večer, venku plno sněhu a malý chlapec nemůže ve své
posteli usnout, když vtom za zamlženým oknem zaburácí třpytivý
černý vlak a vezme ho na výlet do země Santa Clause. Film
v českém znění. (100 min., USA)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 50,- Kč

Úterý 29.3.2005

v 19.30 hodin

K DYŽ SE SETM Í
Max (Pierce Brosnan) a Lola (Salma Hayek) se slušně zaopatřili
na zlodějský důchod, ovšem tropický ráj jim přinese dvě
překvapení – jednak urputného agenta FBI a jednak pěkný, lesklý,
drahý – drahokam… A důchod? Film v původním znění s titulky.
(98 min., USA)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 55,- Kč

Úterý 12.4.2005

v 19.30 hodin

ŽR ALOK V HLAVĚ
Režijní debut Márii Procházkové v hraném filmu je laskavým
příběhem podivínského blázna (Oldřich Kaiser), jenž prožívá svůj
život v okně svého bytu a na chodníku před ním, v pozorování a
rozhovorech s lidmi, kteří ho míjejí či (občas) potkávají.
(75 min. ČR)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč
PŘIPRAVUJEME :

Úterý 19.4.2005 v 19.30 hodin
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
Úterý 26.4.2005 v 18.00 hodin
LETEC

Pátek 1. dubna 2005

v 19.00 hodin

Město Police nad Metují Vás srdečně zve do Kolárova
divadla na představení

TRAVESTI SHOW – KRÁLO VNY N OCI
Zajisté si je pamatujete!!! Jedna z nejznámějších travesti skupin
z ČR. Na jejich vystoupeních Vám Dafné, Sindy, Felón a Nikol
předvedou naše i zahraniční umělce: Tinu Turner, Helenu
Vondráčkovou, Lucii Bílou, Ilonu Csákovou, Cher, Hanu
Hegerovou, Madonnu, ABBU a další.
Vstupné: 90,- 100,- 110,- Kč

!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!
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Čtvrtek 21. dubna 2004

v 19.30 hodin

Agentura Harlekýn s.r.o. Praha uvádí
v Kolárově divadle divadelní hru Aldy Nicolaje

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ

Jsou-li dva, může se zrodit láska. Vstoupí-li mezi ně třetí, vznikne
drama. Vážné nebo směšné, často obojí, střídavě i současně.
Nejčastějším námětem měšťácké komedie se stává manželská
nevěra a nejčastějším situačním schématem trojúhelník. Častým
používáním se však trojúhelník opotřeboval a nezbývá než hledat
jeho dosud nevyčerpané možnosti. Aldovi Nicolajovi se podařilo
objevit možnost vskutku originální, ba senzační. Říci jako, zde
nelze (jako se u detektivky nesluší prozradit, že vrahem je
zahradník). V Komedii o dvou dílech se Vám představí Jana
Švandová, Josef Carda a Rudolf Hrušínský v režii Jiřího
Menzela.
Vstupné: 130,- 140,- 150,- Kč

Vstupenky na výše uvedená představení jsou již
v předprodeji v kanceláři kulturního referenta na Městském
úřadu (přízemí) nebo na telefonu 491 509 996, 776 634 845
nebo e-mailem: kultura@meu-police.cz

® ® KUL TUR A V OKOL Í
Pátek 11. března 2005

®

®

v 18.00 hodin

Čapkův sál Hronov - Benefiční koncert na podporu
tibetských dětských vesniček v exilu

MUSIC FO R TIBET

Vystoupí kapely: Insania, Mindway, Jesus Om, Fourth Face,
Imodium, Laxans a Bukake.

Sobota 12. března 2005

v 19.30 hodin

Divadlo J.K.Tyla Červený Kostelec - koncert

BONI PUERI

Český chlapecký sbor Boni pueri dosud absolvoval více než 2500
samostatných koncertů po celé Evropě, Americe a Asii.
Účinkovali po boku význačných umělců (José Carreras), natáčí
pro televizi a rozhlas a spolupracují s význačnými soubory a
orchestry po celém světě. Sbor absolvuje pravidelná profesionální
koncertní turné po USA, Japonsku, Jižní Koreji, Velké Británii,
Dánsku, Francii, Itálii aj.
Vstupné: 90,- 100,- 110,- Kč. Předprodej vstupenek od
25.2.2005 v prodejně tabáku DALI, ul. Sokolská.

Pondělí 21. března 2005

v 19.30 hodin

Jiráskovo divadlo Hronov – AP-PROSPER s.r.o. Praha
uvádí hru Niela Simona

DRUHÁ KAPITOL A

Konverzační komedie, která řeší s nadsázkou, humorem a lehkostí
nejbolavější momenty lidské existence. Hrají: David Matásek,
David Prachař, Valérie Zavadská a Martina Hudečková.

S T A T I S T I K A œœ œ œ œ œ œ œ œ
Pondělí 25. dubna 2005 v 9.00 a 10.30 hodin
Hravé divadlo Brno uvádí v Kolárově divadle pro MŠ, 1.
stupeň ZŠ a rodiče s dětmi představení

PINOCCHIO – Nosáčkova dobrodružství
Výpravná, muzikálově zpracovaná pohádka na motivy známé
knihy v podání herců Hravého divadla Brno.
Vstupné: 25,- Kč

Pátek 29. dubna 2005

v 19.00 hodin

Město Police nad Metují Vás srdečně zve do Kolárova
divadla na v pořadí již druhý

FILMO VÝ VEČER
NEPROFESIO NÁLNÍ T VORBY

tentokrát s místním autorem panem Miroslavem Šolcem.
Vstupné: 30,- Kč

K 28. 2. 2005 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4305 obyvatel.

JUBILEA

ZZZZZZZZZZZ

V měsíci únoru 2005 oslavili životní jubilea:
70 let
75 let
80 let
85 let

3 občané
4 občané
4 občané
3 občanky
paní Vašatová Anna
paní Kubečková Miloslava
paní Měchurová Františka

90 let

paní Mundierová Cecilia

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

ZZ Z ZZZ Z ZZZ Z Z

V měsíci únoru byl v Polici nad Metují uzavřen
jeden sňatek.
Manželé si nepřejí být jmenováni.
Dagmar Hambálková

Zemřel nejstarší občan města
Ve čtvrtek 3. března odešel beze slova rozloučení ve
věku nedožitých 102 let

pan František Klimeš,
který svůj dlouhý a bohatý život prožil na Honech.
Dovolujeme si touto cestou projevit svoji soustrast všem
pozůstalým. Naše slova jistě nerozptýlí smutek nad ztrátou
milovaného tatínka, dědečka, pradědečka, prapradědečka a
strýce, ale snad pomohou utěšit bolest v jejich srdcích.
Vedení města

POZVÁNKA
Mateřská škola Police nad Metují
zve veřejnost na

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU
Čtvrtek 24.března a pátek 25. března
od 9,30 do 15,30 hodin
v budově mateřské školy – na sídlišti.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Ohlédnutí za masopustem v
mateřince
Letos jsme uspořádali netradiční karneval – masky jsme
vyměnili za pyžamka, noční košilky a kloboučky a
pyžamovo-kloboučkový rej mohl začít.
Prohlédli jsme si, v čem kdo rád spinká – ať už to byli
medvídci, hvězdičky, puntíky, kytičky, proužky nebo
kraječky. Apartní pokrývky hlavy svědčily o úžasné
nápaditosti maminek – i obyčejný slamáček se proměnil ve
výstavní módní doplněk.
Po promenádě jednotlivých modelů následovaly soutěže
– např. kdo lépe urovná rozházený kočárek, závodní jízda
s kočárkem mezi překážkami, podlézání lehátek, předávání
polštářků v kruhu apod. Každé vítězství bylo odměněno
obrázkem a pamlskem.
Děti z jednotlivých tříd přišly předvést ostatním svoji
garderóbu a pak si společně zatancovaly – přidaly se i
učitelky a kuchařky (samozřejmě v nočním úboru).

K obědu jsme si pochutnali na vynikajících koblihách,
které nám paní kuchařky každoročně k této příležitosti
upečou.
Na závěr chceme moc pochválit maminky za přípravu
oblečení na karneval a také za dobroty, které dětem
přinesly. Bylo jich takové množství, že budou děti ještě
dlouho mlsat za odměnu při dalších hrách a soutěžích, které
chystáme.
MŠ

IC Internetový klub pro
veřejnost
Základní škola Police nad Metují
otevírá u příležitosti akce „Březen
–
měsíc
Internetu“
nový
internetový klub pro veřejnost.
Klub bude otevřen v březnu každý
všední den od 15.15 do 21.00
hodin. Podle zájmu bude provozní doba od dubna rozšířena
i na soboty a neděle.
Vchod do klubu je stejně jako vchod do tělocvičny od
Kolárova divadla. Možnost občerstvení. V měsíci březnu
platí zaváděcí ceny 20,- Kč za 1 hodinu přístupu na
internet. K dispozici je 13 ks výkonných pracovních stanic
LYNX. Možnost tisku přímo v klubu.
Srdečně zve vedení školy.

e-police
Základní škola Police nad Metují uvádí do provozu od
7.3.2005 v rámci své HČ
internetový obchod s výpočetní
technikou. Na adrese www.epolice.cz si každý může po registraci
objednávat zboží z nabídky několika
tisíc položek. Všechny další
potřebné informace najdete na výše
uvedené adrese. Těšíme se na
spolupráci. O dalších našich aktivitách v HČ se můžete
dočíst od 7.3.2005 na www.netpolice.cz
Mgr. Karel Nývlt

Základní umělecká škola informuje ...
•

Klavírní soutěž

Každoročně v únoru - na počátku druhého pololetí
školního roku – odstartuje okresními koly maraton soutěží
žáků ZUŠ v jednotlivých oborech, vyhlašovaných
ministerstvem školství. Úkolem těchto soutěží je, kromě
poskytnutí potřebné motivace žákům, také pravidelné
mapování úrovně výuky na jednotlivých uměleckých
školách.
Letos jako první zahájili klavíristé, kteří se 15. února
sjeli do Nového Města nad Metují, aby změřili své síly
v rámci našeho okresu. Z naší ZUŠ se vypravilo do soutěže
7 klavíristek pod vedením svých pedagogů Reginy
Goslinské a Aliny Kozlovské. A výsledek? Děvčata získala
6 prvních a jedno druhé místo! Čtyři z nich navíc
postoupily do krajského kola, které proběhne za měsíc
v Hradci Králové. S tímto výsledkem se tak klavírní
oddělení naší školy zařadilo na první místo v okrese.
Gratulujeme!

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

9

Tereza Špuláková – 1. místo

Anička Blažková – 1. místo s postupem

Barborka Voláková – 2. místo

Dana Goubejová – 1. místo

Adélka Kubečková – 1. místo s postupem
Kristýna Šrámková – 1. místo s postupem

•

Soutěž smyčcových nástrojů

•

Ostatní soutěže

Ve čtvrtek 17. března proběhne okresní kolo soutěže
v dalším silně zastoupeném oboru, jímž jsou smyčcové
nástroje (housle, viola, violoncello a kontrabas). Toto je již
tradičně naše doména a proto byla naše škola opět pověřena
pořádáním této soutěže v rámci našeho okresu.

Magdalena Troutnarová – 1. místo s postupem

V letošním roce stanovilo ministerstvo školství soutěže
ještě v těchto oborech:
- Hra na kytaru v sólové a komorní hře
- Hra na akordeon v sólové, komorní a orchestrální hře
O účasti a výsledcích našich žáků vás budeme
samozřejmě průběžně informovat.
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•

Koncert v Národním muzeu

Od prosince do konce února byla otevřena v hlavní
budově Národního muzea v Praze v prostorách Hollarea
výstava, věnovaná významnému a světově uznávanému
houslovému pedagogu Otakaru Ševčíkovi. U příležitosti
slavnostního ukončení výstavy – derniéry – uspořádalo
vedení Národního muzea ve spolupráci s Českým
rozhlasem houslový koncert na historickém schodišti
Národního muzea a do programu pozvalo žáky našich
pedagogů Ladislava Michala a Michaely Michalové.
V nádherném prostředí před zraky odborné veřejnosti i
hostů ze zahraničí se představili houslisté Markéta
Nádvorníková, Káťa Soumarová, Šimon a Matouš
Michalovi a Anička Skálová. Na závěr zahrálo náročnou
Čajkovského skladbu „Vzpomínka na Florencii“ naše
smyčcové sexteto. Vystoupení našich dětí sklidilo
zasloužený obdiv a autor výstavy, hudební skladatel a
muzikolog PhDr. Vojtěch Mojžíš, nešetřil slovy uznání. Ke
skvělým výkonům přišel osobně pogratulovat také profesor
Ivan Štraus, děkan pražské AMU, doprovázen svými žáky
z Japonska.
Věříme, že celý koncert byl důstojnou tečkou za touto
nevšední výstavou, a pro naše děti byl zajímavým
zpestřením jarních prázdnin.
(ZUŠ)

Astronomické informace - březen 2005
Slunce vstupuje 20.3. do znamení Berana. Nastává jarní
rovnodennost, začíná astronomické jaro.
Měsíc je 3.3. v poslední čtvrti, 10.3. v novu, 17.3. v
první čtvrti, 25.3. v úplňku. Přízemí nastává 8. března,
odzemí 20. března.
Planety viditelné okem: Merkur je pozorovatelný v
první polovině března večer nízko nad západním obzorem,
načervenalý Mars svítí ráno nad jihovýchodem. Planety
Jupiter a Saturn jsou pozorovatelné téměř celou noc.
V sobotu 19.3. probíhá na hvězdárně v Úpici od 10 do
15 hodin Den otevřených dveří, je pořádán každoročně u
příležitosti Světového meteorologického dne. Součástí akce
bude rovněž výstavka zaměřená na meteorologii a také
odborná přednáška o zemětřeseních u nás i ve světě. Vstup
volný, srdečně zveme!
Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici

Seniorské aktuality!
16.února jsme se sešli letos v hasičské zbrojnici už
podruhé ke své pravidelné schůzi. Po prezentaci nás
zasvětil do hospodaření za minulé období a zároveň
seznámil s revizní zprávou pan Jaroslav Rohulán. Bilance je
příznivá, hospodařilo se dobře, takže jsme v plusu. Zároveň
poděkoval v nepřítomnosti pana starosty Zdeňka Kadidla a
místostarostky paní Idy Seidlmanové za finanční podporu,
kterou nám Městský úřad v Polici nad Metují poskytuje,
dále za vstřícnost a pochopení pro naší organizaci. Radost
nám připravili oba manželé Rohulánovi příslibem, že ještě
přes rok 2005 zůstávají ve funkci, za což jsme moc vděčni,
protože to funguje celou řadu let a dobře. Revizní komise je
posílena o jednu členku paní Dobromilu Vávrovou.
Organizováním zájezdů bude vévodit pan Vacek, aktivní
turista a tak se můžeme těšit na řadu určitě krásných výletů.
Paní Kricnarová, E. Rutarová a J.Sulanová se budou i
nadále starat o občerstvení s malou změnou než dosud, patří
jim vřelý dík za obětavost. Nezklamal nás ani pan Jenka,
jehož diapozitivy jsou milým zpestřením seniorských
setkání, máme možnost podívat se do dálek mnohým z nás
nedostupných, ale vidět kouzelné scenerie z našeho
výběžku. Já závěrem mohu konstatovat, a to určitě nejen
pro sebe, že: „U nás je taky hezky, musíme se umět zastavit
a dobře se dívat!“
Hana Krejčová

Mateřská škola Velké Petrovice
vyhlašuje zápis dětí 3 - 6 letých,
které nastoupí v průběhu školního roku 2005 - 2006
Přihlášky si můžete vyzvednout osobně v MŠ. Termín
ukončení zápisu a podání přihlášek je k
30. 4. 2005.
Případné dotazy a informace získáte na
tel. č.: 491 541 141 - p. Kaufmanová

Zprávy z domova důchodců
I když se zima zatím odmítá vzdát své vlády, jaro se
někde v pozadí připravuje a zvláště naši obyvatelé se na něj
velmi těší. Jak rádi by se už někteří vydali do zahrady, na
lavičku, ale zatím to není bezpečné. Snažíme se tedy trávit
tento čas co nejvíc užitečně a smysluplně. Na Hromnice
jsme se ještě naposledy vrátili do doby vánoční, která
v minulosti na tento svátek přece končila. Obyvatelé měli
možnost vyslechnout koncert vánoční hudby, lidové koledy
i skladby českých kantorů v podání pana Ladislava Šikuta,
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varhaníka z Teplic nad Metují a jeho děvčat Bylo to
příjemné odpoledne.
Týden po té se v našem domově konal tradiční
masopustní ples. K tanci i poslechu přišli s harmonikou
zahrát paní Marie Ryšavá a pan Josef Nentvich. O zábavu
se starali nejen zaměstnanci v maskách, ale i naše věrné
společnice, které nechybí na žádné zábavě. Velký rozruch a
obdiv vyvolala „arabská“ návštěva v doprovodu velblouda.
Nechyběly koblížky a dobrá nálada a mnozí si to opravdu
užili.
Dlouho budeme určitě vzpomínat na sobotní odpoledne,
kdy se v domově konala „Módní přehlídka napříč stoletím“
v podání
nadšených
„Suchodoláků“.
Připomněli
obyvatelům co se nosilo v době jejich mládí. Všem se to
moc líbilo a velmi oceňujeme nasazení a ochotu všech
účinkujících, kteří přišli rozdávat radost ve svém volném
čase. Děkujeme!!!
Koncem února nás navštívily hlavňovské ženy, které
přišly předat finanční dar do Kulturního fondu obyvatel. Již
po několikáté nás takto přišly obdarovat z výtěžku plesu,
který pořádají. Velmi si toho obyvatelé i personál domova
cení.
Patří jim velké a upřímné poděkování. Také za pěkné
odpoledne a čas, který mezi námi strávily.
Ve čtvrtek 3. března jsme měli možnost vyslechnout
pořad písniček Karla Hašlera v podání profesionálního
muzikanta, pana Šedivého z Prahy. Bylo to vítané zpestření,
obyvatelé si rádi připomněli známé i pozapomenuté
písničky.
A na závěr ještě pozvání. Protože jsou letos velikonoce
opravdu brzy, vrcholí v domově přípravy na velikonoční
výstavu. Opravdu nás potěší, když se na naši výstavu
přijdete podívat v hojném počtu. Naše obyvatele to utvrdí
v tom, že jejich snažení a práce má smysl a pokud se vám
výrobky budou líbit, přinesou radost hned dvakrát.
V. Kašíková, M. Troutnarová

městem Police nad Metují. Na účasti se podepsala vysoká
nemocnost. Přesto si necelých dvacet dětí v různých
maskách karneval užívalo přes tři hodiny.Na programu byl
tanec při živé hudbě skupiny MAT, soutěže a také tombola
se zajímavými cenami.Dětem předvedl krátké vystoupení
kouzelník. Vrcholem karnevalu bylo vyhlášení nejlepších
masek.Nezávislá porota složená z hostů klubu Vánek měla
těžký úkol a pečlivě pozorovala rej masek na tanečním
parketu.První tři nejlepší masky vyhrály krásné dorty, ale
odměněni byli všichni,kteří se zúčastnili.Na závěr si děti
ještě zatancovaly a rozjely se spokojené domů.Poděkování
patří TJ Sokol za bezplatný pronájem sokolovny, městu
Police nad Metují a také ostatním sponzorům.
Jen škoda, že regionální tisk věnuje podobným akcím
tak malou pozornost!
Další akci pro postižené děti v Polici nad Metují
připravuje místní knihovna.Můžeme se těšit na zajímavý
program připravený pracovnicemi knihovny za pomoci
čtenářů dětského oddělení.
za klub Vánek Jitka Ištoková

Informace ředitele Oblastní
nemocnice Náchod
1) Investiční akce na oddělení ortopedie

Dne 26.ledna 2005 proběhlo v Oblastní nemocnici
Náchod a.s. slavnostní otevření zrekonstruovaných
prostor ortopedického oddělení.

Oznamujeme všem příznivcům domova důchodců
i široké veřejnosti,

že ve dnech 18. a 19. března 2005
se v polickém domově důchodců
koná

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

Maškarní karneval
V neděli 20.února se konal v sokolovně TJ Sokol v
Polici nad Metují maškarní karneval pro postižené děti z
Náchodska. Karneval pořádal klub Vánek ve spolupráci s

Na přelomu roku 2004/2005 proběhla na ortopedickém
oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s. nákladem
bezmála 1.700.000,- Kč rekonstrukce pooperačního pokoje
s vyšetřovnami. Cílem bylo jednak zlepšení monitorování
pacientů po provedených operačních výkonech a jednak
odstranění havarijních stavů sítí. Při těchto úpravách byla
rovněž provedena komplexní rekonstrukce stávající
el.instalace , medicinálních plynů, nový signalizační systém
pro pacienty a personál, výměna oken, výměna vestavěných
skříní, rekonstrukce zdravotní techniky vč.výměny dožitých
zařizovacích předmětů, nátěry a malba stěn a výměna
podlahových krytin. Nově byla instalována počítačová síť
pro zavedení nemocničního informačního systému.
Pro potřeby ortopedického oddělení byl také v prosinci
2004 zakoupen nový operační stůl. Mobilní univerzální
operační stůl je plně elektrický stůl, který se užívá
k operacím endoprotéz kolena a kyčle a dále k operacím
ramene.Jeho předností je možnost vhodného polohování
pacienta u speciálních ortopedických operačních výkonů.
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Jedná se teprve o druhý stůl tohoto druhu v České
republice. Součástí tohoto stolu je také vyhřívací jednotka.
Hodnota celého moderního kompletu činila 1.250.000,Kč.
Obě realizované investice významně přispívají ke
zkvalitnění poskytovaných služeb na ortopedickém
oddělení.

2) Vznik informačního centra v Oblastní
nemocnici Náchod

1. února 2005 bylo uvedeno do provozu Informační
centrum Oblastní nemocnice Náchod a.s. Hlavní náplní
tohoto útvaru je zajištění kvalitní komunikace s pacienty a
návštěvníky nemocnice.
Pracovníci Infocentra Vám poskytnou veškeré potřebné
informace o všech zdravotnických zařízeních spadající do
působnosti
Oblastní nemocnice Náchod a.s. včetně
rozmístění jednotlivých oddělení v rámci areálu.
Dalšími úkoly pracovníků Infocentra je informovat
klienty o režimech jednotlivých oddělení, ordinačních
hodinách a chodu ambulancí i o přítomnosti jednotlivého
lékaře. Dále Vás seznámí se službami, které jsou dostupné
v areálu nemocnice. Na požádání Vám zprostředkují
telefonní hovor s příslušným pracovníkem ONN a.s.
Pro potřebu telefonických dotazů byla zřízena zvláštní
informační linka 491 601 601. Další možností komunikace
je posílat žádosti o informace e-mailem na
info@nemocnicenachod.cz, nebo můžete Vaše názory a
připomínky zapisovat na webových stránkách nemocnice
www.nemocnicenachod.cz v části „napiště nám“, nebo
„Vaše náměty a připomínky“. Na internetu naleznete
celou řadu dalších důležitých informací o nemocnici.
Při vstupu do ambulantním pavilonu byla zřízena
recepce, kde klienti a návštěvníci nemocnice mohou získat
propagační materiály Oblastní nemocnice Náchod a.s. a
dotázat se na vše potřebné osobně pracovnic recepce.
Provozní doba infocentra je pondělí – pátek 7.00 – 15.30
hod.
Ing. Josef Šimurda, ředitel nemocnice

Přijmeme
paní na úklid v letní sezóně pro chatový tábor Ostaš
Kontakt: Petr MALÍK
491 543 329, 604 371 576

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc březen
Ptactvo na zahradě

Jaroslav Cepák - Kroužkovací stanice NM Praha

Každá zahrada je prostředím plným života, které neplní
jen funkci produkce ovoce a zeleniny, ale poskytuje i
životní prostor mnoha druhům organizmů. Většina z nás si
jistě nedovede představit zahradu bez přítomnosti ptáků a
jejich zpěvu.
Ptáci se na zahradě vyskytují po celý rok - některé
druhy migrace, jiné zde pouze hnízdí. Běžně se na
zahradách můžeme setkat s přibližně 40 druhy ptáků, což
je asi 1/5 všech u nás hnízdících druhů.
Většinou jsou ptáci na zahradách vítanými obyvateli.
Nejsou totiž pouze příjemným estetickým prvkem

zahradního prostředí, ale většina druhů je pro zahradu a
jejího majitele užitečným přínosem. Především hmyzožravé
druhy jdou užitečné a dokážou na zahradě zlikvidovat
množství škodlivého hmyzu.
Výskyt a početnost ptactva lze podpořit různými
způsoby - počínaje zimním přikrmováním a konče
vyvěšováním budek.
Ptačí budky jsou asi nejrozšířenějším a nejznámějším
prostředkem používaným ke zvýšení hnízdních možností
ptactva. Budek bylo vyvinuto a odzkoušeno mnoho
nejrůznějších typů.
Jednotlivé typy budek se od sebe liší rozměry
(průměrem vletového otvoru a vnitřními rozměry dutiny),
použitým materiálem, ochranou před predátory, konstrukcí
či způsobem zavěšení.
Nejčastějšími obyvateli budek na zahradách jsou sýkora
koňadra a sýkora modřinka, rehek zahradní, lejsek šedý,
konipas bílý a špaček obecný.
Při stavbě budky nesmíme zapomenout ani na jejich
zabezpečení před možnou návštěvou predátora . kuny či
kočky domácí. Důležité jsou následující úpravy dostatečně hluboká hnízdní dutina a oplechovaný
vletový otvor. Na budku nikdy neumisťujeme bidélko!
Pomoc ptákům, kteří hnízdí na stromech a keřích
spočívá především ve tvorbě hnízdních možností vhodným
zastřiháváním a zhušťováním keřů. Takto tvarovat lze
většinu druhů keřů běžně pěstovaných na zahradě. Některé
keře (např. pámelník a svídu) lze uzpůsobit pro hnízdění
ptáků svazováním větví keřů. Svazování se provádí až po
olistění, nejlépe v dubnu, a to nejlépe drátem či silným
motouzem. Větve nad svazkem se rozhrnou, aby vznikla
jakási nálevka. Svazek musí být pevný, ale jednotlivé větvě
příliš nezaškrcujeme. Po skončení hnízdění svazky opět
uvolníme a odstraníme stará hnízda (ptáci je v příštím roce
znovu nepoužívají).
Ptákům na zahradách hrozí ze strany člověka
nejrůznější nástrahy, které jim, často nevědomky,
připravuje. V posledních letech se množí případy kolizí
ptáků se skly. Sklo se poměrně hojně využívá i v zahradní
architektuře - ke stavbě zimních zahrad, skleníků, verand,
ateliérů atp. Pro ptáky představují skla smrtelné nebezpečí
- letící pták totiž průhledné sklo nevnímá podobně jako
člověk dívající se skrz čistou okenní tabuli. Každoročně
padne mnoho ptáků za oběť těmto „pastem“.
Kolizím lze ale poměrně dobře zabránit. K nejčastějším
způsobům ochrany před nárazy ptáků do skel patří nalepení
siluety dravců. Podle našich i zahraničních zkušeností se
tato metoda ukázala jako málo účinná. Nevhodné jsou
zejména černé siluety, které se, bohužel, nejčastěji
používají. Nejúčinnějším řešením jsou cca 2 cm široké
proužky lepenky, které se na sklo nalepí svisle ve
vzdálenosti cca 10 cm od sebe. Siluety dravců, které se
často používají, se ukázaly být málo účinné.
Mezi zahrádkáři je často diskutován problém škodlivosti
ptactva na zahradě. Zejména se jedná o „tradičně
problémové“ špačky, kteří mohou skutečně zlikvidovat
úrodu třešní ale i hrušek jablk či vinných hroznů.
Nejúčinnější metodou ochrany je plašení či instalace
„strašáků“. V případě menších stromů či keřů lze použít na
jejich zakrytí jemnou síť. Její oka musí být ale dostatečně
hustá, aby nedošlo k zapletení ptáků a jejich úhynu.
Občas se vyskytují i případy vytahování mladých
rostlinek salátu a další zeleniny kosy a havrany . Ochrana je
podobná jako v případě ovoce - přikrytí záhonu s rostlinami
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perforovanou folií nebo podobným materiálem.
I přes občasné škody, působené občas špačky či kosy,
je přítomnost ptáků na zahrádce jednoznačně pozitivní.
Základní parametry univerzálních typů budek (podle
ZASADILA)
Průměr
Vnitřní
Vnitřní
vletového rozměry (cm)
výška
Typ budky otvoru (mm) *
dna
budky (cm)
Sýkorník malý
28
12 x 12
20 - 25
Sýkorník velký
34
12 x 14
20 - 25
Lejskovník
30 x 45
14 x 14
18 - 20
Špačník
45
15 x 15
25 - 30

Výška
zavěšení
(m)
2- 6
2- 6
2- 6
3- 8

Počet budek
na 1 ha
zahrady
3- 6
3- 6
3- 6
2- 4

* Střed vletového otvoru umístit přibližně do 3/4 výšky budky.

Informace z Hospodářské
komory
Regionální hospodářská komora severovýchodních
Čech, Jednatelství Náchod, zřizuje v Broumově svoji
expozituru. Podnikatelé severní části okresu Náchod budou
mít blíže k informacím, které poskytují Informační místa
Hospodářské komory svým klientům. Vedení města
vytvořilo pro zřízení informačního místa podmínky již
počátkem roku 2003. Vzhledem ke složitosti financování
však dochází k realizaci až nyní. Na Mírovém náměstí čp.
56, ve Staré radnici, v prvním patře, bude od března t.r.
otevřeno vždy v pondělí od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do
16:30. Podnikatelé zde budou mít k dispozici stejné zdroje
informací jako v Náchodě, či v jiných kancelářích Komory.
Rozšiřování informačních zdrojů a rozvoj podnikatelské
samosprávy je jedním ze základních úkolů Hospodářské
komory ČR.
František Molík
Regionální hospodářská komora SVČ
Jednatelství Náchod

jsem v bytě velmi málo, dcera trpí stresy, proto denně
přespáváme u mých rodičů.
Dosud se nevyřešilo vůbec nic a já žiji v přesvědčení, že
v dnešní době vítězí sprosté chování nad slušností!
Vlasta Anna Ticháčková

Jak vidím já
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, §1 - Obce
mohou vybírat tyto místní poplatky:
a/ poplatky ze psů.
Při poslední oblevě se na chodnících po obvodu náměstí
objevilo 56 více či méně rozšlápnutých hromádek. O
estetické stránce věci netřeba mluvit, hygienická je na
pováženou /prodejny potravin, restaurace, děti/.
b/ poplatky za užívání veřejného prostranství.
O těchto poplatcích jsem se zmínil v minulém čísle. S
politováním musím konstatovat, že na některých místech
Police se schůdnost chodníků v poslední době spíše zhoršila
než zlepšila. Jako příklad možno uvést chodníky kolem
kostela, před základní školou, od náměstí ke zdravotnímu
středisku. Prostý občan nemaje jiné možnosti vyhrne sníh
ke kraji silnice, správa a údržba silnic, ale i technické
služby a jiní, mu ho obratem nahrnou zpátky. Pane starosto,
jak má město ošetřen tento nešťastný vztah?
c/ poplatky z ubytovací kapacity.
Co město dělá pro zlepšení ubytovací kapacity? Co
nabízí turistům kromě krásné přírody, na které nemá
nejmenší zásluhu? Koupaliště s bídou od poloviny
července, kluziště není v provozu, tenisové kurty, golf či
squash chybí, hřiště není pro veřejnost, možnost vyžití v
případě špatného počasí nulová.
Vzhledem k tomu, že zákon jasně praví: "obce mohou",
jeví se mi poplatky v případě Police asi stejně etické jako
vybírání výpalného mafií, bez jakékoliv protislužby, za nic.
Pokud mi to někdo vyvrátí, rád se omluvím. Každého určitě
napadne řada možností, jak by se obecní pokladna dala
naplnit, jak by se dalo ušetřit. O tom a dalších poplatcích
snad ale příště.
Láďa Vaněk

Vlastivě dné okénko
Vážení,
obracím se na Vás s následujícím problémem:
Jsem v nezáviděníhodné situaci a mám obavy nejen o
své zdraví, ale i zdraví své 12-ti leté dcery. Příčinou je
velmi neukázněná nájemnice ve stejném domě ve 3 podlaží(adr. Na Babí čp. 407, Police nad Metují).
Všechno začalo tím, že jsem už byla nucena obrátit se
na odd. sociální péče a později jsem toto tlumočila dětské
lékařce. Neukázněná nájemnice, která je velmi vulgární, ale
i jako matka má velmi hrubé chování ke svým 3 dětem.
Obrátila jsem se na přestupkovou komisi MěÚ v Polici nad
Metují a taktéž vulgární chování této ženy bylo projednáno
před sociálními pracovnicemi. I zde její chování vůči mé
osobě bylo velmi hrubé.
Jsem v plném I.D., vychovávám 12-ti letou dceru a
ohledně chování neukázněné nájemnice, dnes už se dá říci
„šikaně“, jsem nezavdala příčinu.
Našli se i lidé, kteří se k šikaně přidali kvůli stálému
porušování nočního klidu - „hluk do příčné stěny ze shora“
se v mém bytě nedá nocovat. Z těchto uvedených důvodů

O jednom domu v Kostelní
ulici (čp. 5)
Právovárečný dům (tedy s právem vařit pivo), o kterém
si popovídáme trochu obšírněji, se nachází v ulici Kostelní
a je v něm dnes umístěn obchod „UNIVERZÁL“. Kdysi se
této ulici říkávalo Hlavní, protože měla důležitý směr:
jednak vedla z náměstí ke kostelu a rovněž směřovala dále
k Broumovu, k hlavnímu sídlu klášterního dominia.
Úředním jménem „Kostelní ulice“ byla oficiálně nazvána
teprve až roku 1922, kdy zvláštní komise, vytvořená ad hoc
ze zástupců místní osvětové komise, odboru turistů a
městské rady tehdy pojmenovala všechny stávající ulice ve
městě. Ulice však měla se svým staronovým názvem brzy
namále. Již v srpnu roku 1937, jak zaznamenal tehdejší
kronikář města fotograf Stanislav Šrůtek, se obecní
zastupitelstvo usneslo, „aby byla trvalým způsobem
vyjádřena vděčnost a oddanost nynějšímu presidentu
dr. Edvardu Benešovi“, pojmenovat Kostelní ulici jeho
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jménem. K tomu však zřejmě již nedošlo, protože se záhy
objevily jiné starosti (za německé okupace by se tak stejně
jmenovat nemohla) a tak si ulice své jméno Kostelní
podržela až do roku 1961. V tom samém roce, kdy v této
ulici zanikl hostinec „Na rychtě“ (dříve zvaný „U Vacků“ a
ještě předtím „U zlatého kříže“) a na Havlatce se objevil
stožár televizního převáděče zvaný „Bůňák“, dostala ulice
nový název po Josefu Lokvencovi, bednáři z Velké Ledhuje
a komunistickém propagátorovi, který koncem války
zahynul v Terezíně. Zřejmě to ten pravý název pro tak
frekventovanou ulici ještě nebyl, protože již v roce 1965
podala místní organizace „Svazu protifašistických
bojovníků“ návrh, aby byla tato ulice přejmenována na ulici
Antonína Zápotockého a název Lokvencova nesla ulice
vedoucí od Krčmy k Suchém Dolu. Určitá logika v tom
jistě byla, protože právě v této ulici (dnes zvané Ledhujská)
stál (a stojí) domek, kde před válkou Lokvenc žil a měl zde
své bednářství (čp. 54/VL) a kde mu komunistický poslanec
Antonín Zápotocký, pozdější prezident republiky, odhalil
roku 1946 na domku pamětní desku. Tehdy však byl tento
vskutku „podnětný“ návrh radou Místního národního
výboru zamítnut jako neodůvodněný. Ulice se tedy dál
jmenovala Lokvencova, a to až do 15. února roku 1999, kdy
na plenárním zasedání MěNV v Bezděkově byl název ulice
opět změněn a navrátil se k původnímu označení
„Kostelní“.
Dům pozdějšího popisného čísla 5 (při prvním
„numerýrování“ domů roku 1771 dostal № 4) se v nejstarší
městské knize poprvé připomíná k roku 1530, kdy jej
koupil (od koho však nevíme) jakýsi Vavřinec, zvaný
„Zemka“ (Zemek) za 180 kop míšeňských grošů.
Zanedlouho, v sobotu 13. března roku 1535, však dům
vyhořel. Za obrovského požáru celého městečka tehdy
zůstaly stát jen pouhé dva domy v dnešní Tomkově ulici.
Dům byl záhy znovu postaven a roku 1571 jej zdědil za 80
kop jeho syn Jan Zemek a od něj zase jeho zeť Jan, zvaný
sousedy „Zpěváček“ za 300 kop míšeňských grošů. Dům
znovu vyhořel v neděli 4. června roku 1617, kdy ve městě
lehlo popelem 70 domů, pivovar na náměstí, špitál, panský
mlýn a 15 městských stodol. Požár tenkrát neušetřil ani
radnici, která tehdy stála uprostřed náměstí, a na které se
dokonce rozlil poplašný zvon. Zanedlouho však vypukla
třicetiletá válka a tento dům (čp. 5) zůstal v podobě
smutného spáleniště po celou dobu jejího trvání. Teprve až
roku 1652 zdědil parcelu („městiště“) se sutinami domu za
80 kop zeť Jana Zpěváčka Ondřej Rychter a ten roku 1693
znovu dům postavil. Roku 1700 dům převzal od otce za 300
kop syn Melichar, ale ten se však dlouho z nového stavení
netěšil. Ve středu 12. května téhož roku se pozdě v noci
vrátil z hospody soused Mikuláš Vondráček, pobíhal s
rozsvícenou loučí po stavení a svůj dům (čp. 96 na náměstí)
neopatrností v opilosti zapálil. Zřejmě byl tehdy „příznivý“
vítr, protože „červený kohout“ měl velké hody: vyhořelo
nejen celé náměstí, ulice Hořejší (dnes Tomkova), ulice
Hlavní (Kostelní) včetně našeho domu čp. 5, ale i velká část
Záměstí. S sebou shořela i radnice, pivovar uprostřed
náměstí a panský dvůr poblíž kláštera. Melichar Rychter
dům roku 1701 za 360 kop míšeňských grošů znovu
postavil. Roku 1714 dům za 250 kop převzal jeho syn
František Rychter a ten jej roku 1736 prodal za 600 kop
Františku Holinkovi. Tento František Holinka pocházel z
rodu suchodolských šolců Holinků, kteří „šolcovnu“,
největší suchodolskou usedlost, měli v držení nepřetržitě
218 let; tj. od roku 1461 až do roku 1679, kdy se Adam

Ticháček z Metuje oženil s Dorotou Holinkovou a zahájil
tak bohatou historii rodu Ticháčků, hospodařících na tomto
statku dodnes – již 326 let! Roku 1774 koupil dům (čp. 5)
od otce jeho syn Bernard Holinka za 500 kop míšeňských
grošů, ale již roku 1779 jej za sumu 590 kop zase prodal.
Počínaje rokem 1779 se stal novým majitelem domu
(čp. 5) polický soused Josef Opitz, který byl „panským“
pekařem v klášteře spolu s pekařem Benediktem
Gritzbachem - až do zrušení polického probošství roku
1786. Dům převzal roku 1805 za 2.000 zlatých konvenční
měny jeho syn Antonín Opitz, rovněž pekař. Kronikář Josef
Brandejs ve své kronice podotýká, že „onen měl syna kněze
v Praze“ a také že vlastnil „velký a skvostný betlém, který
stál 200 zlatých“. Pro poznání historie Police nad Metují
má pekařský mistr Antonín Opitz ten mimořádný význam,
že je autorem zajímavého rukopisu z roku 1813, uloženého
dnes v SOkA v Náchodě a nazvaného „Šestá stoletní
památka neb založení kláštera a kostela polického, léta
Páně 1813 za velebného pána pana faráře Filippa Wolf
držaná“, kde popisuje přípravy a průběh oslav 600 let od
založení kláštera a tím i města (ovšem na základě falza
královské darovací listiny z roku 1213 – tehdy však jeho
pravost ještě nebyla zpochybněna). Slavnost se měla, jak
rozhodl opat Fortunatus Böhm, konat na polickou pouť,
15. srpna, ale počínaje 11. srpnem začalo městečkem
procházet vojsko. Nejdřív 30.000 mužů pruské armády a
hned nato, od 13. 8., táhla armáda ruská počtem 46.000
vojáků. Pekař Opitz nám až do dnešní doby zanechal
barvité vylíčení zdejšího táboření rakouských spojenců
proti Napoleonovi, které, jak víme, nakonec vyvrcholilo
v září porážkou Napoleonovy armády v bitvě u Lipska.
Oslavy se proto tenkrát musely odložit a konaly se až
16. září, byly víceméně rázu duchovního (Opitz nám
zanechal i umnou kresbu slavnostní výzdoby průčelí
kostela) a co je rovněž zajímavé, že kázání, které proslovil
machovský farář P. Bernard Roudnický (napsal ho a měl
číst P. Filip Wolf – den předtím však zemřel) bylo (kromě
obsahu duchovního) vlastně i první veřejnou přednáškou o
historii vzniku kláštera a města Police. Pater Bernard
tenkrát polickým farníkům přednesl: „Šest set let je tak
dlouhý čas, že nemožno dokonale vyšetřiti všechny
okolostojíčnosti těch dalších příběhů, jestliže je v písmách
předkův našich zaznamenané nemáme a je nenacházíme.
Věříme, že předkové začátek tohoto kláštera polického jistě
zaznamenali, ale jak všechno na světě pádu je podrobeno,
tak také letopisové tohoto starobylého kláštera nejspíše
zkrze vojny k vytracení přišli, a protož nevíme o základu
tohoto kláštera a spolu i města polického více, než co
velebný pán Bonaventura Pitr před osmdesáti lety
z pamětních starých kněh nám sepsaného zanechal a z toho
poznáváme, že před založením Police nějaký dvořenín
jménem Jurik dvůr tehdejšího císaře Fridricha opustil a
sem do těchto pustin se odebral. Tu sám sobě
poustevnickou chaloupku postavil a o samotě zde jako
poustevník žil. Pánu Bohu sloužil okolo léta Páně 1209 a tu
také v Pánu zemřel“… Josef Brandejs ještě připomíná, že
pekař Opitz „zvláštní bránu sám při uvítání nově zvoleného
opata Vldp. Jana Nepomuka Rottera roku 1844 postavět
nechal“. V pondělí 19. dubna roku 1842 vypukl v domě
čp. 18 tehdejšího jeho majitele a obchodníka s plátny Josefa
Lamky požár. Nevíme, zda vznikl náhodou či byl úmyslně
založen (nedokázal to vyšetřit ani krajský komisař hrabě
Lev Thun, pozdější zemský president), vyhořely však tři
strany náměstí i s radnicí, která tenkrát přišla o svou
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barokní věž, celá ulice Kostelní a část ulice Hořejší –
celkem lehlo popelem 36 domů, včetně domu čp. 5. Pekař
Antonín Opitz dům během roku pořídil znovu postavit, ale
snad pro dluhy váznoucí na stavení kvůli jeho přestavbě,
byl dům nakonec roku 1849 prodán v úřední exekuční
dražbě.
Za nejvyšší podání 3.405 zlatých cmz dům v licitaci
získal Josef Pášma, „městský kancelist“. Josef Brandejs
poznamenává: „Josef Pášma potoměj byl c.k. policejním
komisařem v Polsku v Krakově, kdež vykonal také onu
komisi v ženském klášteře u jeptišek karmelitánek při
uvězněné jedné tam sestry jeptišky tamže v klášteře tajně
chované a velice již ve zbědovaném stavu nalezené Barbory
Ubrikové roku 1873 a kterýžto klášter byl zkrze tu příčinu
zrušený. Josef Pášma byl syn Josefa Pášmy v č. 86,
městského návladního“.
Ještě toho samého roku 1849 však dům koupili bratři
Augustin a Jan Kejdanové na základě trhové smlouvy z
8. 12. 1849 za 3.500 zlatých konvenční měny. „Na témž
domě měl podíl v prvních letech též Augustin Kejdana,
bratr Jana Kejdany. Tito dva bratři navrátili se do svého
domova z Italie, kdež po vícero let se zabývali hedbávným
[dnes říkáme hedvábným] tkalcovstvím a po návratu v
Polici zařizovali sobě podle Malého lesa na radešovském
kopci chování hedbávných bourců a vysázeli tam morušové
stromy a oplotili je co zahradu. Což se ale vezdejší zimavé
krajině dobře neosvědčovalo a muselo se toho zanechati.
Tito dva bratři měli také ještě třetího bratra Františka z
vlastní matky jejich a jednu sestru a z nevlastní jejich matky
také ještě bratra Petra, obchodníka ve Vratislavi v
sousedním Slezsku, tam co velkoobchodníka v semenách a
sestru Annu, provdanou také v Polici s řezníkem
Wácslavem Luňáčkem v č. 10 v Kostelní ulici. Jejich vlastní
bratr František odveden byl k vojsku a musel v letech 1835
narukovati do Italie, tam od vojska prchl aniž by se vědělo
kam, byla po něm poptávka od pluku do Police zaslaná a tu
jeho bratři Jan a Augustin šli až do Italie a Švýcarska ho
hledati a tam zvěděli, že utekl do Švýcar a navštěvovali jej a
zůstali po delší čas co tkalcovští pomocníci v Italii. Pak
opět se ujednali, že půjdou do svého domova, kdež sobě za
pobytu tamže zachovali sobě něco jmění, an se jim tam
dobře dařilo a Jan se také tam oženil se zámožnou
nevěstou. Navrátili se do svého domova nazpět, ale předce
bez bratra Františka jenom sami. Oba v Polici měli střižné
obchody zavedené“.
Zprávu kronikáře Josefa Brandejse o bratrech
Kejdanových se hned pokusíme doplnit a rozšířit.
Obchodník Jan Kejdana se narodil 7. února roku 1817 jako
syn polického krejčího a kostelníka Jana Kejdany v čp. 40
(na konci Tomkovy ulice). Počínaje rokem 1858 podíl na
domu od svého bratra Augustina vykoupil, a stal se jediným
majitelem domu čp. 5 spolu se svou manželkou italské
národnosti Reginou, rozenou Puarperio z Comy (hlavního
města italské provincie téhož jména, ležícího při jezeře
Como) a 7. ledna t.r. jim bylo do pozemkové knihy
Okresního soudu v Polici vloženo právo vlastnické. Když
roku 1864, po známé vzpouře tkalců (13. 7.), na protest
odstoupil dosavadní dlouholetý purkmistr, kupec František
Šolc, kterého v jeho krámě rozběsnění tkalci málem
inzultovali, byl na jeho místo tehdy zvolen svérázný kupec
František Pášma (z čp. 74), o kterém jsme se již jednou
zmínili v souvislosti s jeho vášní - bezuzdném sázení v
„lotynce“. Ten se jako novopečený purkmistr rozhodl
„udělat pořádek“ i v městském archivu a jeho „zbytečnou“

část rozprodal jako papír na balení zboží místním kupcům.
Toto jednání se však hrubě nelíbilo části městského
zastupitelstva, Pášma proto byl nakonec, řečeno dnešním
slovníkem „odstoupen“ a 5. listopadu téhož roku byl zvolen
starosta nový, náš známý Jan Kejdana. Byl starostou deset
let až do roku 1874, kdy jej po volbách vystřídal obchodník
Josef Katschner z čp. 77. Roku 1878 pak byl Kejdana opět
zvolen, znovu nastoupil do starostenského úřadu, ten však
předčasně ukončila jeho náhlá smrt roku 1882.
Josef Brandejs dále ve své kronice uvádí, že „roku 1866
v měsíci lednu, dvanáctého, v pátek o 7 hodině vzňal se
Jana Kejdany v krámě z neopatrnosti kupeckého mládence
oheň, při kterém značnou škodu utrpěl a učedník kupecký
Karel Král ze Suchodola, rolníka syn, jest silně popálen a
až do smrti v obličeji velice zohavený. Též u něho několikrát
krádež provedena [rozuměj u Kejdany] s kterou též škodu
trpěl. Jedenkráte přijeli z Pruska zloději večer s vozem a
pobrali z krámu zboží a na vůz na ulici před domem stojící
ho naložili a odvezli do Pruska. Umístěna jest tu stanice
finanční stráže a za majitele Kejdany též zde po více let
bylo ubytováno c.k. četnické stanovištní velitelství. V roku
1880 dokončil se v tomto domě proces a konkurs Občanské
záložny, kterážto byla v r. 1873 zkonfiskována a teprv po 7
letech byla vyrovnaná, ale s velikou ztrátou peněz
vkladatelů.“
Pokračování v příštím čísle.
Miroslav Pichl

V Pěkově před 60 -ti lety
Naše do té doby zapomenutá vesnička na hranicích
Protektorátu se najednou stala důležitým strategickým
místem. Procházely námi dějiny.
Blížící se konec největší světové války nám vohlašovalo
dunění děl za Borem. Rudá armáda začala dobejvat pevnost
Breslau (dříve Vratislav, dnes Wroclav). Je zajímavý, že ji
nedobyla, sama se vzdala 8. května po uzavření míru.
Armády z východu a západu spěchaly na Berlín a pevnosti
v týlu už nebyly pro ně důležitý. V týhle souvislosti mě
napadá, že husiti dobejvali Broumov tři neděle a taky ho
nedobyli.
Nečekaný voživení přinesly kolony německejch
uprchlíků z pobaltskejch a jinejch východních oblastí.
Doporučovala jim to německá správa, která slibovala, že
dostanou statky v jinejch částech Německa nebo Evropy.
Němci stále věřili, že Hitler vymyslí ňákou zázračnou zbraň
a válku vyhraje. Důležitým motivem byl především strach z
ruský armády, že se budou mstít za zločiny spáchaný
německou armádou na Ukrajině, v Pobaltí a v Rusku.
Noviny o nich psaly jako „národních hostech“. Většinou to
byly ženy a děti, výjimečně starej mužskej. Jeden zážitek si
pamatuji dodnes. Na statek Štajnrom přišla navečer jedna
Němka s dcerou s nabídkou, že u nich dceru nechá pro
některýho z jejich synů. Holka byla hezká a zralá na
vdávání. Štajnrovi nabídku vodmítli. A ještě si vzpomínám,
že jsem jeden večer špacírovali po silnici k Lachovu a
kolem nás přijížděla kolona. S kočím jednoho vozu jsem
hovořil. Byl to Polák zaměstnanej jako zajatec, kterej
zastupoval hospodáře povolanýho do armády. Na voze
seděla hospodyně s dětma na zbytcích jejich majetku.
Říkal, že vod nich při nejbližší příležitosti uteče. Chci k tý
uprchlický době dodat, že jsme necítili k těmto Němcům
nějakou nenávist, ani jsme je nelitovali. Byli nám lhostejní.
Těžkej osud si zavinili ne jako jednotlivci, ale jako
příslušníci národa, kterej se rozhod dobýt svět za cenu
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válečnejch zločinů na válečnejch polích nebo v
koncentrácích.
Docela jinej průvod prošel Pěkovem v dubnu. Němci při
ústupu armády likvidovali koncentrační tábor Gross-Rozen,
kterej měl pobočky v různejch místech ve Slezsku. Vězně
„vodsunovali“ pěším pochodem. Jednoho dne po poledni
prošli kolem nás vězni ve vyrovnaným útvaru jako vojáci.
Jedna vězeňkyně na nás zavolala „nazdar hoši“! Zřejmě
poznali, že jsou v Čechách. Průvod zpočátku sevřenej se
postupně trhal a pozadu zůstávali skupiny nebo jedinci,
který nestačili tempu. Trousili se po silnici k Polici až do
večera. Dvě naše rodiny je z milosrdenství vzali do baráku.
Krátce nato zemřeli na tyfus pan Berka s malým synem a
ženám slezly vlasy. Jen zázrakem nedošlo k většímu počtu
takovejch tragickejch případů.
V průběhu dubna bylo jasný, že německá válečná
mašinérie dodejchává. Některý továrny přestaly pracovat a
z Rajchu utíkali totálně nasazený. Němci do poslední chvíle
projevovali vůli bránit se. Začali povolávat muže na akci
„Zákopy“. Vodcházeli hoši z ročníku 1927 a starší na
Moravu. Neminulo to ani mě a dostal jsem rozkaz nastoupit
k jedný skupině do Zbečníku. S krumpáčem a lopatou jsme
na jedný stráni „budovali“ terénní val proti ruskejm
tankům. Bylo nás asi 50 a práci řídili tři starý Němci. Celá
akce byla pro nás humorným povyražením. Jezdil sem do
Zbečníka na kole asi tři tejdny. 1. máje se držel Svátek
práce. Nikde se nedělalo a 2. května jsme tohle „dílo“
zapíchli. Konec války byl za dveřma. V Sobotu 5. května
vypuklo v Praze povstání.
V pondělí 7. května se u nás zastavila kolona osobních a
nákladních aut. Podle červenýho kříže na vozidlech šlo o
nějakej zdravotní útvar. Kolona byla asi 300 metrů dlouhá.
Hned za čelem stála polní kuchyně a začala vařit oběd.
Osádky vozidel se myly v potoce a vodpočívaly. Několik
vojáků usedlo pod naši hrušku. Táta uměl dobře německy a
tak se docela mírově povídalo, jakoby už válka skončila.
Pamatuju si, že jeden voják - asi s vyšším vzděláním - nám
řekl asi toto : „ Víme, že se na příchod Rusů těšíte a budete
je vítat jako osvoboditele. My jsme prošli Ruskem a víme,
co dovedou. Budou u vás likvidovat kostely a měnit je na
palírny vodky“. Tahle pesimistická předpověď nám nic
nevzala z těšení na příchod Rudý armády a svobodu
republiky. Kolem čtvrtý hodiny přijela na motorce spojka a
kolona vodjela k Polici.
Rudí armáda přišla za dva dny. O tom něco příště.
F. Vacek

VOSTATKOVÝ POSEZENÍ V DPS
Konalo se v pondělí 7. února odpoledne. Připravily ho
pro nás pečovatelky paní Pišiová, Štanclová, Hrnčířová a
Šimková. Vyzdobily klubovničku a zapůjčily maškarní
doplňky (kloboučky). Tím se vytvořilo docela stylové
prostředí. Na pohoštění připravily kávu, čaj a koblihy, za
které děkujeme polické pekárně. Zábavu pozvedla bohatá
tombola, losy byly zadarmo. Přispěli do ní sami obyvatelé
domu.
Hlavní náplní besedy byl náš radostný zpěv, který
doprovázela na harmoniku paní Ryšavá z Pěkova. Ukázalo
se, že známe spoustu písniček, jenže většinou jen melodii,
ale chybějí nám slova, za což může naše léty opotřebovaná
a tudíž děravá paměť. Na zdraví jsme si ťukli vodkou,
kterou věnoval jeden ze spolubydlících.
Posezení nám vydrželo tři hodiny a všem se líbilo.

Ozvaly se hlasy, že by se podobné posezení mohlo konat
častěji. Těšíme se, že se do jara uskuteční slíbené rozšíření
klubovny a tancechtiví besedníci si pak budou moct dopřát i
trochu tance.
Velký dík patří našim pečovatelkám a městu, které
přispělo na pohoštění.
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou

Zveme Vás od
pátku 4. dubna 2005 do nově
otevřené prodejny galanterie, látek
a zakázkového krejčovství v
Soukenické ulici čp. 183 (bývalá
čistírna a sběrna prádla).

Provozní doba:

Po - Pá 8.00 - 17.00 hodin
So
8.00 - 10.30 hodin
Kontaktní telefon: 737 176 269

INFORMA CE Z DĚKAN STV Í
Postní doba
Zima letos dlouho otálela, pak se do toho ale pořádně
„obula“ a teď to skoro vypadá, že tu chce vládnout ještě
hodně dlouho. Milovníci zimních sportů si jistě přijdou na
své, a zvláště děti by měly této příležitosti hojně využívat
k lyžování, sáňkování a bruslení a nesedět jako „pecky“
doma. Vždyť za nedlouho se jistě o slovo přihlásí jaro,
mrazy ustoupí, povolí ledy a roztaje sníh a příroda se začne
pomaloučku probouzet ze zimního spánku. To pak sluníčko
vyláká na svět první jarní květy, bledule a talovíny a po
nich petrklíče, jaterníky, blatouchy a další posly jara, kteří
vždy přinesou do našich srdcí novou radost, naději a
očekávání.
Letos v březnu budeme v církvi prožívat závěr postní
doby a poté vrcholnou událost křesťanského liturgického
roku - Velikonoce. Pilíře dobré přípravy na velikonoce
jsou tři. Prvním z nich je modlitba s četbou Písma svatého,
pro obnovu vztahu k Pánu Bohu. Druhým je střídmost,
zdrženlivost a odřeknutí si nejen v jídle ale i v zábavě a
jiném nedůležitém užívání si (půst), pro obnovu vztahu
k sobě samým. Třetím z nich je otevřenost, štědrost,
laskavost, milosrdenství a pomoc druhým, pro obnovu
vztahů s lidmi kolem nás (almužna). Všechny tři pilíře
se mají vzájemně podporovat. Hlavní výzvou je evangelijní
poselství „Čiňte pokání a věřte evangeliu“. Významnou
příležitostí pro přiblížení se k Ježíši Kristu, který z lásky k
lidem dobrovolně přijal kříž, na kterém za hříchy lidí
potupně zemřel, je liturgie křížové cesty. V našem kostele
společně procházíme křížovou cestu po celou postní dobu, a
to každý pátek od 17.00 hod. před bohoslužbou. 20. března
na Květnou neděli, si připomeneme Ježíšův poslední
příjezd do Jeruzaléma na tradiční židovské Velikonoční
svátky. V týdnu po Květné neděli pak končí postní doba a
začíná doba velikonoční, a to Svatým týdnem. V tomto
týdnu prožijeme Zelený čtvrtek - připomínku Ježíšovi
poslední večeře, Velký pátek - připomínku Ježíšova
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umučení, Bílou sobotu, Velikonoční vigílii - připomínku
Ježíšova vzkříšení s obnova našich křtů a nedělní Boží hod
velikonoční - oslavu Ježíšova vzkříšení. Do doby
velikonoční pak patří ještě šest následujících velikonočních
nedělí. Velikonoční doba letos končí v neděli 15. května
Slavností Seslání Ducha svatého. Velikonoce jsou
nejstarším a také nejvýznamnějším křesťanským svátkem.

Kalendárium a liturgický program letošních
velikonočních svátků v polické farnosti:
20. března - KVĚTNÁ NEDĚLE
- 8.00 hod. - mše svatá se zpívanými Pašijemi
Svatý týden:
22. března - 17.00 hod. - mše svatá
23. března - 8.00 hod. - mše svatá
24. března - ZELENÝ ČTVRTEK
- 18.00 hod. - mše svatá na památku Večeře Páně
- 19.30 - 20.30 hod. - příležitost k osobní modlitbě adoraci
25. března - VELKÝ PÁTEK - den přísného postu
- 8.00 hod. - pobožnost křížové cesty, ranní chvály společná modlitba církve (Breviář)
- 8.00 - 18.00 hod. - příležitost k osobní modlitbě a adoraci
- 15.00 hod.- začátek novény před Svátkem Božího
milosrdenství
- 18.00 hod. - bohoslužba na památku Umučení Páně
- 19.30 - 20.30 hod. - příležitost k osobní modlitbě a
adoraci u Kristova hrobu
26. března - BÍLÁ SOBOTA
- 8.00 hod. - ranní chvály - společná modlitba církve
(Breviář)
- 9.00 - 20.00 hod. - příležitost k osobní modlitbě a adoraci
u Kristova hrobu
- 10.00 hod. - svěcení velikonočních pokrmů
- 11.00 hod. - svěcení velikonočních pokrmů
- 20.00 hod. - VELIKONOČNÍ VIGILIE
27. března - VELIKONOČNÍ NEDĚLE
- Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
- 8.00 hod. - Slavná zpívaná mše svatá
28. března - Velikonoční pondělí
- 8.00 hod. - mše svatá
28. března - 2. dubna - Velikonoční oktáv
3. dubna
- 2. neděle velikonoční, Svátek Božího
milosrdenství
4. dubna
- Slavnost zvěstování Páně
10. dubna - 3. neděle velikonoční

kanceláře:
Út - Pá 16.30 - 17.30, St 9.00 - 10.00 hod

Změna ze zimního na letní čas se letos
uskuteční z 26. na 27. března.
Rádi bychom všem popřáli radostné Velikonoce a krásné
jaro. Všichni jste srdečně zváni na velikonoční liturgie a
slavnosti.
J.T.

Městská policie informuje

V měsíci březnu, až do Svatého týdne, budou
bohoslužby podle obvyklého pořadu:
o v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod, po celou
postní dobu se každý pátek přede mší svatou koná
pobožnost křížové cesty,
o ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
o v sobotu od 17.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností

Druhý měsíc v roce je za námi…..nadělil nám spoustu
sněhu i pořádné mrazy.
S tím sněhem to bylo jako vždycky těžké. Mnoho lidí se
pokud jde o jeho úklid z chodníků spoléhá na město.
Málokdo si tu svou část chodníku udržuje v pořádku, tak
jak to má být.
Zůstává už jen pár posledních a těm je potřeba
poděkovat.
Přesto povinnost chodníky uklízet nikdo nezrušil.
Silniční zákon hovoří jasně….i o pokutách….víte?
Letošní rok jsme jako vždycky žádali, aby chodníky ve
městě byly povinnými uklízeny…prosili řidiče, aby
parkovali svá vozidla za použití rozumu… …výsledek???
Kdo chodí po městě vidí, taktika pro příští rok bude
jiná…určitě!!!
Pokud někdo z Vás, komu se dostane do ruky tenhle
měsíčník, v Polici nebydlíte, ale máte tu nemovitost, anebo
bydlíte, a víte o někom, že tu nemovitost má a přijíždí sem
jen občas, prosíme udělejte maximum pro zabezpečení
takových objektů. Je zbytečné přijet a nemít si v chalupě,
ani na co sednout. Víme,uhlídat se dnes skoro nedá už ani
nos mezi očima, ale přece. Pokud by někdo měl zájem,
jsme ochotní kontrolu v rámci služeb u vybraných objektů
provést. Myslíme tedy preventivní. Podívat se, jsou-li
všechna okna a dveře zavřené, apod. V některých městech
to funguje a má to svůj význam. Berte tento odstavec tedy
jako upozornění a zároveň možnost se na nás obrátit, o věci
pohovoříme a určitě se dohodneme.
Od vydání tohoto měsíčníku po dobu jednoho měsíce,
na žádost útulku pro psy,si dovolujeme ty z vás, kteří chtějí
opuštěným zvířátkům pomoci oslovit s tím, že po tuto dobu
budeme v úředních hodinách vybírat dary pro útulek, a to
v podobě krmení, piškotů a jiných pochutin pro zvířátka.
Naposledy a to bylo v roce 2000 se těchto pochutin sešlo
mnoho. Tak uvidíme teď. O tom jak to dopadlo, vás
budeme informovat. V žádném případě nebudou vybírány
finanční obnosy!!!!
Mějte se moc hezky a buďte na sebe hodní

Se změnou na letní čas, se pořad bohoslužeb pozmění
obvyklým způsobem:
o v úterý a v pátek mše sv. od 18.00 hod.,
o ve středu mše sv. od 8.00 hod.,
o v sobotu od 18.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností.
Zároveň se pozmění i úřední hodiny děkanské

Dary pro Diakonii Broumov můžete i nadále
odevzdávat v naší kanceláři každou středu v době
úředních hodin. Případně si telefonicky či osobně
dohodnout jiný termín.
Darovat můžete staré ošacení, lůžkoviny, papír, staré
knihy, prostě vše, co doma nepotřebujete.
MP
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ
MEMORIÁL RADIMA TÉRA
Soutěž v malé kopané
Vážení přátelé kopané, nabízíme Vám možnost
zúčastnit se celoroční soutěže malé kopané, hrané převážně
v neděli dopoledne v počtu hráčů 6+1 (5+1). Tato HTL má
již svou letitou historii s průměrnou účastí 17-ti mužstev
z Trutnovského a Náchodského okresu.
Máte-li zájem o bližší informace, rád vám je poskytne
jeden z pořadatelů – Jarda Kocián na tel. č. 777/583 602
nebo na e-mail: jkocian@raz-dva.cz, www.kocian.net.
První schůzka kapitánů proběhne 11. března v 18 hod.
v klubovně HAFA v Havlovicích za školou.

V sobotu 19.2.2005 se ve školní tělocvičně uskutečnil
nohebalový turnaj, který nese název memoriál Radima
Théra. Celkově se ho zúčastnilo dvanáct trojic. Základní
skupiny byly dvě, tedy po 6 trojicích. První čtyři trojice
z každé skupiny se pak utkaly ve vyřazovacích bojích.

Rozpis fotbalových utkání TJ
SPARTAK Police nad Metuji
FOTBAL - JARO 2005
DATUM
So 26.března
So 26.března
So 02. dubna
So 02. dubna
Ne 03.dubna
So 09.dubna
So 09.dubna
So 09.dubna
Ne 10.dubna
So 16.dubna
Ne 17.dubna
Ne 17.dubna
Ne 17.dubna
So 23.dubna
So 23.dubna
So 23.dubna
So 23.dubna
So 30.dubna
So 30.dubna
Ne 01.května
Ne 01.května
So 07.května
So 07.května
Ne 08.května
Ne 08.května
St 11. května
So 14.května
So 14.května
Ne 15.května
Ne 15.května
So 21.května
So 21.května
So 21.května
Ne 22.května
So 28.května
So 28.května
Ne 29.května
Ne 29.května
So 04.června
So 04 června
Ne 05.června
Ne 05.června
So 11. června
So 11. června
So 11.června
Ne 12.června
So 18.června
So 18.června
Ne 19.června
Ne 19.června

MUŽ.
D
B
D
B
A
D
B
SMŽ
A
D
B
SMŽ
A
SMŽ
D
B
A
D
B
SMŽ
A
D
A
SMŽ
B
D
D
B
SMŽ
A
D
B
SMŽ
A
D
B
SMŽ
A
D
B
SMŽ
A
D
B
SMŽ
A
D
B
SMŽ
A

UTKÁNÍ
VOLNO
POLICE - Stárkov
Loko Meziměstí - POLICE
So Hejtmánkovice - POLICE
SK Třebechovice - POLICE
POLICE - Ji Machov
POLICE - Loko Meziměstí
Meziměstí - POLICE
POLICE - Jiskra Hořice
SK Babí - POLICE
Božanov - POLICE
POLICE - Třebechovice
POLICE - Sokol Roudnice
Kostelec n.O - POLICE
So Mezilesí - POLICE
POLICE - SK Babí
Bystrian Kunčice - POLICE
POLICE - Sj Teplice
POLICE - V.Poříčí
VOLNO
POLICE - L. Bělohrad
POLICE - So Stárkov
FK Chlumec - POLICE
POLICE - Albrechtice
V.Jesenice - POLICE
So Stárkov - POLICE
VOLNO
POLICE - Č.Kostelec
POLICE - Hronov
POLICE - Sokol Malšovice
POLICE - Loko Meziměstí
So Mezilesí - POLICE
Rozkoš Č.Skalice - POLICE
FC Vrchlabí - POLICE
Ji Machov - POLICE
POLICE - Teplice n.M.
POLICE - Solnice
POLICE - Slovan Broumov
POLICE - SK Babí B
Zábrodí - POLICE
Přepychy - POLICE
SK Převýšov - POLICE
POLICE - So Mezilesí
POLICE - Provodov
Náchod Deštné B- POLICE
POLICE - SK Libčany
Sj Teplice - POLICE
MFK N.Město - POLICE
POLICE - Jaroměř
Č.Kostelec - POLICE

ZAČÁTEK
15,00 hod.
14,15 hod.
16.30 hod.
16,30 hod.
14,15 hod.
16,30 hod.
9,30/11,15 hod.
16,30 hod.
10,00 hod.
16,00 hod.
9,30/11,15 hod.
17,00 hod.
9,30/11,15 hod.
13,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
9,30/11,15 hod.
17,00 hod.
17,30 hod.
17,00 hod.
9,30/11,15 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
16,00 hod.
9,30/11,15 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
9,30/11,15 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
16,00 hod.
9,30/11,15 hod.
10,15 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
13,00/14,45 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
9,30/11,15 hod.
17,00 hod.

Vítězem celého turnaje se stal tým Dřevíč, který hrál ve
složení Šretr, Miroslav Bitnar, Zdeněk Prouza. (vítězný tým
je na snímku). Druhé místo vybojovaly Larvy (Miloš
Hrnčíř, Hrnčíř ml. a Král.). Na stupínek bronzový pak
vystoupila trojice Halbstadt II.(Janata, Vencl, Šolc).
Čtvrté místo vybojoval tým Smečci (Vítek, Stodola, Josef
Pozděna). Na pátém místě pak skončil Halbstadt I
(Stránský, Janata, Andrš). Šestou příčku vybojovala
Vichřice z Police (Pavelka, Kollert, Majsniar). Sedmý
skončil Erectus (Martinec, Dostál, Polonczi) a osmý
skončil tým V (Zítka, Herka, Borna ).
Pořadatelé děkují těmto sponzorům: VEBA a.s. Broumov, OS
VEBA, MěÚ Police nad Metují, Restaurace "V", Sport Hotárek,
Prodej vín - Tomáš Jaroslav, Občerstvení PRIMA - Karel Šnábl,
Kvíčerovská pekárna, Potraviny Česká Metuje, Drogerie Vávrová,
Zděřina - Chatová oblast, Beran - broušení skla, Koberce - Zítka
Václav a Květa Krtičková.

ps

Od závodu k závodu …
Nabitý program má v posledních dnech polický lyžař
Pavel Brýdl. Jelikož je studentem VŠB v Ostravě, dostal
se do reprezentačního výběru na Světovou zimní
univerziádu do rakouského Sefeldu.
Zde ve dnech 18. - 23.ledna absolvoval 3 závody sprint,štafety a klasicky 30 km s hromadným startem. Ve
štafetě spolu se svými kolegy obsadil slušné 5.místo, když
před nimi skončily jen štafety ze zemí bývalého Sovětského
svazu. Nejvíce si však cení 14.místa v individuálním
závodě na 30 km klasickou technikou s hromadným
startem, kde až do posledních kilometrů bojoval o umístění
v první desítce a svým výkonem potvrdil pozici naší
současné akademické jedničky. Naopak nespokojen byl se
sprintem, kde vypadl již v kvalifikaci /neprobojoval se mezi
32 postupujících do vyřazovacích bojů/.
Ve dnech 29.ledna až 2.února absolvoval 4 závody v
rámci BALKAN Cupu v Řecku a Makedonii. V těchto -
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lyžařsky trochu exotických zemích se však sešla velice
slušná konkurence, tvořená opět hlavně závodníky z post
sovětských republik, plus špička z okolních zemí. V Řecku
se Pavlovi dařilo ve sprintu /2.místo/, na 15 km klasicky
skončil těsně pod stupni vítězů na 4.místě. Po dni volna a
přesunu do Makedonského Mabrova tentokrát ve sprintu
jeho výkon stačil na 5.příčku, na trati 15 km bruslením
vybojoval 3.místo.
Jelikož trénuje a závodí za SKI klub Jablonec nad
Nisou, přijal pozvání do nedalekého německého městečka
Zittau, kde při Akademickém mistrovství Německa obhájil
svůj loňský titul na 10 km volně.
Již za dva dny startoval v maratónu série
EUROLOPPET na Slovensku. Centrem "Bílé stopy" bylo
známé sportovní centrum Na Skalce, na více než 800
startujících čekalo 48 km volně. Pavel již od poloviny
závodu, spolu se svým kamarádem z týmu Tomášem
Jakoubkem, nechal za svými zády celé startovní pole a ve
finiši byl o krok rychlejší než jeho kamarád a zaslouženě
zvítězil.
V sobotu 19.února pořádali poličtí lyžaři v areálu Na
Nebíčku Přebor Královéhradeckého kraje. Pavel využil
možnost startoval na svých "domovských tratích" kde
vyrůstal a na 15 km klasicky se vklínil na stupně vítězů
mezi závodníky OLFINu Trutnov - vítěze M.Šretra a třetího
M.Vrabce.
Již další víkend proběhly na tratích v okolí Nového
Města na Moravě další dva závody Českého poháru. V
sobotním sprintu skončil Pavel na bronzovém stupni,v
neděli na 10 km klasicky s hromadným startem již po 5 km
trati unikl spolu s naším nejlepším juniorem Valouškem.
Celý zbytek trati vzorně spolupracovali,ve finiši však již na
první místo nebylo.
ps

AUTOŠKOLA
FIEDLER, s.r.o.

Likvidace pozůstalosti
výkup starého nábytku
a nepotřebné veteše
Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055
491 521 630 záznamník
FOTO POLAROID Police nad Metují
Tomkova ulice čp. 29
Provozní doba:
Pondělí 10 - 15 hodin
Středa 10 - 17 hodin
Při více zakázkách možno domluvit
osobně na tel.: 723 286 025 - Krtičková Zdena

MÁTE PROBLÉMY S PŘÍJMEM
TV SIGNÁLU?
Anténní technika Červený Kostelec
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
Inf. též na tel. 0441 / 462 124
Mobil: 602 940731 nonstop

provádí kurzy k získání
všech skupin řidičského oprávnění
A1,A,B,C,T,E,D
včetně kondičních jízd
školení řidičů-profesní průkazy řidičů
školení pro vysokozdvižné vozíky

informace na tel. čísle: 491 522 877, 777 621 552
http://www.autoskola-fiedler.wz.cz
zahájení kurzu k získání řidičského průkazu
v Broumově
v Polici n. Metují
od 15.00 hodin
od 15.00 hodin
29. března 2005
31. března 2005
Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Cena 60 Kč - 80 Kč za jednu bytovou jednotku.
Cena zahrnuje i vyúčtování a vedení účetnictví,
což je vhodné zejména pro
vlastníky bytových jednotek.
Zajištění dotací na zateplení a opravy panelových domů
V případě nedostatku finančních prostředků obstarání půjčky od
Ministerstva pro místní rozvoj

Telefon 605 213 131
e-mail: spravanemovitosti@centrum.cz

Přijmu servírky

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

pro CAFE BAR - HERNA s non-stop
provozem a PIVNICI
v Tomkově ulici Police nad Metují.

nový pojišťovací poradce

Praxe podmínkou. Nástup možný ihned.
Informace na tel.: 777 311 077.
Zveme Vás k příjemnému víkendovému posezení při
reprodukované hudbě. Vstup zdarma.

(agentura Náchod)
!!! POZOR !!!

v našem regionu Police n. Met.
a okolí

Tomáš Hůrka

tel. : 606 136 366
veškeré majetkové a životní pojištění
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Moravská stáčená odrůdová vína
Zveme občany do nově otevřené
prodejny na Masarykově náměstí čp.95
(bývalá prodejna dětského textilu).
Rádi Vás obsloužíme v pracovní dny od
8.30 do 17.00 hodin a
v sobotu od 8.00 do 11.00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Stomatologická služba první pomoci
v 1. pololetí roku 2005
datum
služby
rok 2005
15.1. a 16.1.
22.1. a 23.1.
29.1. a 30.1.
5.2. a 6.2.
12.2. a 13.2.
19.2. a 20.2.
26.2. a 27.2.
5.3. a 6.3.
12.3. a 13.3.
19.3. a 20.3.
26.3.
27.3.
28.3.
2.4. a 3.4.
9.4. a 10.4.
16.4. a 17.4.
23.4. a 24.4.
30.4. a 1.5.
7.5. a 8.5.
14.5. a 15.5.
21.5. a 22.5.
28.5. a 29.5.
4.6. a 5.6.
11.6. a 12.6.
18.6. a 19.6.
25.6. a 26.6.

Jindřich Sokol
Prodej a opravy
šicích strojů,kol

broušení nůžek, nožů,vrtáků a lišt k rotačním i
bubnovým sekačkám
výroba klíčů k zámkům vašich bytů a aut
Výroba cylindrických vložek dle klíče
cylindrických visacích zámků dle klíče
montáže bezpečnostních zámků a štítů k vašim
dveřím
Prodej šicích strojů Toyota - 5 let záruka
již od 3.550,-Kč
obnitkovací stroje od
8.990,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov II
(směrem k olivětínské Vebě)
te. 491 52 23 07
603 446 466

jméno lékaře
MUDr. Dana
Kapitánová
MUDr. Daniel Blažek
MUDr. Jaroslava
Neoralová
MUDr. Josef Práza
MUDr. Marcela
Růžičková
MUDr. Miloš
Pastelák
MUDr. Alena
Slezáková
MUDr. Ludvík
Neoral
MUDr. Jaromír
Kopecký
MUDr. Libor Kapitán
Bc. J.N. Ogriščenko
– dentista
MUDr. Vjačeslav
Ogriščenko
MUDr. Ladislav
Růžička
MUDr. Daniel Blažek
MUDr. Jaroslava
Neoralová
MUDr. Jan Kubec
MUDr. Dana
Kapitánová
MUDr. Josef Práza
MUDr. Marcela
Růžičková
MUDr. Miloš
Pastelák
MUDr. Alena
Slezáková
MUDr. Ludvík
Neoral
MUDr. Jaromír
Kopecký
MUDr. Libor Kapitán
Bc. J. N. Ogriščenko
– dentista
MUDr. Vjačeslav
Ogriščenko

adresa ordinace

telefon

5. května 14
Meziměstí
17. listopadu 388
Police nad Metují
Horní 109
Teplice nad Metují
zdr. střed. Machov

491 582 381

Masarykova 30
Broumov
Sadová 44
Broumov
Masarykova 30
Broumov
17. listopadu 291
Police nad Metují
17. listopadu 291
Police nad Metují
5. května 14
Meziměstí
ZS VEBA – Olivětín
66, Broumov
ZS VEBA – Olivětín
66, Broumov
Masarykova 30
Broumov
17. listopadu 388
Police nad Metují
Horní 109
Teplice nad Metují
17. listopadu 291
Police nad Metují
5. května 14
Meziměstí
zdr. střed. Machov

491 523 607

Masarykova 30
Broumov
Sadová 44
Broumov
Masarykova 30
Broumov
17. listopadu 291
Police nad Metují
17. listopadu 291
Police nad Metují
5. května 14
Meziměstí
ZS VEBA – Olivětín
66, Broumov
ZS VEBA – Olivětín
66, Broumov

491 523 607

491 543 844
491 581 394
491 547 139

491 524 334
491 523 607
491 541 654
491 543 543
491 582 381
491 502 425
491 502 425
491 521 839
491 543 844
491 581 394
491 543 398
491 582 381
491 547 139

491 524 334
491 523 607
491 541 654
491 543 543
491 582 381
491 502 425
491 502 425

Měs to Police nad Metují

vypisuje výběrové řízení
na provozovatele veřejného stravovacího
zařízení v areálu SOUzem
v Polici nad Metují.
Termín podání nabídek do 24.3.2005, 14.00 hodin
v obálce označené „Výběrové řízení – jídelna“.
Podmínky :
• zahájení provozu pro veřejnost od 3.9.2005
• zajištění stravování pro studenty SOUzem
ve školním roce 2005/2006,
• zajištění obědů (cca 60) pro rozvoz
pečovatelskou službou (výběr ze dvou jídel)
• platné živnostenské oprávnění
• předložení podnikatelského záměru
Kritéria:
§ kvalita předloženého podnikatelského záměru
§ nabídnutá výše nájmu

Prohlídka pronajímaných prostor se uskuteční ve
středu 16.3.2005 od 10.00 - 14.00 hodin, kontakt na
současného provozovatele - paní Váňová
tel. 491 541 315.
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Tisk: TISKÁRNA František MATĚNA Police nad Metují.
Uzávěrka příštího čísla 7. dubna 2005.
Distribuce 13. dubna 2005
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