Budík Beranovou cestou
Českému horolezectví je letos 111 let. Titulní stránky
Polického měsíčníku roku 2010 nejen proto budou patřit
„našim“ horolezcům.
Ostaši, Hvězdě, Ádru…,
pískovcovým útvarům, kamarádství, úctě k přírodě,
tradicím, vzpomínkám i současnosti.
Ida Seidlmanová
Budík - zřejmě nejznámější ostašská věž. Mohutná
dvouvrcholová skála byla poprvé vylezena Sasy jako
jedna ze tří věží na Ostaši někdy ve 30tých letech
minulého století, zřejmě cestou, dnes označenou
„Zadem“. Pro hodně místních horolezců byla vůbec první
skálou, na kterou je vzali jejich starší kamarádi.
V padesátých letech, když jsme začínali lézt, vedly na
Budik jen dvě lehké cesty, které jsme často a rádi
opakovali. Nejlepší z nás byl Jarda Beran, a ten si poprvé
všiml nádherného převislého zářezu v levém okraji JZ
stěny. Na tehdejší dobu lezení to bylo něco nezvykle
troufalého. Lezly se jen nanejvýše kolmé, logické a lehčí
cesty obvykle proložené plošinami a balkony. Zkušenosti
z prvovýstupů jsme měli nepatrné, přesto se odvážný
Jarda rozhodl, že tuhle, pro nás tehdy děsivou cestu
vyleze.
V létě 1958 jsme na to vyrazili. Jarda s kovárnou a
novým, od kováře Steinera udělaným kruhem. Celda
Ducháč, Joska Čepelka a já. Jako horolezecké lano jsme
měli pouze 30 metrů „knotu“, to byl bezdušový pletený
provaz z podezřelého přírodního materiálu, který se po
několika slaněních proměnil v chlupatou, pérovací,
placatou potvoru. Myslím, že její statická únosnost
nebyla větší než takových 300 kg, ale to na slanění
stačilo a jinak jsme nepadali, tedy až do této chvíle.
Jarda nastoupil na rohu skály do převisu, kousek výše
navázal hodiny a postavil se na malou plošinku pod
převislý, vlevo ubíhající sokolíkový odštěp. Tady si všiml,
že v jednom místě od hrany je zářez hodně zeslabený,
snad prý tam byla i malá dírka, a tak ji kladívkem
proťukl. Tehdy jsme nevěděli nic o pravidlech, a tohle
jsme považovali za normální. Pak se odvážně vyklonil do
převislého šikmého „sokolíka“ po slušných stupech vylezl
asi 3 metry k místu, kde je zářez přerušen vodorovnou
trhlinkou. Tam uplatnil svůj vynález – na lano si před
hrudí udělal uzel, ten rychle zastrčil do trhlinky a vzápětí
se do něho vyvěsil – a uzel nevypadl. Kousek vlevo potom
zatloukl první kruh.
Protože jsme měli krátké lano, mohl za ním lézt jen
jeden. Padlo to na mě. Navázal jsem se na dvojito a

vydává město Police nad Metují

dolezl za Jardou ke kruhu, a že to mám zkusit dál.
Zajímavým lezením za spodní chyty po dobrých lištách
jsem dolezl na konec zářezu a asi dva metry nade mnou
se jevily v převislé stěně možné hodiny. Dost na doraz
jsem k nim dolezl, držím se jich a jednou rukou se
pokouším prostrčit smyčku z „knotu“. Dnes by to byla
maličkost prostrčit dírou jakoukoli běžnou smyčku, ale
procpat tam měkký, chlupatý a tlustý knot bylo skoro
nemožné. Převis, žádné stupy, drže se jen jednou rukou.
Navíc tam, kam jsem marně cpal smyčku – po pár
pokusech mi došly síly a už jsem svištěl dolů. Jedno lano
se přetrhlo, druhé vydrželo. Zůstal jsem viset asi 2 metry
nad zemí. Při nárazu o skálu jsem se šeredně praštil do
stehen, taktak jsem se dobelhal ke kolu, ale šlapat jsem
už nemohl, tak mě kamarádi dostrkali do Police a týden
jsem byl na pokladnu.
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... pokračování na zadní straně
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Přijměte všichni na prahu nového roku pozdravení. Za
ten starý poděkujme a nevzpomínejme na něho ve zlém.
Ten nový, poslední v prvním desetiletí jednadvacátého
století, ať je pro nás zdrojem nových životních zkušeností,
příležitostí ke konání dobra povinností moudrého
hospodaření s tím, co nám svěřily předešlé generace.
Dobré zdraví, optimismus a šťastnou cestu ke
smysluplným cílům spoluobčanům, členům zastupitelstva a
rady města, členům výborů a komisí přejí všichni
zaměstnanci Městského úřadu v Polici nad Metují,
technických služeb, pracovníci příspěvkových organizací.
Jménem Idy Seidlmanové, Zdeňka Kadidla a Pavla
Pohnera.
Ida Seidlmanová

Mozaika z radnice….

Předvánoční sněhová nadílka udělala pěknou pohodu a
rozradostnila především děti. Náročnější to bylo s udržením
schůdnosti chodníků a sjízdnosti komunikací.
Rada města schválila Nařízení města Police nad Metují
č. 4./2009, kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty
odstraňování /zmírňování/ závad ve sjízdnosti a schůdnosti
místních komunikací a chodníků, a kterým se vymezují
místní komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstrańováním sněhu a náledí. Celé nařízení jsme otiskli
v prosincovém Polickém měsíčníku na str. 2 a 3.
Na téma zimní údržby již bylo mnohé řečeno.
Diskutováno i ve sdělovacích prostředcích. V důsledku nové
legislativy město zodpovídá za schůdnost a prohrnování
chodníků ve svém majetku. V Polici nad Metují a Radešově
je zimní údržba zajišťována především technickými
službami. Ve spádových obcích družstvem vlastníků. Viz.
str.9.
Chtěla bych poděkovat všem ochotným a obětavým
spoluobčanům, prodejcům, podnikatelům za trpělivost a
shovívavost při větší sněhové nadílce. Ještě více za osobní
pomoc s vyhrnováním a vymetáním sněhu. Dříve záležitostí
zcela běžnou, dnes ojedinělou. O to více z naší strany
ceněnou. Na údržbu města je v technických službách 6
/včetně správce hřbitova/ pracovníků. Jistě uznáte, že je
velmi náročné vše zvládnout ke spokojenosti. Především
těch, kteří si nárokují údržbu ploch, které nikdy městem
udržovány nebyly.
Jako každoročně žádám o rozumné parkování Vašich i
služebních vozů. Mnohdy velmi znepříjemňujete a
zpomalujete zmiňovanou údržbu.
Děkuju za pochopení.
********
V letošním roce bude ověřování provozuschopnosti
jednotného
systému
varování
a
vyrozumění
v Královéhradeckém kraji – akustická zkouška sirén –
probíhat každou první středu v měsíci, ve 12 hodin.
Spuštění dálkově ovládaných poplachových sirén je
prováděno ze zadávacího pracoviště z Územního odboru
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Náchod Hasičského záchranného sboru ČR a naší povinností
je podat o funkčnosti sirén zpětné hlášení.
*********
Co si to v té Polici vymýšlíte? Novoroční ohňostroj 10.
ledna… ?!
Asi se nám zdálo toho silvestrovského rámusu nějak
mnoho. Možná, že jsme chtěli nechat víc prostoru
oblíbenému Silvestrovskému vejšlapu a osobní invenci
každého z nás, jak poslední noc v roce strávit. Možná se
nám
spojení
Novoročního
koncertu
s Novoročním
ohňostrojem jevilo jako vhodné i z důvodu organizačního
zajištění. Už v minulém čísle jsem si dovolila požádat o
pohled na „věci“ i z druhé strany. Každá mince má strany
dvě a našich názorů je nespočet. Tudíž jsem přesvědčena o
tom, že je mnoho těch, kteří diskutují i o nutnosti a
vhodnosti ohňostroje v kterýkoli jiný termín a čas….
Věřím, že jsme těm, kteří Silvestrovský ohňostroj
v podvečerním čase na polickém náměstí považovali za
tradici, poslední den roku nezkazili.
Snad se letošní ohňostroj líbil. Děkuju Tondovi Kavkovi,
díky němuž polické ohňostroje byly. Pěkné a hlavně laciné.
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří pomáhali.
Do rozpočtu letošního roku 25 tisíc na ohňostroj
nezařazujeme. Šetříme. Na rady mnohých z Vás. Chce se mi
věřit, že budou vynaloženy smysluplněji. Co je
smysluplnější? Pro každého z nás něco jiného.
*********
Každoročně děkuju všem, kteří se podíleli na množství
předvánočních, vánočních, silvestrovských a novoročních
akcích. Profesní pracovníci a nespočet dobrovolníků
organizuje tradiční i další pořady, které mají potěšit,
naladit, zklidnit, obohatit. Je těžké vyjmenovat všechny a
nezapomenout.
Jsem ráda, že Silvestrovskej vejšlap k Čertovy skále i při
letošních méně příznivých podmínkách neodradil skoro 950
lidiček.
Poděkování patří i sponzoru Martinu Zemanovi, díky
kterému se opět rozsvítila kometa nad cimbuřím radnice.
Snad se splní i nějaká přání, která vylétla s lampiony
při rozsvícení vánočního stromu.
Neustále přicházejí novoroční přání. Standardní i hodně
osobní. Doufám, že se autor jednoho z nich nebude zlobit,
když část jeho zamyšlení a přání předám i Vám:
„Tak trochu se změnilo datum a problémy zůstávají.
Jakoby čas, společnost, civilizace nebo jak to všechno
nazvat, nedala člověku ani šanci vydechnout, odpočinout si,
zastavit se, rozhlédnout se… Všechno tohle nám chybí,
všechno tohle už skoro neumíme. A z toho pramení náš
místy až odporný vztah k přírodě, neschopnost tolerance
mezi lidmi a dokonce i „obyčejná“ lidská slušnost. Ale
vždycky jsem rád, když v šedi jakéhosi neuvěřitelně
betonového průměru se najednou objeví „barevný“
človíček, který se umí usmát, odpovědět na pozdrav,
nezištně pomoci, investovat svůj čas pro někoho jiného a
nechce za to nic. Pro tyhle chvíle má smysl bloudit
v Ahasverových stopách po planetě Země“.
Přejme si, aby takových „barevných“ lidí bylo co nejvíc.
Právě oni mají schopnost vymýšlet, dávat, organizovat,
sdružovat…
V prosincovém čísle Polického měsíčníku jsem slíbila
další popovídání o vítězství v soutěži Obec přátelská celé
rodině. Jsem přesvědčena, že toto ocenění je poděkováním
právě těm, kteří nemyslí pouze sami na sebe, ale jsou
ochotni a schopni nabízet a rozdávat druhým. Prolistuju-li
si „stará“ čísla Polického měsíčníku, začtu-li se do našich
kronik, jejich obrazových příloh, nestačím se divit, co
aktivit je pro všechny věkové kategorie nabízeno.
Město přijalo roli především koordinátorskou a
podpůrnou. Vážíme si každého dobrého nápadu, snažíme se
pomoci ho uvést do života. Samozřejmě jsme si vědomi
nespokojenosti mnohých. Nemáme krytý bazén, zimní
stadion, novou sportovní halu….

Máme obrovský potenciál schopných a srdíčkových
dobrovolníků! I tím je Police pro mě jedinečná a
neopakovatelná.
Na konci loňského roku jsem do Prahy posílala přání
k 80. narozeninám doc. dr. Bohuslavu Strauchovi CSc.
Rodák, odborník, skaut, úžasný člověk. Každé setkání s ním
je zhodnoceno nejen vzpomínkami na dřívější Polici, ale i
neopakovatelným realistickým náhledem na dnešní dobu.
Co kromě zdraví přát vitálnímu člověku s nesčetnými plány?
Přikládám ještě poděkování za vše, čím Polici prospěl.
Nebylo a není toho málo!
Letošní obálka Polického měsíčníku je dílem Jardy
Soumara. Tak jako další prezentační materiály, které
budeme rozesílat letošním oslavencům, novomanželům,
bohužel i pozůstalým těch, kteří již své domovy opustili.
Dlouholetým přispěvatelem měsíčníku je Miroslav Pichl.
Jeho články patří k nejčtenějším a nejžádanějším. Vyslyšela
jsem jeho přání, abych ho nechala vydechnout.
Každoměsíční naplňování titulní strany je velmi náročné.
Děkuji mu za nás všechny, kteří si uvědomujeme jeho
neskutečné schopnosti a přínos naší současnosti s odkazem
na minulost i pro budoucnost.
Titulní strana pro letošní rok bude patřit horolezectví.
Fenoménu, který má svoji historii a díky tradicím i několik
generací. Dostanou prostor vzpomínky i mládí.
Letos bychom rádi vydali Almanach Polické univerzity
volného času, publikaci o Hvězdě, knížečku humoru pana
Milana Vítka, podpořili knihu Pavla Frydrycha, připravili
výpravnou knihu o Polici nad Metují.
Na počátku roku 2010 se nebudu otáčet zpět, ani dívat
moc do budoucna , stýskat si na nedostatek peněz. Budeme
i nadále hospodařit s tím, co máme. Budeme se snažit dělat
co nejméně chyb. V případě, že přijdou, přiznat je, poučit
se z nich. Nepracovat podbízivě a líbivě. Neslibovat
nemožné.
Naší povinností je zajistit potřebné a nezbytné. Unést
sílu rozhodnutí o potřebnosti schváleného. Nenechat se
semlít neoprávněnou kritikou, nenávistí a neslušným
chováním.
Pro mě je vždy nejdůležitější osobní svědomí. Věřím, že
i před koncem tohoto roku, na konci svého volebního
období, ho budu mít čisté.
S úctou
Ida Seidlmanová

Pozvánka
na 1. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Police nad Metují
v roce 2010,
které se koná 20. 1. 2010 v 17 hodin
na sále Pellyho domů.

Připomínáme placení poplatků za
odpady a ze psů.
Oba poplatky musí být uhrazeny nejpozději do
31.3.2010.
Poplatek za odpady byl pro rok 2010 stanoven částkou
500,-Kč na osobu a rok. Veškeré úlevy a osvobození dle
vyhlášky města zůstávají beze změny.
Poplatek ze psů se nemění – 300,-Kč za psa v domech do
tří bytových jednotek, 500,-Kč za psa v domech od 4
bytových jednotek, 250,-Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov,
200,-Kč důchodci.
Oba poplatky můžete uhradit přímo v pokladně MěÚ,
kancelář č. 23 nebo bezhotovostně převodem na účet
č.9005-0004629551/0100. Při bezhotovostní platbě uveďte

prosím do textu pro příjemce jména všech poplatníků, na
které se platba vztahuje a při úhradě obou poplatků naráz
rozdělte úhradu za odpady a za psy do dvou jednotlivých
plateb. U platby za psy uveďte do VS - 1341, SS – rodné
číslo poplatníka, u platby za odpady do VS – 1337, SS –
rodné číslo jednoho z poplatníků.
To vše z důvodu
správného zaúčtování plateb ke konkrétním poplatníkům.
D.Adamová a J. Hlaváčková FSO

Tiskopisy pro daňová přiznání na
MěÚ v Polici nad Metují nehledejte
Jelikož víme, že někteří z Vás jsou zvyklí opatřovat si
tiskopisy na daňová přiznání na městském úřadě, snažili
jsme se je pro Vás opatřit i letos.
Bohužel FÚ v Náchodě nám sdělil, že na obce
v letošním roce tiskopisy již expedovat nebude, neboť
ministerstvo dodalo FÚ o 70 % tiskopisů méně než
v minulosti.
Máte tedy dvě možnosti, jak si tiskopisy zajistit a
daňové přiznání včas podat:
1. vyzvednout si tiskopis
přímo na kterémkoliv
finančním úřadě
2. stáhnout si a vytisknout formulář ze stránek
www.mfcr.cz - daně a cla - daně – tiskopisy ke
stažení, případně můžete na tomto místě (záložka
„daňová
správa“)
podat
daňové
přiznání
elektronicky.
Jindra Kosinková, finančně správní odbor

Správa bytového a nebytového
fondu města
Technické služby Police nad Metují,s.r.o. mají
v současné době ve správě 156 bytů standard kvality a 20
bytů snížené kvality, t.j. celkem 176 městských bytů.
Z toho je 36 bytů v domě s pečovatelskou službou (DPS).
Dále máme ve správě 33 nebytových prostorů. Během roku
2009 bylo přiděleno 23 bytů novým nájemníkům.
Každý rok se do nájemních bytů vkládá objemná část
finančních prostředků na údržbu a opravu jednotlivých
domů a bytů. V roce 2009 se investovalo cca 2 700 000,- Kč.
Prováděli se opravy střech, oken, dveří, podlah, kotlů a
elektrických bojlerů. Především se vyměňovala okna na
č.p.115 a č.p.337, vyměňovaly se plynové kotle na č.p.337
a č.p.209, z důvodu havárie odpadů se rekonstruovala
koupelna na č.p.377 a prakticky každý den se prováděly
drobné opravy bytů. Část z vybraného nájemného pokrývá i
výdaje za elektrickou energii, plyn a vodu v těchto
objektech: např. Kolárovo divadlo, hasičské zbrojnice
(Police, Hlavňov, Pěkov a Radešov), Stará škola, hřbitov a
lyžařský vlek. Další částka je použita na pojištění všech
městských domů a dále provize TS.
Bohužel musíme konstatovat, že je stále velký počet
neplatičů. Společně s dluhem za rok 2009 a s dluhy
z minulých let činí dlužná částka na nájemném a službách
spojené s užíváním bytu 280 045,- Kč. Tuto situaci řešíme
upomínkami, výpověďmi z nájmu a návrhy na exekuční
řízení.
Michal Mucha, Technické služby Police nad Metují,s.r.o.

Zpráva o činnosti komise pro obřady
a slavnosti MěÚ za rok 2009
S koncem roku bilancujeme, kolik akcí naše komise
připravila nebo na kterých jsme se zúčastnili.
Uskutečnilo se 16 obřadů vítání občánků, uvítáno při
nich bylo 73 dětí. Samostatně jsme přivítali prvního
občánka r. 2009 Václava Liskovského. Chlapci město
věnovalo malý dárek.
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Členky naší komise se zúčastnily v Pellyho domech
pasování předškolních dětí na školáky. Předaly jim
pohádkové knížky.
V Pellyho domech také dostávali žáci tříd devátých
závěrečná vysvědčení. Obdrželi Pamětní list města a obřadu
se zúčastnila i členka komise.
Stříbrné podvečery připravujeme dvakrát ročně.
V květnu přijaly naše pozvání čtyři manželské páry a
listopadového podvečera se zúčastnilo pět párů. Rádi
přivítáme i manžele, kteří před 25 lety uzavřeli sňatek před
jiným úřadem. Věříme, že pro zúčastněné je to příjemné
připomenutí 25 let společného života.
V uplynulém roce se nekonal žádný obřad zlatých
svateb. Pozvali jsme osobně tři páry, ale neprojevily o
návštěvu obřadní síně zájem. Byly jim zaslány alespoň
blahopřejné gratulace.
V červnu jsme s pí starostkou popřály manželům
Šedovým k jejich významnému jubileu – platinové svatbě,
tj. 70 let společného života.
V prosinci pak oslavili na MěÚ krásné jubileum, 60 let
trvání manželství – diamantovou svatbu, manželé Čupelovi.
Nezapomínáme ani na obyvatele DD. Navštěvujeme je
při jubileích, v květnu o Svátku matek, společně s dětmi
z mateřského centra MaMiNa, ty měly připravený program.
V předvánočním čase jsme je navštívily s dětmi z MŠ.
Vzpomínka na zemřelé se konala 31. 10. tradičně
v urnovém háji hřbitova. Tentokrát bez hudební produkce
dětí ZUŠ, které měly v těchto dnech prázdniny. Žáci ZUŠ
nám však během roku ochotně vystupovali na našich akcích.
Za to jim děkujeme.
Kondolence za komisi zasílá pí matrikářka a s našimi
spoluobčany se dle přání pozůstalých loučí člen komise p.
Lichter, nebo pí Hájková z Pěkova.
Blahopřejné gratulace k jubileu 70 a 75 zasílá rovněž pí
matrikářka. V uplynulém roce bylo zasláno 68 gratulací.
Členky komise pak navštěvují naše občany při jubileu
80, 85, 90 a více let s květinou a malou pozorností. Loni tak
poblahopřály 58 jubilantům.
Aktivistky komise z Pěkova navštívily při jubileu 14
občanů, aktivistky z Hlavňova 11 občanů.
Členka komise se také na sklonku roku zúčastnila
slavnostního předávání plaket Jánského, dobrovolným
dárcům krve, které pořádá ČČK Náchod.
Vážení spoluobčané, také letos Vás chceme potěšit
některými akcemi a rádi uvítáme Vaše náměty, nebo
připomínky. Ať je ten letošní rok pro všechny občany
příznivý.
Zdena Šváblová, předsedkyně komise

Vítáme Tě příteli do našeho malého města a okolí.
Ostaš Hvězda, poutní místo Suchý Důl vše Tě mile
pobaví. Z žízně, hladu, nedělej si obavu, dobře Tebe
obslouží v Pejskarovým hotelu.
Děkujem za návštěvu.
Přijď brzy zas!
Za komunismu cedule zmizela, nebylo přece možné
propagovat něčí hotel, když už to byl RaJ. Nebylo by
vhodné vítat hosty nějakým podobným, samozřejmě
lepším, textem?
Josef Hauk
Vážení spoluobčané,
Vaší iniciativě a nápadům meze neklademe. Přivítáme
každý námět, který by byl vhodný pro realizaci a umístění
k vjezdům do našeho města. Náměty vhoďte do schránky
pro vzkazy v chodbě radnice nebo předejte v našem
informačním centru v Pellyho domech.
Děkuju za spolupráci
Ida Seidlmanová

Město Police nad Metují

nabízí k prodeji
dům č.p. 204 v Nádražní ulici
Kupní cena nemovitosti je stanovena ve
výši 1.500.000,- Kč.
Nepodsklepená budova č.p. 204 s pozemkem st.č. 271/2
o výměře 301 m2 v k.ú. Police nad Metují má dvě nadzemní
podlaží a podkroví. Součástí nemovitosti je přilehlý dvůr
vydlážděný zámkovou dlažbou, zděná kůlna, přípojky vody,
plynu, kanalizace a elektro. Objekt se nachází při centru
města a je vhodný k podnikání. V současné době je přízemí
domu pronajato na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou.
Budova obsahuje:
I.NP – prodejna jízdních kol, kancelář, sociální zařízení,
garáž s dílnou, celkem cca 120 m2,
II.NP – 2 bytové jednotky s plynovým vytápěním - 1+1 o
ploše 47 m2 a 2+1 o ploše 71 m2, podkroví – půda.
1049/1

-143
čp.183

-438
čp.87
-189/1

1049/5

1210

-189/2
1049/4

Vítáme Vás v Polici nad Metují
Před časem se mi telefonicky ozvala starší paní, která
pátrá po vzpomínkách z dětství. Z cest za svými prarodiči.
Zůstal jí v paměti text, který jí oslovil. Nevěděla, zda ve
spojení s Policí nebo obcí na Červenokostelecku.
Byla jsem velmi mile překvapena, že pan Josef Hauk mi
a především paní pomohl….
Vítáme Vás v Polici nad Metují
Řada města má při vjezdu do města tabule, které
návštěvníkům vychvalují přednost měst, různé možnosti
apod. bohužel naše město takového nic nemá, ikdyž
máme atraktivní nejen město, ale i okolí a přírodu. Je
škoda, že u obou vjezdů do města jsou chátrající
objekty. Jak v ulici 17. listopadu /zejména domy v péči
TS/, tak především při vjezdu od Nádražní ulice na kruhé
objezdy nás vítá polorozbořený objekt firmy Resl.
Pamatuji se, že hned po válce po roce 1945 Na
Splachově vítala cedule za potokem přijíždějící
návštěvníky. Protože jsem zde jezdil denně na kole do
školy, dodnes si pamatuji text:
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-269/4
266
1212
1217

1219

-269/1
čp.206

-271/1
čp.203

8/21

-269/5

-271/2
čp.204
-269/3
čp.205

Nádražn
í

1048/22

-267/3
1048/24
-267/2
čp.218

-266
čp.209
657

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

ODPADOVÉ INFORMACE
Odpadový svozový plán pro rok 2010
V roce 2010 bude komunální odpad na území města Police
nad Metují odvážen následovně:
∗ plasty, nápojové kartony - z městských kontejnerů
každý týden ve čtvrtek
∗ papír - z městských kontejnerů prozatím 1 x za 14 dní
v lichých týdnech, a to ve středu, ze sběrného dvora
podle potřeby
∗ sklo - z městských kontejnerů ve městě 1 x za 3 týdny
∗ elektroodpad, nebezpečný odpad, objemný odpad ze sběrného dvora podle potřeby, z mobilních stanoviť
(zastávek) v katastrál. územích Radešov n. M., Hlavňov,
Pěkov a Hony 2 x ročně ve 20. a 40. kalendářním týdnu,
a to vždy ve středu, podle daného časového
harmonogramu
∗ zbytkový odpad z popelnic - v pondělí, ve čtvrtek a
v pátek dle následujícího svozového plánu:
V katastrál. územích Police n. M. a Velká Ledhuje (jaro podzim každý týden, v zimě 1 x za 14 dní):
měsíc

svozové týdny

Leden

2., 4.,

Únor

6., 8.

Březen

10., 11., 12., 13.,

Duben

13., 14., 15., 16., 17.,

Květen

18., 19., 20., 21., 22.,

Červen

22., 23., 24., 25., 26.,

Červenec

26., 27., 28., 29., 30.,

Srpen

31., 32., 33., 34., 35.,

Září

35., 36., 37., 38., 39.,

Říjen

39., 40., 41., 42.,

Listopad

44., 46., 48.,

Prosinec

48., 50., 52.,

!! Výjimku z tohoto plánu tvoří jihozápadní část města,
konkrétně ulice U Opatrovny, Nádražní, Tyršova, Husova,
Pod Havlatkou a 17. listopadu, kde se v období 14-ti
denního svozu (zimní období), sváží odpad z popelnic o
týden déle.
V katastrál. územích Radešov n. M., Hlavňov, Pěkov a
Hony ( podzim - jaro každý týden, v létě 1 x za 14 dní):
měsíc

svozové týdny

Leden

1., 2., 3., 4.,

Únor

5., 6., 7., 8.

Březen

9., 10., 11., 12., 13.,

Duben

13., 14., 15., 16., 17.,

Květen

18., 20., 22.,

Červen

22., 24., 26.,

Červenec

26., 28., 30.,

Srpen

32., 34.,

Září

36., 38., 39.,

Říjen

40., 41., 42., 43.,

Listopad

44., 45., 46., 47., 48.,

Prosinec

48., 49., 50., 51., 52.,

V případě změn ve výše uvedených termínech svozu, vás
budeme informovat městským rozhlasem, v Polickém
měsíčníku a na internetu.

!!! Změna v uzavírání smluv s firmami,
podnikateli a organizacemi pro rok
2010 !!!
Firmy, podnikatelé, obchodníci, organizace a další
právní subjekty (původci odpadu), kteří si v minulých
letech řádně plnili své zákonné povinnosti a chtěli využívat
městský odpadový systém pro likvidaci nebo využití svého
vytříděného odpadu (podobného komunálnímu), využívali
ho na základě smlouvy, kterou řádně uzavřeli s městem
Police nad Metují, a město jim oficiálně využívání tohoto
komunálního systému umožnilo.
(Všichni ostatní, kteří tento občanský systém využívali
pro odpady ze svého podnikání bez smlouvy s městem,
činily tak protiprávně.) Vzhledem k tomu, že se město stalo
plátcem DPH, a účtování výše uvedených smluv by bylo
(díky této změně) problematické, nastane v letošním roce
změna v dosavadní praxi a město již nebude předmětné
smlouvy uzavírat. Pro výše uvedené původce odpadu to po
stránce finanční ani organizační nebude žádná dramatická
změna - nové smlouvy na zajištění odpadových služeb si
budou uzavírat přímo s odpadovou firmou. Některým
z nich, a to plátcům DPH, to naopak přinese částečné
zlevnění. Vytříděný zbytkový odpad bude možné i nadále
odkládat do vlastních popelnic a firma ho (podle zvolené
četnosti) vyveze; ostatní vytříděný odpad bude u nich
shromažďován pytlovým způsobem nebo do vlastních nádob
na tříděný odpad (někteří je již mají) a (opět podle zvolené
četnosti) odvážen ke zpracování. Vyčkejte tedy a v brzké
době budete kontaktováni, pro dojednání konkrétních
podmínek a požadavků. Potřebné informace Vám poskytne
Městský úřad Police n. M., odbor IMŽP.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Sběrná místa vánočních stromků
Blíží se konec Vánoc, živé vánoční stromky pomalu
vadnou a vyvstává známá otázka kam s nimi, až je
odstrojíme. Kdo nemá možnost vánoční stromek sám
využít (spálit v kamnech či kotli nebo zkompostovat),
nabízíme tuto možnost: může ho (odstrojený) odnést na
jedno ze dvou sběrných míst, a to jako dříve ke hřbitovní
zdi pod sídlištěm a nově na Komenského náměstí, vedle
Selendrova sloupu (směrem k ZUŠ, naproti vratům domu
č.p.2). Odtud budou stromky odebrány, seštěpkovány a
spáleny. Děkujeme předem, že je neodhazujete na jiných
místech po městě.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Poplatky za znečišťování ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, na povinnost, danou §19
odst.16 zákona o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb. v platném
znění (dále jen zákon), zaslat do 15. února kalendářního
roku, podklady pro stanovení výše poplatku za
znečišťování ovzduší. Podklady se zasílají Městskému
úřadu Police n.M.. O výši poplatku rozhoduje a poplatky
vybírá, podle §19 odst.6 zákona, městský úřad, a to podle
zákona o správě daní a poplatků. Jedná se o spalovací
zdroje o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 kW.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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a)

Usnesení rady města ze zasedání
č.25, 26 /2009 ze dne 7.12 a 21.12.2009
RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2009, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
RM schvaluje přidělení bytu v pečovatelském domě paní
Ur. S. od 1.1.2010.
RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení rozpočtová
opatření č. 95 až 99 - tedy úpravu rozpočtu výdajů i příjmů
celkem o 1 860 000,- Kč
RM schvaluje pronájem pozemku p.č. 569/1 v k. ú. Hlavňov
Družstvu vlastníků Police nad Metují od 1.1.2010 a zároveň
schvaluje změnu výše nájemného za zemědělské pozemky
dosud pronajímané DV. Nájemné bude od 1. 1. 2010
stanoveno ve výši 2% z průměrné ceny pozemků dle vyhl. č.
412/2008 Sb.
RM doporučuje ZM ke schválení odkup pozemků p.č. 88/1 o
výměře 986 m2, st.č. 432/4 o výměře 223 m2 a budovy na
st.č. 432/4 v k.ú. Police nad Metují od vlastníka MILPO,
s.r.o., do majetku města za nabízenou kupní cenu
231.350,- Kč. Město na své náklady provede demolici
objektu bývalé kotelny a uhelny a zajistí stávající komín
před zřícením.
RM doporučuje ZM ke schválení Pravidla pro rozpočtové
provizorium na I. čtvrtletí roku 2010
RM doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 243/7 o výměře
197 m2 v k.ú. Police nad Metují panu R. S. Kupní cena je
stanovena ve výši 50,- Kč/m2 a celková částka ve výši
9.850,- Kč bude uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní
smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod
pozemků p.č. 761/4 o výměře 22 m2, 761/5 o výměře 179
m2, 762/14 o výměře 578 m2, 762/15 o výměře 8 m2,
775/15 o výměře 11 m2 a 1122/3 o výměře 572 m2 v k.ú.
Velká Ledhuje od vlastníka Heleny Matyášové do majetku
města.
RM doporučuje ZM ke schválení zřízení věcného břemene
pro oprávněnou společnost ČEZ Distribuce, a.s. Věcné
břemeno bude spočívat v právu oprávněného k umístění,
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na
pozemcích p.č. 1049/1, 1017/29, 1017/18, 29/2, 1017/20,
1017/24, 1048/1, 91/2, 1017/21 a 28/2 v k.ú. Velká
Ledhuje. Zařízením distribuční soustavy se konkrétně
rozumí zemní kabelové vedení NN, kabelová chránička DVK
110/8, zemnící páska FeZn 30x4 mm. Věcné břemeno bude
zřízeno za úplatu a finanční náhrada bude za předpokladu
celkového maximálního rozsahu věcného břemene činit
částku 17.400,- Kč.
RM bere na vědomí informaci o činnosti odboru výstavby
RM doporučuje ZM schválit pořízení změny č. 3 Územního
plánu města Police nad Metují v rozsahu bodů 1 - 11 dle
přílohy.
RM schvaluje záměr realizace splaškové kanalizace za
podmínek uvedených v navržené Plánovací smlouvě a
souhlasí s podáním žádosti o dotaci na infrastrukturu
(kanalizaci) z MMR v roce 2010.
RM doporučuje ZM ke schválení podat v roce 2010 na
plánované akce uvedené v příloze žádost o poskytnutí
dotace. Výdaje na spolufinancování akcí z rozpočtu roku
2010 budou činit cca 600 tis. Kč. V roce 2011 je třeba
počítat z rezervováním finančních prostředků ve výši 3 375 –
6 975 tis. Kč
RM doporučuje ZM pověřit kontrolní výbor ZM revizí
výstavby
beachvolejbalového
hřiště
(porovnání
provedeného, fakturovaného a projektovaného rozsahu
prací).
RM doporučuje ZM ke schválení
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odmítnutí prodeje pozemků p.č. 212/3 o výměře 11867
m2, 212/4 o výměře 2499 m2 a 220/7 o výměře 8800 m2
v k.ú. Velká Ledhuje za účelem zřízení a provozování
fotovoltaické elektrárny
b) pronajmout na základě uskutečněného výběrového
řízení výše uvedené pozemky uchazeči s nejlépe
hodnocenou nabídkou, budoucí firmě založené zájemci
Ing. I. K.,, Ing. J. J. a Ing. M. P. na dobu 20 let za cenu
30 Kč/m2 ročně + 3% z ročního čistého zisku. Jako
druhá nejvýhodnější byla hodnocena nabídka Ing. M.
Humla s cenou 25,20/m2 ročně.
Jako třetí byla vyhodnocena nabídka firmy FEMOS s.r.o.
Hronov s cenou 29 Kč/m2 ročně (nemá zájem o
pronájem celé plochy)
RM schvaluje v rámci Rozvojového programu MŠMT
„Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek
mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich
práce“ odměnu ředitelce MŠ Daně Balákové.
RM souhlasí se změnou nájemce bytu č. 3 v domě č.p. 444
v ulici Fučíkova z manželů L. a K. M. na paní P. H., bytem
Husova 331, Police nad Metují.
RM schvaluje přidělení bytů takto:
1) byt č. 5 - 2+1 v domě č.p. 116 v ul. Na Babí paní M. R. od
1.1.2010 na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího
prodloužení nájmu, pokud nájemce bude řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájmu bytu,
2) byt č. 8 - 1+0 v domě č.p. 268 v ul. U Damiánky paní A.
F. od 1.1.2010 na dobu určitou jednoho roku s možností
dalšího prodloužení nájmu, pokud nájemce bude řádně
plnit povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje, aby příspěvkové organizace zřízené městem
Police nad Metují používaly od 1.1.2010 novou účetní
osnovu ve zjednodušené formě podle Vyhl. č. 410/2009 Sb.
RM schvaluje upravený odpisový plán PO ZUŠ v Polici nad
Metují pro rok 2009.
RM souhlasí s přesunem finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu příspěvkové organizace ZUŠ v Polici
nad Metují pro rok 2009 s tím, že celkový objem
schváleného rozpočtu nebude překročen.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují pořídila z
prostředků svého Investičního fondu investiční majetek –
hudební nástroj B tubu AMATI Arion v ceně 57 220,- Kč.
RM schvaluje, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala
sponzorský dar od pana Ing. J. H. ve výši 10 000,- Kč na
podporu koncertní a výjezdní činnosti smyčcového oddělení
školy.
RM schvaluje, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala
sponzorský dar od pana MUDr. D. B. ve výši 16 000,- Kč na
pořízení digitálního klavíru pro výuku.
RM bere na vědomí návrh rozpočtu ZUŠ Police nad Metují
na rok 2010.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti sociálního odboru
v roce 2009.
RM schvaluje zrušení výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu:"Výstavba komunikace a chodníků
u bytovky Maratonstav".
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 1048/5 o ploše
20 m2 v k.ú. Police nad Metují paní E. B.
RM schvaluje výpůjčku částí pozemků p.č. 962/5, 963/9,
966/1, 966/27 a pozemků p.č. 966/19, 966/20, 966/36,
966/53 a st.č. 291 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové ploše
20000 m2 občanskému sdružení SK FAGONE na dobu 6 let za
účelem provozování závodů koňských spřežení za těchto
podmínek:
uživatel bude půjčené pozemky udržovat na své
náklady
vybuduje závodiště v souladu s příslušnými předpisy
v případě, že TJ Spartak nebo město obdrží dotaci na
realizaci projektu víceúčelového venkovního hřiště,
uživatel uvolní nutnou část vypůjčené plochy.
RM schvaluje RO č. 105 až 109 - suma výdajů a příjmů
se nemění - úpravy jsou v přesunech mezi výdaji v rámci

rozpočtové rezervy IMŽP, v příjmech o získanou dotaci na
pojistné od MPSV a další drobné úpravy
RM schvaluje Organizační řád MěÚ Police nad Metují platný
od 1.1.2010 a stanovuje pro rok 2010 počet zaměstnanců
zařazených do MěÚ, organizační složky CKV Pellyho domy a
MP na 34. (nezapočítávají se osoby zaměstnané na základě
pracovních dohod).
RM schvaluje následující pořadí jednotlivých nabídek ve
veřejné zakázce "Intenzifikace ČOV Police nad Metují",
doporučené hodnotící komisí ve Zprávě o posouzení a
hodnocení nabídek:
1. Broumovské stavební sdružení s.r.o.
2. M-SILNICE a.s.
3. Hakov, spol. s r.o.
RM rozhoduje o pořadí jednotlivých nabídek ve veřejné
zakázce "Intenzifikace ČOV Police nad Metují" :
Nejvhodnější nabídkou je nabídka podaná uchazečem
Broumovské sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01
Broumov , s nabídkovou cenou 61 398 250,- Kč včetně
DPH.
RM pověřuje Mgr. Idu Seidlmanovou, starostku města,
podepsáním Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
RM schvaluje program RM na 1. pololetí roku 2010.
Ing. P. Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města ze
zasedání č.7/2009 ze dne 16.12. 2009
ZM schvaluje:
a) účast města na projektu „Spolupráce hasičských
jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace
jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových
situacích“,
b) předložený návrh smlouvy o nájmu požárního
cisternového vozidla a jeho následné koupi
c) vyčlenění z rozpočtu města na projekt „Spolupráce
hasičských jednotek v česko-polském příhraničí,
modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při
krizových situacích“ finančních prostředků v maximální
výši 1 500 000 Kč.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 95 až 104, tedy
zvýšení výdajů i příjmů o 1 897 690,- Kč.
ZM schvaluje Pravidla pro rozpočtové provizorium na I.
čtvrtletí roku 2010.
ZM schvaluje pořízení změny č. 3 Územního plánu města
Police nad Metují v rozsahu bodů 1 - 11 dle přílohy.
ZM schvaluje podat v roce 2010 na plánované akce uvedené
v příloze žádost o poskytnutí dotace. Výdaje na
spolufinancování akcí z rozpočtu roku 2010 budou činit cca
578 tis. Kč. V roce 2011 je třeba počítat z rezervováním
finančních prostředků ve výši 3 375 - 6 975 tis. Kč
ZM pověřuje kontrolní výbor ZM revizí výstavby
beachvolejbalového hřiště (příprava a vedení akce,
porovnání provedeného, fakturovaného a projektovaného
rozsahu prací).
ZM neschvaluje prodeje pozemků p.č. 212/3 o výměře
11867 m2, 212/4 o výměře 2499 m2 a 220/7 o výměře 8800
m2 v k.ú. Velká Ledhuje za účelem zřízení a provozování
fotovoltaické elektrárny.
ZM schvaluje pronajmout na základě uskutečněného
výběrového řízení pozemky p.č. 212/3 o výměře 11867 m2,
212/4 o výměře 2499 m2 a 220/7 o výměře 8800 m2 v k.ú.
Velká Ledhuje za účelem zřízení a provozování
fotovoltaické elektrárny na dobu 20 let firmě Elektrárna
Police nad Metují, s.r.o. za cenu 30 Kč/m2 ročně + 3% z
ročního čistého zisku.
ZM schvaluje odkup pozemků p.č. 88/1 o výměře 986 m2,
st.č. 432/4 o výměře 223 m2 a budovy na st.č. 432/4 v k.ú.

Police nad Metují od vlastníka MILPO, s.r.o., do majetku
města za nabízenou kupní cenu 231.350,- Kč. Město na své
náklady zajistí stávající komín proti zřícení.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 243/7 o výměře 197 m2
v k.ú. Police nad Metují panu R. S. Kupní cena je stanovena
ve výši 50,- Kč/m2 a celková částka ve výši 9.850,- Kč bude
uhrazena do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 995/2 o ploše cca
20 m2 v k.ú. Police nad Metují společnosti ČEZ Distribuce,
a.s. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby
transformační stanice na dotčeném pozemku, do té doby
bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. Cena
prodávané části pozemku bude stanovena znaleckým
posudkem platným v době prodeje.
ZM schvaluje zřízení věcného břemene pro oprávněnou
společnost ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno bude
spočívat v právu oprávněného k umístění, zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích p.č.
1049/1, 1017/29, 1017/18, 29/2, 1017/20, 1017/24,
1048/1, 91/2, 1017/21 a 28/2 v k.ú. Velká Ledhuje.
Zařízením distribuční soustavy se konkrétně rozumí zemní
kabelové vedení NN, kabelová chránička DVK 110/8,
zemnící páska FeZn 30x4 mm. Věcné břemeno bude zřízeno
za úplatu a finanční náhrada bude za předpokladu
celkového maximálního rozsahu věcného břemene činit
částku 17.400,- Kč.
ZM schvaluje prodej oddělených částí pozemku p.č. 758/93
v k.ú. Velká Ledhuje takto :
1) pozemek p.č. 758/101 o výměře 8 m2 Ing. J. V.,
2) pozemek p.č. 758/102 o výměře 6 m2 M. F.
Kupní cena je stanovena ve výši 50,- Kč/m2 a bude
uhrazena při podpisu kupních smluv.
Ing. Vlček rovněž uhradí náklady spojené s geometrickým
oddělením pozemků.
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 761/4 o
výměře 22 m2, 761/5 o výměře 179 m2, 762/14 o výměře
578 m2, 762/15 o výměře 8 m2, 775/15 o výměře 11 m2 a
1122/3 o výměře 572 m2 v k.ú. Velká Ledhuje od vlastníka
H. M. do majetku města.

ÚČAST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA NA
ZASEDÁNÍCH V ROCE 2009
Zasedání číslo

Člen zastupitelstva

Mgr.

Antl

Jan

Bořek
Daněk

Lubor
Pavel

Dostál

Zdeněk

Fulková

Lenka

Jansa

Petr

Kadidlo

Zdeněk

Kašíková

Věra

Klusáčková

Věra

MUDr. Kopecký

2

3

4

5

X

- nepřítomnost

6

7

Jaromír

Plachtová

Věra

Plný

Marek

Seidl
Seidlmanová

Vladimír
Ida

Seifert
Schirlo

Jiří
Milan

Ing.

Scholz

Pavel

Mgr.

Scholz
Trnovská

Petr
Monika

Ing.
Mgr.

1

Mgr.

Trnovský

Jiří

Ing.

Vlček

Jiří
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ÚČAST ČLENŮ RADY MĚSTA NA ZASEDÁNÍCH
V ROCE 2009
Člen RM
č.

Bořek Fulková Kadidlo
Seidl
Lubor Lenka Zdeněk Vladimír

Seidlmanová
Ida

Trnovský Vlček
Jiří
Jiří

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Další kříženec černé barvy – pes s kratičkým ocáskem,
střední velkosti, odchycen v Pěkově dne 2.12.2009.

X

- nepřítomnost

Z psího útulku

Hledáte svého psa? Nebo prostě chcete jen psa z
„útulku“. Možná je právě v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku máme k 8.1.2010 tyto psy :
Bígl, barvy tricolor – pes, odchycen na území města
před vánočními svátky loňského roku.
Kříženec černé barvy –
pes
střední
velikosti,
kterého někdo uvázal
u
silnice směrem na Lachov,
již na začátku listopadu
2009.

Tyto nalezené psy najdete i na internetových stránkách
města www.meu-police.cz pod odkazem praktické
informace - ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu
Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš
ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá
potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková – FSO MěÚ police nad Metují

Rozpis lékařů stomatologické
služby leden 2010
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Kříženec /velmi podobný československému vlčákovi/
světlé barvy – fena větší asi jako německý ovčák/,
odchycena na území Police dne 2.12.2009.

7

Lékař

Tel. č.

16.1. – 17.1.

MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.

491 543 398

23.1. – 24.1.

MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

491 582 381

30.1. – 31.1.

MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov 119

491 547 139

6.2. – 7.2.

MUDr. Ladislav Růžička ml.,
Masarykova 30, Broumov

603 479 132

Zdravotní středisko Police nad Metují
Neurologická ambulance
MUDr. Škoda Miroslav 491 543 195
Ordinační doba:
ÚT
10.00 – 15.00
Interní ambulance
MUDr. Richter Basil
Ordinační doba:
PO, ST, ČT
PÁ
ÚT (ZS Meziměstí)

-

491 543 897

MUDr. Neoral Lukáš 491 541 654
Ordinační doba:
PO
8.00 – 15.00
ÚT
8.00 – 15.00
ST
8.00 – 15.30
ČT
8.00 – 14.00
PÁ
8.00 – 13.00

6.45 – 14.00
6.45 – 13.00
6.00 – 13.00

Chirurgická ambulance
MUDr. Kanzouri Ibrahim 491 421 268
Ordinační doba:
PO – PÁ
8.00 – 15.00

Zubní ambulance
MUDr. Blažek Daniel 491 543 844
Ordinační doba:
PO
8.00 – 13.00
ÚT
8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
ST
8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
ČT
8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
PÁ
8.00 – 12.00

Gynekologická ambulance
MUDr. Pokludová Jaroslava - 491 543 866
Ordinační doba:
PO
8.00 – 15.00
PÁ
8.00 – 14.00
Gynekologická ambulance
MUDr. Kohoutová Věra 491 543 866
Ordinační doba:
PO (těh. poradna) 16.00 – 18.00
ÚT
8.00 – 11.00
ST
8.00 – 15.00
Gynekologická ambulance – odběry
ÚT
6.00 – 7.30

Zubní ambulance
MUDr. Kopecký Jaromír
odloučené pracoviště 17. Listopadu 387
491 543 543
Ordinační doba:
PO – PÁ
6.00 – 12.00

Urologická ambulance
MUDr. Šafránek Hynek 491 543 705
Ordinační doba:
ČT
6.00 – 16.00
Oční ambulance
MUDr. Pišl F. Ordinační doba:
PO – PÁ
SO

Praktický lékař
MUDr. Kopecká Marie 491 543 219
Ordinační doba:
PO – PÁ
7.00 – 12.00
ČT i odpoledne
14.00 – 16.30

491 541 203

Praktický lékař
MUDr. Kučerová Jaroslava 491 543 195
Ordinační doba:
PO, ST, PÁ – odběry 7.00 – 8-00
PO
7.30 – 12.00 12.30 – 14.00 (pozvaní)
ÚT
7.30 – 10.00 (akutní a pozvaní)
ST
7.30 – 12.00 14.00 – 16.00
12.00 – 13.30 (pozvaní)
16.00 – 18.00 (pozvaní)
ČT
7.30 - 12.00 12.30 – 14.00 (pozvaní)
PÁ
7.30 – 12.00 12.30 – 14.00 (pozvaní)

8.00 – 12.30 13.00 – 16.00
8.00 – 13.00

RTG
MUDr. Zemanová Jana 491 543 832
Ordinační doba:
PO
8.00 – 15.00
ST
8.00 – 15.00
ČT
8.00 – 14.30
PÁ
8.00 – 14.30
Ultrazvuk ambulance
MUDr. Zemanová Jana 491 543 832
Ordinační doba:
PO
13.00 – 15.30
ČT
12.00 – 14.30
Rehabilitace
MUDr. Falta Jan Ordinační doba:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

491 543 706
7.00 – 15.00
7.00 – 15.00
7.00 – 13.00
7.00 – 15.00 lékař jen 11.00 – 13.00
7.00 – 15.00

Ortopedická ambulance
MUDr. Pokorná Dagmar 491 543 706
Ordinační doba:
ST
13.00 – 17.00
Zubní ambulance
MUDr. Kubec Jan 491 543 398
Ordinační doba:
PO – ČT
7.00 – 14.30
PÁ

Zubní ambulance
MUDr. Neoral Ludvík 491 541 654
Ordinační doba:
PO
8.00 – 15.00
ÚT
8.00 – 15.00
ST
8.00 – 15.30
ČT
8.00 – 14.00
PÁ
16.00 – 20.30

7.00 – 13.00

Praktický lékař
MUDr. Kurský Štěpán 491 543 320
Ordinační doba:
PO, ST, PÁ –
odběry
7.00 – 8-00
PO
8.00 – 12.00 12.30 – 13.30 (prevence)
ÚT
8.00 – 12.00 12.30 – 13.30 (prevence)
14.00 – 15.30 (kr. tlak)
ST
8.00 – 12.00 14.00 – 15.00
12.00 – 13.30 prevence
ČT
8.00 – 10.00 (akutní a pozvaní)
PÁ
8.00 – 12.00
Dětský lékař
MUDr. Výravská Marcela
pracoviště Na Sibiři 72 491 543 414
Ordinační doba:
PO
7.00 – 12.00 13.00 – 15.00 (prevence)
ÚT
7.00 – 12.00 13.00 – 15.00 (kojenci)
ST
7.00 – 12.00 13.00 – 15.00 (prevence)
ČT
7.00 – 12.00 13.00 – 15.30
PÁ
7.00 – 12.00
****************************************
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K poslednímu dni roku 2009 se lůžkové oddělení oční
kliniky VISUS přestěhovalo do Náchoda. Panu primáři MUDr.
Karlu Havlíčkovi jsem poděkovala za vynikající služby pro
spoluobčany i pacienty ze širokého okolí.
Město má povinnost starat se o zdravotnictví a své
občany. Proto máme zájem, aby prostory bývalého
městského zdravotního střediska, dnes privatizovaného,
byly ve spolupráci a po dohodě s majiteli využity. V prosinci
jsem se sešla s dr. Havlíčkem, dr. Neoralem a H.
Rožnovským.
Od 1. února 2010 v prostorách bývalého lůžkového
očního oddělení bude mít ORL ambulanci MUDr. Helena
Prouzová – pondělí, úterý, středa, pátek
8 – 13 hodin, prevence 13 – 15 hodin
Ve stejné ordinaci ve čtvrtek najdete kožní lékařku
MUDr. Hanu Černohorskou.
Podle vyjádření majitelů střediska by měla být v přízemí
otevřena nová lékárna.
Po jednání s Ing. Pavlem Pechánkem máme možnost do
města získat ještě jednoho stomatologa, pediatra a
Ida Seidlmanová

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
Za Technické služby Police nad Metují, s.r.o si dovoluji
popřát všem občanům šťastný a klidný rok 2010. I naše
organizace se bude snažit svoji činností přispět k tomu, aby
tento rok opravdu pro Vás všechny takový byl.

Ceny vodného a stočného v roce 2010
Dne 7.12.2009 schválila valná hromada TS následující
ceny pro rok 2010 :
Cena tepla na sídlišti Kč/GJ :
556,24 bez DPH
611,86 s DPH
Cena stočného Kč/ 1m3
26,91 bez DPH
29,60 s DPH
28,49 s DPH
Cena vodného Kč/ 1m3 (VaK)
Celková cena vody
58,09 Kč/1m3
Jak v ceně tepla tak také v ceně vody je DPH 10 % !
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS

ZIMNÍ ÚDRŽBA MĚSTA
Zimní
údržba
městských
komunikací a chodníků je v Polici nad
Metují řešena
dvěma dokumenty.
Údržba města Police a Radešova je
stanovena nařízením města Police
nad Metují č. 4/2009. Toto nařízení je
možno nalézt na stránkách města ve
složce vyhlášky a nařízení. Údržba
Pěkova, Honů a Hlavňova je řešena ve
spolupráci s Družstvem vlastníků. Tato spolupráce je
dlouhodobá a smlouvu na tuto zimu je možné získat na
osadních výborech výše uvedených obcí.
Samotnou údržbu provádějí pracovníci s dlouholetou
zkušeností. Je však nutné si uvědomit, že není možné mít
provedený úklid ihned na všech místech. V případě
nasněžení začínáme v časných ranních hodinách a třeba
jen úklid všech určených komunikací trvá 10 hodin.Tolik
diskutovaný úklid chodníků je rovněž řešen výše uvedeným
nařízením. V zásadě lze však konstatovat, že provádíme
úklid a posyp nejvíce frekventovaných chodníků. Za
všechny pracovníky TS provádějící zimní údržbu mohu
slíbit, že se budeme snažit nástrahy zimy co nejvíce
omezit, ale je nutné počítat s tím že Vám to občas na
chodníku i na silnici uklouzne. Takže prosím o větší
pozornost a
všem přeji, aby Vás oslovily spíš zimní
radovánky než zimní starosti.
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS
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BRANKA, O.P.S. INFORMUJE
Po několika měsících přechodného fungování, kdy odešla
z BRANKY ředitelka paní Marcela Štěpánková, má BRANKA
konečně nového ředitele. Od 1. 1. 2010 byl na toto místo
jmenován pan Daniel Denygr, který byl vybrán ve
výběrovém řízení. Daniel Denygr se do Kladského pomezí
vrací po čtyřech letech působení na Brněnsku. BRANKA tak
vstupuje do nového roku nejen s novým elánem, ale také
s novými představami o svém fungování.
Během prosince došlo také ke změně ve vedoucích
orgánech Svazu cestovního ruchu Branka. Odstupujícího
předsedu představenstva pana Ing. Jaroslava Rohulána
vystřídal v této funkci pan Mgr. Josef Thér, který byl zvolen
valnou hromadou. Odstupujícímu předsedovi patří velký dík
za práci, kterou nejen pro BRANKU během svého dlouhého
působení vykonal. Valná hromada rovněž schválila nové logo
Kladského pomezí a byla informována o všech projektech,
kterých se BRANKA účastní nebo které sama připravuje.
Mezi projekty, které v roce 2009 BRANKA úspěšně
zrealizovala patří Cyklobusy Kladským pomezím, Destinační
management, 48 výletů, Letní turistické noviny. V přípravě
jsou projekty Rozhledny, Letní a zimní turistické noviny,
pokračování 48 výletů a řada dalších.
Od 14. do 17. ledna 2010 se BRANKA již tradičně
zúčastní veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2010 na
Brněnském výstavišti. Pro zájemce o návštěvu naší krásné
turistické oblasti jsme připravili řadu nových propagačních
materiálů a doufáme, že se nám podaří přilákat mnoho
turistů všech věkových i zájmových skupin.
Martina Tauchmanová

 KNIHOVNA
Společné čtení
se Senior klubem Ostaš
Zima ještě nekončí a my se opět sejdeme ke
společnému čtení. Zaposloucháme se do řádků z knih
Františka Nepila. O čtení tradičně požádáme pana
Františka Pivoňku. Přijďte v úterý 19. ledna 2010 v 15
hodin. Malé občerstvení bude také připraveno.

Černá hodinka
s Dr. Evou Koudelkovou, PhD.
Srdečně vás zveme do knihovny v Pellyho domech
v úterý 26. ledna 2010 v 19 hodin.
Pověsti – lidé si je vyprávěli od nepaměti a předávali si
je z generace na generaci. Až daleko později se objevili
sběratelé a upravovatelé pověstí. O rozdílech mezi těmito
dvěma typy pověstí nám bude přednášet paní Dr. Eva
Koudelková, vysokoškolská pedagožka a majitelka
nakladatelství Bor, ve kterém se snaží představit také
regionální literaturu Náchodska, Policka a Broumovska.
Pověsti jsou jejím tématem oblíbeným, soudě podle řady
již vydaných knih. Zatím poslední je nová kniha
Broumovsko v pověstech s ilustracemi Jany Wienerové.
Texty paní Eva Koudelková převyprávěla na základě
vlastních i jiných překladů z německých a polských
pramenů, protože kniha tentokrát obsahuje i několik
vyprávění z oblasti sousedící s Broumovskem z kladské
strany. Čtenáři v knize vedle některých vyprávění známých
ze souboru Pověsti z Broumovska (2000) naleznou také
mnoho příběhů dosud českým čtenářům neznámých.

Představí nám také knihu Jaroslava Šůly: Sen
o ratibořickém dětství. Osudy předobrazů postav z Babičky
Boženy Němcové.
Knížka rozšiřuje a prohlubuje informace, které zájemci
o tvorbu Boženy Němcové budou nejspíše znát ze spisů
českoskalických
badatelů
manželů
Mühlsteinových.
V samostatných kapitolkách se věnuje všem aktérům
Babičky, i epizodním, a to tak, že je nejprve připomenuta
charakteristická pasáž v Babičce a poté následuje
vysvětlující text, líčící život reálných prototypů těchto
aktérů. Jednotlivé kapitoly jsou provázeny reprodukcemi
ilustrací či dokumentů, případně fotografiemi, některé
z těchto obrazových materiálů jsou tiskem zveřejněny
vůbec poprvé.
Obě knihy přiveze s sebou a budete si je moci zakoupit.
Na konci pořadu Vám je i ráda podepíše.
Věra Plachtová

potěší. Když jeho nejnovější vynález, stroj na proměnu vody v
jídlo, nešťastnou náhodou zničí náměstí a vystřelí do nebe,
domnívá se, že je s jeho vynálezeckou kariérou konec. Dokud se
nestane něco neuvěřitelného – z nebe začnou padat
cheeseburgery. Jeho stroj funguje! Jídlová přeháňka je
okamžitě obrovsky populární a Flint naváže přátelství se Sam
Sparks, televizní rosničkou, která do města přijíždí, aby udělala
reportáž o tom, co sama označuje za „nejvýznamnější
meteorologický fenomén v dějinách.“ Ale když se lidé začnou
nenasytně dožadovat víc a víc jídla, začne se stroj chovat
nepředvídatelně a vypouštět na město špagetová tornáda a
obří karbanátky. Pokud nemá město skončit pod lavinou želé a
zavalené melouny, je na Flintovi se Sam, aby společnými silami
stroj zastavili a dali všechno do pořádku.

Nabídka knih:

• Čuřík, Jaroslav: Pavel Prošek.
Rozhovor s českým polárníkem.
• Strouhal, Martin: Svoboda pod bodem mrazu.
Příběhy a záhady, které zanechal největší český polárník
Jan Eskymo Welzl.
• Zemek, Rudolf: Neznámé menhiry v Čechách.
Megalitické památky.
• Lukowiak, Ken: Vojákova píseň.
Skutečné příběhy z války o Falklandy, 1982.
• Žertová, Hana: Od štěněte ke psu.
Jak vychovat bezproblémového psa. Autorka je známa
z televizní Polepšovny mazlíčků.
• Gato, Martin: 150 nejlepších her pro děti i dospělé, ke
kterým nepotřebujete vůbec nic.
• Rohál, Robert: Filmové hvězdy a jejich hlášky.
Výběr z českých komedií .
• Nolteová, Dorothee: Jak na svět přicházejí mámy.
Padesát porcí dobré nálady pro těhulky a maminky.
• Coelho, Paulo: Vítěz je sám.
Nový psychologický román brazilského autora.
• Gortner, Christopher: Poslední královna.
Muka lásky Jany Šílené. Historický román.
• Grisham, John: Hra o pizzu.
Humorný současný román z prostředí hráčů amerického
fotbalu.
• Kroupa, Vladimír: Tanec s bílou smrtí.
Skutečný příběh z prostředí drogově závislých.
Dáša Ducháčová

KINO
Kolárovo divadlo
Úterý 19. 1. 2010 v 17 hodin

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 3D
Jste unaveni lidmi, kteří se vám snaží
říkat, co byste měli a neměli jíst? Jste
zklamáni tím, že musíte jíst pořád
stejná a fádní jídla? Čekáte na den, kdy
byste si mohli objednat cokoliv,
kdykoliv se vám zachce? Čekání je u
konce. Vaším dnešním šéfkuchařem je Zataženo, občas trakaře
– neuvěřitelné dobrodružství s velkolepými… porcemi. Film,
inspirovaný oblíbenou dětskou knížkou, přivádí diváky do
města, kde z nebe místo deště padá jídlo!
Snaživý vynálezce Flint Lockwood je podivínský génius,
zodpovědný za jedno z nejbizarnějších zařízení, která kdy
vznikla. Ale i přesto, že všechny jeho vynálezy, od bot ve spreji
až po překladač opičích myšlenek, byly naprostými
katastrofami a přivodily malému městu, v němž žije, jen
spoustu problémů, je Flint odhodlaný vytvořit něco, co lidi

Scénář a režie: Phil Lord, Christopher Miller
V českém znění: Flint velký – Petr Lněnička, Sam – Tereza
Bebarová, Flint malý – David Štěpán, Tim – Pavel Pípal, Opice
Steve – Michal Holáň, Starosta Shelbourne – Zbyšek Pantůček,
Brent – Radek Kuchař, Earl – Tomáš Karger, Cal – Jindřich
Žampa, Manny – Libor Terš, Fran a další – Monika Žáková,
Rufus – Jaroslav Kaňkovský, Anchor – Roman Hájek
V dětských rolích: Jakub Němčok, Anna Marie Jurková,
Mariánka Jurková
Přístupnost: Mládeži přístupný.
Animovaný rodinný film USA 2009 (90 min, český dabing).
Úterý 2. 2. 2010 v 19 hodin

3 SEZÓNY V PEKLE
Píše se rok 1947 a doba přeje
smyslnosti, extravaganci, humoru a
nekonečnému očekávání.
Ivanu Heinzovi, pohlednému dandymu
a vtipnému provokatérovi je právě
devatenáct. Utíká z domova, aby se
vydal na nekonvenční pouť oslavující
svobodu a umělecké ideály. Žije
přítomným okamžikem, obdivem ke
krásným ženám.
Život se zdá být báječný, pokud ho
vychutnáváte v cigaretovém kouři, lehkém opojení likérem
a po boku fascinující, krásné a zkušené ženy. Ivan píše
básně a vrhá se nadšeně do zničující romance s nezávislou a
bisexuální Janou. Akční život plný inspirujících erotických
her, výbuchů smíchu, dobové taneční hudby, ale i
dramatických politických změn, prožívají čerství milenci
naplno. Žijí svou velkou milostnou romanci. Komu by se
v téhle chvíli chtělo třeba do armády, která na Ivana kývá
prstem.
Komunistický režim začíná ukazovat i svou represivní tvář.
Ivan a Jana se vyhýbají práci, spřádají fantastické plány do
budoucnosti, živí se drobnými krádežemi a plánují útěk do
Paříže. Střet s mocí však přichází tvrdě a nečekaně…
Velká milostná romance na pozadí dramatických
historických proměn přináší herce Kryštofa Hádka v jeho
nejlepší roli od Svěrákova Tmavomodrého světa.
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Režie: Tomáš Mašín. Hrají: Kryštof Hádek, Karolina
Gruszka, Jan Kraus, Martin Huba, Miroslav Krobot, Táňa
Pauhofová, Luboš Kostelný
Přístupnost: mládeži nevhodné do 12 let. Milostné drama
ČR / SR / Německo 2009 (110 min).
Vstupné: 50 Kč
Úterý 16. 2. 2010 v 19 hodin

ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED
Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a
zároveň se nenechat zmrazit.
Dospívání bývá složité, zvlášť když se
píše rok 1968, venku se prohánějí cizí
tanky, doma se střídají tatínkové
mnoha různých poloh. A maminka,
navzdory své vnitřní síle, na všechno
nestačí.
Jak
bylo
v
takových
podmínkách možné prožít a přežít už
tak náročná 70. léta? Jak šlo udržet si
radost ze života, city pro lásku a chuť
na smích? I o tom je mrazivá komedie
Ireny Pavláskové Zemský ráj to
napohled.
Hlavní linkou filmu je příběh Marty (Vilma Cibulková),
jejích dvou dospívajících dcer – Majdy a Gábiny (Dana
Marková a Tereza Voříšková) – a jejich postupně
přicházejících a odcházejících "tatínků" (Jiří Dvořák,
Miroslav
Etzler,
Jan
Zadražil,
Ondřej
Vetchý).
Zatímco někteří „tatínkové“ se postupně snaží zvrátit kolo
alespoň českých dějin, Marta a její dcery vzdorují
výsledkům a následkům, které tyto jejich pokusy u
komunistického režimu zákonitě vyvolávají. Svět „velké
politiky“ a velkých cílů se tak střetává, doplňuje a prolíná s
každodenní životní realitou. A že v průběhu toho vznikají i
veselé situace? Vždyť schopnost ironie a smysl pro humor
byly v té době nezbytnou součástí každého balíčku pro
přežití, který dával sílu, vůli a chuť žít a neselhat hlavně
sám
před
sebou.
Autenticky vyprávěný příběh z nedávné minulosti zaujme
svou pravdivostí a jemným vnitřním dramatem, zároveň
rozveselí i dojme. Scénář filmu napsala Tereza Boučková
(Indiánský běh, Rok kohouta) a je inspirován tím, co sama v
této době prožila: „Myslím, že příběh funguje i bez výkladu
doby a poukazování na konkrétní lidi, živé předobrazy. A
jestli si chce divák nutně někoho do filmu dosadit? Ať
dosazuje, ať hádá, ať si je jistý, ať to všechno ví anebo ať
se splete… Každý je někdo a my všichni zároveň.“

Režie: Irena Pavlásková. Hrají: Vilma Cibulková, Tereza
Voříšková, Dana Marková, Miroslav Etzler, Ondřej Vetchý,
Jiří Dvořák, Jan Zadražil, Bára Seidlová, Jan Hartl
Přístupnost: Mládeži přístupný. Mrazivá komedie ČR 2009
(119 min)
Vstupné: 50 Kč
Úterý 23. 2. 2010 v 17 hodin
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
*****
Úterý 9. 3. 2010 v 17 hodin
PRINCEZNA A ŽABÁK
*****
Úterý 16. 3. 2010 v 19 hodin
KAWASAKIHO RŮŽE
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*****
Úterý 6. 4. 2010 v 19 hodin
POUTA
*****
Úterý 13. 4. 2010 v 17 hodin
ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA
Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

ART KINO – PELLYHO DOMY
Čtvrtek 25. 2. 2010 v 19 hodin

RESTAUROVANÉ FILMY JANA ŠPÁTY
O filmu
Výběr z unikátního projektu HD digitálního restaurování
filmů klasika českého dokumentu. Jedním z prvních
režijních počinů Jana Špáty je slavný filmový esej Respice
finem (15 min.) o venkovských stařenkách s pokorou
očekávajících konec života. Při pražské návštěvě
věhlasného jazzmana Louise Armstronga v roce 1965 vznikla
reportáž Hallo Satchmo (26 min.). Ve snímku Variace na
téma Gustava Mahlera (13 min.) vyjádřil autor svůj vztah a
obdiv k českému rodákovi, světoznámému hudebnímu
géniovi. V roce 1990 spolu s Jindřichem Štreitem pozoroval
život hrdinů tohoto fotografa v severomoravském pohraničí
ve filmu Mezi světlem a tmou (24 min.). Atletické variace
(28 min.) jsou vytříbeným esejem o vítězstvích a prohrách
člověka při sportovním klání na mistrovství Evropy v lehké
atletice v Athénách v roce 1982. V rámci projektu bylo
digitálně zrestaurováno a přepsáno do HD formátu osmnáct
nejvýznamnějších filmů Jana Špáty, které budou vydány na
čtyřech DVD zároveň s uvedením tohoto pásma do kin v
distribuci Indies MG Records.

O tvůrci
Jan Špáta (1932,
Náchod
–
2006,
Praha)
absolvoval
obor kamera na
FAMU (1957). Od
prvního autorského
filmu Největší přání
z roku 1964 se
datuje
jeho
samostatná režijní tvorba, přestože nadále točí jako
kameraman. Za jedenačtyřicet let filmařské dráhy se jako
kameraman podílel na stovkách dokumentárních filmů
mnoha režisérů. Za třicet čtyři let režijní práce natočil 107
autorských snímků, za něž obdržel přes šedesát cen na
domácích a zahraničních filmových festivalech. Jako
pedagog působil v Ulmu a na pražské FAMU. V roce 2002 byl
na této škole jmenován profesorem. V témže roce získal
státní vyznamenání od prezidenta Václava Havla. Svou
kariéru zakončil v roce 1998 autorskou zpovědí, filmem
Láska, kterou opouštím. Je považován za klasika českého
dokumentárního filmu.
Filmy: scénář, kamera, režie Jan Špáta, hudba Luboš
Fišer, Gustav Mahler, Louis Armstrong, střih Marie Křížková,
Vlasta Styblíková, Lukáš Rak, Jana Janochová, zvuk Zbyněk
Mader, Miroslav Šimčík, Jan Kindermann

Projekt restaurování: námět Jakub Sommer koncepce,
dramaturgie Olga Sommerová, Olga Špátová, producent
Richard Němec (Verbascum), koproducent Radovan Polách
Přístupnost: přístupný. Dokumentární film ČR 2009 (103
min).
Vstupné: 50 Kč

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE POUZE
V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

SKAUTI V KIN Ě
KOLÁROVO DIVADLO
Sobota 16. 1. 2010 od 14.30 hod, Kolárovo divadlo

SKAUTSKÁ FILMOVÁ SOBOTA
Skautské středisko "Skaláci" ve spolupráci s Městem
Police
nad
Metují
a
Krajskou
radou
Junáka
Královéhradeckého kraje pořádají první Skautskou filmovou
sobotu.
V rámci projektu se uskuteční v průběhu roku 2010
promítání pěti zajímavých filmů v pěti městech
náchodského okresu. Do projektu se zapojili skauti z Police
n. M., Náchoda, Nového Města n. M., Jaroměře a České
Skalice. Zhruba v dvouměsíčních intervalech budou v
jednotlivých městech představeny vybrané československé
filmy (Všichni dobří rodáci, Vyšší princip,…). Celou koncepci
a odbornou garanci zajišťuje Oddíl bratra Františka z
Police. První promítání se uskuteční v Polici, na programu
bude jediný československý skautský film - Na dobré stopě.
Pro skauty bude od 11 hodin připravena zhruba
tříhodinová hra po městě, která je uvede do dobového
kontextu i děje filmu. Od 14.30 hod. zahájíme úvodním
slovem v Kolárově divadle prezentaci filmového díla. Pokud
se podaří, rádi bychom přizvali i pamětníky natáčení. Cílem
je naučit dospívající vnímat filmovou tvorbu. Samozřejmě
je na promítání filmu zvána i široká veřejnost.
Film Na dobré stopě
Jedná se o první (a zatím poslední) skautský film v
historii české kinematografie. Film pro mládež vznikl v
roce 1948, kdy ho podle námětu Lubomíra Kaválka a
Jaroslava Nováka – Braťky (vedoucího pražské skautské
vodní Pětky; redaktora a spisovatele) natočil režisér Josef
Mach. Dílo vzniklo v exteriérech na Seči ve skautském
táboře, který pro potřeby filmu postavili sami skauti,
členové 5. vodního oddílu z Prahy. Ti si také ve filmu
zahráli většinu chlapeckých rolí.

Osoby a obsazení
Helenka Součková: Barbora Hrzánová j. h.
Žena: Jarmila Vlčková j. h. / Marcela Šiková j. h.
Muž: Libor Jeník j. h.
Vstupné: 220 / 210 / 200,- Kč.
Předprodej vstupenek od 25. 1. 2010 v Infocentru.

Neděle 21. 2. 2010 od cca 22 hod, Divadelní klub

Beseda s režisérem HRDÉHO
BUDŽESE p. Jiřím Schmiedtem
Po skončení divadelního představení se uskuteční
v Divadelním klubu Kolárova divadla beseda s režisérem
úspěšného divadelního představení Hrdý Budžes s p. Jiřím
Schmiedtem.

KONCERT
KOLÁROVO DIVADLO

DIVADLO – TIP!!!
KOLÁROVO DIVADLO
Neděle 21. 2. 2010 od 19 hodin, Kolárovo divadlo

HRDÝ BUDŽES
Irena Dousková

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy
spisovatelky Ireny Douskové.
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté
školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním
pohledem
osmiletého
dítěte
sugestivně
provází
tragikomickými roky husákovské normalizace, tak jak se na
počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. Na
pozadí prostředí školy a divadla v jednom „nejmenovaném“
okresním městě se odvíjí sled komických příhod, trapných
zážitků, drobných i větších neštěstí, které malá Helenka
nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostředností svému
věku vlastní hodnotí a komentuje.

Čtvrtek 11. 2. 2010 v 19 hod, Kolárovo divadlo

KYTAROVÝ KONCERT
v podání souboru BOHEMIAN GUITAR ORCHESTRA
Soubor BOHEMIAN GUITAR ORCHESTRA pracuje od roku
2004. Jeho členy jsou studenti a absolventi konzervatoří,
převážně Konzervatoře v Pardubicích, a studenti základních
uměleckých škol v ČR.
Základní sestava souboru má v současné době dvacet 27
členů, v rámci určitých projektů však spolu vystupuje až 60
hráčů.
Orchestr se nespecializuje na žádné konkrétní období. V
jeho repertoáru naleznete úpravy renesančních, barokních,
klasických
i
romantických
skladatelů
(Praetorius,
Attaignant, Vivaldi, Bach, Telemann, Mozart, Dvořák,
Bizet…) stejně jako hudbu 20. století (Chačaturjan, Duarte,
Koshkin, Piazzolla, Rak…) či latinskoamerické písně a tance.
Více na www.bgo.cz
vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek od 1. 2. v Infocentru.
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Náchodský SWING uvádí
TALKSHOW

CO JINDE NEUSLYŠÍTE 2
vyprávět budou
Eva Holubová a Bohumil Klepl
pátek 12. 3. 2010 od 20 hodin
(Pellyho domy Police nad Metují)
Jevištní talk show, které nabízí divákům možnost pobavit se
se dvěma našimi předními herci Evou Holubovou a Bobem
Kleplem. Když uvádíme „pobavit se“, je to tak opravdu
myšleno. Podoba pořadu je totiž zcela netradičně v rukou
diváků, a to prostřednictvím jejich dotazů, ať už psaných
nebo položených přímo z hlediště. Každý večer je tak
originálem, který se nemůže opakovat.

Pěkovské ženy Vás srdečně zvou na

BABSKÝ BÁL
Hraje skupina BTK. Vstupné 50 Kč.
Společenský úbor. Tombola.
Doprava zajištěna (autobus odjíždí z Honů v 19 hod)

Místenky možno zajistit u p. Kozárové tel 602 279 374
Neděle 24. 1. od 14 hod, sál Pellyho domů
Sokol Police n. M. a CKV Pellyho domy pořádají:

DĚTSKÝ KARNEVAL
Odpoledne plné her a soutěží. Masky vítány!
Vstupné: 30 Kč. Masky a děti: 15 Kč

Ať už budou dotazy jakékoliv, těšit se můžeme na osobité
vyprávění plné historek z jevišť či natáčení a vzpomínek na
kolegy, kteří lemují úspěšné kariéry obou populárních
protagonistů. Co jinde neuslyšíte II. je pokračováním
stejnojmenné (a úspěšné) talk show, ve které na dotazy
odpovídala Eva Holubová s Janem Krausem.
Vstupné: 280 / 260 / 240 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru v Polici n. Met.

KONCERT DANA BÁRTY &
ILLUSTRATOSPHERE
pátek 26. 3. 2010 od 20 hodin
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka Náchod)

Někteří si možná vzpomenou, že Náchodský Swing už Dana
Bártu uváděl a že to nebylo zase tak dávno. Je to pravda,
koncert Dana Bárty s Robert Balzar triem se uskutečnil 30.
1. 2009 v Hronově a měl takový úspěch, že jsme se rozhodli
Dana Bártu pozvat na Náchodsko znovu. Zpěvák s
nezaměnitelným hlasem vystoupí tentokrát v městském
divadle v Náchodě.
Do Městského divadla Dr. Josefa Čížka přijede tentokrát se
svou dvorní kapelou s názvem Illustratosphere. Ta Dana
Bártu doprovází ve složení Jaroslav Friedl (kytara), Filip
Jelínek (klávesy), Stanislav Mácha (piano), Robert Balzar
(kontrabas) a Jiří Slavíček (bubny). Nepochybujeme, že Dan
Bárta spolu s těmito muži opět nabídne Náchodsku velmi
silné zážitky, parádní atmosféru a hlavně hudbu, která
funguje.
Vstupné: 320, v předprodeji / 350, na místě
Předprodej vstupenek v Infocentru v Polici n. Met..

PELLYHO DOMY
Sobota 16. 1. od 20 hod, Pellyho domy

3. OSTROSTŘELECKO-MĚSTSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje Relax Band.
Vstupné vč. místenky: 100 Kč. Předprodej v IC.

Děkujeme za příspěvky do tomboly.

čtvrtek 21. 1. v 18.30 hod, sál Pellyho domů

ITALSKÉ DOLOMITY

Promítání polického fotografa Oldřicha Jenky.
Vstupné: 30 Kč
Sobota 23. 1. od 20 hod, sál Pellyho domů
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TANEČNÍ KURZY pro mládež - podzim 2010
Nabízíme poslední volná místa.
Kurz probíhá vždy v sobotu, od září (celkem 14 lekcí).
Bližší informace a přihláška k dispozici na www.policko.cz
nebo v Pellyho domech.

Kurz „Základy práce na počítači“
Dne 3. 2. 2009 bude v Pellyho
domech zahájen kurz „Základy
práce na počítači“ pro
začátečníky libovolného věku.
Kurz bude probíhat každou
středu od 17.30 do 19.30 hod
a celková délka kurzu je šest dvouhodinových lekcí.
Kapacita kurzu je maximálně 12 účastníků, každý bude mít
k dispozici vlastní počítač. V případě většího zájmu bude
otevřen
i
druhý
kurz.
Cena kurzovného je 600 Kč, hradí se předem:
od 18. do 29. 1. v kanceláři Pellyho domů.
V případě zájmu o bližší informace volejte pořadatele a
lektora kurzu (p. Hubáček): tel. 777 631 190.

RŮZNÉ
Město Police nad Metují hledá zájemce
o zajišťování preventivních
požárních hlídek

Organizátor si vyhrazuje právo závod zrušit z důvodu
nepříznivých sněhových podmínek.
Více informací, vč. termínů a způsobu podání přihlášek
k závodu:
http://www.gorystolowe.info/sport/bieg_pabla

v Kolárově divadle a Pellyho domech
při kulturních, společenských a jiných akcích
Odměna hodinovou sazbou + volný vstup
na akce pořádané městem.
Podmínkou je dosažení věku 18 let.
Nutná časová flexibilita (akce se konají zejm.
ve večerních hodinách a o víkendech), spolehlivost.
Rozsah cca 10 – 20 h měsíčně.
Vhodné zejména pro muže.
Bližší informace: CKV Pellyho domy
tel. 491 421 501 nebo 491 421 346

Kulturní přehled LEDEN - DUBEN 2010
Nový kulturní přehled, v němž získáte informace o
připravovaných akcích, je k dispozici v Informačním centru,
na Městském úřadě a dalších místech v Polici n. M.. Získáte v
něm bližší informace o termínech, předprodeji, vstupném.
O dalších akcích, neuvedených v přehledu, získáte informace
na měsíčních plakátech, v měsíčníku nebo na webových
stránkách www.policko.cz

Změna programu vyhrazena!!

Polická univerzita volného času 2010
Studentem se může stát každý zájemce, který se řádně
přihlásí, vyplní přihlášku a zaplatí školné 200 Kč za semestr.
Přednášková odpoledne se konají na sále Pellyho domů od
14.30 hodin.
Jsou otevřena pro řádně přihlášené studenty i pro veřejnost
za 50 Kč na jedno přednáškové odpoledne.
Termíny jarního semestru: 27. 1., 3. 2., 24. 2., 10. 3.,
31. 3. a 7. 4. 2010
Přihlášení studentů se zaplacením školného bude probíhat
před první přednáškou každého semestru od 13.45 hodin.

Kraj ocení handicapované sportovce a aktivity na
pomoc lidem se zdravotním postižením za rok 2009
Do konce ledna lze zasílat nominace na ocenění sportovců se
zdravotním handicapem, kteří v loňském roce nebo
dlouhodobě
podávali
výjimečné
sportovní
výkony.
Královéhradecký kraj ocení i jednotlivce, instituce či firmy,
které významně pomáhali osobám se zdravotním postižením
a jejich společenské integraci.
Výsledky by měly být známé do 28. února roku 2010. Kraj
tyto ceny uděluje od roku 2006.
Návrh na udělení ceny lze poslat do 31. 1. na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor sociálních věcí, Bc. Tomáš Grulich
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

II. ročník Mezinárodního běhu Franciszka Pabla
(II. Bieg narciarski im. Franciszka Pabla)
závod v běžeckém lyžování - Karlów, neděle 14. 2. 2010
Kancelář závodu: v chatě Pasterka ve stejnojmenné obci.
Jedná se o otevřený závod, kterého se mohou zúčastnit
amatéři i sportovci registrovaní ve sportovních klubech.

OBEC SUCHÝ DŮL VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVE JIŽ NA

15. OBECNÍ BÁL
v pátek 29. ledna 2010 od 19.00 hodin
a v sobotu 30. ledna 2010 od 20.00 hodin
Po oba dny Vám v kulturním domě v Suchém Dole bude hrát
moravská krojovaná dechovka SVÁROVANKA ze Strážnice, vítězná
kapela Polka-festu 2000.
Na obou akcích zajištěna hodnotná tombola s prémiovými cenami
v půlnočních slosováních. Vstupné 60,- Kč + místenka 10,- Kč.
Ke každému místu na sále musí být zakoupena místenka. Předprodej místenek ve
středu 20. ledna 2010 od 15. hod. do 18. hod. na Obecním úřadě v Suchém Dole. Zbylé
místenky a vstupenky je možno objednat na tomto telefonním čísle: 603231156 (p. Jiří
Heinzel) a vždy jednu hodinu před zahájením akce v suchodolské restauraci.
Děkujeme všem sponzorům.

ZVĚŘINOVÉ HODY

Těšíme se na Vaši účast.

OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ PETROVICE ZVE NA

5. PLES ZASTUPITELSTVA
OBCE VELKÉ PETROVICE
KLUB HASIČŮ V SOBOTU DNE
16.1.2010.
ZAČÁTEK VE 20.00 HODIN.
K TANCI A POSLECHU HRAJE MODEUS, VED. JAN NÝVLT
VSTUPNÉ 35,- KČ.
VÝBORNÁ KUCHYNĚ – ŠIMONKOVI.
SRDEČNĚ ZVOU ZASTUPITELÉ OBCE.

Spolek Suchodolských žen
Vás srdečně zve na

35.PLES

který se koná 6.2.2010
ve 20,00 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole
Bohatá tombola
Hudba „DUO HONZA a RADKA“ z Nového Města n.M.
Vstupné 60,- Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se koná 7.2.2010, ve 14,00 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole,
se spoustou soutěží a tancem v rytmu disco.

14

Základní umělecká
škola informuje
I. místo v televizní soutěži
Zlatý oříšek 2009!

Náš dětský komorní orchestr "Orchestra picola ma
giocosa" postoupil do finále soutěže o Zlatý oříšek spolu s
30 dalšími jednotlivci nebo kolektivy dětí do 14 let, které v
letošním roce dokázaly v různých oborech něco
mimořádného. V neděli 6. prosince děti odjely do
televizního studia v Brně, kde se dozvěděly úžasnou novinu:
náš orchestr získal v hodnocení odborné poroty I. místo a
tím také zlatý oříšek - moderní plastiku ptáka, držícího v
zobáku oříšek ze zlata. K tomu také diplom s podpisy
ministryně školství a ministra kultury a také šek na 10.000,Kč !!
Celý pořad natočila Česká televize a uvedla ho na Nový
rok na televizních obrazovkách.
Orchestr tak završil úspěšné tažení v loňském roce,
které začalo vítězstvím na celostátním kole soutěže
orchestrů ZUŠ v Olomouci a pokračovalo vítězstvím v
rozhlasové soutěži Concerto Bohemia 2009.
Tím ovšem mediální aktivita orchestru neskončila. Po
vánocích přišlo z České televize pozvání na tiskovou
konferenci, pořádanou 12. ledna v Kaiserštejnském paláci
v Praze a také na další natáčení, tentokrát 21. ledna na
Kavčí hory do pořadu Hřiště 7.
Blahopřejeme a přejeme nejen orchestru, ale všem
dětem úspěšný a povzbudivý rok 2010!

Děti z orchestru s cenou, diplomem
a šekem na 10 tisíc korun:

(ZUŠ)

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Začátkem prosince skončil podzimní semestr 9. ročníku
Polické univerzity volného času. Program závěru nahuštěný
do pouhých dvou dnů byl skutečně pestrý a zajímavý.
Posluchači ochutnali především témata z oblasti umění –
hudba, architektura, malířství, divadlo, nechybělo však ani
téma veskrze konzumní – exkurze do pivovaru. Ale pěkně po
pořádku.
Ve středu 2. prosince se posluchači setkali letos
naposledy ve Společenském sále Pellyho domů. Úvodní
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Sonatina Wolfganga Amadea Mozarta ve velmi pěkném
podání mladé klavíristky Klárky Suchánkové, jedné z té
nevyčerpatelné studnice talentů polické ZUŠ, byla vlastně
jakýmsi předznamenáním příští přednášky. Tou byla další
část ze seriálu paní Jaroslavy Janečkové „Hudba
v proměnách času“. Tentokrát bylo na programu období
klasicismu, zahrnující zhruba léta 1750 – 1820. Toto období,
označované jako období osvícenské, které je v duchovní
oblasti doprovázeno sbližováním citu a rozumu, má
pochopitelně svůj odraz i v hudební formě, která se v této
době stává vyváženější. V hudební tvorbě se uplatňuje
především tří- až čtyřvětý sonátový cyklus a tato sonátová
forma je skladateli přebírána i při tvorbě symfonií,
koncertů a komorních skladeb. Posluchači se také podrobně
seznámili se životem hlavních představitelů tohoto období,
jimiž byli především Josef Haydn, Wolfgang Amadeus
Mozart a Ludwig van Beethoven. Nechyběly ani ukázky
z tvorby těchto velikánů a tak jsme se mohli zaposlouchat
do úvodní části Beethovenovy 5. symfonie – Osudové, do
ukázky jedné z více než stovky symfonií Josefa Haydna
nebo Koncertu pro fagot W.A.Mozarta. Hudebním
odpolednem tak byla ukončena přednášková část
podzimního semestru.
Již následujícího dne, 3. prosince se posluchači sešli
před polickou radnicí znovu, aby se vydali přistaveným
autobusem na úplně poslední akci podzimního semestru,
kterou byl výlet do Pardubic a Hradce Králové. Cílem výletu
v Pardubicích byla exkurze v místním pivovaru Pernštejn a
návštěva radnice, v Hradci Králové pak návštěva
divadelního představení. Prohlídka pivovaru začala
nečekaně příjemně. Posluchači se totiž pohotově pasovali
do role nezbedných bakalářů (a bakalářek) a obsadili velkou
reprezentační pivnici, kde při ochutnávce zdejšího ležáku
shlédli krátký videosnímek o technologickém postupu
výroby. Tento postup jsme pak sledovali i při následující
exkurzi, kde jsme se s výrobou zlatavého moku seznámili
podrobněji, od počáteční přípravy sladu v humně, přes
varnu, kvašení ve spilce, dokvašování, filtraci až po
závěrečné stáčení. V důsledku tohoto namáhavého putování
všem řádně vyhládlo a tudíž byl nejvyšší čas zajít do
pivovarské restaurace a doplnit zde ztracené kalorie
chutným obědem. Po obědě jsme vyrazili na krátkou
procházku. Přes moderní část centra Pardubic jsme se
dostali do městské památkové rezervace, prošli známou
Zelenou bránou a ocitli se na Pernštýnském náměstí.
Náměstí vévodí pardubická radnice, novorenesanční budova
postavená podle projektu architekta Jana Wejrycha. Zde
jsme byli již očekáváni průvodkyní, se kterou jsme pak
absolvovali s příslušným komentářem prohlídku vnitřních
prostor radnice, m.j. obřadní síně, hudebního sálu či
historického sálu s nádherným kazetovým stropem.
Po skončení prohlídky následovala cesta k autobusu a
odjezd do Hradce Králové. Zde jsme se rozešli po městě a
po malém osvěžení šálkem kávy v některé z místních
kaváren vedly naše kroky již do Klicperova divadla, kde
jsme shlédli představení Princ a chuďas, hry zpracované
podle známé povídky Marka Twaina. Před představením
zbyl ještě čas prohlédnout si v předsálí výstavu obrazů
malíře a grafika Jiřího Šindlera, zajímavých obrazů, ve
kterých se prolínají sny a realita, obrazů s romantickým
obsahem a při tom velmi moderním zpracováním.
Poslední etapa výletu, návrat do Police, proběhla v klidu
a bez komplikací. Při té příležitosti je nutno vyslovit
poděkování za příjemné cestování řidiči autobusu, panu
Bohumilu Koudelovi. A samozřejmě velké poděkování patří
také kolektivu autorek a průvodkyň na tomto krásném
výletě, paní Klapalové, Polejové a Jeřábkové. Hezkým
výletem tak byla napsána poslední tečka za 9. ročníkem
PUVČ.
Po zimních prázdninách vstoupí Polická univerzita
volného času do jubilejního 10. ročníku. Pohled na
uplynulých devět let, během kterých bylo uspořádáno více

než 100 přednášek s pestrou tématikou a na 20 výletů
s neméně pestrou náplní a během kterých jsme měli
možnost poznat desítky osobností z nejrůznějších oblastí,
nás posluchače a jistě i organizátory v čele s paní
starostkou Mgr. Idou Seidlmanovou, může naplnit
uspokojením. Myslím, že pro většinu posluchačů PUVČ
splnila očekávání, a že jim přinesla mnoho nových poznatků
i podnětů k zamyšlení. Dalo by se říci, že těchto devět let
nemělo téměř chybu, až snad na jednu. Totiž, že jsme o
těch devět let, bohužel, starší.
Ale nevěšme hlavy a protože do nového roku by se
nemělo vstupovat s tváří zachmuřenou, dovolil bych si svůj
příspěvek zakončit malou, nevážně vážnou, možná trochu
opožděnou silvestrovskou či naopak poněkud předčasnou
aprílovou, notickou:
V souvislosti
s mediálně
podrobně
probíranými
nechvalnými praktikami na jisté fakultě jisté západní
univerzity - pod pojmem „západní“ však není míněna ani
Amerika, tím méně západní Evropa – je nutné vyvrátit
případné spekulace o tom, že by se podobné způsoby, či
spíše nezpůsoby, mohly objevit i v naší Polické univerzitě
volného času. Je na místě zcela odpovědně prohlásit, že na
PUVČ panují naprosto jiné, možno říci standardní poměry,
že evidence posluchačů i evidence jejich účasti na
přednáškách je v naprostém pořádku, žádné písemné ani
jiné práce se neztrácejí, neexistují zkrácené doby studia,
předávání diplomů není odvislé od poskytování jakýchkoli
protislužeb a je plně podloženo účastí na přednáškách a
studijními výsledky posluchačů. Zároveň je třeba upozornit
případné sběratele různých „lžititulů“ a „lžidiplomů“,
především z okruhu vysoce postavených celebrit našeho
politického a justičního šoubyznysu, že jejich obskurní a
nechutné metody, pro něž je na naší akademické půdě
vyhrazen odborný termín „techtle-mechtle“, v Polici nad
Metují šanci na úspěch rozhodně nemají.
Tak tedy, vážení studenti, vážení přátelé, vykročme do
toho jubilejního ročníku levou nohou, odhodlaně a
s úsměvem. Před námi je jistě mnoho milých setkání se
zajímavými osobnostmi a mnoho dalších hezkých cest za
poznáváním.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

75 let

80 let

pan
Jaroslav Weisser
paní
Alena Hanušová
pan
František Žilák
paní
Eliška Gloserová
pan
Josef Michl
pan
Josef Řehák
paní
Marie Klimešová
paní Věra Klicnarová – mj. dlouholetá
členka naší Komise pro obřady a slavnosti

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SŇATKY = = = = = = = ===
V prosinci se dvakrát řeklo dvojhlasné „ANO“, oba
sňatky byly uzavřeny v obřadní síni
Zveřejníme jen jeden pár:
19.12. Petr Kiezler a Jiřina Hamplová

DIAMANTOVÁ SVATBA
V sobotu 19.12.2009 byla naše starobylá obřadní síň
místem krásného obřadu . Manželé Josef a Berta Čuhelovi si
připomněli svůj manželský slib, který si dali před 60 lety a
oslavili tzv.“diamantovou svatbu“. Bylo to moc milé a my
ještě jednou gratulujeme a přejeme i nadále šťastné
společné roky a hodně životní svěžesti.

STATISTIKA
K 31.12.2009 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4228 obyvatel. Klesáme, klesáme …
pro porovnání jsme měli ke konci
2005 obyvatel
4305
2006
4283
2007
4280
2008
4263
2009
4228
Do únorového polického měsíčníku připravuji malou
sumarizaci za uplynulý rok. Dozvíte se více o svatebních
obřadech ( místní x přespolní snoubenci, církevní x
občanské sňatky, cizinci, obřady venku x uvnitř), dále
průřez přivítanými občánky i jubilanty seniory.

JUBILEA

=========

V prosinci 2009 oslavili životní jubilea:
70 let
pan
Miroslav Drechsel
pan
Josef Teuner
paní
Jaroslava Antlová
paní
Vincencie Voňavková
paní
Jaroslava Dubová

Ida Seidlmanová a D. Hambálková
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Dobrý boj jsem bojoval,
běh dokončil,
víru zachoval…
/2 Tm 4, 7-8/
Děkujeme za slova útěchy, účast, květiny a nezištnou
pomoc při loučení s manželem Františkem Schwarzem.
Za celou rodinu Ida Schwarzová

Správa CHKO. V současné době připravuje Ministerstvo
životního prostředí České republiky novou prováděcí
vyhlášku k zákonu. Správa bude informovat o změnách
dotčené obecní úřady. Současně proběhne v letošním roce
na přelomu měsíce ledna a února seminář na téma
mimolesní zeleň, kde bude nová legislativa jedním z bodů
programu.
Maloplošná zvláště chráněná území ve správě Správy
CHKO Broumovsko: NPR Adršpašsko-teplické skály, NPR
Broumovské stěny, NPP Polické stěny, NPP Babiččino
údolí, PR Farní stráň, PR Ostaš, PP Mořská transgrese,
PP Pískovcové sloupky, PP Šafránová stráň
Ing. Petr Kuna, SCHKO Broumovsko

Nová Skibusová linka

Podnikatelský klub
Broumovska vyhlašuje veřejné
výběrové řízení na fotografa,
který bude mít možnost vydat
autorský kalendář na rok 2011
Požadované záběry:
region Broumovsko kopírující hranici
CHKO Broumovsko
panoramatické, barevné fotografie pro každý měsíc
jedna fotografie – vlastní návrh podoby kalendáře
dostatečný výběr snímků pro případné výměny
Termín pro podání přihlášek – do 28.2.2010
Termín pro dodání záběrů – do 15.5.2010
Kontakt:
Podnikatelský klub Broumovska
Pavlína Štěpánová
Centrum regionálního rozvoje Broumovska
Klášterní 1, P.O.BOX 81
550 01 Broumov
tel. 736 481 778, email: pavlinam@broumovsko.cz

Změny při kácení dřevin
rostoucích mimo les
Kácení
dřevin
rostoucích mimo les je v
České
republice
regulováno
zákonem
č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, který
byl
novelizován
k 2.1.2010. Kácení na
většině
území
CHKO
Broumovsko
povolují
nadále místně příslušné
obecní úřady. Změnou je
to, že příslušným orgánem
k povolování kácení v níže
uvedených maloplošných
zvláště
chráněných
územích
a
jejich
ochranných pásmech je Správa CHKO Broumovsko. Jedná se
většinou o málo obydlená území s malým podílem
mimolesní zeleně. Novela dále sjednotila postavení
fyzických a právnických osob ve vztahu k povolování kácení.
Obě skupiny mohou kácet stromy do obvodu kmene 80 cm
v 1,3 m výšky a keře do souvislé plochy 40 m2 bez povolení.
Novela zákona změnila i proces oznamování kácení např.
pro správce toků. Namísto obcí s rozšířenou působností je
příjemcem oznámení na území chráněné krajinné oblasti
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Firma CDS zahájila provoz nové skibusové linky určené
pro lyžaře(běžkaře), která bude zajišťovat dopravu do
atraktivních míst Jestřebích a Stolových hor každou sobotu
v období od 26.12.2009 do 27.2.2010 .
Pravidelný odjezd z Náchoda do Odolova v 9.35 a do
polského Karlowa v 12.15, kde na lyžaře počká do 16.00.
Cena jízdenky
Náchod-Odolov 30 Kč + 5 Kč lyže
Náchod-Karlow 26 Kč + 5 Kč/lyže
Ing.Robert Patzelt, ředitel divize OD CDS s.r.o. Náchod
tel: 725/761 401

Okénko do Rodného kraje.
V tomto svém příspěvku bych chtěl upozornit na sborník
Rodným krajem, který vychází již od roku 1972, kdy zahájil
svou činnost jako vlastivědný zpravodaj pod stejným
názvem. Po různých peripetiích s vydáváním vychází od
roku 1991 jako regionální sborník Rodným krajem,
s podtitulkem vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska,
Boženy Němcové a bratří Čapků. Sborník vychází dvakrát za
rok a přináší mnoho zajímavých článků z minulosti, ale i
současnosti kraje, ve kterém žijeme a samozřejmě jsou zde
i stati o Polici nad Metují a blízkém či vzdálenějším okolí.
Např. v loňském 38. čísle líčí paní Věra Vlčková v článku
Vzali nám domov… příběh dvou sester z našeho města – paní
Boženy Nožkové-Seidelové a JUDr. Jaroslavy Seidelové,
příběh odehrávající se v období let 1939 – 45. O několik
stránek dále vzpomíná paní Marcela Machová, kterou si
jistě mnozí poličtí občané pamatují z jejího působení v
polické Městské knihovně, na Černé hodinky v této
knihovně, pořádané od roku 1969. O problémech s vodou
v Bezděkově nad Metují se rozepisuje paní Hana Benešová
ve stati Obyčejná voda. Zajímavé počtení přinášejí i další
články, např. Zašlá sláva lázní a zřídel v Bělovsi nebo,
zvláště
pro
astronomy
–
amatéry,
připomínka
padesátiletého výročí otevření hvězdárny v Úpici. V dalším
článku představuje Mgr. Aleš Fetters čtenářům paní PhDr.
Evu Koudelkovou, která je autorkou mnoha knížek
s tématikou pověstí z našeho kraje (m.j. knihy Pověsti
z Broumovska nebo Police nad Metují v lidových
vyprávěních), ale zasloužila se také o nové vydání
klasických Krtičkových Bájí a pověstí z kraje Jiráskova.
V této souvislosti je třeba se zmínit i o tom, že byla na
podzim roku 2002 rovněž hostem Polické univerzity volného
času a námětem její přednášky byly, jak jinak, pověsti
z Policka. V nejnovějším čísle č. 39 se pan Mgr. Jan Čížek
rozepisuje velmi podrobně o vojenské organizaci Náchodska
v letech 1936 – 39 a pan PhDr. Boris Mědílek vzpomíná na
svého kamaráda z mládí, spisovatele Josefa Škvoreckého.
Je zde ovšem celá řada dalších článků, které stojí za
přečtení a které přispějí k hlubšímu poznávání našeho
krásného kraje. Sborník vychází dvakrát za rok ve velmi
kvalitním provedení na křídovém papíře a pro každého, kdo
se o dění v našem regionu zajímá, přináší jistě řadu
cenných informací. Je k dostání v obchodech, ale je,
samozřejmě, k disposici i v čítárně naší městské knihovny.
Václav Eichler

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Vánoce 2009 už za sebou definitivně zavřely pomyslnou
ZLATOU BRÁNU a my teď nasáváme vůni nově zrozeného
roku s desítkou na konci. Zůstává tajuplnou, nevyplněnou
křížovkou. Zda ji vyplníme správně, záleží jenom na nás ...
Než budeme na jeho konci bilancovat, vraťme se do
prosince 2009, kde 16-tého Senior klub Ostaš pod hlavičkou
– SENIOŘI SENIORŮM – měl sváteční setkání. Po
oficialitách a úvodních slovech čelné představitelky,
předsedkyně paní Heleny Pivoňkové a při prostřených
stolech s dobrou krmí od p. Exnera a jeho kolektivu a u
stromečku nastoupila, drobotiny ze ZŠ pod vedením pí uč.
Řehákové ze ŠD, aby se pochlubila se svým programem na
téma Vánoce. Ta drobná zaškobrtnutí k nim samozřejmě
patří a jsou úsměvná. Před tak kritickým publikem, to není
jednoduché. Děkujeme za blahopřání, potěšilo nás. Herci
profíci Ivana Richterová a p. František Pivoňka pak
konferovali celé odpoledne, včetně TOMBOLY, která byla
přerušována, aby nám pí Marie Ryšavá mohla zahrát na
harmoniku PO NAŠEM! Sluchaři i hluchaři pěli a určitě někdy
v blízké budoucnosti si paní Marie najde čas a budeme pět
pro dobrou náladu celé odpoledne.
Tu náladu nám, krom pí Steinerové se synem, která
napekla cukroví a drobné pozornosti zahájila TOMBOLU,
povznesli i další hosté...
Vánoce jsou plné překvapení a tak pan řed. ZUŠ L.
Bořek si nejdříve přivezl piáno, aby nám tři talentovaní
svěřenci zahráli skladby W.A. Mozarta. Věřte, my si
připadali jako na Žofíně. Škoda, že mnozí z nás absolvovali
hry na klavír u sl. Zdeničky Židové, uč., antitalenti a lajdáci
jsme pro značné „zaneprázdnění“ to nikam nedotáhli
s bídou k stupnici.
Výjimka je kapelník pan Václav Hybš a ona o něm
tvrdila, že to nikam „nedotáhne“!!! Převezl ji a dotáhl a
jsme na něho hrdi, protože jeho kolébka je v Kvíčerově a to
je tady.

Poděkování všem, kdo si našel v tom shonu čas, aby udělal
radost druhým. V Českém rozhlase Praha p. Václav
Větvička, botanik, mluvil v superlativech o Kvíčerově,
přírodních krásách, kultuře a vzácných lidech, které tu při
své cestě potkal. Vykročte tou správnou nohou do správné
stopy, ať se o nás mluví jenom hezky, dobře se to
poslouchá.
Kde nás najdete? www.meu-police.cz, záložka sport a
volný čas, Senior klub Ostaš.
Hana Krejčová

Z činnosti ZO ČSŽ Hlavňov
Nejprve dovolte, abychom Vám všem popřáli do nového
roku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a dobré nálady.
Vrátíme se ale ještě k loňskému roku a zmíníme několik
akcí, které jsme v jeho závěru uspořádaly:
13.listopadu se konalo v klubovně již tradiční „Posezení
pro seniory (ale nejen pro ně)“.
I když se jednalo o pátek třináctého, akce se velice
zdařila. Potěšila nás i hojná účast. Děkujeme tímto ještě
jednou p. Marušce Ryšavé, p. Josefu Nentvichovi a p.
Josefu Rotterovi, že nám přišli zahrát a vytvořili tím
báječnou atmosféru.
28.listopadu jsme vyrazili na zájezd do Třebechovického
muzea betlémů. Výstava mechanických betlémů se líbila
nejen dětem, ale i nám dospělým. Vřele doporučujeme,
opravdu stojí za návštěvu.
11.prosince se konala vánoční besídka pro děti. Vyrobili
jsme si svícínky, zazpívali koledy, děti dostaly sladké
odměny a tak jsme se pomalu vánočně naladili.
Nyní už se ale soustředíme na přípravu akce další,
což je ples na Hvězdě a tímto všichni srdečně zveme.
Hlavňovské ženy

11.BABSKÝ PLES
na chatì „HVÌZDA“ se koná
v sobotu 13. února 2010 od 20 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina FONTÁNA.
Vstupné 30,- Kč + 30,- Kč místenka.
Závazné objednávky na telefonu:
728 468 161 nebo 720 517 220.

Naše Mikulášská

Paní starostka byla rovněž přítomna a krom přání
k svátkům radosti a novému roku 2010 nás zasvětila do
podrobností, z nichž jsme s některými byli seznámeni v PM
pod hlavičkou RADNICE INFORMUJE str. 1. Přinesla ukázat
CERTIFIKÁT a věcný dar od ministra p. Petra Šimerky za
umístění v soutěži Ministerstva práce a soc. věcí pod
názvem „Obec prospěšná rodině“. V počtu obyvatel do 5
tis. obhájila Police n. M. 1. místo! Potěšitelný je i finanční
obnos. Je to úspěch.
Pana Jaroslava Kasala – muzikanta známe snad všichni,
ale málokdo věděl, že dal dohromady partu zpěváků a pod
názvem „Chrámový sbor“ jsme měli tu čest si je
poslechnout. Pro mnohé premiéra, nadchli nás nejen
světskými písněmi, koledou, ale sáhli do šuplíku SPIRITUÁL
KVINTETU a to už je pro fajnšmekry. Bravo, mělo to
atmosféru. A pocity? Klid v sále jako v Chrámu Páně.

V sobotu dne 13. prosince 2009 odpoledne jsme se sešli
v hostinci u Vojtěchů na Mikulášské zábavě konané fondem
pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí.
Bylo už po Mikuláši, ale příroda nám přála a napadl čistý
bílý sníh a to je to pravá předvánoční nálada. Mikulášská na
Bezděkově je naší již tradiční zábavou na ukončení
uplynulého roku. Sejdeme se, pobavíme se, zhodnotíme
minulý rok, co se komu podařilo nebo taky nepodařilo a
těšíme se na ten rok příští, co nám asi přinese...
K tanci a poslechu nám hrál pan František Čížek ze
Studnice. Zpívala slečna Baudyšová. Byla na naší akci
poprvé a moc se nám líbila. Zpívala moc hezky.
Na kulturní program pro ty co netuší, jsme měli pozvané
děti z Police n. M. pod vedením paní Pavlíny Noskové.
Taneční skupinu ZÁHIR. Předvedly nám orientální tance.
Kromě klasického orientálního tance jsme se mohli potěšit i
z představení malé holčičky a chlapečka, kteří předvedli
španělsko-arabský
tanec.
Celé
představení
bylo
choreograficky sestaveno pro malé větší a ještě větší
tanečnice a bubeníky. Tanec se závojem s hůlkou, tanec se
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šátky. Sólová i skupinová vystoupení za zvuku cizokrajné
hudby.

celoživotní vědeckou práci byl 28. října 2009 vyznamenán
presidentem republiky Václavem Klausem Medailí za
zásluhy. Významné státní ocenění si pro nemoc již nemohl
převzít osobně.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR

Kamery vrčely, foťáky cvakaly, i mobily byly hned po
ruce a už se to natáčelo a natáčelo. Dětí bylo asi dvacet a
připravily nám krásný zážitek. Odměnou jim byl velký
potlesk a slova uznání a chvály.
Na šestou hodinu byl objednán pan Mikuláš se svými
pomocníky. Přišli s ním tři čerti a líbezný andílek. Ti čerti
byli tak šerední, až byli krásní. A museli se tentokrát držet
trochu zpátky. Měli jsme tam dětičky. Pan Mikuláš je
všechny pochválil, andílek jim rozdal sladkosti a nakonec se
všichni společně vyfotili. To bylo radosti...
Po sále byly i prskavky a letos prskaly a to se taky
vydařilo ke spokojenosti všech. Nikdo se nepropálil ani
nechytnul.
A Mikuláši nám ještě uspořádali tombolu. Ceny byly
hodnotné a děkujeme všem členům za přispění. Všechno to
byly dary od našich členů.
Mělo to být do 20 hod. Protože, to bylo moc hezké, tak
tanečníci ještě uprosili hudbu a končilo se až ve 21 hod.
Tak se ještě pořádně vytancovali.
Poděkování patří všem organizátorům za zdárný průběh
celé akce. Autobus je pak všechny rozvezl domů a budeme
se těšit na příště...
Zapsala jednatelka Marie Chaloupková

Astronomický klub
Police nad Metují
VZPOMÍNKA
Na závěr Mezinárodního roku astronomie obdržela
astronomická veřejnost smutnou zprávu. Dne 4. prosince
2009 zemřel ve věku 80 let DrSc. Zdeněk Ceplecha,
pracovník Astronomického ústavu AV ČR.
Jméno Dr. Ceplechy je spjato s meteoritem „Police“,
který dopadl na střechu domu v Suchém Dole dne 16. září
1969. Dr. Ceplecha se tehdy podílel na ohledání místa
dopadu tohoto meteoritu a na vědeckém výzkumu
nalezených úlomků. V archivu polického AK se dochovala
korespondence Dr. Ceplechy s panem Bedřichem Siegelem,
tehdejší vedoucím AK. Součástí korespondence je i
zajímavá mapka dopadu dalších možných úlomků meteoritu
„Police“ na území Polska. Dr. Ceplecha je též autorem
pojmenování meteoritu „Police.“
Světové uznání si ale Dr. Ceplecha získal mnohem dříve.
Na základě vlastních metod a vědeckého zpracování
fotografií bolidu (jasného meteoru) nazvaného „Příbram“
ze dne 7. dubna 1959, vypočítal místo jeho dopadu, dráhu
ve sluneční soustavě a příslušnost k hlavnímu pásu
asteroidů.
Dr. Ceplecha byl předním a světově uznávaným
odborníkem na meziplanetární hmotu. Za mimořádnou
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VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

20. ledna v 5 hodin 27 minut vstupuje do
znamení Vodnáře,
v lednu se den prodlouží o 1 hodinu a 7 minut,
3. ledna v 1 hodinu je Země Slunci nejblíže
(147,1 miliónu km),
7. v poslední čtvrti, 15. v novu, 23. v první
čtvrti, 30. v úplňku,
v období mezi 15. až 24. lednem ráno nízko nad
jihovýchodním obzorem. Planeta vychází cca v
6 hodin a 25 minut a pro úspěšné pozorování
musí být obloha nad obzorem ideálně
průzračná. Nejlepší podmínky pro spatření
Merkura v letošním roce nastanou až v první
polovině dubna.
není pozorovatelná,
pozorovatelný po celou noc v souhvězdí Lva. O
půlnoci z 29. na 30. ledna uvidíme Mars vysoko
nad jižním obzorem poblíž Měsíce.
na večerní obloze v souhvězdí Vodnáře, končí
období pozorovatelnosti,
v noci v souhvězdí Panny, prstenec planety se
otevírá,
na večerní obloze v souhvězdí Vodnáře,
nízko na večerní obloze v souhvězdí Kozoroha,
Karel VACEK, Astronomický klub Police

MAMINA >>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Maminčina mňamka na leden
KEFÍROVÁ BUCHTA od Ivety
1/2 l kefíru
1 lžička jedlé sody
350 g hladké mouky
1 celé vejce
200 g cukru
2 dcl oleje
2 lžíce kakaa
vanilkový cukr
prášek do pečiva, citronová kůra, strouhané oříšky
Vše zamíchat dohromady a péct ve středně vyhřáté
troubě. Navrch se dá buď čokoládová poleva nebo buchtu
pomazat ostřejší(rybízová) marmeládou a na ni citronovou
polevu.

Program na říjen
v mateřském centru MaMiNa
Dopolední programy ve školním roce
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci
pro nejmenší děti kolem 1 - 2 let, které se již naučily
chodit.
Úterý (9.30-11.30) – Miminkování
program pro těhotné a pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Středa (9.30-11.30) – Kapříci
program pro rodiče s dětmi od 2 - 4 let. Součástí
programu je malá výtvarná dílnička s procvičováním
jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci
program pro rodiče s dětmi od 2 – 4 let s důrazem na
rytmiku, tanečky a říkadla.
Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek
pro děti nejen jako příprava na vstup do mateřské
školky. Probíhá bez účasti rodičů. Na tento program je
nutné se přihlásit a to na tel.: 724935522 pí. Vítková
nebo přímo v MC, a to každé dopoledne.

Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 20,- za dítě a dopoledne.
Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni Základní
školy v Polici nad Metují.
Cvičení na míčích nejen pro těhotné v úterý od 18 hodin
– klasické cvičení na míčích pro budoucí maminky, které
pomáhá od bolestí a také se připravit na porod s lektorkou
Mgr. Karolínou Havlíčkovou. Přihlášky na 777 903 029 nebo
mailu katahlavkova@seznam.cz. Cena je 150,-Kč za 5 lekcí,
platba je předem, cvičení bude probíhat jednou za týden.
Lekce trvá 60 min. Počet míčů je omezen! Opět volná
místa!
Od nového roku plánujeme znovu otevřít kroužek
Keramiky spojené s dalším tvořením pod vedením Simony
Pohlové. Jedná se o tvořivý kroužek, kde budou mladší děti
s pomocí rodičů a starší děti sami poznávat keramickou
hlínu a tvořit z ní výrobky. Další náplní programu bude
tvoření z jiných a netradičních materiálů. Vaše přihlášky
přijímáme na mailu i.monka@seznam.cz nebo v MC, bližší
info Vám poskytneme i na tel.: 728 334 087. Finanční
podmínky jsou stejné jako u cvičení na míčích.
Kroužek bude probíhat každé úterý od 16 hodin –
začínáme 2. února!

Doplňkový program v mateřském centru
Sobota 16. ledna v 9 hodin - Lyžování malých dětí instruktáž
Mateřské centrum MaMiNa ve spolupráci s firmou Sport
Hotárek pořádá pro návštěvníky centra a širokou veřejnost
instruktážní dopoledne - Lyžování předškolních dětí. Sraz
v 9 hodin na svahu na Nebíčku. Nezapomeňte si sebou vzít
svačinku. Navazujeme na úspěšnou přednášku z loňského
roku, které se pod hlavičkou fi. Sport Hotárek profesionálně
zhostila zkušená lyžařská instruktorka Martina Kovářová.
Tímto jí velmi děkujeme za přípravu a realizaci letošní akce
na svahu. Instruktáž je určena pro rodiče s dětmi od cca 3
do 6 let. Vstupné dobrovolné. V případě špatných
sněhových podmínek se akce nekoná.

na fotkách objevují pouze ve společnosti svých dětí či
příbuzných, připravili jsme si pro vás taková svatební fota
po letech ☺ Fotografovat jednotlivé páry bude Kateřina
Nekvindová. Každý pár obdrží CD se svými fotografiemi, za
které vybíráme 50,-. Focení bude probíhat v druhém
prostoru MC pro každý příchozí pár jednotlivě! A aby se
nám manželata a partneři při čekání na fotografku zatím
nenudili, připravili jsme si pro ně následující program:
Nejen pro ženy přijde paní Radka Kaufmanová
s ochutnávkou zajímavých čajů a nejen pro muže bude
zajištěna ochutnávka masných výrobků. Výrobky dodala
firma Pejskar & spol., spol. s r.o., Police nad Metují –
tímto velmi děkujeme.
Na přednášku mohou samozřejmě přijít i nesezdané
páry, akce je pouze pro dospělé! Vstupné je dobrovolné.
Jeden ze zúčastněných párů získá zajímavý hodnotný dárek!
Vzhledem k naplánování focení je však nutné se přihlásit
a to do pondělí 8.února na tel.: 777 903 029 nebo na mailu
katahlavkova@seznam.cz nebo přímo v MC, a to každé
všední dopoledne kromě pátku.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Děti, gratulujeme k úspěchu
Na samém závěru loňského roku nás potěšil úspěch dětí,
které navštěvují mateřské centrum. Jejich společná práce
„Podzimní radovánky“ byla vybrána na titulní stránku
kalendáře, který vydala organizace Síť mateřských center
s podporou firmy Haliborange. Akce „Namaluj si kalendář“ –
se zúčastnilo několik desítek mateřských center z celé
republiky a porota vybírala z celkového počtu 400 dětských
obrázků. Děkujeme lektorkám dopoledních programů Ladě
Úlehlové a Ivetě Vítkové, že děti vedou k tvoření všeho
druhu.
Vítězný obrázek, který vytvořily děti od těch
nejmenších návštěvníků programu Brumíci, přes větší
kamarády z Cvrčků a Kapříků, až po ty zkušené z Malého
Zvídálka, Vám níže představujeme.

Středa 20. ledna v 16 hodin – Finanční zajištění Vašich
dětí aneb Naše děti a jejich budoucnost
ČSOB Pojišťovna, Jana Voborníková BABY KLUB ČSOB
Pojišťovny a MC MaMiNa Vás zvou na povídání o úrazovém
pojištění a spoření pro děti u bylinkového čaje a domácího
jablečného závinu.
Národní týden manželství – 8. – 14. února
Mateřské centrum MaMiNa se v tomto roce opět
zapojilo do celostátní kampaně Sítě MC ČR k Národnímu
týdnu manželství. Síť mateřských center stála u
založení tradice Národního týdne manželství jako jeden
z oficiálních partnerů této kampaně. Kampaň našla
v mateřských centrech velkou odezvu, letošního ročníku
se účastní téměř 50 center na různých místech
v republice. Mateřská centra se zapojují do této
kampaně velmi pestrými nápady.
V rámci kampaně jsou programy na upevňování
partnerských vztahů v rodině koncentrovány do jednoho
týdne, mateřská centra však k prevenci patologických
jevů v rodině přispívají svojí činností obecně.
K našemu již druhému ročníku této kampaně jsme si pro
vás v MC MaMiNa připravili:
Výstavku obrázků dětí z programu Malý Zvídálek na
téma: „Moje maminka a můj tatínek“ , které s dětmi
připravily lektorky Lada Úlehlová a Iveta Vítková. Obrázky
budou v tomto týdnu vystaveny ve vitríně MC v průchodu
vedle prodejny Kniha.
Další akcí k této kampani je Manželské focení – ve čtvrtek
11.února v 16 hodin
Vzhledem k tomu, že poslední fotka, na které jsou
manželé spolu sami, je nejčastěji ta svatební a poté se již

Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

V pátek 4.12.2009 se konala Výroční valná hromada SDH
Pěkov v Suchém Dole. Hlavním bodem byly volby do funkcí
výboru a dále seznámení s nově zakoupeným autobusem
SOR C 7,5 LILI. Zúčastnilo se 32 členů z celkového počtu 50.
Po skončení následovala taneční zábava společná se SDH
Suchý Důl, hrál Jan Dostál.
Na neděli 6.12.2009 pozval Osadní výbor v Pěkově
občany na setkání u rozsvíceného vánočního stromku u
kaple. I přesto, že nebyl sníh a drobně mžilo, atmosféra
byla slavnostní – přispěl k tomu i p. Marek Čáp, který se
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postaral o rozeznění zvonu. Poté následovalo v budově
bývalé školy malé občerstvení a děti mohly vystřihovat
papírové postavičky do betléma, který se bude každým
rokem rozšiřovat. Snad se z toho stane tradice a příští rok
se o první adventní neděli u zeleně osvětleného stromku
znovu všichni sejdeme.

•
•
•
•

Jupiter, pátá planeta v pořadí od Slunce, je největší
planeta naší sluneční soustavy. Do tohoto „plynného
obra“ by se Země vešla 1300krát.
Když 27. srpna 1883 vybuchla sopka na ostrově
Krakatoa v Indonésii, exploze byla slyšet do vzdálenosti
4800 km!
Každý rok je zaznamenáno více než 500 000
zemětřesení. Většina z nich je naštěstí natolik slabá,
že nezpůsobí vážnější škody.
Bouřky jsou nejčastější v tropických oblastech, ale
vyskytují se na celém světě. Každý den se přežene přes
jednotlivá území naší planety nejméně 20 000 bouřek
místního charakteru. Blesky z těchto bouřek zasáhnou
zemský povrch stokrát za sekundu.
Vybral F. J.

Jednou budem dál, jen sílu mít

Ve čtvrtek 19. prosince 2009 proběhly za účasti
starostky, místostarosty, dvou zastupitelů a investičního
technika Hovory s radnicí. Občany především zajímaly
investice na příští rok.
12. prosince 2009 se místní loutkáři představili
pohádkou Čert a Káča. Další premiéra bude v sobotu 30.
ledna 2010 ve 14 hodin. Přijďte se podívat na dvě hezké
loutkové pohádky.
I u nás se loni projevil baby boom. Za rok 2009 se
narodilo 8 dětí – z toho 4 děvčata a 4 chlapci. Takový
přírůstek nebyl už několik dlouhých let (že bychom tímto
tempem „brzy“ přece jen překročili hranici 1.000
obyvatel?). V prosinci se narodil Lukáš Kaufman a Patrik
Sirko. Blahopřejeme.
Šárka Pokorná

Informace pro sluchově postižené občany

Změna provozních hodin od r.2010

Odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým
postižením se poskytuje každý čtvrtek
od 14.00hod - 16.00hod.
v Broumově u Mírového náměstí, v Lípové ulici
v přízemí zadního traktu budovy městského divadla.
Sociální služby jsou zaměřeny na drobnou údržbu
sluchadel, prodej příslušenství ke sluchadlům (olivky,
baterie, filtry apod.) a rady při výběru sluchadel.
Zprostředkování kompenzačních pomůcek pro sluchově
postižené občany včetně instalace.
Služby poskytuji i ve svém bydlišti (po telefonické
dohodě), též terénně v domácím prostředí klienta, v
nemocnici a v domově důchodců.
Vaverka Vratislav tel. 491 522 338, 604 464 581
Malá Kolonie 50, 550 01 Broumov

Zeměpisné pozoruhodnosti
Víte, že …
•
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Jak Země rotuje
dojmem je pohyb
nebeských objektů
obloze závisí ale
nacházíte.

od západu k východu, výsledným
hvězd, Slunce a všech ostatních
opačným směrem. Pohyb hvězd po
také na místě, kde se právě

Tak se nám rok přehoupl , skočili jsme rovnýma nohama
do roku 2010 a jsme v očekávání věcí příštích. A těm věcem
příštím předchází dvacetileté období snahy o budování
demokracie, vítězství svobody a naděje, že budeme mít
sílu jít dál tak, jak jsme to vyslechli na Koncertě
k dvacátému výročí politických změn v Československu a
pádu železné opony. Koncert se konal v mezinárodním
duchovním centru, zvaném Pražská křižovatka / že z něho
dýchá duchovno, mohu dosvědčit/ – v místě odsvěceného
kostela sv. Vavřince, později sv.Anny. A byl to nádherný
zážitek, který jsme mohli sledovat v přímém přenosu české
televize. A tam právě zazněla ta optimistická píseň, z které
jsem si vzala název článku a kterou zazpívala americká
folková zpěvačka Joan Baez.
To jsou však jen reminiscence na události , které
jsme prožívali a ke kterým se nutně stále vracíme. A které
nám kladou stále nové a nové otázky a vyvolávají všeliké
rozbory, někdy i pokřivené, aby dokazovaly, že jsme se
snad dostali na nesprávnou cestu. Nedostali, jenže je
křivolaká a možná, že nám chybí i odvaha vzdorovat
nepravostem mocných a neschopných. V tom krátkém
dvacetiletém období jsme se tomu ještě nenaučili. A
protože se nacházíme v období obměny generací, jak píšou
sociologové, dojde i k tomu, že půjdeme dál a budeme mít
i sílu, napravit kopance, které nás často připravují o víru ve
správnost našeho putování. A jak říkal bývalý ústavní
soudce JUDr. Vojtěch Cepl : Inteligence je schopnost
rozlišovat mezi podstatným a nepodstatným a to my,
Poličáci, neb k tomuto okruhu lidí patřím, dokážeme !
Takže teď nasadíme optimismus a chmury v této době
hodíme za hlavu.
K tomu optimismu právě patří moje rodné město
Police nad Metují a Broumovsko, o kterém nádherně
pohovořil v pořadu „Dobré jitro“ milý a tuze vzdělaný pan
RNDr.Václav Větvička. Byť ten pořad v rozhlase bývá
v neděli ráno od 5 hodin do osmé, nikdy poslech
nevynechám, protože je nejen poučný, ale to nedělní ráno
otvírá pohlazením duše. A tak tomu bylo i v neděli 13.12.
t.r. Ještě jsem nikdy neslyšela takové zasvěcené povídání o
broumovském kraji a jeho kostelech. Ty nádherné barokní
stavby někdy žalují, že jsme je nechali zpustnout, ale krásu
přesto neztratily. Nedokážu přesně reprodukovat to, o čem
pan dr. Větvička povídal, ale snad někdo celé povídání
zachytil na cédéčko a budeme ho moci zakoupit a prožívat
oslavu našeho koutečku. Zachytil i kus historie polického
újezdu, který byl darován králem Přemyslem Otakarem I.
břevnovskému klášteru a ten se postaral o rozkvět kraje.
Obrovskou radost jsme měly se ségrou / v čase páně
Větvičkova výkladu jsme byly v Praze a stýskalo se nám po
zdejších radovánkách/ o jeho povídání o hoře Ostaš, na
kterou se denně díváme. Ostašské skalní město musí
očarovat všechny poutníky sem přišedší a samozřejmě i
Hvězda s kapličkou . My však dáváme přednost Ostaši /ten
či ta Ostaš/? Musíme si přečíst pojednání pana učitele

Baudyše, který o rodu Ostaše píše, ale nemám teď po ruce
jeho výklad. Prostě Ostaš je také duchovní centrum a je
tam přívětivá hospůdka, která nemůže při putování po kraji
chybět. No a když se vracíme autobusem, a ten se
vyhoupne na rovinku nad Bezděkovem, to už jsme konečně
doma a městečko Police s Ostašem je jako na dlani.
Pan Větvička vzpomněl též na Polickou univerzitu
volného času, kam byl pozván, na naši milou paní starostku
Idu Seidlmanovou a pochválil též knížku pana Pichla o
stavebních památkách a významných osobnostech našeho
města.
Je opravdu zajímavá !
Na závěr řekl: Čím dál od Prahy, tím se setkávám
s příjemnějšími a kulturními lidmi. A to si pamatujme,
protože mezi ně patříme i My, Poličáci.
Přeju všem požehnaný a dobrý nový rok!
Jar©a Seidelová

Kuriozity čtverců čísel zapsaných
samými jedničkami
Vybral F. Janeček
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Staročeská přísloví ledacos
vám napoví
Rukověť moudrosti našich předků pro každou
příležitost a na každý den
Na příslovích je zajímavé, že ve velmi zhuštěné podobě
vyprávějí určitý příběh nebo životní zkušenost. Obvykle je
nemůžeme brát doslova. Vždyť i Komenský v úvodu ke své
knize Moudrosti starých Čechů praví: „… přísloví neb
přípovídka jest krátké a mrštné připovědění, v němž se jiné
praví a jiné rozumí.“
Oč tedy v příslovích jde? Především o to, ušetřit
nepříjemnou zkušenost každému, kdo má uši otevřené.
Proč bychom také měli opakovat chyby, jichž se již jednou
dopustil někdo jiný? I vám by tedy přísloví měla napovídat,
jak se zachovat v určité životní situaci.
V seriálu českých přísloví budeme vybírat taková, která
mají vztah především k přírodě a lidské práci, ale
nenecháme stranou ani to, jak si lidé mezi sebou vedou a
hospodaří.

BAJKY JEDNOU VĚTOU
( Bajka je příběh, v němž zvířata jednají jako lidé. Nebere
si ovšem na mušku vlastnosti zvířat, jak by se mohlo
pohodlnému čtenáři zdát, ale chování lidí)
•
•
•
•
•
•
•

Čím se koza pyšní, za to se ovce stydí.
Sobě vlk ostronos, sobě ježek kadeřav.
Datel dřevo razí, sám sobě nos kazí.
Pes dvojích vrat mívá často hlad.
Kdo honí dva zajíce, nechytí žádného.
Každá liška svůj ohon chválí.
Nežeň se, psíku, po vlčí stopě; ohlédne se a sežere tě!

•
•
•
•
•
•

Ač krtek pod zemí chodí, přece se ukrýti nemůže.
Sysel, dosti chytré zvíře, prozradí se přece v díře.
Myš jest malé zvíře, přec nevěří jedné díře.
Žádná kráva není, aby telátkem nebyla.
Neleží v tom síla, kobyla-li siva, ale jak táhne.
Zajíc dlouhé uši má a není oslem. Kozel dlouhou bradu
má a není mudrcem. Také černá kráva bílé mléko dává.
•
Vinen medvěd, že krávu snědl, vinna i kráva, že do lesa
šla.
•
Mnoho psů – zajícova smrt.
•
Potmě je každá kráva černá.
•
Kočičí hra – myší smrt.
•
Co se z kočky narodí, nebude než myši chytati.
•
Potrefená husa z hejna kejhá.
•
Nešťastný taký dům, kde kohout mlčí a slepice zpívá.
•
Býval volem, a nyní nechce zůstat ani koněm.
•
V nerybných krajích i rak za rybu platí.
•
Když hus za moře zaletí, přiletíc přec husou zůstává.
•
Mladého raka starý rak káral, proč leze znak. Neukázal
mu lépe jak, i lezou oba podnes tak.
•
Viděla žába koně kout, i zdvihla též nohu.
•
Vůl starší učí orati vola mladšího.
•
Nelítejte, vrány, na vysoké chrámy.
•
Ta myška už lapena, s kterou kočka pohrává.
•
Osel oslu pěknější arabského koně.
•
Zle koni, kolem něhož osli hýkají.
•
Už vejce moudřejší než slepice?
•
Kdyby byl zajíc nespal u Malína, byl by už doběhl do
Kolína.
•
Kdyby bylo po vůli psí, nezůstalo by kobyly ve vsi.
•
Slepice kručíc, zrna v zobáku neudrží.
•
Tím řeka horší není, že z ní psi pijí.
•
Když se káně jestřábí, více škrábe než rodilý jestřáb.
•
Vše domů přijde, co vlci nesežerou.
•
Rád kocour ryby jídá, ale nerad pro ně do vody břede.
•
Kůň, který oves dobývá, nejmíň se ho nají.
•
Unavenému koni je i ocas těžký.
•
Oslu když se dobře vede, jde na led tancovat.
•
Svině, když kaliště mají, na čistou vodu nedbají.
•
Psi jedné vsi často se hryžou, ale na vlka spolu se
derou.
•
Běda tomu domu, kde tele rozkazuje volu.
Pokračování v příštím čísle
Vybral František Janeček

Jména ulic v Polici (nad Metují)
v letu let.
Páté pokračování ...
Krátký úsek ulice vedoucí od budov chlapecké školy čp.
107 a 108 až po velké roubené jednopatrové stavení čp. 115
(které stávalo až do roku 1949 na křižovatce se Soukenickou
ulici u Pejskarovy uzenářské továrny, po její nacionalizaci
lidově a nepěkně zvané „Masna“) obdržel název ulice
„ŠKOLSKÁ“. Odtud dále pokračovala až na Strážnici k soše
sv. Václava ulice „ŽĎÁRSKÁ“. Průchodní tunel, ulička mezi
domy čp. 101 a 102, směřující z Kostelní ulice na Záměstí
(také zvaná „Hamplíkova“ ulička – takto nazvaná po Janu
Hampelovi, manželovi ovdovělé Marie Švorčíkové, majitelky
přilehlého domu a hostince čp. 102) dostala název
„KEJDANOVA ULIČKA“. Jméno obdržela na památku
polického mecenáše Augustina Kejdany, kterému patříval
dům čp. 101 a díky jeho mimořádně štědré finanční nadaci
se město Police dokázalo zmoci na svou první mateřskou
školku.
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Ulice z náměstí směrem západním k náhonu na mlýn čp.
195 obdržela název „U OPATROVNY“. Pročpak? Protože
v obecním domě čp. 86 byla od roku 1920 umístěna již
zmíněná polická mateřská škola – neboli „opatrovna dětí“.
Název ulice je to poměrně unikátní, v ČR jsou takto
pojmenované ulice ještě dvě. Pěšině se čtyřmi přilehlými
staveními, na konci s malou kapličkou (postavenou roku
1819), vedoucí podél mlýnského náhonu k „městskému“
mlýnu, zůstalo zřejmě hodně staré místní pojmenování „NA
STRUZE“ (ulic s tímto jménem je v ČR celkem 10). Rovněž
řadě tehdy šesti domků podél ulice Nádražní, na druhém,
levém břehu Ledhujky, stojících podél náhonu na vodní
turbínu „Hadrovny“, byl ponechán starobylý název „NA
SPLACHOVĚ“.
Svých názvů „ulic“ se konečně dočkalo i Záměstí. Malá
ulice mezi domky čp. 148/150 a 271 atd., tato oáza klidu
uprostřed města, která zmizela při budování silničního
obchvatu města obdržela název „POD JASANY“ (tento
hezký název ulice je jediný v ČR). Ulička pod čp. 160/161
(dnes již rovněž neexistující), vedoucí kolem domku čp. 159
(kde měl svou oficínu holič Ferdinand Werner a kde později
míval svou proslulou opravnu velocipedů Jan Kulhavý),
ústící do ulice Pod jasany, dostala název „POD
KOPEČKEM“. Cesta z ulice Soukenické, mířící k městskému
parku (tenkrát doopravdy parku!), zřízeném roku 1830 na
základě podnětu tehdejšího radního Ferdinanda Fischera na
stráni zvané Strážnice (tento místní název se poprvé
připomíná roku 1546, ale je mnohem starší), byla
pojmenována „KE STRÁŽNICI“. Tomuto parku se svého času
také říkávalo „Ferdinandberg“ po zmíněném radním; pokus
pojmenovat park jménem V. V. Tomka slovutný dějepisec
odmítl s odůvodněním, aby bylo zachováno starobylé
pojmenování Strážnice.
Dosavadní sousedské a poněkud výsměšné pojmenování,
ale přesto užívaný a v písemných pramenech doložený
název „Husí rynk“, jakási náves na Záměstí, byl
přejmenován na „MALÝ RYNK“. Uličce vedle Malého rynku,
stoupající ze Soukenické ulice na Strážnici, byl ponechán
vžitý a zřejmě pradávný název „V ROKLI“ (ulic nazvaných
V Rokli je v ČR ještě 19, ovšem takovou jako v Polici asi
nikde jinde nenajdeme!).
Souběžná ulička s uličkou V Rokli byla nazvána „POD
BETLEMEM“. Byl to určitě projev tehdejší romantiky, která
v každém malebnějším uskupení chaloupek na stráni viděla
obraz vánočního Betléma. Poličtí v tom sami nebyli, těch
ulic pojmenovaných Betlémem je dodnes v našich městech
ještě šest. Dnes však tato nevýznamná, trávou zarostlá
pěšina již v seznamu ulic města Police nad Metují zapsána
není; její poslední relikt, modrá tabulka s tímto jménem
přibitá na chalupě čp. 145 nám však někdejší jméno této
uličky dodnes připomíná. Uličce vedoucí podél chalupy
čp. 130 a dále kolem stavení čp. 128 (tato ojedinělá
stavební památka s podkrovní vysunutou světničkou již také
neexistuje; ač původně památkově chráněna, podlehla
v nedávné době demolici), takové zkratce či nábližce ulicí
Žďárskou, se dostalo pojmenování „K JATKÁM“. Také
pouhá historie – městské jatky již dávno přestaly existovat,
takže i toto pojmenování pozbylo smyslu.
Název původní osady „MALÁ LEDHUJE“ byl po sloučení
obce Ledhuje s městem Policí ponechán jako označení
městské části či ulice, rovněž i starodávný název samoty
„OCHOZ“, k níž je možno dojít podle seskupení několika
obydlí, kterému se dodnes říká rovněž velmi starobylým,
sice neoficiálním, ale originálním názvem „NA STRAČÍM
OCASE“.
Okresní silnice, navazující na ulici Kostelní, vedoucí od
kostela dále k Bukovici po tzv. „Sibiři“, obdržela název
ulice „OSTAŠSKÁ“. Také označení ulic „Nové čtvrti“ bylo
dokončeno: hlavní ulice vedoucí od dívčí měšťanské školy a
ústící do ulice Nádražní (předtím, od r. 1915, nazývaná ulicí
Husovou), získala díky přítomnosti sídla Tělocvičné jednoty
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Sokol název ulice „SOKOLSKÁ“. Ovšem národní kult Mistra
Jana z Husi nesměl přijít v nové republice zkrátka: ulice
směřující od prvního družstevního domu v Polici n. M.
čp. 333 (postaveného zde roku 1923) k někdejšímu
pivovarskému rybníku pod Havlatkou byla pojmenovaná
ulicí „HUSOVOU“ (a připojila se tak k celkem 200 Husovým
ulicím v dnešní ČR). Ulice vedoucí od čp. 213 (tj. budovy
dnešní vinárny „V“) k budově tehdejší městské hasičské
zbrojnice čp. 334 (postavené r. 1911) byla nazvána ulicí
„POD HAVLATKOU“. Také veřejné prostranství před soudní
budovou, po 1. světové válce přeměněné z brambořiště
v městský sad péčí místního Okrašlovacího spolku, bylo
označeno jménem a obdrželo název „BEZDĚKŮV PARK“ – na
počest významného mykologa a učitele působícího v Polici,
soběslavského rodáka Jana Bezděka. Pojmenováním ulic
v této lokalitě ztratil název „Nová čtvrť“ svůj smysl a
přestal oficiálně existovat, zachoval se jen tu a tam
v paměti starších obyvatel. Ve 22 jiných městech ČR to bylo
zřejmě jinak, tam se tento název jako jméno ulice uchoval
dodnes.
I po této generální akci se však názvy ulic a městských
prostranství občas pozměnily a co nejpodstatnějšího – nové
ulice stále přibývaly. Dne 19. prosince 1929 se konalo
zasedání obecního zastupitelstva, jehož jediným bodem
programu byl návrh pojmenovat dosud bezejmenné náměstí
jménem presidenta T. G. Masaryka a Novou ulici
přejmenovat na ulici Viléma Pellyho. „Pan starosta [Josef
Sova] promlouvá o obou návrzích a jich významu zejména
v tom, že v březnu 1930 připadají 80té narozeniny p.
presidenta Tomáše G. Masaryka a že proto učiněn návrh,
aby k jeho poctě zdejší náměstí pojmenováno bylo jeho
jménem. Dále o významu a zásluhách zdejšího čestného
občana a dlouholetého bývalého starosty velkoprůmyslníka
pana Viléma Pellyho, který dožívá se 20. prosince 1929
svých 80tých narozenin a přednáší návrh, aby Nová ulice
v níž umístěny jsou téměř všechny jeho závody,
pojmenována byla ulicí Pellyho. Oba návrhy byly
jednohlasně přijaty.“ Tak ulice, doposud zvaná „Nová“,
nesla od prosince roku 1929 jméno úspěšného podnikatele
„VILÉMA PELLYHO“. Mnoho jiných měst si však názvy svých
Nových ulic podrželo, ještě dnes jich je v ČR celkem 176.
K pojmenování náměstí došlo až o rok později. Dne 7.
března roku 1930 se konala slavnostní schůze obecního
zastupitelstva, na níž starosta města, ředitel škol Josef
Sova, sdělil přítomným znění výnosu kanceláře presidenta
republiky, oznamující, že pan president svolil, „aby
náměstí pojmenováno bylo náměstím Masarykovým, což
vzato na vědomí a navrhl odeslati telegram následujícího
znění: »Kabinetní kanceláři presidenta republiky v Praze.
Pane presidente! Obecní zastupitelstvo města Police nad
Metují u příležitosti Vašich 80. narozenin uvědomujíc si
Vaše nezměrné zásluhy o národ a všeobecný pokrok prosí
Prozřetelnost, aby Vám, našemu osvoboditeli, vzoru
občanských ctností a vlastenecké obětavosti dopřála,
abyste se dlouhá léta těšil v nezkaleném zdraví, byv
pochopen jako milovaný vůdce národem ze vzácných
výsledků své vykonané práce.« Dosud bezejmenné náměstí
se tak stalo „MASARYKOVÝM NÁMĚSTÍM“.
Stejného roku 1930 bylo pojmenováno i velké
prostranství před katolickým farním kostelem. Přítomnost
školních budov čp. 107 a čp. 108 určitě evokovala jméno
věhlasného „učitele národů“, českého teologa, filosofa,
pedagoga a spisovatele Jana Amose Komenského – toto
prostranství tedy obdrželo název „NÁMĚSTÍ
KOMENSKÉHO“. Zůstalo jím dodnes a patří k dalším 54
náměstím s tímto jménem v ČR, i když už někdejší budovy
obecné a měšťanské školy slouží jinému, ale rovněž velmi
chvályhodnému vzdělávání na poli múzy Euterpé.
Pokračování v příštím čísle.

Miroslav Pichl

Bájné bytosti Policka aneb jak je
na tom Policko se strašidly
Na Policku byli místní obyvatelé nadpřirozenými
bytostmi odjakživa velmi zkoušeni. Pozitivem (zvláště pro
všechny děti) je, že se s řadou z nich už definitivně
rozloučili. Vysvobozena byla bludička na Hvězdě, mrtvý
opat v místním klášteře a dokonce dva ohniví mužíčci (u
Bezděkova a u Hlavňova). Negativem (zvláště pro všechny
dospělé) je, že řada jich zde ještě přebývá. Poličáci by si
obzvlášť měli dát pozor na čerty. Ty z polického mlýna už
odvážný Samson vyhnal, pekelná síla však nadále místní
obyvatele zkouší. Historie zaznamenala dva případy, kdy
čerti odešli s nepořízenou, a nikde není psáno, že se to
nestane potřetí. Podle vyprávění by např. v jakési chalupě
v Radešově měla být schována čarodějná kniha. Po přečtení
formule v ní uvedené se zde objeví ďábelští pomocníci,
kteří sice udělají vše, co by dotyčný chtěl, na druhou stranu
za to ale čtenář zaplatí svou duší.
Na vlastní kapitolu by vydali poličtí vodníci. Těch se
v historii objevilo v rybnících a řece Metuji zhruba
jedenáct, což je téměř rekordní počet, který by mohlo
vyrovnat jedině Třeboňsko (a to ještě stěží). Zajímavějšími
strašidly jsou v této oblasti můra a vyžlata. Tyto druhy
bytostí jsou ojedinělé a také velmi nebezpečné. Vyžlata
(malá bílá stvoření) se objevují v maršovském údolí spolu
s jezinkami, které zde od půlnoci do jedné pořádají bál a
každého smrtelníka utancují. Můra byla zaznamenána
v Machovské Lhotě. Tato vysoká bledá žena na člověka
nalehne a vysaje z něho tolik krve, kolik potřebuje. Pokud
by se s ní někdo setkal, pomůže prý speciální modlitbička
nebo pozvání na chleba. A výčet polických strašidel
uzavírají čarodějnice, které se slétají o filipojakubské noci
v Řeřišném u kříže.
Pro podrobnější informace o bájných bytostech
Policka nalistujte:
Eva Koudelková: Ze starých vyprávění
Eva Koudelková: Police nad Metují a okolí v lidových
vyprávěních
Vybral F. J.

Žijí mezi námi…
DAVID „DAW“ KNILL – horolezec
Sešli jsme se večer v Divadelním klubu, aby Daw stihl
lezení na umělé stěně v Sokolovně. Hned ze začátku nám
vypravoval, že není registrován v žádném horolezeckém
klubu, protože když studoval v Praze, nezaplatil příspěvek.
Na poprvé mu to prominuli, ale: „Když se mi to stalo
podruhý, tak mě Heřman bez milosti vyhodil.“

Nejsi z Police. Odkud vlastně pocházíš?
Jsem z Náchoda. Ale do Police mě to táhlo hlavně kvůli
skalám. A po vysoký škole jsem si tady založil firmu,
protože v Praze jsem pracovat nechtěl a přestěhoval jsem
se sem. Hlavně jsem chtěl být poblíž skal. V Polici jsem od
roku 2002.
Je po těch sedmi letech v Polici pro Tebe něco, o čem
bys mohl říci: „Je to moje srdeční záležitost?“
Srdeční záležitost není pro mě jeden člověk, jedna věc,
jeden zážitek. Srdeční záležitost pro mě znamená
kombinaci prostředí, kamarádů a všech věcí který jsou
kolem mě. Hezky všechno dohromady. Police je pro mě
místem, kam se rád vracím. Občas potřebuju někam
vypadnout, ale vím, že tady jsem doma. Potřebuju však
svobodu, takže kdyby mě tady někdo držel a říkal, že
„musíš být tady“, tak budu určitě nespokojenej, stejně
jako kdekoliv jinde.
Máš tady firmu. Co vlastně děláš?
Vystudoval jsem stavebku v Náchodě a pak Stavební
fakultu v Praze a zůstal jsem u toho. Firma se zabývá
snižováním energetické náročnosti ve stavebnictví. Mimo
jiné taky teď je dost populární „Zelená úspora“.
Navrhujeme zateplování budov, snažíme se, aby novostavby
měly co největší tepelnou úsporu, navrhujeme také využití
alternativních zdrojů energie – biomasa, solární energie,
geotermální energie a tak. Máme mimo jiné i termovizi a
zjišťujeme, kde je v jednotlivých starších domech největší
únik tepla a pak navrhujeme řešení. Samozřejmě podle
finančních možností zákazníků. Myslím, že práci docela
zvládám, ale určitě to není něco jako koníček.
Vloni jsi vylezl Gašembur (8068 m). Ale určitě jsi už
před tím byl ve vysokých horách.
S Hanýskem Pohlovým jsem lezl na Pamíru a před tím
v pohoří Ťan-Šan, kde to bylo takový první setkání s
vysokýma horama. Vylezli jsme sedmitisícovky Pik
Komunisma, Pik Korženěvské, Pik Lenina. V Kyrgystánu při
výstupu na Chan-Tengri jsem to trochu podcenil a přivezl
jsem si i nějaký omrzliny. Ale díky tomu jsem už měl nějaký
zkušenosti s vysokýma kopcema a říkal jsem si, že bych
chtěl zkusit nějakou „osmu“. Lezení v takových výškách
není, třeba v porovnání s tím co lezu v Alpách, nicmoc
technicky těžkýho, ale lezeš většinou sólo, nesmíš udělat
jedinou chybu, fyzicky je to daleko náročnější a vše je
větší – vzdálenosti, silnější vítr, nižší teploty, větší laviny,
méně kyslíku a vlastní výstup trvá třeba týden, deset dní.
Proč zrovna tahle hora, která patří k těm nejméně
známým osmitisíckovám?
Na Ádrcrossu v roce 2008 jsem potkal Máru Holečka
(pozn. člen reprezentačního horolezeckého týmu, má za
sebou hodně náročných výstupů ve vysokých horách) a ten
mi říkal, že příští rok jedou na Gašembrum udělat novou
cestu, a jestli bych nechtěl jet s nima. Říkal jsem si, že je
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to dobrej nápad a asi za tři měsíce se mi ozval, jestli to
teda platí a jestli chci jet s nim.
Dá se z celé expedice vybrat nějaký nejintenzivnější
zážitek?
Asi nemám nic, co bych mohl tak nějak vypíchnout.
Trochu to můžu přirovnat k tomu, když se jdu po ránu
proběhnout na Ostaš a doběhnu na nějakou vyhlídku. Mám
zážitek z vyhlídky, ale i z toho běhu tam i z návratu zpátky
mám dobrej pocit i doma, když se sprchuju. Bez toho
vrcholu by to nejspíš nebylo úplně ono, ale když vzpomínám
na Gašembrum, naskočí mi spousta jednotlivostí, ale nic, co
by bylo úplně to top. Lidi se mě hodně ptají, na co jsem
myslel, když jsem stál na vrcholu. No, prostě jsem tam
vylezl, bylo tam pěkně, strašně foukalo, snad 100km/h, ale
byla dobrá viditelnost. Byl to ukázkový vrcholový den.
Samozřejmě že jsem měl radost, ale nebylo to nic super
mimořádnýho.
Dokážeš odhadnout, jaká tam byla teplota?
Tak to přesně nevím. Ale ráno, když jsme šli na vrchol,
byl teploměr do mínus čtyřiceti přetočenej, tak tam mohlo
být klidně i -50°C a možná víc. Ale jakmile teplota klesne
pod -30°C, už nedokážeš odhadnout, jak moc je nízko.
Navíc je tam hodně suchej vzduch, žádná vlhkost.
Další podstatný rozdíl proti Alpám a jiným místům, kam
jezdím je ve spojení se světem. Když jsi v Evropě, tak
vlastně seš pořád nějak ve styku tady s domovem (telefon,
internet..), ale v Pákistánu nebylo nic. V základním táboře
jsme měli sice satelitní telefon, ale jenom pro spojení s
meteorology. Vlastně jsme byli dva měsíce úplně mimo
civilizaci. A vzhledem k tomu, že mám schopný kluky ve
firmě a ženu, které naprosto věřím, vše tady krásně
fungovalo beze mě. To se mi líbilo ☺
Jak se Ti dýchalo v osmi kilometrech?
Nebylo to tak strašný. Je potřeba dobrá aklimatizace na
výšku a pak to jde (je tam třetinový atmosferický tlak
oproti tomu, co je třeba tady v Polici). Spíš se to projevilo
na výkonnosti, to znamená, že uděláš třeba pět kroků a
musíš se zastavit a vydýchat se. Ale jáá jsem hodně
výkonný!!! ☺
Měl jsi před Gašembrumem nějaký speciální trénink?
Asi ani ne. Spíš jsem jenom víc běhal, abych nahnal
nějakou vytrvalost, ale speciální trénink nebyl žádnej.
Leopold Sulovský (pozn. první Čech na Mount Everestu)
říkal, že osmitisícovka se tě neptá, co jsi dělal poslední
měsíce, ale co jsi dělal celý život.
Na internetu máš napsané, že jsi se zajímal o život lidí
v Pákistánu, máš rád poezii, jsi filatelista...
(smích) Jestli jste to dobře četli, tak jste museli
pochopit, že je to všechno parodie. Snad jenom, že jsem z
Police je pravda, jinak nic. Poezii nečtu, známky
nesbírám... (smích) Protože Mára Holeček tam psal o svých
výstupech a chtěl abych tam napsal svoje výkony, na to já
moc nejsem a tak jsem to chtěl nějak odlehčit.
Jak jsi se vlastně k horolezectví dostal?
Dost běhal a bylo takový docela přirozený, že když jsem
byl ve skalách, tak jsem to zkusil. V úplných začátcích jsem
se hlavně chtěl dostat k tý krabičce na vrcholu a bylo mi
docela jedno jak. Asi to nebylo ani moc bezpečný. Postupně
pak samozřejmě zvítězil čistý styl lezení, pak hory, ledy a
sex ☺
Běháš pořád?
Běhám, když chci, a když nechci tak neběhám. Jednou
jsem se soustředil na Pražský maratón (3 x jsem se šel
proběhnout), abych ho zaběhl pod tři hodiny. Hanýskovi
Pohlovi se to tenkrát povedlo a já zaběhl čas asi 3:08.
Třeba to někdy dám. Před pěti léty jsme si vytyčili vlastní
maratón – z Police k Lidmanom, pak proti běhu Broumovský
stěny až na Pasa a zase zpátky do Police. „Zomba“ (pozn.
Honza Beran) to počítal a skoro ta vzdálenost maratónu to
je. A to jsem tenhle rok dal pod čtyři hodiny. Zkuste si to,
bude se vám to líbit☺ Pražský maratón je proti
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Broumovkám dost nuda, protože vyběhneš z centra a běžíš
po dlouhý dálnici na Zbraslav a zase zpátky. Hnus.
Je nějaká skála v okolí, kterou máš vyloženě rád?
Mám rád skály, a to co je s nima spojený, kamarády,
zážitky a tak, ale nemám vyloženě žádnou skálu, kde bych
měl vytesaný srdíčko, a ani kde bych měl vytesaný zvednutý
prostředníček. Mám rád třeba Lucifera v Broumovkách,
nebo Sokola na Ostaši, ale „svoji“ skálu nemám. Chodím
rád do Broumovek, protože jsou trochu jakoby zastrčený a
je tam klid. Vznikají tam teď moc pěkný a taky těžký cesty,
ale pořád je to oblast méně navštěvovaná, třeba oproti
Ádru. To mi vyhovuje. Jsem totiž takový stydlivý a
zakřiknutý chlapec. Ale mám dobré srdce.
Je to první rozhovor pro rok 2010. Máš nějaký vzkaz
pro čtenáře do nového roku?
Asi, aby se nebáli plnit si svoje sny.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Městská policie informuje
V měsíci prosinci městská policie :
Zajišťovala bezpečnost při několika akcích pořádaných
městem (Rozsvícení vánočního stromu, Předvánoční
vytrubování)
Provedla kontrolu a výběry poplatků při konání
tradičních Vánočních trhů
Ve spolupráci s TS prováděla dohled na stavem
komunikací a chodníků ve městě, bezodkladně
reagovala na podněty občanů v této sféře
Zajistila doručení písemností pro potřeby městských i
státních orgánů.
Zpracovala a přešetřila desítky podnětů, zpráv a
stížností
Konala dohled nad Besipem a ukládala blokové pokuty.
Vypátrala zloděje dřeva z městských a státních lesů,
zajistila vyrovnání náhrad škod a sama pachatele řádně
odměnila.
Zjistila pachatele černé skládky, dohlédla na úklid
místa a znova odměňovala dle zásluh.
Velmi intenzivně spolupracovala s Policií ČR a jejími
součástmi.
V útulku pro pejsky se nyní nachází celkem čtyři
obyvatelé, přijďte se podívat Vy,
kdo sháníte nového kamaráda…třeba si ho od nás odvedete.
Kolektiv městské policie

Město Police nad Metují
hledá osobu, která by dohlížela
na psí mini útulek
umístěný v areálu technických služeb
za hasičskou zbrojnicí

Nástup od 1.2.2010
Symbolická odměna dle počtu umístěných psů
cca 750 – 1100 Kč měsíčně.
Práce představuje denní dohled, krmení, úklid kotců a
občasné venčení psů.
Bližší informace ve služebně městské policie
v Kostelní ulici tel. 491 541 115 nebo 602 117 156

Saleského, biskupa a učitele církve
Svátek obrácení sv. Pavla
4. neděle v mezidobí, Památka sv. Jana Boska,
kněze
2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice)
7. února 5. neděle v mezidobí
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

25. ledna 31. ledna -

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Liturgické mezidobí
Prožíváme první měsíc posledního roku prvního
desetiletí jednadvacátého století, nový rok 2010. Někteří
z nás už naplno, jiní se teprve rozkoukávají, někteří
radostně a plni síly, plánů a odhodlání, jiní se potýkají se
svými těžkostmi, slabostmi či nemocemi. I když doba
vánoční je již za námi, moc bychom si přáli, aby srdce
většiny z nás byla naplněna radostí a láskou, která „sálá“
od dítěte Ježíše, Božího syna a Spasitele, narozeného v
Betlémě, kterému jsme se poklonili u jeslí, a také vděčností
za krásný čas prožitý s blízkými. Pokud tomu tak není, pak
věřte, že právě tento narozený Boží syn nenechá nikoho,
kdo má otevřené srdce o samotě a může ho v jeho trápení a
starostech potěšit a posílit do dalších dní. Občanský rok
2009 je již minulostí a před námi jsou nové cesty a
dobrodružství roku 2010. Při této příležitosti bychom rádi
Všem popřáli radostné putování, co nejméně bloudění a
těm, co o to stojí jistotu, že jejich kroky směřují do Boží
náruče. Pokud ztratíte cíl či motivaci nebo se dostanete na
scestí či do nějaké bouře, nebojte se hledat pomoc u Pána
dějin, Ježíše Krista, který říká „já jsem cesta, pravda a
život“. On má moc utišit i sebevětší bouři.
Ve středu 6. ledna jsme prožili významnou slavnost
Zjevení Páně, lidově Tří Králů a připomněli si odhodlané a
vytrvalé poutníky, vzdělané mudrce, možná krále, kteří
se
vydali
za
mimořádnou
hvězdou,
aby
našli
předpovězeného a dlouho očekávaného krále, vladaře,
který změní lidský úděl a přinese všem spásu, aby se mu
poklonili, uctili ho, přivítali mezi lidmi a nasáli něco z jeho
nadčasové dějinné výjimečnosti. Kolik jich bylo nevíme,
Bible o tom nic neříká, ale říká, že ho našli a předali mu tři
vzácné dary - zlato, aby ho uctili jako krále, kadidlo, aby
uctili jeho božský původ a myrhu, aby zároveň s jeho
původem uctlili jeho lidství. O víkendu jsme se s nimi mohli
přeneseně setkat při Tříkrálové sbírce, kdy přinesli
požehnání pro vaše příbytky a požádali o příspěvek pro
potřebné. Díky všem, kdo nezůstali lhostejní a jakkoliv
přispěli.
V neděli 10. ledna jsme slavili svátek Křtu Páně a
odpoledne, při Jesličkové pobožnosti, jsme se rozloučili
s dobou vánoční. Období liturgického mezidobí, do kterého
jsme nyní vstoupili, potrvá do 16. února. Popeleční středou
17. února pak vstoupíme do doby postní.
Připomínáme, že týden od 18. do 24. ledna je vyhlášen
jako týden modliteb za jednotu křesťanů.
Bohoslužby v polickém kostele budou podle obvyklého
pořadu:
•
mše svaté v úterý a v pátek od 17.30 hod., ve středu od
8.00 hod.,
•
mše svaté s nedělní platností v sobotu od 17.00 hod. a
v neděli od 8.00 hod.
Vánoční betlém s jesličkami v našem kostele bude
vystaven do svátku Uvedení Páně do chrámu, lidově
hromnice, tedy do úterý 2. února. Prohlédnout si ho můžete
v době bohoslužeb nebo individuálně po domluvě s panem
farářem.
LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
10. ledna - Svátek Křtu Páně
17. ledna - 2. neděle v mezidobí, Památka sv. Antonína,
opata,
18. ledna - Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
24. ledna - 3. neděle v mezidobí, Svátek sv. Františka

Lyžařský vlek na Nebíčku je
připraven k provozu
Budou-li vhodné sněhové podmínky, začínáme jezdit
v sobotu 9. ledna!
Provoz vleku:
Všední dny
15–18 hodin
Soboty, neděle
10–12 hodin, 13–17 hodin
Večerní lyžování – pátek, sobota 18–22 hodin
Aktuální informace na mbt u Josefa Dvorského –
602 249 490
Bruslaři všech věkových kategorií mohou využít kluziště
na sídlišti.
Bude-li sníh, budou i lyžařské turistické stopy. Sledujte:

http://ski.policenadmetuji.cz nebo http://ski.kladskepomezi.cz

Ida Seidlmanová

Zhodnocení sezóny 2009
– AMK Police

Rok 2009 byl po stránce činnosti AMK Police nad Metují
velmi pestrý, zasáhla nás i jedna velmi zdrcující zpráva. Ale
pěkně po pořádku. V únoru jsme měli výroční členskou
schůzi, na kterou se jako host na základě pozvání dostavil
zástupce města Police nad Metují místostarosta pan Zdeněk
Kadidlo a Josef Macháček, pětinásobný vítěz závodu Rally
Dakar v kategorii čtyřkolky. Josef Macháček přítomným
členům povyprávěl zážitky z Dakaru a následně se některým
zájemcům podepsal na plakáty. V březnu jsme uspořádali
tradiční motoristický ples s pořadovým číslem 31, který se
opět konal na Hvězdě, a který byl opět do posledního místa
vyprodán. Ve dnech 23.-24.5.2009 jsme uspořádali
Mistrovství České republiky Cross Country motocyklů
v Radvanicích v Čechách, okr. Trutnov. Navázali jsme tak
po 17 letech na pořádání závodů motocyklů, ve kterém
mělo AMK Police velmi dobré jméno. Závod se nám dle
ohlasů jezdců, jejich doprovodu a diváků celkem povedl, a
až na výjimky, se všem závod líbil. I počasí nám přálo. Toto
by však nebylo bez podpory města Police nad Metují, obce
Radvanice, sponzorů, členů AMK či dobrovolníků, za což jim
patří velké dík. Po euforii z vydařených závodů nás však
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zasáhla po několika měsících velmi smutná zpráva. Dne
27.6.2009 nás náhle a navždy opustil náš předseda Miloš
Puschmann, který pro AMK Police udělal za tu dobu, co byl
jejím členem, ohromný kus práce, za což jsme mu všichni
velmi vděčni. Jako každý rok, pomáhali jsme při závodech
Sudety a to jak silničních, tak i horských. Aktivní jezdci
z AMK Police se zúčastňovali a závodili na různých závodech
terénních motocyklů, na kterých si nevedli špatně a tím i
reprezentovali jak AMK Police, tak samotné město Police
nad Metují. Z posledního závodu si někteří z nich přivezli i
poháry. Na závody nás odvážel náš autobus, který se
nejdále podíval v červnu 2009 až k našim slovenským
sousedům, kde se konalo v Puchově Mistrovství světa
v Enduru, na který se jelo podívat i pár členů AMK Police a
příznivců motorismu. Pokud na Slovensku nevěděli, že
v Čechách existuje Police nad Metují, tak už to vědí, tedy
aspoň v Puchově určitě. Všem, kteří nás v roce 2009
jakýmkoliv způsobem podporovali, mnohokrát děkujeme a
těšíme se na případnou další spolupráci v roce 2010.
Za AMK Police – Petr Dostál

Turnaj mistříčků má nové hrdiny
- dva víkendy probíhaly v tělce místní základky lité
tenisové boje
- už ve skupinách se rodily překvapivé výsledky na úkor
favoritů
- vedení 5:2 a 30:0 bylo pořád ještě málo na vítězství
v setu a dvojice Haukas-Mánek dodnes nevěřícně kroutí
hlavou, co všechno „podělali“
- neuvěřitelné kousky dvojice Velkej-Malej / rozuměj
Horák-Švorčík / dotáhly tyto borce až do finále
- výkonnostní kolaps několikanásobných vítězů / TaucČermák / a jejich propad v celkovém pořadí - „palec
dolů“
- špičkový výkon i taktika vítězné dvojice – Ládi Trejtnara a
Pavla Suchánka – vedl k zaslouženému vítězství
v letošním devátém ročníku
- radost ze hry a ohromnou bojovnost oceňuji u všech,
přesto vyzdvihnu dvojici Axman- Janda … kluci, bezva !
- jediná smíšená dvojice Kovářová-Jansa celkově jedenáctá
- nádherné a neskutečně vyrovnané finále završilo bezva
sportování
- 1. Suchánek – Trejtnar 2. Horák – Švorčík 3. Hotárek Vojtěch
- díky moc všem za účast a předváděnou hru … bylo to fajn
- více
info,
výsledky,
fotky
–
www:
sskpedro.policenadmetuji.cz

Turnaj Mistrů asi podvacáté …
letošními mistry Kuba Kovář a Slávek Rieger
skvělá úroveň sportování i bezva zábava
souběžný turnaj v badbintonu ovládlo duo Vlček – Jansa
věřím, že pohoda poslední akce roku 2009 je nejlepším
startem do všech akcí roku nového
- 1. Kovář – Rieger 2. Vlček – Jansa 3. Hotárek – Průša
4. Axman – Semirád
5. Seidl – Zeiska
- více info na www: sskpedro.policenadmetuji.cz

-

Jen to dobré a ještě lepší v tom letošním roce vám všem –
třeba na víkendovém florbalovém turnaji 23. – 24. 1.
v místní tělocvičně … nejstarší místní florbalový turnaj
slaví desáté narozky – přijďte pobejt … !
SSK Pedro, P.Jansa

Lyžařské závody

Lyžařský oddíl TJ Spartak uspořádá na Nebíčku v neděli
31. ledna veřejný a krajský pohárový závod v běhu na lyžích
klasickou technikou. Poběží všechny věkové kategorie.
Start nejmladších od 10 h. Doufáme, že nám do té doby
napadne sníh a závody bude možno uskutečnit.
Antonín Pohl
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****

KATHARINA
Cestovní agentura Kateřina Hladíková
Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

Pronájem apartmánů v Itálii, Řecku
Chorvatsku, Španělsku, Francii
Zájezdy do mnoha CK z ČR
Zájezdy na divadelní představení
Zájezdy na koncerty
Ubytování po celém světě
Výlety pro skupiny

DOPORUČUJEME
Rosolina Mare – 8 dní u moře – Itálie
Městečko se nachází zhruba 70 km pod Benátkami,
Apartmány plně vybaveny
Na pláž 80 metrů od apartmá. Možnost apartmá
s bazénem.
Ceny od 4 890 Kč/osoba.
4. 7. – 11. 7. 2010 nebo 18. 7. – 25. 7. 2010
Odjezd z Police
Připravujeme: Krakov a Osvětim, Lázně Slovensko a
Maďarsko
Více Info v CA Katharina Kostelní 9,
549 54 Police nad Metují

Labrador retriever – smetanová štěňátka
Zadáme čistokrevná štěňátka labradora bez PP,
smetanová barva. Otec s PP, přátelská povaha,
pracovní vlohy, výborný exteriér, DKK
0/0. Matka bez PP, DKK 0/0, přátelská
povaha typická pro LR, krásný exteriér.
K odběru budou v první polovině
března, kompletně naočkovaná a
odčervená. Na přání i čipovaná.
Kontakt: Katka Stuchlíková, tel.: 608 410 017.

HOSPŮDKA NA OSTAŠI U MALÍKŮ
Vás zve o víkendu 15. 1. – 17. 1. 2010 na

PIVNÍ SUPER AKCI
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ.
Rezervace do hospůdky ne tel.:
604 371 576 nebo 491 543 329,
www.ostas.adrspach.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Nabízíme do pronájmu
dva volné podkrovní byty v centru Police
nad Metují 1 + 1
o velikosti 47 m2 a 61 m2.
Kontakt : 603 509 270

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

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87
Datum:
26. leden 2010
v 15.00 hod.

17. listopadu 284
Datum:
28. leden 2010
v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. přemístěna
naproti baru „V“ (výjezd ve směru
Bezděkov n. M.)
Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo http://autoskola-fiedler.wz.cz

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA
na klíč - bytovky, penziony; opravy
a montáže na rodinné domy
SLOUČÍME,
ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a
Vašich přání YAGIEX ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
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Závěr roku 2009
v Polici n./Metují
Štěpána Horáka

▲ Skauti tradičně přinesli betlémské světlo

▲ Čert Sarka Farka (na snímku vlevo ☺) vítal

všechny příchozí lidi, které pohostil čertovsky
dobrým mokem „čertův šleh“ a každý obdržel
také pamětní pohlednici

▲ Lucerničku se svíčkou si přišel připálit

i místostarosta pan Zdeněk Kadidlo

▲ Farkovi pomáhala čertí rodinka. Čert dětem

naháněl hrůzu s vidlemi, čertice zase každého
hříšníka „označkovala“ sazemi.
▲ 31.12. - Silvestrovskej vejšlap k Čertově skále

▲ Letošního 12. ročníku se zúčastnilo 944 lidí

▲ Náměstí na Nový rok tři minuty po půlnoci.
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U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 4 . ú n o ra 2 0 10
D is t r ibu c e : 1 0 . ú no r a 2 0 1 0
V yc há zí v ná kla du: 1 000 ks
A u t o r o bá lk y: J a ro s la v S ou ma r – pe dago g v ý t v a r n ého o bo r u ZUŠ P o lic e n a d M e t u j í

... pokračování z titulní strany
26. srpna 1958 jsme to vyrazili dolézt. Jarda
natloukl na konec zářezu druhý kruh, ze stavěním
jsem namontoval smyčku a pak už bez stavění jsem
přetraverzoval stěnou doprava do lehkého žlabu.
Za rok nato Jarda zahynul ve Vysokých Tatrách
pátem z Javorového štítu. Cestu jsme nazvali po
něm, a byla dlouho, a možná je i dodnes,
považována za nejhezčí cestu na Ostaši. Dnes
v hodinách visí stabilní smyce. Na Budík vede dalších
deset nových cest.
Různé lotroviny v Ádru
V květnu 1965 se Kokša loučil se skalami a
odjížděl za matkou a dalším dobrodružstvím do
západního Německa. Bylo to velké slavení v hospodě
u Tošovských a pak s pokračováním na Náchodské
chalupě. Pozdě odpoledne jsme se rozhodli udělat
takovou poslední procházku skalami na rozloučenou.
Když jsme byli u jezírka, někdo přišel s nápadem
udělat na Kokšovu počest pořádný vodopád. Je to
taková turistická atrakce, kdy některý z převozníků
na umělém adršpašském jezírku trochu zvedne
stavidlo a pustí vodopád na dole stojící překvapené
turisty.
Kdosi vyběhl nahoru, otevřel stavidlo, a to dost
pořádně. Vodopád byl fantastický, ale když
vodopádník chtěl udělat konec, tak to nešlo. Možná
kvůli silnému proudu, možná se stavidlo zaseklo.
Takže vodopád hučel fest a my jsme rychle utíkali
před stoupající Metují zpátky na Náchodskou
chalupu.
Nechtěným výsledkem této taškařice bylo
zatopení části turistického okruhu skalami. Ne sice
do výšky povodně označené na Zubu, ale jinak dost
vysoko. Nejvíc nadával hajný, kterému proud odnesl
pár kubíků dřeva kamsi do Teplic.
Vyšetřovalo se, ale bez výsledku. Týden na to
jsme seděli s partou v hotelu Skalní město, když tam
vtrhl blíže nejmenovaný kamarád, v ruce držel
noviny a hulákal přes celou hospodu:
„Nesu důkaz, jak ti pisálkové lžou. Tady je
napsáno, že nějací neznámí vandalové vypustili
adršpašské jezírko. Ale copak my jsme nějací
neznámí vandalové?“
Z Trutnova Vašek Hornych

Re gist ra č ní č ís lo : M K ČR E 1 19 7 4
T is k: T IS K ÁR NA F ra nt iš ek M ATĚ NA Pol i ce na d M e t ují
A dre s re dak c e: MěÚ M a s a r yk o vo nám. 98 , Po l i ce na d M e t u j í 5 49 5 4
t e l : 49 1 54 1 1 1 3
IČ O 27 2 9 49
E - mai l : meu@me u- po lice.cz

