Historie radnice
Během celého roku 2009 nás budou na obálkách
Polického měsíčníku vítat fotografie a texty z trochu jiného
soudku. Po exkurzích po sochařských památkách a
vzpomínkách na některé významné osobnosti, působící na
Policku, které jsme si připamatovávali v minulých dvou
letech, přichází tentokrát poněkud jiný obsah. Během
následujících dvanácti měsíců se porozhlédneme po starší
historii několika budov v Polici nad Metují, po jejich
zajímavostech okolo nich a třebas i po významnějších
někdejších majitelích či obyvatelích.
Těžko asi začít jinak, než s budovou číslo popisné 98, s
dominantou polického náměstí – dnešní radniční budovou.
Pro někoho bude asi obtížná představa, že na místě dnešní
barokní honosné budovy kdysi stávalo jen prosté obytné
stavení. Přesto je to tak. První známý majitel určitě jen
dřevěného obydlí, které na místě dnešní radniční budovy
kdysi původně stávalo, je v městské knize uveden (až) roku
1552 jakýsi Jan Roučka, když jej prodal Bartoloměji
Sýkorovi. Proč až tak dlouho, v polovině 16. století? –
městečko Police přece vzniklo, jak víme, někdy ve 13.
století. Za všechno může velký požár 1. března 1535, při
kterém lehlo popelem celé městečko. Ohni podlehl i
tehdejší radniční dům (stával však uprostřed náměstí),
přičemž vzaly za své i nejstarší městské knihy, které by nám
mohly podat svědectví o ještě starší městské zástavbě.
Z toho důvodu první majitele budov v Polici (a netýká se to
jen naší radnice) známe většinou až po roce 1550, kdy byla
založena nová městská kniha.
Po Bartoloměji Sýkorovi stavení vlastnil od roku 1559
Matěj Ťopka, pak roku 1567 jeho syn Jakub Ťopka včetně
příslušných polností, potom od roku 1568 vladyka
Stanislav Sladovský ze Sladova, klášterní úředník, jemuž
v této době náležela i ves Bezděkov, od roku 1573 Jiřík
Nyklů; pak jej zdědila jeho dcera Anna, provdaná za Viléma
Protivce Karlovského z Karlova, roku 1605 Vojtěch Hák,
roku 1607 Pavel Ulrych. Po otci Tobiášovi byl majitelem
stavení od roku 1640 Jiřík Křest. „Ten za třicetileté války do
cizích krajin odešel prohlédnout si svět, kdyžby se ale
nevrátil, odporučil kšaftem celé své jmění k záduší a špitálu
polickému, a poněvadž se více nenavrátil, tak vrchnost
odprodala ten dům i s poli roku 1662 Wácslavu Bittnerovi za
740 kop míšenských grošů“ – poznamenává kronikář Josef
Brandejs. Dům vyhořel znovu při požáru města roku 1673.
Od roku 1691 vlastnil dům syn Wácslava Bittnera Jan Ignác
Bittner, kterému dům opět vyhořel při velkém požáru
města, který roku 1700 zavinil opilec Mikuláš Vondráček.
Vdova po Bittnarovi Saloména pak roku 1717 uskutečnila
„frajmark“ (tj. výměnu) svého domu s Františkem
Antonínem Hradeckým za jeho dům naproti přes cestu, za
čp. 17, dům za dům.

vydává město Police nad Metují

Inspektor nad klášterním panstvím Hradecký pak dal celé
stavení zbořit a nechal si zde s velkým nákladem od základů
postavit novou honosnou barokní rezidenci – snad prý podle
návrhu slavného stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
Celou novou budovu (ke které ještě patřila chalupa čp. 121
na Záměstí a ovocný sad při Hůlkovském rybníku) nakonec
roku 1728 prodal opatovi Otmarovi Zinkovi, jakožto
představenému
konventu
břevnovsko-broumovských
benediktinů a odstěhoval se do Prahy, kde byl dále ve
službách řádu v Břevnově. Kdo pak dům dále obýval, není po
nabytí domu do vlastnictví benediktinů v městské knize
zaznamenáno, zřejmě to však byl některý jiný klášterní
úředník.
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nedočkali, ale oceňovali připravenost a ochotu
všech, kteří pod vedením Petra Scholze tuto krásnou
tradici udržují. Děkuju.
Prosinec byl ve znamení bilancování, setkávání, přání a
děkování. Zdaleka ne za všemi jsem zašla osobně. Ale
Vám všem i každému zvlášť děkuju za spolupráci a
podporu a přeju zdraví, radost, osobní spokojenost a
trpělivost. Naději. Věřím, že má slova uznání a díků
přijmete i v čase povánočním. Vždyť naším společným
přáním je jistě udržení slušnosti, lidské sounáležitosti,
ohleduplnosti a obětavosti v celoroku. V běžných
nesvátečních dnech, kdy nesvítí adventní svíce ani
nazdobené stromečky.
Návrh titulní strany PM pro rok 2009 a nové corporation
je dílem Štěpána Landy.
Od 5. ledna jezdí lyžařský vlek na Nebíčku. Hlavním
vlekařem je pan Josef Dvorský – 602 249 490.
Rozepisuje služby vlekařům a poskytuje informace o
provozu vleku. Ty také zazní z hlášení městského
rozhlasu, najdete je na našich www stránkách.
I běžecké tratě jsou připravovány. V areálu na
Nebíčku jsou již týden v provozu. Dle sněhové
nadílky se projíždí do Klučánky a na Slavný. Info též
na www.ski.policenadmetuji.cz
Díky pochopení hasičů se
ve spolupráci
s technickými službami snažíme připravit menší
ledovou plochu u hasičské zbrojnice. Zvlášť pro ty
nejmenší bruslaře, pro které je Hlavňovský rybník
daleko a ne zcela bezpečný. Uvidíme, jak bude
počasí ledu přát.
Ida Seidlmanová

ODPADOVÉ INFORMACE >>>
Telegraficky….
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Odstrojené vánoční stromky můžeme do 15. února opět
odkládat ke hřbitovní zdi ze strany sportoviště na
sídlišti. O jejich likvidaci se již tradičně postarají
poličtí skauti.
Jim a mnoha dalším nejmenovaným dobrovolníkům i
profesním pracovníkům děkuju za maratón
předvánočních,
vánočních,
silvestrovských
i
novoročních akcí! Nesmírně si vážím ochoty a
radosti, se kterou všechny programy připravovali.
Jsem ráda, že společně zapomínáme na každodenní
velké i malé starosti a účastí na akcích, podporou a
sounáležitostí se vzájemně obdarováváme. Není to
samozřejmé, o to víc cenné.
Již několik let v Polici k předvánočnímu času patří i
oblíbený koncert orchestru Václava Hybše a jeho hostů.
Pro mnohé z Vás bylo rozčarováním oznámení pana
Hybše o nezodpovědnosti personálu Divadelního klubu,
který nepřipravil požadované, tradiční občerstvení.
Protože zaznělo veřejně a někteří z Vás mě s touto
nepříjemností osobně seznámili a žádali vysvětlení a
omluvu, sděluji:
Koncert se konal v Kolárově divadle v pátek
19.prosince. Objednávka párků a žádost rezervace
klubu přišla telefonicky ve čtvrtek 18. prosince
v podvečer. Pan Štefan Piši měl v té době již všechna
místa v klubu na další den objednána. Přesto byl
ochoten občerstvení připravit a ve spolupráci s děvčaty
z Pellyho domů hosty usadit do pánské šatny divadla.
Nakonec pan Piši některé rezervace zrušil, v klubu
improvizovaně připravil pro požadovaných 25 lidí stoly
s tím, že ostatní hosté v klubu zůstanou. Pan Hybš
s touto skutečností spokojený nebyl a v konečném
důsledku ani ochotu neocenil. Naopak.

První prosincový víkend se na Hvězdě uskutečnilo
Zimní táboření. Sněhové nadílky se přítomní sice

Odpadový poplatek za rok 2009
Odpadové služby budou tak jako v loňském roce
placeny místním poplatkem. Poplatek mají za povinnost
platit všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na
území města a dále majitelé objektů, sloužících k
individuální rekreaci. Tato povinnost je dána městskou
vyhláškou o místním poplatku za provoz odpadového
systému. Výše poplatku pro rok 2009 je vyhláškou
stanovena na 500,- Kč za osobu a rok. Vzhledem
ke zvyšujícím se nákladům by bylo potřebné poplatek
navýšit, současný zákon to ale neumožňuje, takže zůstává
na stejné výši jako v loňském roce. Odpadový poplatek je
vybírán na městském úřadě v pokladně, tedy v kanceláři
finančně-správního odboru, dveře č. 23 (bývalá matrika).
Úhrada je možná buď v hotovosti nebo převodem na účet
města, číslo účtu 6015-0004522551/0100, variabilní symbol
1337 a rodné číslo, konstantní symbol 308, a to buď
jednorázově v celé výši (do 31. března) nebo ve dvou
pololetních splátkách (I. polovinu do 31. března a II.
polovinu do 31. srpna). Za domácnost může poplatek
uhradit společný zástupce, za dům jeho vlastník nebo
správce (společný plátce). Při úhradě odpadového
poplatku obdrží každý poplatník novou známku pro rok
2009, kterou pro kontrolu nalepí na svoji popelnici. Také
je možné obdržet
informační brožuru - Odpadový
průvodce, kde jsou uvedeny potřebné odpadové informace
a kontakty. Do konce března bude svozová firma
provádět svoz ze všech přistavených popelnic, bez
označení novou známkou. Po tomto termínu nebudou
neoznačené nádoby vyváženy. V případě nezaplacení,
vymáhá odpadový poplatek městský úřad, a to podle zákona
o správě daní a poplatků. V tomto případě je možné
poplatek zvýšit až na trojnásobek.
Podniky, podnikatelé a ostatní organizace a
společnosti se v otázce nakládání s odpady řídí zákonem o
odpadech v platném znění a povinnostmi, které jim tento
zákon, jako původcům odpadu ukládá. V případě odpadu

podobného komunálnímu, s výjimkou nebezpečných složek
tohoto odpadu, mohou využít městský odpadový systém
pouze na základě písemné smlouvy s městem. Tuto
smlouvu je možné uzavřít na městském úřadě, v kanceláři
odboru IMŽP, dveře č. 38. Potřebné informace Vám
poskytne Městský úřad Police n.M. a jsou uvedeny také na
webových stránkách města.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Odpadový svozový plán pro rok 2009
V roce 2009 bude odpad na území města Police nad
Metují odvážen více méně tak, jako v loňském roce, a to
následovně:
∗ plasty, nápojové kartony - z městských kontejnerů
každý týden ve středu
∗ papír - z městských kontejnerů 1 x za 14 dní v sudých
týdnech, a to v pátek, ze sběrného dvora podle potřeby
∗ sklo - z městských kontejnerů ve městě 1 x za 3 týdny,
v obcích prozatím 1 x za měsíc,
∗ elektroodpad, nebezpečný odpad, objemný odpad - ze
sběrného dvora podle potřeby, v obcích navíc 2 x ročně
ve 20. a 40. kalendářním týdnu, a to vždy ve středu z
jednotlivých zastávek podle daného harmonogramu
∗ zbytkový odpad z popelnic - v pondělí, ve čtvrtek a
v pátek dle svozového plánu:

Odbory se představují >>>
Odbor investic, majetku a životního prostředí (IMŽP)
Dalším z odborů, se kterým můžete nebo musíte přijít
do styku při vyřizování nejrůznějších záležitostí a řešení
životních situací na polické radnici (ale i mimo ni), je odbor
IMŽP. Co se skrývá pod touto zkratkou? - jde o odbor
investic, majetku a životního prostředí. Jsou v něm (jak je
z názvu patrné) spojeny tři samostatné činnosti, které spolu
někdy příliš nesouvisí, jindy se docela významně prolínají.
Zjednodušeně lze říci, že máme-li nějaké peníze, měli
bychom je hospodárně a účelně investovat, máme-li pak
nějaký majetek, musíte se o něho řádně starat a moudře
s ním hospodařit, no a to všechno bychom měli dělat
s ohledem na to, abychom co nejvíce prospívali našemu
společnému životnímu prostoru a co nejméně mu škodili;
k tomu bychom ještě měli vyžadovat a dohlížet na to, aby
se i ostatní vůči životnímu prostředí chovali tak, jak to
vyžadují přijatá pravidla (tedy zákony) a respektovali i
všechny ostatní formy života kolem nás. Z tohoto je patrné,
že záběr našeho odboru je poměrně široký, ale vzájemné
zastupování velmi omezené. Můžeme však konstatovat, že
jsme tým s přátelskými vztahy, který táhne za jeden
provaz. No a kdo tedy tvoří tento odbor?

¾ v kat. územích Police n. M. a Velká Ledhuje (jaro podzim každý týden, v zimě 1 x za 14 dní):
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

svozové týdny
1., 3., 5.
7., 9.
11., 12., 13., 14
14., 15., 16., 17., 18.
18., 19., 20., 21., 22.
23., 24., 25., 26., 27.
27., 28., 29., 30., 31.
32., 33., 34., 35., 36.
36., 37., 38., 39.
41., 43.
45., 47., 49.
49., 51., 53.

¾ v kat. územích Radešov n. M., Hlavňov, Pěkov Hony
(podzim - jaro každý týden, v létě 1 x za 14 dní):
svozové týdny
Leden
1., 2., 3., 4., 5.
Únor
6., 7., 8., 9.
Březen
10., 11., 12., 13.
Duben
14., 15., 16., 17., 18.
Květen
19., 21.
Červen
23., 25.
Červenec
27., 29., 31.
Srpen
33., 35.
Září 37., 39.
Říjen
41., 42., 43., 44.
Listopad
45., 46., 47., 48.
Prosinec
49., 50., 51., 52., 53.

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.

Ing. Jan Troutnar, vedoucí odboru (vpravo)
- troutnar@meu-police.cz; telefon 491 509 993
Kromě toho, že je zodpovědný za chod a práci celého
odboru uvnitř i na venek, má na starosti především agendu,
které se týká životního prostředí, a to jednak v rámci
samosprávné činnosti města a jednak v jeho přenesené
působnosti. Dále spolupracuje při řešení dalších úkolů na
úseku správy městského majetku a investic. Jedná se
zejména o tyto činnosti:
Samospráva
∗ navrhuje, zajišťuje a kontroluje chod městského
odpadového systému, zajišťuje a kontroluje smlouvy
s dodavateli odpadových služeb, vypracovává smlouvy se
zájemci o zapojení do odpadového systému města,
kontroluje fakturaci, vede odpadovou evidenci,
předkládá výkazy a hlášení, připravuje návrhy obecních
vyhlášek, připravuje zajišťuje vypracování plánu
odpadového hospodářství
∗ zajišťuje správu městské zeleně, navrhuje a zajišťuje
sadové úpravy, kácení stromů, nové výsadby, kontroluje
a částečně zajišťuje údržbu městské zeleně a městských
pozemků, zajišťuje kontrolu provozní bezpečnosti
městských stromů
∗ kontroluje správu městských lesů, je předseda kontrolní
komise DSO Lesy Policka,

2

∗

spolupracuje při správě a údržbě městského majetku a
inventarizaci, spolupracuje s TS ve věcech čistoty a
údržby města, spolupracuje s osadními výbory v
Hlavňově, Pěkově a Radešově
∗ navrhuje nebo spolupracuje při návrhu městských
staveb pro ŽP a městské lesy, spolupracuje při jejich
realizaci, spolupracuje při návrhu ostatních městských
staveb, záměrů, koncepcí a územních plánů
∗ zajišťuje nebo spolupracuje při zajišťování náležitostí
správy a provozu městských vodních děl (rybníky,
nádrže,
kanalizace),
zajišťuje
sledování
stavu
podzemních vod pod bývalou skládkou odpadu u
Ostašské ul. a sledování kvality vody z vrtu Julinka, je
členem povodňové komise města
∗ připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva
města a jejich komisí
∗ zajišťuje
nebo
spolupracuje
při
zajišťování
informovanosti a osvětové činnost týkající se ochrany
ŽP, spolupracuje s ostatnímu městskými a obecními
úřady,
Správou
CHKO
Broumovsko
a
dalšími
organizacemi
Státní správa
∗ kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo
odstranění odpadu v souladu se zákonem a zda využívají
městský odpadový systém na základě písemné smlouvy
(zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění)
∗ rozhoduje o žádostech na kácení dřevin rostoucích
mimo les, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled o
veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a
pěšinách (zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny v platném znení)
∗ vydává vyjádření k žádostem o odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu a postupuje MěÚ Náchod,
vydává rozhodnutí o finančním odvodu za odnětí ze ZPF,
provádí dozorovou a kontrolní činnost hospodaření na
ZPF, vydává vyjádření ke změně druhu pozemků ZPF
(zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění)
∗ rozhoduje o poplatcích za malé zdroje znečišťování
ovzduší a jejich výši, vede jejich evidenci, kontroluje
dodržování povinností provozovatelů malých zdrojů
znečišťování ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně
ovzduší v platném znění)
∗ ve výše uvedených záležitostech vede správní řízení a
danou agendu
∗ vyjadřuje se k novým záměrům, stavbám a činnostem z
hlediska ŽP, kontroluje u stávajících staveb, provozů a
činností působení na ŽP, v případě problémů je v rámci
možností řeší.
Anna Rutarová, správa majetku
- rutarova@meu-police.cz; telefon 491 509 997
Práce na tomto úseku spadají výlučně do samosprávné
činnosti města. Jedná se o agendu v oblasti správy majetku
města, jeho nabývání, pronájmu, prodeje a jiné formy
dispozice a jde zejména o tyto činnosti:
∗ připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva
města v oblasti movitého i nemovitého majetku města
∗ návrhy a žádosti předkládá k posouzení osadním
výborům obcí (Hlavňov, Pěkov, Radešov) a příslušným
komisím (stavební , bytová)
∗ zajišťuje plnění usnesení rady a zastupitelstva města v
oblasti majetku obce (v roce 2008 to bylo cca 90
usnesení RM a 30 usnesení ZM)
∗ vyhotovuje smlouvy týkající se majetku města (nájemní,
kupní, směnné, o zřízení břemen, dohody, výpůjčky
atd.)
∗ zajišťuje vyhotovení geometrických plánů, znaleckých
posudků, souhlasů, vyjádření a veškerých podkladů
potřebných k disponování s majetkem obce
∗ zajišťuje kontakt a korespondenci s příslušnými úřady
(Katastrální úřad, Pozemkový fond, Agentura ochrany
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přírody a krajiny, Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových atd.)
∗ vede evidenci majetku města, zařazuje a vyřazuje
hmotný majetek (např. nemovitosti, městský mobiliář,
komunikace, inženýrské sítě, vybavení kanceláří,
výpočetní technika) a nehmotný majetek (např.
software, plány, studie)
∗ spolupracuje s TS v oblasti správy movitého i
nemovitého majetku města
∗ spolupracuje s odborem výstavby v oblasti nemovitostí
města (např. vklad nových staveb do katastru
nemovitostí, zápisy změn u stávajících nemovitostí
apod.)
Nad rámec svých pracovních povinností je Anna
Rutarová předsedou bytové komise, která má poradní hlas
při řešení bytové problematiky ve městě.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik
- scholz@meu-police.cz; telefon 491 505 993
Práce které vykonává, rovněž spadají výlučně do
samosprávné činnosti města:
∗ shromažďuje a vyhodnocuje požadavky na výstavbu,
připravuje a vytváří plán investičních akcí a
harmonogram realizace schválených zakázek
∗ na některé schválené akce RM a ZM připravuje a
zajišťuje
projektovou dokumentaci, spolupracuje
s projektantem na technickém řešení stavby, prověřuje
a zajišťuje úplnost dokumentace
∗ zajišťuje vyjádření a další potřebné doklady pro
stavební řízení
∗ předkládá ke schválení Radě města investiční i jiné
neplánované zakázky, výběrová řízení a informuje RM o
průběhu zakázek
∗ zajišťuje podklady, průběh, vyhodnocení a zveřejňování
výběrových řízení na dodavatele investičních zakázek,
oprav a dodávek
∗ připravuje objednávky a smlouvy o dílo na schválené
akce, zajišťuje realizaci jednotlivých investičních akcí,
koordinuje dodavatele a jiné účastníky stavby
∗ průběžně kontroluje čerpání finančních prostředků
z rozpočtu, průběh realizace zakázek, stanovuje
optimální způsob jejich realizace, kvalitu, technickou
úroveň a cenu plnění dle schváleného rozpočtu stavby
∗ zodpovídá za to, že rozsah, kvalita a termíny
provedených prací odpovídají uzavřeným smlouvám a
objem odpovídá fakturovaným částkám
∗ vykonává technický dozor investora, u větších akcí
spolupracuje se smluvním dozorem, provádí pravidelné
kontrolní dny, zpracovává zápisy a protokoly, kontroluje
vedení stavebního deníku a ostatních dokladů, přebírá
zakázky po jejich realizaci, minimalizuje možné
vícepráce, zajišťuje odstraňování závad a nedostatků
v průběhu jejich realizace, záruční a pozáruční opravy,
hodnotí efektivnost investic včetně návrhů opatření na
změny
∗ spolupracuje s odborem výstavby při změnách územního
plánu města, za město se účastní jejich jednání,
připravuje smlouvy a dohlíží na realizaci staveb, kterými
jsou dotčeny nemovitosti ve vlastnictví města
∗ spolupracuje na návrhu plánu oprav a údržby
nemovitého majetku města zařazeného do správy TS
s.r.o. pro následující rok, kontroluje a hodnotí průběh
oprav a údržby prováděné TS s.r.o.
∗ spolupracuje i s ostatními partnery města, kteří spravují
majetek města nebo na něm hospodaří
∗ zajišťuje provádění oprav a údržby včetně kontroly
dodavatelů u nemovitostí spravovaných městem
∗ zpracovává podklady pro podání žádostí o granty a
dotace, spolupracuje na finančním vypořádání investic
provedených za podpory grantů a dotací
∗ zajišťuje péči o historické památky a technické
podklady pro evidenci majetku města.

Nad rámec svých pracovních povinností je Ing. Pavel
Scholz předsedou stavební komise, která má poradní hlas
při řešení investiční, stavební i majetkové problematiky ve
městě.
Náš odbor se snaží slušně a korektně jednat, v rámci
možností vycházet vstříc a pomáhat řešit problémy. Musíme
ale otevřeně říci, že nemůžeme na počkání rozdávat byty,
protože je nemáme, ze dne na den stavět silnice a
chodníky, protože o investicích sami nerozhodujeme a
město nemá k dispozici tolik financí, kolik by potřebovalo,
ani nemůžeme povolit pokácet jakýkoliv strom, protože
k tomu musí být závažný důvod podle zákona. Jsme ale
otevřeni přijmout každý rozumný návrh a v rámci možností
města ho napomoci realizovat. Budeme také rádi, budou-li
se občané sami aktivně zapojovat do péče o naše město a
nebude jim lhostejné, kde žijí.
Každý z našeho odboru se postupně odborně vzdělává,
abychom měli přehled o nové legislativě a nových trendech
v jednotlivých oborech, abychom naši práci vykonávali co
nejlépe a mohli podávat co nejsprávnější informace. Na
radnici nás najdete v budově č.p. 97, v kancelářích č. 38 a
39.
Ing. Jan Troutnar, Anna Rutarová, Ing. Pavel Scholz
odbor IMŽP MěÚ

Obsah usnesení rady města
č.23 a 24/2008 ze dne 8. a 22.12. 2008

a zastupitelstva města

č.7 / 2008 ze dne 10.12.2008
RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby.
RM schvaluje přidělení bytu č. 12 v domě č.p. 407 v ulici
Na Babí paní A. J. od 15.12.2008 na dobu určitou jednoho
roku.
RM schvaluje prodej vyřazeného hmotného majetku :
- monitor inv. č. 107 panu P. Z.
- monitor inv. č. 456 panu K. W.
- monitor inv. č. 457 paní D. H.
Kupní cena je stanovena ve výši 100,- Kč/ks.
RM doporučuje ZM schválit zajištění udržitelnosti projektu
"Základná umělecká škola v Polici nad Metují - pilotní škola
pro zavádění nových vzdělávacích programů" pro období
realizace projektu i pro období budoucího provozu.
Vzdělávání a nabízené volnočasové aktivity v ZUŠ jsou pro
město trvale jednou z priorit, proto se snaží vytvořit
optimální podmínky pro její další existenci, zvyšování
kvality výuky a možnosti zavádění nových vzdělávacích
metod. I nadále bude město ze svého rozpočtu financovat
nezbytné provozní náklady školy, aby bylo zajištěno
fungování školy na kvalitní úrovni i v příštích letech a byla
tím zajištěna udržitelnost celého projektu.
RM schvaluje cenu za využívání městského odpadového
systému pro odkládání vytříděných využitelných složek
odpadu (plasty, nápojové kartony, sklo, papír) z činnosti
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,
ve výši 100,- Kč ročně na 1 uzavřenou smlouvu.
RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 50
až 67, tj. celkem snížení výdajů o 526 518,56 Kč, zvýšení
příjmů o 899 401,44 Kč, tř.8 - snížení revolvingu o 1 425
920,- Kč
RM doporučuje ZM ke schválení „Pravidla pro rozpočtové
provizorium na I. čtvrtletí roku 2009“
RM schvaluje parametry výběrového řízení malého rozsahu
na akci: “Zástavba RD Pod Klůčkem“.
Kritéria:
Výše nabídkové ceny - váha 100 %.
Obeslané firmy:
VK Investing, Jaroměř
ASSPRO, Náchod
Orgatex, Náchod
BSS, Broumov
p. Miloslav Kučera, Hradec Králové

Výběrová komise:

Zdeněk Kadidlo - místostarosta města
Ing. Vasil Bučok - ředitel TS s.r.o.
Jiří Škop - odbor výstavby MěÚ
Ing Jan Troutnar - vedoucí IMŽP
Zdeněk Dostál - člen SK
náhradník Rita Pohlová – ved. OV
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 17/3 o výměře
213 m2 v k.ú. Pěkov.
RM doporučuje ZM ke schválení zřízení věcného břemene právo chůze a jízdy pro vlastníka pozemků p.č. 1184/1,
1183 a 1213 v k.ú. Police nad Metují dle geometrického
plánu č. 371-18/2008. Břemeno bude zřízeno za úplatu a
hodnota věcného břemene činí 3.320,- Kč.
RM nedoporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 1156
v k.ú. Pěkov manželům O. a Š. P.
RM nedoporučuje ZM prodej pozemku p.č. 171 v k.ú.
Pěkov panu J. R..
RM doporučuje ZM ke schválení prodej 99 ks akcí
společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí za cenu 350,- Kč/ks K. K.,
Jihlava.
14/23/2008
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu: „Výběr zpracovatele projektové
dokumentace ve stupních DSP, ZD, DPS a výkon autorského
dozoru na akci Intenzifikace ČOV Police nad Metují“ firmu
VIS vodohospodářsko - inženýrské služby, spol. s.r.o., Na
Střezině 1079 , 500 03 Hradec Králové za nabídkovou cenu
2.713.200,- Kč s DPH.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu: "Výběr technického dozoru
investora na akci Intenzifikace ČOV Police nad Metují " Ing.
Tomáš Grübel V Nivách 7, 466 01 Jablonec nad Nisou za
nabídkovou cenu 1.178.100,- Kč s DPH.
Bude hrazeno jako součást schváleného rozpočtu.
RM schvaluje
a) investiční záměr řešení varovného a informačního
systému obyvatelstva v Polici nad Metují. Souhlasí s
vypracováním Technického projektu a Studie
ekonomického
hodnocení
projektu
„Místní
komunikační síť bezdrátového rozhlasu DSO Policka
dle předložené nabídky firmy MOPOS.
b) podání společné žádosti DSO Policka na daný projekt
do další výzvy programu ROP NUTSII. Severovýchod a
v případě získání dotace a realizace projektu zajistí
předfinancování svojí části celého projektu.
RM schvaluje změnu nájmu pozemků PK č. 656/4, 658/7 a
659/5 v k.ú. Pěkov nájemci Družstvo vlastníků Police nad
Metují. Doba nájmu se mění z doby neurčité na dobu
určitou do 31. 12. 2011.
RM vyhlašuje výběrové řízení na prodej zemědělských
pozemků PK č. 656/4 o ploše 312 m2, 658/7 o ploše 5650
m2 a 659/5 o ploše 1559 m2 v k.ú. Pěkov. Vyvolávací cena
je stanovena ve výši 8,- Kč/m2.
RM doporučuje ZM prodej pozemků p.č. 277/7 o výměře
187 m2, 277/8 o výměře 1384 m2, 277/10 o výměře 2884
m2, 277/12 o výměře 1777 m2, 299/2 o výměře 305 m2,
299/3 o výměře 169 m2, 1158/5 o výměře 477 m2 a 1158/6
o výměře 226 m2 v k.ú. Velká Ledhuje manželům D. a T. J.
Kupní cena je stanovena ve výši 8,- Kč/m2, celková kupní
cena ve výši 59.272,-Kč bude uhrazena do 60 dnů od
podpisu kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM prodej pozemků p.č. 384/9 o výměře
6607 m2, 384/10 o výměře 33 m2, 384/11 o výměře 1469
m2, 412/5 o výměře 370 m2, 440/15 o výměře 447 m2,
440/16 o výměře 74 m2, 454 o výměře 221 m2, 532/1 o
výměře 4648 m2, 532/2 o výměře 10124 m2, 532/3 o výměře
5 m2, 560/16 o výměře 3549 m2, 560/21 o výměře 656 m2,
849/4 o výměře 125 m2 a 1088 o výměře 702 m2 v k.ú.
Police nad Metují Zemědělskému družstvu OSTAŠ. Kupní
cena je stanovena ve výši 8,- Kč/m2, celková kupní cena ve
výši 232.240,- Kč bude uhrazena do 60 dnů od podpisu kupní
smlouvy.
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RM doporučuje ZM prodej pozemků p.č. 257/3 o výměře
796 m2, 266/20 o výměře 7643 m2, 266/22 o výměře 1839
m2, 266/23 o výměře 137 m2, 266/24 o výměře 136 m2,
266/25 o výměře 1251 m2, 266/26 o výměře 6950 m2,
266/32 o výměře 10702 m2, 266/36 o výměře 1066 m2,
266/38 o výměře 1153 m2, 277/3 o výměře 1065 m2, 277/4
o výměře 4398 m2, 277/11 o výměře 27924 m2, 769/166 o
výměře 2494 m2 a 819/85 o výměře 2840 m2 v k.ú. Velká
Ledhuje Družstvu vlastníků Police nad Metují. Kupní cena je
stanovena ve výši 8,- Kč/m2, celková kupní cena ve výši
563.152,- Kč bude uhrazena do 60 dnů od podpisu kupní
smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení „Plán financování ČOV a
kanalizace do r. 2018“.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti sociálního odboru.
RM revokuje své usnesení č. 03/22/2008, kterým přidělila
byt v pečovatelském domě panu Z. T. a schvaluje přidělení
tohoto bytu paní K. L.
RM schvaluje Organizační řád MěÚ platný od 1.1.2009 a
stanovuje pro rok 2009 počet zaměstnanců (mimo osob
zaměstnaných na základě dohod o provedení práce)
zařazených do MěÚ, organizační složky CKV Pellyho domy a
MP na 35.
RM schvaluje změnu nájmu bytu č. 4 v domě č.p. 116
v ulici Na Babí paní P. H. od 1.1.2009 na dobu určitou tří
měsíců s možností opakovaného prodloužení vždy o tři
měsíce. Podmínkou prodloužení nájmu je řádné placení
nájemného a služeb spojených s nájmem bytu. V případě
nesplnění této podmínky nájem bytu končí bez náhrady.
RM revokuje své usnesení č. 07/22/2008 a přiděluje byt č.5
v domě č.p. 268 v ulici U Damiánky paní Š. B. od 1.1.2009
na dobu určitou jednoho roku.
RM schvaluje čerpání rezervy IMŽP na pokrytí potřeb
služeb TS pro místní hospodářství, celkem 33 tis. Kč dle
přílohy.
RM bere na vědomí informaci o plánovaném podání žádosti
o dotaci, kterou plánuje podat DSO Lesy Policka v 1.
čtvrtletí 2009, v rámci Programu rozvoje venkova Neproduktivní investice v lesích, a to na obnovu
infrastruktury příměstského lesa „starý park“ v Polici nad
Metují. Bude-li podaná žádost o dotaci představovat nároky
na městský rozpočet, bude rozsah nákladů včas předložen
ke schválení RM.
RM schvaluje záměr řešení změny sazby spotřeby
elektrické energie pro "Bistro" Pellyho domy instalací
elektrokotle o výkonu 30 kW do topného systému. Souhlasí
s vypracováním a realizací technického řešení firmou
Ondřej Ludvik Hronov a Elmon Broumov. Celkové skutečné
náklady na realizaci bude pan Exner hradit z úspor za el.
energii formou zvýšeného nájemného po dobu 2 let. Po
úhradě vložené investice zůstane kotel v majetku města a
nájemné bude sníženo.
RM schvaluje pronájem pozemků st.č. 341 o výměře 517
m2, st.č. 340 o výměře 370 m2, st.č. 807 o výměře 592 m2,
části st.č. 808 o ploše 371 m2 a části p.č. 220/2 o ploše
5.250 m2 v k.ú. Velká Ledhuje společnosti Technické služby
Police nad Metují, s.r.o.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.1.2009 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné je
stanoveno ve výši 4,- Kč/m2 ročně.
RM schvaluje změnu nájmu pozemků p.č.277/7, 277/8,
277/10, 277/12, 299/2, 299/3, 1158/5 a 1158/6 v k.ú.
Velká Ledhuje nájemci Družstvo vlastníků Police nad
Metují. Doba nájmu se mění z doby neurčité na dobu
určitou do 31.12.2011.
RM revokuje usnesení č. 15/22/2008 a schvaluje poskytnutí
85 tis. Kč TJ SPARTAK Police nad Metují jako mimořádný
příspěvek roku 2008.

********

ZM schvaluje "Pravidla při realizaci zakázek města Police
nad Metují".
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ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
ZM schvaluje „Pravidla pro rozpočtové provizorium na I.
čtvrtletí roku 2009“.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 50 až 67, tj. celkem
snížení výdajů o 526 518,56 Kč, zvýšení příjmů o 899
401,44 Kč, tř.8 - snížení revolvingu o 1 425 920,- Kč.
ZM schvaluje „Plán financování ČOV a kanalizace do r.
2018“.
ZM schvaluje prodej 99 ks akcií společnosti ČSAD Ústí nad
Orlicí za cenu 350,- Kč/ks K. K., Jihlava.
ZM schvaluje zajištění udržitelnosti projektu "Základná
umělecká škola v Polici nad Metují - pilotní škola pro
zavádění nových vzdělávacích programů" pro období
realizace projektu i pro období budoucího provozu.
Vzdělávání a nabízené volnočasové aktivity v ZUŠ jsou pro
město trvale jednou z priorit, proto se snaží vytvořit
optimální podmínky pro její další existenci, zvyšování
kvality výuky a možnosti zavádění nových vzdělávacích
metod. I nadále bude město ze svého rozpočtu financovat
nezbytné provozní náklady školy, aby bylo zajištěno
fungování školy na kvalitní úrovni i v příštích letech a byla
tím zajištěna udržitelnost celého projektu.
ZM schvaluje zřízení věcného břemene - právo chůze a
jízdy pro vlastníka pozemků p.č. 1184/1, 1183 a 1213 v k.ú.
Police nad Metují dle geometrického plánu č. 371-18/2008.
Břemeno bude zřízeno za úplatu a hodnota věcného
břemene činí 3.320,- Kč.
ZM schvaluje zřízení věcného břemene - právo strpění
umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
"Kabelové vedení kabelem AYKY 3x240+120" na pozemcích
p.č. 1123, 758/34 a 758/39 v k.ú. Velká Ledhuje pro
oprávněného z věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s. Do
doby realizace stavby a geometrického zaměření věcného
břemene bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene. Hodnota věcného
břemene činí 2.400,- Kč.
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1156 v k.ú.
Pěkov manželům O. a Š.P.
ZM neschvaluje prodej pozemku pč. 171 v k.ú. Pěkov panu
J. R.
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 1130/2 o výměře 552 m2
a 795/5 o výměře 316 m2 v k.ú. Velká Ledhuje paní L. H..
Kupní cena je stanovena ve výši 30,- Kč/m2, celková kupní
cena ve výši 26.040,- Kč bude uhrazena do 5 dnů od podpisu
kupní smlouvy.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1067/1 o výměře 66 m2
v k.ú. Police nad Metují panu M. P.. Kupní cena je
stanovena ve výši 30,- Kč/m2 a celková cena ve výši 1980,Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 277/7 o výměře 187 m2,
277/8 o výměře 1384 m2, 277/10 o výměře 2884 m2, 277/12
o výměře 1777 m2, 299/2 o výměře 305 m2, 299/3 o výměře
169 m2, 1158/5 o výměře 477 m2 a 1158/6 o výměře 226 m2
v k.ú. Velká Ledhuje manželům D. a T. J. Kupní cena je
stanovena ve výši 8,- Kč/m2, celková kupní cena ve výši
59.272,-Kč bude uhrazena do 60 dnů od podpisu kupní
smlouvy.
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 257/3 o výměře 796 m2,
266/20 o výměře 7643 m2, 266/22 o výměře 1839 m2,
266/23 o výměře 137 m2, 266/24 o výměře 136 m2, 266/25
o výměře 1251 m2, 266/26 o výměře 6950 m2, 266/32 o
výměře 10702 m2, 266/36 o výměře 1066 m2, 266/38 o
výměře 1153 m2, 277/3 o výměře 1065 m2, 277/4 o výměře
4398 m2, 277/11 o výměře 27924 m2, 769/166 o výměře
2494 m2 a 819/85 o výměře 2840 m2 v k.ú. Velká Ledhuje
Družstvu vlastníků Police nad Metují. Kupní cena je
stanovena ve výši 8,- Kč/m2, celková kupní cena ve výši
563.152,- Kč bude uhrazena do 60 dnů od podpisu kupní
smlouvy.

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 384/9 o výměře 6607
m2, 384/10 o výměře 33 m2, 384/11 o výměře 1469 m2,
412/5 o výměře 370 m2, 440/15 o výměře 447 m2, 440/16 o
výměře 74 m2, 454 o výměře 221 m2, 532/1 o výměře 4648
m2, 532/2 o výměře 10124 m2, 532/3 o výměře 5 m2,
560/16 o výměře 3549 m2, 560/21 o výměře 656 m2, 849/4
o výměře 125 m2 a 1088 o výměře 702 m2 v k.ú. Police nad
Metují Zemědělskému družstvu OSTAŠ. Kupní cena je
stanovena ve výši 8,- Kč/m2, celková kupní cena ve výši
232.240,- Kč bude uhrazena do 60 dnů od podpisu kupní
smlouvy.
ZM schvaluje směny pozemků mezi městem Police nad
Metují a Zemědělským družstvem OSTAŠ takto :
1) město Police nad Metují přenechá Zemědělskému
družstvu OSTAŠ pozemky p.č. 397/1 o výměře 2591
m2, 399/4 o výměře 232 m2 a 547 o výměře 2085
m2 v k.ú. Police nad Metují, a pozemky p.č. 1154 o
výměře 145 m2, 1079/5 o výměře 50 m2, 1079/6 o
výměře 38 m2 a st.č. 169/3 o výměře 113 m2 v k.ú.
Žďár nad Metují.
2) Zemědělské družstvo OSTAŠ přenechá městu Police
nad Metují pozemek st.č. 324 o výměře 543 m2 v
k.ú. Police nad Metují.
Ing. P. Pohner, tajemník

Upozornění pro všechny vlastníky
nemovitostí na území obce Police
nad Metují.
Jak jsme Vás již dříve informovali, vstoupila v platnost
novela zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
v platném znění (dále jen „zákon“),na základě které byla
vydána obecně závazná vyhláška Města Police nad Metují
č. 2/2008, kterou obec Police nad Metují stanovuje změnu
koeficientů přiřazených jednotlivým obcím dle počtu
obyvatel dle §6 odst.2 a § 11 odst.3 zákona pro stavební
pozemky, byty, rodinné domy a jejich příslušenství a
zároveň využívá možnosti stanovit v obci tzv. „místní
koeficient“ dle § 12 zákona na veškeré nemovitosti na
území obce (viz. vyhláška č. 2/2008). Zároveň s touto
úpravou koeficientů se obec v souladu s § 4 odst.1 písm.v)
zákona osvobozuje veškeré pozemky orné půdy,
chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních
porostů na území obce Police nad Metují od daně
z nemovitostí, u tohoto osvobození pozemků od daně
z nemovitostí však platí, že pokud chce poplatník tohoto
osvobození požívat, musí si jej uplatnit do daňového
přiznání k dani z nemovitostí na rok 2009. Stávající
vlastníci dotčených pozemků tedy podají dílčí daňové
přiznání k dani z nemovitostí, ve kterém si uplatní
osvobození od daně z pozemků v souladu s §4 odst.1
písmeno v) zákona s odvoláním na obecně závaznou
vyhlášku Města Police nad Metují č.2/2008.
S ohledem na tuto zákonem stanovenou povinnost, jejíž
splnění je limitováno daty 2.1.2009 až 31.1.2009 (termín
pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí na rok
2009) byla obci nabídnuta Finančním úřadem v Náchodě
spolupráce při výběru a vyplnění těchto daňových přiznání
v prostorách Městského úřadu v Polici nad Metují a to
v termínech 19.1.2009, 21.1.2009 a 26.1.2009 a to vždy
od 13.00 hod do 17.00 hod. Pracovnice Finančního úřadu
v Náchodě zde budou vybírat Vaše vyplněná daňová
přiznání* a zároveň poskytnou potřebné rady ke zdárnému
vyplnění těchto daňových přiznání. Aby tak mohly učinit
kvalifikovaně, je nezbytné, aby si každý vlastník pozemků,
dotčených osvobozením sebou přinesl aktuální výpis
z katastru nemovitostí, dle kterého bude možno určit, které
pozemky osvobození podléhat budou a které ne, event. i
kopii posledního Vámi podaného daňového přiznání k dani z
nemovitostí. Ještě jednou upozorňujeme, že osvobození se

týká pozemků označovaných jako druh A a B. Současně
bude možno podat i daňové přiznání či dílčí daňové přiznání
k dani z nemovitostí na rok 2009, pokud v průběhu roku
2008 došlo k jakékoliv změně ve vlastnictví Vašich
nemovitostí (prodej, koupě, darování, vydražené,
kolaudace atp.), i zde platí, že pro zdárné vyplnění
daňového přiznání je třeba předložit aktuální výpis
z katastru nemovitostí.
Navýšení daně z nemovitosti z důvodu uplatnění
„místního koeficientu“ (stejně jako např. zvýšení cen za
1m2 zemědělských pozemků dle vyhlášky MZe ČR účinné
k 1.1.2009 v k.ú., kde není uplatňováno osvobození dle § 4
odst.1 písm. v) zákona ) nezakládá povinnost poplatníků
podávat daňové přiznání k dani z nemovitostí, neboť se
jedná o zákonnou změnu a jako taková je správcem daně
vyměřována z moci úřední. Poplatníci budou o této změně
vyrozuměni hromadným předpisným seznamem, který bude
vyložen k nahlédnutí na Finančním úřadě v Náchodě a
složenky k úhradě daně z nemovitostí již budou všem
poplatníkům zaslány s uvedenou novou výší daně
z nemovitostí.
*Pozn. tiskopisy vč. poučení k vyplnění daňového
přiznání jsou již nyní k dispozici v pokladně Městského
úřadu Police nad Metují
Ing. Jolana Doubková,
vedoucí oddělení majetkových daní FÚ Náchod

Technické služby informují
Ceny 2009
Dne 22.12.2008 schválila Valná hromada TS následující
ceny pro rok 2009 :
Cena tepla na sídlišti Kč/GJ : 567,29
bez DPH
618,34 s DPH
24,07
bez DPH
Cena stočného Kč/ 1m3
26,24
s DPH
Cena vodného Kč/ 1m3(VaK) 27,14
s DPH
Celková cena vody

53,38

Kč/1m3

Jak v ceně tepla tak také v ceně vody je DPH 9 % !
Cena tepla je stanovena s ohledem na současnou
vysokou cenu plynu. Pokud dojde k avizovanému snížení
ceny plynu budeme samozřejmě cenu tepla na rok 2009
snižovat.
Ing. Vasil Bučok - ředitel TS

Rozpis lékařů stomatologické
služby leden 2009
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Lékař

Tel. č.

10.1. – 11.1.

Bc. J. N. Ogriščenko – dentista
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov 491 502 425

17.1. – 18.1.

MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M.

491 543 844

24.1. – 25.1.

MUDr. Ladislav Růžička,
Masarykova 30, Broumov

603 479 132

MUDr. Neoral ml.
17. listopadu 291 Police n. M.

491 541 654

MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.

491 581 394

31.1. – 1.2.
7.2. – 8.2.
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 KNIHOVNA
Nabídka knih pro dlouhé zimní večery
Do přírody prostřednictvím knih
Mezi svá výročí mezinárodní organizace UNESCO zařadila
i datum narození významného anglického přírodovědce
Charlese Roberta Darwina. Jeho evoluční teorie obrazně
řečeno „pohnula světem“. Také u nás je připomínán. Jeho
jméno je symbolem pro studium přírodopisu. Za okny sníh,
před sebou knihu a můžete se vydat pátrat po tajemstvích
zvířat. Knihu si můžete přijít vypůjčit do knihovny. Nabídka
knih z oblasti zoologie je v knihovně veliká, jak se můžete
přesvědčit i na výstavce ve skleněných vitrínách před
knihovnou.
S knihou za zábavou
Zimní čas láká k posezení v křesle s knihou v ruce. A
vůbec nemusíme jen studovat. Máme k dispozici celou škálu
tzv. literatury krásné neboli beletrie. Jejím úkolem je bavit
čtenáře. Společníkem v této příjemné činnosti může být
třeba krásná dáma s hrdinným rytířem z dob dávno
minulých, ztřeštěný cestovatel anebo detektiv. Přejeme
vám pěkné počtení a přehršel knih s trochou dobrodružství
a napětí předkládáme:
Cílek, Roman:
Bratrovrah.
Dovrtělová, Miluše:
Má je pomsta.
Hardenová, Helena:
Smrt ve vavřínovém lese.
Hardenová, Helena: Záhady vily Herbs.
Svejkovský, Jiří:
Mrtvý ze Zlaté stoky.
Moravcová, Jana:
Vražda v lázních Luhačovicích.
Hejcman, Pavel:
Nebožtíkům věnce.
Wydham, John:
Pavučina.
Daever, Jeffery:
Pekelná kuchyně.
Deaver, Jeffery:
Hodinář.
Laurie, Hugh:
Obchodník se smrtí.
Christie, Agáta:
V hotelu Bertram.
Crombie, Deborah:
Všechno bude dobré.
Patterson, James:
Šestý cíl.
Mc Bain, Ed:
Zlo na ostrově.
Mc Bain, Ed:
Jehlový podpatek.
Mc Bain, Ed:
Uprchlík.
Hoag, Tami:
Minulá provinění.
Cardinal, Audrey:
Smrt pedofila.
Lynch, Patric:
Pojistka.
Watt, Peter:
Zdánlivý klid.
Kellerman, Jonathan: Posedlost.
King, Stephen:
Viditelná temnota.
King, Stephen:
Carrie.
King, Stephen:
Mlha.
Věra Plachtová

CESTOVATELSKÁ BESEDA PELLYHO DOMY
Diashow turné

MONGOLSKO
zahajuje cestovatel a
fotograf Martin Loew
Informace najdete na:
www.promitani.cz
Své velké jarní turné s diashow o Mongolsku zahájí v
úterý 27.1.2009 v Polici nad Metují cestovatel a
fotograf Martin Loew. Na svou cestu po České republice
se tak vydává vůbec první Loewova diashow, zpracovaná
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digitální technikou. Ta umožní použití mnohých dříve
nemyslitelných efektů, které nabídnou skutečně
atraktivní podívanou doplněnou autentickou mongolskou
hudbou. Nosným však tradičně zůstává živé a poutavé
cestovatelovo vyprávění, ve kterém není nouze o
skutečně netradiční zážitky z nejméně obydlené země
světa.
Z hlavního města Ulanbátaru se vydáme za písečnými
dunami a velbloudy do pouště Gobi. Budou nás fascinovat
nedozírné pláně, osamělí kočovníci a jejich stáda i jurty,
ve kterých tito skromní lidé žijí. Navštívíme i několik
buddhistických chrámů, které se po útlumu z období
socialismu pomalu probouzejí zpět k životu. Perlou celé
cesty bude účast na mongolském národním svátku
Nádam, kde mimo jiné soupeří místní siláci v tradičním
zápase.
„Mongolsko je země, kterou jsem si předem vůbec
nedovedl představit, takže snad ani nemohu říct, že
vybočuje všem představám. Je to země, kam civilizace v
našem pojetí zatím stále nedorazila. A přitom se nezdá,
že by tam někomu chyběla. Skoro polovina obyvatel sice
žije v hlavním městě, ale většina té druhé poloviny
Mongolů velkou část roku kočuje se svými stády
krajinou. Takže je jasné, že města podobná těm našim v
Mongolsku téměř nenajdete. Stejně jako nezahlédnete
asfaltovou silnici. Bohatství Mongolska však tkví v něčem
jiném. Mongolové mají to, co my Evropané vlastně už
ani neznáme. Zdejší lidé mají nekonečný prostor s
volným a čistým obzorem všude kolem. Ve dne mají nad
hlavou opravdově modré nebe s úžasnými mraky a v noci
oblohu černou jako uhel, posetou tolika hvězdami, že
nechápete, kde se jich tolik vzalo. Při nocování v
jurtách zažijete v mongolských stepích východy a západy
slunce, na které nezapomenete...“ zasnil se nad
vzpomínkami na Mongolsko cestovatel Martin Löew.

 KINO - KOLÁROVO DIVADLO
Čtvrtek 15.1.2009 v 17 hod

MADAGASKAR 2: Útěk do Afriky
Stále spolu. Stále ztracení.
K natočení animované komedie
Madagaskar 2 měli její tvůrci dva
dobré důvody. Prvním bezpochyby
byly tržby, které film vynesly na první
místo žebříčku úspěšnosti rodinných
snímků roku 2005. Druhým důvodem
se stal fakt, že hlavní hrdinové,
hýčkané hvězdy newyorské zoo,
tragicky zakysli na titulním ostrově u
afrických břehů a takový osud jim
žádný divák určitě nepřál. Jenže
pokračování jim připravilo taková dobrodružství, že ve
srovnání s nimi by byl doživotní pobyt na Madagaskaru tou
příjemnější variantou. Vzpomínáte si na trosky letadla
zaklíněné v koruně obřího baobabu, které lemuří král Julián
používal coby trůní sál? Tak přesně to se stane klíčovou
součástí geniálního únikového plánu, který vymysleli
vynalézaví tučňáci. Na cestu domů se kromě nich vydávají i
lev Alex, zebra Marty, hrošice Glorie, žirafák Melman a
šimpanzi Phil s Masonem. Doprovázejí je král Julián, jeho
pobočník Maurice a capart Mort, kteří chtějí poznat, jak to v
tom civilizovaném světě chodí. Start pospravovaného letadla
proběhne hladce, jenže o dalším průběhu letu se to říct
nedá. Nejdřív vynechá jeden motor, pak druhý a
neovladatelné letadlo se řítí k zemi. A ne k ledajaké zemi.
Rozmazlení hrdinové přistanou uprostřed nejdivočejší africké
divočiny, kde na každého z nich čeká vlastní příběh. Král
newyorské ZOO Alex se setká s rodiči a zjistí, že v srdci
Černého kontinentu mu jeho manýry nic dobrého

nepřinesou. Zebra Marty konečně na vlastní kůži pocítí, jaké
to je, být součástí velkého stáda a svobodně s ním cválat
savanou. Hrošice Glorie tu potká neuvěřitelného hrošího
samce a žirafák Melman se bude snažit zbavit hypochondrie
a přitom tiše trpět, protože Glorie mu ani trochu není
lhostejná. Připravte se na to, že podobných překvapení vás v
Madagaskaru 2 čeká víc.
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath
Hrají: v českém znění: Filip Blažek, Filip Švarc, Miroslava
Pleštilová, Václav Vydra, Zbyšek Pantůček
Přístupnost: Přístupný.
Animovaný / komedie / rodinný USA 2008 (90 min).
Vstupné: 40 Kč
*****
Úterý 20.1.2009 v 19 hod

MALÉ OSLAVY

Příběh o vztahu mezi matkou a
dcerou v rytmu salsy, která je prý
stejně dobrá jako sex. Annu Šiškovou a
Boleslava Polívku doplňuje talentovaná
mladá herečka a začínající režisérka
Tereza Nvotová. Filmový vztah matky a
dcery je o to opravdovější a
intenzivnější, že ho v Malých oslavách
ztvárnily skutečná matka s dcerou.
Tereza Nvotová je dcerou Anny Šiškové
na plátně i v reálném životě. Dospívání
a ztracené nevinnosti nás přesvědčí, že
za krutostí světa se skrývá radost pronikající všemi směry jako
světlo. Osmatřicetiletá Magda má za sebou své životní prohry a
tou poslední je vlastní kadeřnický salón, který zkrachoval dřív,
než vůbec otevřel. A tak má Magda spoustu dluhů, výpověď
z pronajatého bytu a strach o sebe a svoji dospívající dceru
Agátu. Agáta, která právě objevuje první lásku a nesmělé
doteky, se snaží s matčinou bezradností a prohlubující se depresí
vyrovnat po svém. Magdina kamarádka jí nabídne, že Agáta
může na čas zůstat u ní, ale ve chvíli, kdy se seznámí s bohatým
emigrantem, začne na provokující mladou dívku s krásným tělem
žárlit a Agátu posílá okamžitě pryč. Agáta se stěhuje za matkou
na ubytovnu, z bolestné reality ale utíká k rebelující partě
mladých grázlů a zlodějíčků do světa, kde nic není problém.
Záblesky štěstí se však mohou rodit i z nouze.
Režie: Zdeněk Tyc
Hrají: Anna Šišková, Boleslav Polívka, Tereza Nvotová, Agi
Gubiková
Přístupnost: Přístupný od 12 let.
Drama SR / ČR 2008 (96 min).
Vstupné: 50 Kč

*****
Úterý 3.2.2009 v 19 hod

ANGLICKÉ JAHODY
Příliš horký srpen 1968

V horkém létě se mladý
muž Tomáš Sinek chystá
odjet na „sběr jahod“ do
Anglie. Zdá se, že rodina –
otec, maminka a babička
nemá jiné starosti než
vypravit potomka na cestu,
i když – jak to vypadá, ne
všichni s jeho rozhodnutím
souhlasí. Situace však zase tak jednoduchá není. Jsme
v Československu roku 1968. Tomáš stráví s kamarády a dívkou
Táňou bujarou noc před odjezdem. Ráno však začnou otcovy
podezřelé telefonáty s kolegou Vránou, plné tajných informací,
maminka dělá zásoby a babička pláče. Tomáš spěchá na
nádraží, Praha je však vylidněná a žádné vlaky nejedou. Tomáš
nepovažuje situaci zdaleka za vážnou, a tak ho nějaký den
zpoždění ani příliš netrápí. Toho srpnového rána se však
radikálně změnily osudy tisíců lidí. Psal se 21. srpen 1968 a za

pár okamžiků se otočí i život Tomáše, jeho rodiny a jeho přátel.
Jejich osudy se dramaticky propletou s osudy lidí, kteří se
v tehdejším Československu ocitli nikoliv z vlastního rozhodnutí.
Přijeli sem plnit rozkazy, aniž jim pořádně rozuměli a často ani
netušili, jak moc poznamenávají životy lidí a země, kterou
neznali a do níž je jednou v noci prostě poslali. Příběh filmu
Anglické jahody se mohl odehrát vlastně v jakékoliv době, která
se tak trochu vymkla z kloubů. Je osudovým milostným
příběhem mladých lidí, kteří chtěli mít chvilku času na lásku, ale
ocitli se v nesprávnou dobu na nesprávném místě. A stejně tak
je osudovým příběhem generací, jejichž sen o svobodě a
obyčejně šťastném životě byl právě téhle srpnové noci násilně
přerván.
Režie: Vladimír Drha
Hrají: Viktor Preiss, Pavla Tomicová, Nina Divíšková, Ivan
Lupták, Marie Štípková, Richard Zevel, Alexej Bardukov,
Vjačeslav Burlac, Sergej Gherciu, Miloslav Mejzlík, Alexander
Minajev, Nela Boudová, Dáša Bláhová, Vladimír Brabec aj.
Přístupnost: Mládeži nevhodný do 12 let
Drama ČR 2008 (114 min).
Vstupné: 50 Kč

*****
Úterý 10.2.2009 v 19 hod

SNĚŽENKY A MACHŘI po 25 letech
Co uděláte, aby se Vaše 25 let
stará platonická láska stala
skutečnou?
Možná všechno a možná nic,
možná zjistíte, že to, co se za 25
let nestihlo, se už nezvládne…
Sněženky a machři jdou ve
stopách životů hlavních hrdinů
v době, která všechno změnila.
Jak prošli jejími nástrahami a jaké
šrámy to na nich zanechalo? Kam
chtěli jít, kam došli a kam ještě
dojdou? Jsme opět na horské
chatě, kde se všichni po letech
scházejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných chvil. Na
horách se setkávají někdejší spolužáci, aby se viděli, aby si
zavzpomínali a aby sami sebe ujistili v tom, že to s nimi ještě
není tak hrozné, protože ty někdejší holky a kluky si stále nesou
v sobě. Co na tom, že už uběhlo mnoho let, co na tom, že se
změnil svět i všichni účastníci někdejšího lyžařského kurzu,
z něhož se časem stala legenda.
Režie: Viktor Tauš
Hrají: Jan Antonín Duchoslav, Michal Suchánek, Václav Kopta,
Radoslav Brzobohatý, Veronika Freimanová , Eva Jeníčková,
Juliana Johanedis , Jakub Prachař, Petra Lustigová
Přístupnost: Mládeži přístupný.
nostalgická komedie ČR 2008 (104 min).
Vstupné: 50 Kč

*****

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
Úterý 17.2.2009 v 17 hodin
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
***
Úterý 3.3.2009 v 17 hodin
CESTA NA MĚSÍC 3D
***
Úterý 17.3.2009 v 17 hodin
LOVECKÁ SEZÓNA 2
***
Úterý 31.3.2009 v 17 hodin
PEKLO S PRINCEZNOU
***
Úterý 7.4.2009 v 19 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
!!! PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE POUZE
V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM !!!
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Dopolední představení pro děti
Středa 21. 1. 2009 v 9 a 10.30 hod, Kolárovo divadlo

NA SALAŠI DRACI JSOU

náhodou – ocitne sama se svým oblíbencem Carlem. Claudie
uvádí Carla do zvláštního světa ženské psychologie, erotiky i
evropské kultury, v němž nechybí Bonnardovy obrazy,
Mozartova hudba, ani návštěvy podivné přítelkyně se svéráznými
problémy.

Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna

Pohádkový příběh z Valašských hor. Půvabná, laskavá a
hlavně humorná valašská klauniáda, která pobaví nejen děti,
ale i jejich rodiče.
Režie: František Kreuzmann
Hrají: Ondra – IVAN REMTA, Jura – FRANTIŠEK
KREUZMANN, Čaroděj – BOHUMÍR STARÝ, Víla – HANA
BENEŠOVÁ
Pojďte a prožijte celý rok na salaši s Ondrou a Jurou. Jsou to
bačové, jak se patří, kteří se po celý rok starají o své ovečky, ale
vůbec to nemají jednoduché. Na téhle salaši totiž nedělají
neplechu jen vlci. Zabloudí sem i drak a vy uvidíte, jestli si s ním
naši kamarádi poradí. Pak ještě uvidíte, jak pekli koláče, jak
slavili Velikonoce a Vánoce a vůbec se dozvíte hodně o lidových
zvycích, na které si pamatuje už jen málokdo.

Vstupné: 30,- Kč

Připravujeme na únor:
Sobota 21. 2. 2009 od 14 hod, Pellyho domy

DĚTSKÝ KARNEVAL
S DIVADLEM POHÁDKA
Divadlo Pohádka Praha

DISKOTÉKA, SOUTĚŽE,
POHÁDKA
Zábavný pořad, ve kterém bude o
účastníky postaráno formou
aktivní zábavy. Variabilní program
plný soutěží (dovedností,
sportovní, taneční, pěvecké,
výtvarné), her, pohádkovým
představením, zkrátka doslova
„nabitým“ programem, při kterém
se děti rozhodně nebudou nudit.

Vstupné: 40,- Kč (dospělí 50,- Kč)

*****
Pátek 27. 2. 2009 v 19 hod, Kolárovo divadlo

MADAME MELVILLE
Studio DVA Praha

Intimní zpověď. Tváře, slova a doteky první lásky, na kterou
nejde zapomenout celý život.

Překlad: Jitka Sloupová, Ivan Žáček.
Autor: Richard Nelson. Režie: Patrik Hartl
Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, Jan Meduna,
Hanuš Bor / Jaromír Meduna

Subtilní příběh vypráví o vztahu sedmnáctiletého amerického
školáka a jeho francouzské učitelky literatury. Laskavě
sentimentální příběh o ztrátě nevinnosti, zasazený do Paříže roku
1966, jenž vypráví jeho dnes již dospělý hrdina s nostalgií, která
se stává pochopitelnou až na jeho konci.
Vzdělaná a svobodná učitelka Claudie, ve škole povinně
oslovovaná jako Madame Melville, chodí se svými studenty z
americké školy pravidelně do kina na filmy francouzské Nové
vlny. Po jedné takové návštěvě, končící jako obvykle dlouhými
diskusemi v Claudiině bytě, se učitelka – jak se ukáže, nikoli
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Vstupné: 200,- / 190,- / 180,- Kč

Předprodej: od 26. 1. 2009

Kultura v okolí
Pátek 30.1.2009 od 20 hod

DAN BÁRTA &
ROBERT BALZAR TRIO
Hronov, Jiráskovo divadlo

Vstupenky v předprodeji i v Infocentru v Pellyho domech.
Vstupné: 290,- Kč, 320,- Kč, 350,- Kč

OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ
PETROVICE ZVE NA
4. PLES ZASTUPITELSTVA
OBCE VELKÉ PETROVICE,
KTERÝ SE KONÁ
V KLUBU HASIČŮ
V SOBOTU 24.1.2009.
ZAČÁTEK VE 20.00 HODIN
K TANCI A POSLECHU HRAJE MODEUS, VED. JAN NÝVLT
VSTUPNÉ 35,- KČ.
Spolek Suchodolských žen
Vás srdečně zve na

34. PLES
který se koná 31.1.2009,ve 20.00 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole
Bohatá tombola
Hudba „HONZA a RADKA“ z Nového Města n.M.
Vstupné 50,- Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se koná 1. 2. 2009, ve 14. 00 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole,
se spoustou soutěží a tance v rytmu disco.

Radka Vlachová

Pellyho domy
Kulturní přehled: LEDEN - DUBEN 2009
Pro následující měsíce opět vydáváme kulturní přehled
s programem divadla, kina a dalších akcí. Přehled je
zdarma k dispozici v infocentru, knihovně a na dalších
místech ve městě. Získáte v něm bližší informace o
termínech, předprodeji, vstupném a slevách pro držitele
průkazů ZTP a ZTP/P. V elektronické podobě je kulturní
přehled k dispozici na www.policko.cz
O dalších připravovaných akcích, které nejsou
v přehledu uvedeny, budeme pravidelně informovat
v Polickém měsíčníku, na plakátech a www.policko.cz.

Prodlužujeme zápis do TANEČNÍCH
pro mládež na rok 2009.

POHÁR starosty obce Česká Metuje
v uzlové štafetě - I. ročník

Kurz zahrnuje 14 lekcí a bude probíhat vždy v
sobotu, zahájení 5. září v 19,00 hod.
Kurzovné se platí při přihlášení do kurzu:
jednotlivci Kč 1 300, pár Kč 2 300 (podmínkou je
jednorázová úhrada za oba účastníky)
Přihlášky jsou k dispozici v Infocentru (pondělí a středa
9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00, ostatní pracovní dny 9.00 –
11.30 a 12.30 – 15.00) nebo na www.policko.cz
*****

pořádá SDH Česká Metuje ve spolupráci s OORM Náchod,
sál kulturního domu, sobota 14. 2. 2009
Více na www.policko.cz

Pátek 23. ledna 2009 od 20 hod
Sál Pellyho domů
Město Police nad Metují a Ostrostřelecká garda polická
si vás dovolují pozvat na

2. OSTROSTŘELECKO - MĚSTSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje Lyra Club. Tombola
Vstupné (vč. místenky): 100,- Kč
Předprodej od 12. 1. 2009 v Infocentru v Pellyho domech.
*****

Významný den v lednu 2009

V poslední lednové úterý si připomeneme již pošesté
Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům
proti lidskosti. Během 27. ledna, v den osvobození
koncentračního tábora Osvětim (1945), vzpomínáme na
smrt milionů Židů, Romů a dalších obětí, které zahynuly v
nacistických koncentračních táborech, ale rovněž i na oběti
dalších genocid 20.století. Tentokráte však tak učiníme
poněkud osobněji než doposud:

Město Police nad Metují
Vás v pondělí 26. ledna 2009 v 18 hodin zve
do sálu Pellyho domů
na tématický podvečer projektu

HOLOCAUST – Židé v boji a odboji
Povídání PhDr. Zlatice Zudové-Leškové, CSc.
bude doplněno promítnutím dokumentárního
filmu Olgy Sommerové – Sedm světel.
Účastníci si mohou prohlédnout i výstavu Židé
v boji a odboji, která bude otevřena
do pátku 30. ledna
Vstupné – děti, studenti – zdarma
senioři – 20 Kč, ostatní – 30 Kč
Projekt se uskutečňuje pod patronací
Ing. Jiřího Hanuše, poslance parlamentu ČR.

Další akce
POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
sál Pellyho domů, přednášky začínají ve 14.30 hod.
Termíny jarního semestru: 28. 1., 4. 2.,
25. 2., 4. 3., 25. 3. a 8. 4. 2009
Více informací na www.policko.cz
******
sobota 17. 1. 2009, sál Pellyho domů

BABSKÝ BÁL

pořádají Pěkovské ženy
******
sobota 31. 1. 2009, sál Pellyho domů

HASIČSKÝ PLES
pořádají Hasiči Pěkov

Připravujeme na ÚNOR
Úterý 10. 2. 2009 od 17 hod
Pellyho domy, učebna č. 306

VÝZNAM ZELENÝCH POTRAVIN
PRO NAŠE ZDRAVÍ

Přednáší Miroslav Cink - délka trvání cca 2 hod

Z činnosti infocentra:
Hledáme brigádníky na léto 2009
Pro nadcházející letní sezónu hledáme 1 - 2 brigádníky do
Informačního centra v Pellyho domech v Polici nad Metují.
Pracovní doba: všední dny odpoledne (vždy do 17.00 hod)
a v sobotu dopoledne (9.00 - 12.00), v měsících květen září. Pracovní úvazek: 0,5
Druh
práce:
poskytování
turistických
informací
návštěvníkům nejen o našem mikroregionu Policko (tipy na
výlety, informace o ubytování a stravování, vyhledávání
vlakových a autobusových spojů atd.) a další činnosti
spojené s provozem infocentra.
Požadavky:
uživatelská práce na PC (elektronická pošta, word,
excel, Internet)
dosažení 16 let věku
znalost cizích jazyků (AJ, NJ)
příjemné vystupování
samostatnost,
zodpovědnost
(s
vybraným
uchazečem bude uzavřena Dohoda o hmotné
odpovědnosti)
znalost regionu
Uzávěrka přihlášek:
13. 2. 2009
Při odevzdání přihlášky budete požádáni o vyplnění krátkého
dotazníku (ověření znalostí o našem regionu) a prokázání
dovednosti práce na PC.
Náležitosti přihlášky: Jméno, příjmení, datum a místo
narození, místo trvalého pobytu zájemce, kontakt, současné
studium nebo dosažené vzdělání, číslo občanského průkazu,
datum a podpis zájemce
Přihlášky doručte osobně do informačního centra:
Pondělí, středa 9,00 - 11,30 a 12,00 - 17,00
Ostatní pracovní dny: 9,00 - 11,30 a 12,00 - 15,00
Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují
Tel.: 491 421 501, e-mail: infocentrum@policko.cz
*****

Veletrh cestovního ruchu
GO REGIONTOUR 2009

Jako každý rok vyráží zástupce informačního centra na veletrh
cestovního ruchu do Brna. Letos se koná od 15. do 18. ledna.
Na veletrhu bude propagován náš mikroregion formou
propagačních materiálů, které nově vyšly v minulém roce.

*****

Pohlednice Policko
s kalendáříkem na rok 2009

Na konci roku 2008 byly vydány pohlednice s kalendářem na rok
2009, které můžete získat na infocentru zcela zdarma.
Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím
Euroregionu Glacensis.

****
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Návštěvnost
infocentra v roce 2008

V loňském roce navštívilo naše Infocentrum celkem 4571 lidí.
Nejvíce návštěvníků zavítalo v letních měsících a to
v červenci a srpnu.
*****

Nabídka infocentra:

skupiny "Tvrdohlaví", anebo niterná grafika polického
autora Jiřího Samka. Galerie nabízí možnost nahlédnout do
aktuálního českého výtvarného umění
GALERIE ZÁZVORKA, Nové Město nad Metují
JOSEF MAREK (do 11.1) Unikátní výstava zhruba třiceti
převážně sochařských portrétů novoměstského rodáka,
sochaře Josefa Marka. Vystavené busty jsou více než
věrným odrazem reality, velmi povedenou psychologickou
sondou do duše člověka. Výstava je výběrem z celoživotního
díla významného sochaře, jenž byl zakladatelem a duší
"Skupiny 5". Sochař je autorem pamětní desky Hanuše
Wihana v Kostelní ulici v Polici nad Metují. (Součástí
výstavy je i busta profesora Herana, zapůjčená z Galerie
moderního umění Hradec Králové, posledního soukromého
žáka H. Wihana.) K nejvýznamnějším počinům Josefa Marka
patří socha Bedřicha Smetany před zámkem v Novém Městě
nad Metují, Památník obětem fašismu v Bohdašíně u
Červeného Kostelce, anebo roztomilý vodník v Pekle u
Nového Města. Poslední autorovou sochou, z roku 1980, je
svatý Josef, který je umístěn v polickém kostele
Nanebevzetí Panny Marie.
Martina Váňová a Pavel Frydrych

Pár tipů pro volný čas

BRUSLENÍ
Zimní stadion Náchod
BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST
v lednu

hrnek 60,- Kč

DNE

VEŘEJNÉ

VEČERNÍ

17. 1. 2009 sobota

14,30 - 16,30

17 - 19

18. 1. 2009 neděle

14 - 16

/

24. 1. 2009 sobota

14 - 16

17 - 19

25. 1. 2009 neděle

14 - 16

/

31. 1. 2009 sobota

14,30 - 16,30

17 - 19

14 - 16

/

1. 2. 2009 neděle

Možnost změny sobotního veřejného bruslení z důvodů konání
zápasů je vyhrazena. Změny jsou zveřejňovány na internetu.
Telefonicky je možné ověřit na zimním stadionu.
tel.: + 420 491 426 021

nástěnný kalendář 109,- Kč
Výstavy v regionu
GALERIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ NÁCHOD, Zámecká jízdárna
výstava NÁCHODSKÝ PODZIM (do 18.1) Tradiční setkání
umělců z bývalého okresu Náchod. Z Police jsou zastoupeni
Jiří Samek a Jaroslav Soumar.
GALERIE SLAVIE, Náchod
KATARÍNA LÁSZLOVÁ a RADIM KOŘÍNEK (do 27.1) Katarína
Lászlová představuje divákům svůj posmutnělý a jakoby
rezignovaný pohled na současnost, zhutněný do základních
geometrických tvarů, v netradičním pojetí tužky na plátně.
Naproti tomu v přímém kontrastu Radim Kořínek vystavuje
přísně realistické portréty na poměrně velkém formátu
100x100cm, působící v tomto rozměru až hrozivě.
GALERIE U MISTRA S PALMOU, Náchod
Galerie se současnou expozicí na konci Komenského třídy v
Náchodě.
Nabízí
na
regionální
poměry
opravdu
nadstandardní ukázku současného umění. Ze zastoupených
autorů například "poslední česká kubistka" Alena Antonová,
žačka Emila Filly, obrazy Petra Nikla z dnes již legendární
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Ceník vstupného pro veřejnost platný pro sezónu 2008/2009:
Bruslení veřejnosti
Děti do 10 ti let
Ostatní
Doprovod
Večerní bruslení
Šatna
Bruslení škol
Broušení bruslí za 1 pár

15,- Kč
25,- Kč
10,- Kč
35,- Kč
5,- Kč
za 1dítě 10,- Kč
25,- Kč

Jana Rutarová, Organizační složka CKV Pellyho domy

Jaroslav Cita

Zápis dětí do 1.tříd
Základní
škola
a
Mateřská škola v Polici nad
Metují,
Na
Babí
190,
oznamuje všem rodičům dětí
narozených
v době
od
1.9.2002 do 31.8.2003, že
zápis dětí do první třídy
proběhne ve středu
11. února 2009
v odpoledních hodinách.
Podrobnější informace a dotazníky pro rodiče obdrží rodiny
do konce ledna.
Rodiče dětí, které nejsou v evidenci MěÚ Police nad
Metují, OÚ Velké Petrovice, OÚ Bezděkov a OÚ Česká
Metuje (bez trvalého pobytu, z jiných obcí atd.), se mohou
ohlásit na ZŠ osobně nebo telefonicky na tel.č. 491580081.
Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky,
musí Vaše dítě zápis absolvovat. O dalším postupu se
domluvíte (po zápise) se zástupkyni ředitele pro 1.stupeň pí
uč. Mgr. Janou Šulcovou.
J.Šulcová

Pátek 5.prosince na Bezděkově
V tento den ráno odjeli školáci do Ratibořic. Zde se
dozvěděli, jak se dříve slavily nejenom Vánoce, ale i jak
probíhaly přípravy po celou dobu adventu.

Povídání nebyla jen strohá přednáška, ale viděli jsme
zde mnoho postav z knížky Babička od Boženy Němcové.
Nejprve jsme navštívili vánočně zdobený mlýn. Zde nás
přivítal podkoní, ve mlýně pak na nás čekal mlynář s
mlynářkou, babička i spousta sousedů z Ratibořic. Každý
vyprávěl něco z historie vánočních zvyků obyčejných lidí.
Slyšeli jsme, co na Štědrý den jedli. Děti nám zazpívaly a
zarecitovaly koledy a několik vánočních písniček jsme
zazpívali i společně.
Další naše cesta byla ke Starému Bělidlu podívat se, jaký
má babička stromeček.
A pak pěkně zpátky na zámek. Tam už na nás čekala
paní kněžna a krásně vánočně vyzdobené místnosti.
Seznámili jsme se s panem biskupem, který zde byl na
návštěvě a poznali jsme menu štědrovečerní knížecí
hostiny, viděli jsme pana správce.
Zážitků bylo hodně a výlet se nám moc líbil. A zatímco
my byli na výletě, navštívil školku Mikuláš.

Děti se na něho těšily již od rána. Přijde, nepřijde, kolik
bude mít čertů? A byl jsem vůbec hodný? To byly nejčastější
otázky, které se jim honily hlavou. Pak Mikuláš přišel a s
ním jeden hodný čert. V bílé knize bylo zapsané vše, co se
dětí týkalo a tak si Mikuláš s každým popovídal a děti rukou
podáním slíbily, že i pro příští rok budou hodné. Teprve pak
dostaly za odměnu balíček a mohly se s Mikulášem
rozloučit.
Marie Vaisarová

Co ještě bylo na Bezděkově v
prosinci?
Po pátku 5.12., kdy přišel Mikuláš a školáci byli v
Ratibořicích, následovaly další akce.
Hned od následujícího týdne začali všichni intenzivně
nacvičovat na Vánoční posezení. První zkoušky již tradičně
probíhaly ve školní tělocvičně.
Ve čtvrtek 11.12. přišel do školky Ježíšek a donesl
dětem mnoho krásných dárků.
Od pondělí 15.12. už probíhaly zkoušky na besídku, díky
ochotě Vojtěchových, přímo na sále místního pohostinství.
Za školáky do družiny přišel Ježíšek až ve středu 17.12.
I zde byl hodně bohatý.

A Vánoční posezení se uskutečnilo hned následující den
- ve čtvrtek 18.12. Letos na ně přišlo opravdu hodně lidí,
sál se velmi rychle zaplnil a tak jsme mohli začít. Rychle se
střídala jednotlivá nacvičená čísla.Viděli jsme písničky,
básničky, pohybové chvilky, pohádky i taneček. Paní zima
přivezla s trpaslíky sníh a možná i proto nám letos na
Vánoce opravdu alespoň trochu nachumelilo. Mezi
nejkrásnější části patřilo vystoupení 1. a 2. třídy, které
svými koledami i andělským ustrojením, vneslo kouzlo
Vánoc.
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Vstupné i letos bylo na této akci dobrovolné. Děkujeme
všem, kteří nám přispěli, neboť se vybralo více než 1500
Kč. Dále děkujeme všem paním učitelkám za nápady i
trpělivost při nacvičování a v neposlední řadě i
Vojtěchovým, kteří nám vždy vychází velmi ochotně vstříc.
A závěrem všem přejeme do nového roku hodně štěstí,
zdraví a rodinné pohody.
Děti a zaměstnanci z pracoviště na Bezděkově.

Polická univerzita volného času
Přednáškový program – jaro 2009
28. 1. - Mgr. Lydia Baštecká
Ohlédnutí za osudovými osmičkami – 20. století
4. 2. - Jiří Mládek
Sběratel a znalec dětských kovových stavebnic
25. 2. - Olga Castiellová-Hostovská, PhDr. Václav Sádlo
Egon Hostovský
4. 3. - PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
… je i socioložka
25. 3. - Jiří Beneš
Parní muž a moje tvorba
8. 4. Doc. Mgr. Jindřich Štreit
Lidský fotograf
Přednášková odpoledne se konají na sále Pellyho domů
od 14.30 hodin. Jsou otevřena pro řádně přihlášené
studenty za 200 Kč na semestr i pro veřejnost za 40 Kč na
jedno přednáškové odpoledne.
Součástí semestru budou i dva výlety. Program a termín
bude domluven se studenty v průběhu semestru.. Přednost
k účasti na zájezdech mají přihlášení studenti za
zvýhodněnou cenu.
Ida Seidlmanová

shromážděním a komunikovat s médii. Bylo také nutné
prostudovat velké množství materiálů jak o fungování EU, o
způsobu sestavování jejího rozpočtu, o ekonomické situaci
a zájmech zastupované země. Jednání byla často velmi
dlouhá, bylo nutné prokázat značnou trpělivost a schopnost
týmové spolupráce.
Poslední návštěva Olomouce byla
třídenní (13. – 15. 12.) a nesla se v duchu závěrečného
summitu, kde jsme dokončili svá jednání a jednohlasně
všechna pozměněná nařízení odsouhlasili. Ve volných
chvílích jsme poznávali krásné barokní město a k dispozici
jsme měli i odborného průvodce.
Možná se vám může zdát, že celé to jednání bylo nudné
a podobné divadlo, jaké máme možnost denně vidět
v televizi. Tak to ale není. Po celou dobu panovala pohoda,
pořadatelé se snažili nám vyjít co nejvíce vstříc. Za odměnu
za několikahodinové vyčerpávající jednání nám také
připravili závěrečný raut. Žízní jsme netrpěli díky hlavnímu
sponzorovi projektu Kofola. Projekt osobně zaštítil Ondřej
Liška, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Více
informací naleznete na http://model.eutis.cz.
Myslím, že pro nás pro všechny to byla dobrá zkušenost,
díky které známe Evropskou Unii i z té lidské stránky.
Všichni účastníci získali osvědčení od ministerstva školství o
tomto projektu, který uplatníme například u přijímacích
zkoušek na vysoké školy, kde politologie hraje důležitou
roli. A pokud nepomůže, nevadí- získané poznatky a
dovednosti se nám budou hodit nejen ve škole. Závěrem
bychom chtěly poděkovat Nadačnímu fondu Gymnázia
Broumov za nemalý příspěvek, díky kterému jsme se mohly
této soutěže zúčastnit.

Rozhodovaly jsme o Evropě
Studentky septimy broumovského gymnázia Irena
Městecká, Lada Slišová a Andrea Kubíková si vyzkoušely,
jaké to je sedět v Evropské radě a zastupovat názory
„svého“ státu (Litvy) a snažit se je prosadit. Jednalo se o
projekt Rozhoduj o Evropě: Modelové zasedání Evropské
rady a Rady EU. Celostátní soutěže se zúčastnilo
sedmadvacet skupin po třech studentech. Každá skupina
zastupovala jeden stát EU a hájila jeho požadavky. Každý
člen týmu byl v jedné skupině (Radě), kde s ostatními státy
hledal kompromis v projednávaných otázkách tak, aby bylo
usnesení přijatelné pro všechny zúčastněné země. V každé
Radě se řešila dvě témata.
V první Radě řešila Irena reformu rozpočtu a evropský
systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET).
Také v druhé Radě úspěšně obhájila své požadavky
Lada, která řešila otázku posilování vztahů mezi Evropským
společenstvím a Ukrajinou a dále úpravu uvolňování
geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí.
V Radě třetí obhajovala svá stanoviska Andrea,
v nařízení ohledně snižování emisí CO2 u nově vyrobených
automobilů a zavedení biometrických znaků do cestovních
dokladů.
Všechna témata jsou aktuální a jsou v plném znění jako
ta, která řeší politici v Bruselu. Výsledky budou zaslány do
Evropského parlamentu, kde možná své poznatky najdeme.
Tato modelová zasedání se konala na Magistrátu města
Olomouc, kde jsme si vyzkoušeli, jak ve skutečnosti
politická jednání fungují. Všichni jsme se tu sešli celkem
třikrát; první dvě jednání byla přípravná, konala se 15. a
29. listopadu, kdy jsme se všichni seznamovali s našimi
tématy a účastnili jsme se různých přednášek významných
osobností z politického dění. Zde jsme se byli poučeni, jak
úspěšně jednat v jednotlivých radách. Do jednání
zasahovali lobbisté, museli jsme veřejně vystupovat před
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Naše silná trojka: Lada Slišová, Irena
Městecká a Andrea Kubíková (zleva)

Občerstvení nás vždy po náročných jednáních vzpružilo.

Gymnázium, Hradební 218, 550 01 Broumov

přijme od 1. 5. 2009
pracovníka/pracovnici na pozici účetní.
Písemné nabídky s uvedením životopisu
zasílejte na adresu školy nebo mail:

reditel@gybroumov.cz

Předávání Ocenění NFGB
Nadační fond Gymnázia v Broumově předal vybraným
studentům 30. října na Staré radnici v Broumově Ocenění
NFGB za školní rok 2007/2008. Ocenění je každoročně
spojeno s finančním darem ve výši 2500Kč a darem
osobního sponzora pro každého studenta. Ocenění se
zúčastnila také
starostka Police nad Metují paní Ida
Seidlmanová. K přítomným promluvil a studenty pochválil i
ředitel gymnázia PaedDr. Karel Výravský.
V kategorii publicistika byli oceněni reportéři projektu
České televize Digináves (Život ve městech a obcích, jak ho
vidí sami obyvatelé - aneb divácké vysílání v České
televizi.). Kromě televizního vysílání lze jejich příspěvky
shlédnout i na webu České televize. Ocenění: Jiří Holman a
tým studentů Tereza Nosková, Zuzana Svobodová, Jakub
Chvíla, Marek Lichter a Tomáš Weissar. Tři posledně
jmenovaní studenti gymnázia jsou po řadě ze Stárkova,
Machova a Hronova, a tak se díky jejich aktivitě
zpravodajství rozrůstá i o zajímavé příspěvky z Hronovska a
Policka.
V kategorii sport získala ocenění Markéta Sládková za
výborné výkony v dresu cyklistického Scania Scott Teamu v
závodech Českého poháru horských kol a získání nominace a
účast na mistrovství světa juniorů kategorie horských kol.
V kategorii humanitní obory získala ocenění Kristýna
Teichmanová za 1. místo v okresním kole a 2. místo v
krajském kole studentské odborné činnosti a za obětavou
práci pro třídní kolektiv.
V kategorii student roku byly oceněny Marie Cvikýřová
a Kateřina Vlčková, obě za všestrannou čtyřletou vzornou
reprezentaci školy v soutěžích a školních olympiádách a za
společnou organizaci školní matematické soutěže pro nižší
gymnázium LUMEN.
Správní rada Nadačního fondu Gymnázia v Broumově
děkuje za podporu osobním sponzorům oceněných:
manželům Černým (Servis Černý), manželům Kašparovským
(Drogerie Polly), manželům Sládkovým (papírnictví PELMEL), manželům Zálišovým (Z Trade) a v neposlední řadě
Vebě Broumov.
Ing. Zdena Cikrytová, předsedkyně Správní rady NFGB

JUBILEA

=========

V prosinci 2008 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Marie Nemejtová
paní Marie Rösselová
75 let
paní Jiřina Obršálová
pan Josef
Hejna
paní Eva
Jirmanová
paní Antonie Rexová
80 let
paní Jarmila Beranová
paní Věra
Vrbičanová
85 let
paní Helena Kollárová
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 = = = = = = = ===
Vzhledem k opravě obřadní síně jsme na radnici neoddávali.

6.12. byl uzavřen jeden církevní sňatek

Fotografií se vracíme ke sňatku
slečny Renaty Herkové a pana Zdeňka Klímy

STATISTIKA

]]]]]]]]

K 31.12.2008 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4263 obyvatel.
Nelze si nevšimnout, že pomalu a jistě „ubýváme“. Ke
konci roku 2005 jsme měli 4305 občanů, 2006 to bylo 4283,
2007 pak 4280.

KOLÁROVO DIVADLO 4.12.2009
Ve čtvrtek 4.12.2008 proběhla v našem divadle
mimořádná akce. Spojili jsme 2 vzácné události … Nejprve
jsme společně s paní Zelenou z náchodské pobočky ČČK
předali 32 dárcům krve ocenění – medaile MUDr.Jánského.
Náš obdiv si zaslouží zejména 7 zlatých dárců – zlatá
medaile náleží za 50 odběrů krve či krevní plazmy – a to už
je něco! Přespolní dárce potěšili osobní gratulací a dárkem
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představitelé jejich obce. Zúčastnil se i ředitel Oblastní
nemocnice Náchod MUDr. Miroslav Švábl, aby osobně
dárcům poděkoval a popřál zdraví a vše dobré.
Po zajímavém dokumentu Jana Špáty „Srdce na dlani“
začala druhá část slavnosti.
Občanské sdružení U rozcestí předalo dvouletou
docvičenou terapeutickou fenu plemene flat coated
retriever jménem Ayashee Sunny Grimm, po domácku Áju.
Manžely Macháčkovými
byla Ája připravována jako
terapeutický pes profesionál se základy asistenční práce.
Od roku 2007 pracovala jako canisterapeutický pes
v několika střediscích, kde odváděla špičkovou práci a
vydávala ze sebe klientům maximum. U toho byla
připravována pro potřeby konkrétního klienta, a to
Vojtěcha Holuba. Od nynějška se tedy stává jeho společnicí
a průvodkyní. Kromě speciálních terap. technik jako je
např. „polohování“, je rozhodnuta se s Vojtou nepřetržitě
mazlit, mít pořád čas a náladu a dávat najevo tolik lásky,
kolik je jenom možné...
V jedno odpoledne jsme zažili hodně - spoustu lidské
obětavosti a solidarity, uvědomili si, že nikdy nevíme, co
nás potká a co nebo koho můžeme potřebovat.
Děkujeme…

Upozornění ..
V prosinci
skončila
platnost
starších
typů
občanských průkazů vydaných
do konce roku
2003.
Všichni
opozdilci
dostali
upozornění
z Ministerstva vnitra. Pokus si přesto nejste jisti
platností své občanky, přijďte se poradit na matriku
MěÚ v Polici nad Metují.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Zprávy z domova důchodců
Vánoční svátky utekly jako voda, slavnostně jsme
přivítali nový rok 2009. Začátek roku přinesl nejen
sněhovou nadílku, ale i spoustu otázek, jaký bude? My se
však ještě vrátíme o několik dnů zpět, na konec roku 2008.
Prosinec byl v našem domově naplněn přípravami na
Vánoce a různými akcemi. Jak jsme psali v minulém čísle
Polického měsíčníku, začala přístavba nové budovy domova
důchodců. Proto jsme 8. 12. u nás přivítali důstojného pána
p. Mariana Lewického, který nově zahájenou stavbu
požehnal. Jsme za to moc rádi a děkujeme. Myslíme si, že
si to taková stavba zaslouží a cítíme, že je to pro toto dílo
potřebné.
Hned další den 9. 12. k nám zavítaly děti z Mateřské
školy z Bukovice se svým vánočním programem.
Pěkné vystoupení nám předvedly také děti z Mateřské
školy z Police dne 18. 12. Vánoční básničky, koledy a
říkadla nám zpříjemnily čekání na Ježíška, děti nám
prozradily, o co všechno si Ježíškovi napsaly a bylo vidět,
že se již nemohou dočkat Vánoc a dárečků. Děkujeme za
krásné chvíle.
I my jsme se na Vánoce velice těšili. Ježíšek k nám
přišel již v pondělí 22. 12. Od rána vládla v domově vánoční
atmosféra. Dopoledne jsme si za zvuku koled přichystali
pohoštění a ustrojili stromeček.
Oslava Štědrého dne začala s úderem 14. hodiny.
Nejdříve nám zatančily nejmenší děti z Mateřského centra
Mamina. Po té nám skupina skautů, již tradičně přinesla
„Betlémské světlo“, předvedla scénku o tom, jak Marie
s Josefem hledali nocleh v Betlémě a zazpívali několik
koled. Připomněli jsme si i různé vánoční zvyky a tradice.
Nakonec jsme si rozbalili dárky, které nám Ježíšek nadělil.
Děkujeme všem, dětem, skautům i sponzorům za to, že
nám přispěli k důstojné, milé a radostné vánoční náladě.
Sváteční dny jsme prožili v klidu, někteří v kruhu rodiny
nebo přátel. Nový rok jsme přivítali přípitkem a nyní nás již
čekají běžné lednové dny.
Pro ty, kteří jste snad přes Vánoce přibrali nějaké to
kilo, ale i pro ostatní přinášíme dnes z receptů našich
babiček něco „na odlehčení“. Budeme vařit kladívka.
Nebojte, není to nic těžkého – s kladivem to nemá nic
společného.
Připravíme si: kousek bůčku, kyselé zelí, hrubou mouku,
sůl a trochu vody. Zelí uvaříme a syrový bůček rozkrájíme
na kostičky a ty vysmažíme, aby změkly a pustily tuk.
Hrubou mouku, sůl a trochu vody zaděláme v těsto. Z něj
pak vyvalujeme dlouhé válečky, které pak rozkrájíme na
malé kousky - kladívka /podobně jako špalíčky/. Stále
musíme posypávat moukou, aby se nelepily! Kladívka pak

15

uvaříme ve vroucí vodě, zcedíme. Do nich nakonec
zamícháme opečené kostičky bůčku i s tukem a uvařené
zelí. Není to jídlo, které by odpovídalo novoročnímu
předsevzetí o shazování nabraných kilogramů, ale za to
Vám bude určitě chutnat.
Za DD Věra Kašíková, ředitelka

Seniorské aktuality >>>

Mikuláš, andělé i čerti a ti přišli. Právě skončila tombola,
kterou profesionálně zvládl p. F. Pivoňka, někdo měl
kapičku toho „pokakanýho“ štěstíčka, jiný „ostrouhal“.
Jó, tak to chodí i v životě. Paní M. Ryšavá s kamarádkou
harmonikou je záruka dobré nálady. Nejen koledy, ale i
lidovky zněly pro radost a zase nejlepší p. Pivoňka. Ono
ale těch kvalitních pěvců ala pí Beňáčková a pan Beno
Blachut bylo více. Kdo umí, ten umí. O taneček nebyla
nouze, kde kdo si vyhodil z kopýtka i s čertíkem.

Sníh tancuje nad chalupou, pod nohama
louže
křupou...
To by se vám líbilo, co? Ale kde že ty sněhy jsou? Jak
by asi dnes kreslil pan Josef Lada ty pocukrované
chalupy, kostelíčky a vůbec tu naši malebnou krajinu...
Nechme rozjímání a pojďte chviličku mezi nás do
Pellyho domů a přečtěte si, co se tam 17. 12. 2008 dělo.
Senior klub Ostaš měl poslední setkání v roce 2008.
Vánoční stromeček, cukroví, svačinka, to nám nabídl p.
ved. Exner a bylo to výborné. To dalo dnešnímu
odpoledni
tu
nefalšovanou
adventní
atmosféru
provoněnou punčem.

Vše hezké je krátkodobé, má svůj čas a ten vypršel
doslova. Lilo tak, jak to vyjádřil ve filmu pan J. Kemr –
Komárek – peprněji.
Došlo na loučení. Stisky rukou, objetí i dojetí. Štěstí,
zdraví se neslo i ulicemi města...
Až budete číst tyto řádky rok 2008 bude jenom
nostalgickou vzpomínkou, naše generace ta o osudových
osmičkách ví své, možná víc, než je zdrávo.
Píše se leden 2009. Jaký bude? To je zastřeno
tajemstvím. My si přejeme a všem lidem dobré vůle, aby
k nám byl laskavý a prožili jsme ho v klidu a pohodě.
Děkujeme všem i za dárečky, vždyť byly dány z lásky
jedněch k druhým. Ať nám ta štědrost vydrží i v roce
2009!
Kde nás najdete?
www.police.meu.cz (záložka sport a volný čas)
Hana Krejčová

Naše Mikulášská

Vždycky máme radost, když přijdou hosté. I dnes to
tak bylo – paní starostka města I. Seidlmanová a
místostarosta Z. Kadidlo. Předsedkyně pí Helena
Pivoňková to řekla za všechny, abychom si vážili krásné
spolupráce s vedením města. Vždycky si pro seniory
najdou čas, jsou nesmírně vstřícní a za dobu působení ve
funkci nikdy neslyšela to nejde, nemůžeme, ne, ne, ne!
To je to nejlepší, co si můžeme přát. Važme si všeho,
jsou to dary. Paní starostka si pro nás vybrala odstavec
od člověka mimořádných kvalit převora břevnovského
kláštera P. PROKOPA SIOSTRZONKA a nádhernou
myšlenku z blahopřání od pí uč. Vlasty Klapalové. Obojí
mělo magickou sílu v tomto shonu. K adventu patří sv.

V sobotu dne 13. prosince 2008 odpoledne jsme se
sešli v hostinci u Vojtěchů na Bezděkově na Mikulášské
zábavě konané fondem pro pozůstalé v Polici n. M. a
okolí. Tentokrát to byla zároveň i mimořádná valná
hromada, protože jsme potřebovali schválit nové
podmínky pro vyplácení členských příspěvků a vyplácení
pohřebného pozůstalým, aby to mohlo platit už od 1. 1.
2009. Bylo nás celkem 112 členů a 55 hostů. Po splnění
povinností jsme se věnovali zábavě.
Mikulášská již každoročně na Bezděkově je naší
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.
Na úvod nám zazpívaly děti z hudebky v Polici n. M.
pod vedením paní učitelky Miriam Blažkové. Zpívaly moc
krásně a nakonec jsme zpívali v sále a paní učitelka nás
všechny dirigovala. A tím se navodila ta správná
předvánoční atmosféra a nálada.
K tanci a poslechu nám hrál pan Franta Čížek ze
Studnice, zpívali Zdena Krtičková a Honza Hanuš. Všichni
jsou to naši členové. Hodně se zpívalo, hodně se
tancovalo. A abychom si mohli taky chvílemi
oddechnout, tak bylo na sále i trochu té klidnější
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zábavy. Zákusky na občerstvení zajistila paní Raková
z Bukovice.
Pan Berka z České Metuje donesl modely letadýlek a
prováděl s nimi po sále malé exhibiční představení pro
pobavení hlavně mužské a pánské společnosti.
Celý program obohatilo i vystoupení našich členek
z České Metuje a ze Žďáru. Předvedli nám kuplet,
ustrojily se do dobových kostýmů a za doprovodu
harmoniky přezpívaly celé veselé pojednání, jak to
chodilo za starých časů při námluvách. Bylo to hodně
veselé.
Po šesté hodině přišel mezi nás i pan Mikuláš, líbezný
andílek a tři čerti. Vloni byli dva a letos se nám
rozmnožili. Jeden hezčí než druhý a radosti nadělali
moc. Rozdali dárky a nechali skákat přes metlu. A
protože jsme ve většině již starší a pokročilí, neobešlo se
to bez veselého povzbuzování přihlížejících. Měla jsem
připraveny i prskavky, ale chybička se vloudila a byly to
nějaké nehořlavé. Zklamání ale netrvalo dlouho.
Byla i bohatá tombola. Všechno to byly dary od našich
členů. Různé krásné ruční práce, nebo domácí vajíčka,
sáček jablíček ze zahrádky a pod. Všechno věci, které
výherce jistě potěší. Šuškandou se nám doneslo, že „Hoši
Vojtěchovi“ mají narozeniny – 60 let – ale jeden je o pět
minut starší. Tak jsme jim dali zahrát sólo, aby si taky
pěkně užili tanečku, když jinak musí běhat po place.
Všechny velké akce našeho fondu děláme u nich a jsme
vždycky spokojeni. I tentokrát večeře byla báječná a
nejvíce si chválili „Srnčí svíčkovou“. I do kuchyně patří
poděkování.
Na Mikulášskou nám naše členy přivezl a zase
v pořádku večer rozvezl řidič CDS pan Vrbičan. A pohodu
v autobuse měli na starosti manželé Meisnerovi a zhostili
se tohoto úkolu velice dobře.
Celé to pěkné posezení skončilo večer v devět hodin.
Z Naší Mikulášské se již stala hezká tradice a jistě v ní
budeme dále pokračovat. Všem, kteří se podíleli na
organizaci a zdárném průběhu patří veliký dík.
Jednatelka Marie Chaloupková

U nás v Domě s pečovatelskou
službou Javor se pořád něco děje…
Malé zamyšlení , co všechno jsme podnikli ve druhé
polovině roku 2008.
Nejprve to bylo předpouťové posezení na zahradě, při
kávě a koláčích. Také jsme grilovali klobásky. Přišel mezi
nás pan Nentvich s harmonikou a zahrál nám a zazpíval.
Kdo chtěl, tak se přidal taky. Též jsme měli hosty z domova
důchodců a seniory, ke kterým dochází pečovatelky. Bylo to
pěkné odpoledne.
A už to bylo září a výlet na Ostaš. Po malé procházce
jsme se najedli a domů jsme si odváželi borůvkový koláč.
Tento měsíc jsme si také promítli nádherný film o cestě po
Americe, který pořídili poličtí senioři. Krásné obrazy a
velice vtipně namluvené.
Také v říjnu jsme si poseděli na zahradě, opekli buřtíky,
vypili kávu a rozloučili se s letním vysedáváním.
V nejbližších týdnech nás čekal výlet na Hráz do Hlavňova
na pečené pstruhy.
V úterý 2.prosince jsme jeli na výlet do Hrádku u
Nechanic. Na zámku byla připravena vánoční výzdoba, jak
se dříve stolovalo. V každé místnosti byl 1 asi 6m vánoční
strom jinak ozdobený. Celkem byly 4 velké stromy. Jeden
strom zdobily 4 ženy 2 ½ hodiny na 6m štaflích. Nakonec
prohlídky jsme skončili v zámecké kuchyni, kde jsme se
zahřáli zámeckým punčem. . Zakoupili jsme si dárečky a
jeli domů.
Ještě ten týden jsme byli v Broumově na výstavě
panenek. Potom jsme jeli do Křinic na vánoční výstavu. Vše
jsme si prohlédli. Viděli jsme zdobení perníčků, vyrábění
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ozdob z korálků, vyrábění dřevěných předmětů a různá jiná
řemesla. Pod dobrém obědě jsme ujížděli k domovu.

Aby toho nebylo málo, přišlo mikulášské posezení. Opět
k nám zavítal pan Nentvich s harmonikou. Pěkně nám zahrál
a zazpíval. Seděli jsme při dobrém pohoštění, zpívali a
povídali. Najednou tu byl přísný pan Mikuláš, anděl a čert,
kterému lumpárničky koukaly z očí. . Kdo neposlouchal,
metličku přeskočit musel. Pan Mikuláš nám rozdal sáček
mlsů a jak přišel, tak i s doprovodem zmizel. Ještě jsme si
zazpívali a v 6 hodin se rozešli domů.
A už tu byly Vánoce. 19.prosince k nám zavítaly děti ze
školy školky. Svými písničkami a básničkami nás potěšily.
Odpoledne nás čekalo vánoční posezení při krásném
stromečku.
Zavítala
k nám
paní
starostka,
pan
místostarosta a sociální pracovnice. Při dobrém občerstvení
jsme poseděli, koledy si zazpívali. Poněvadž jsme hodní
všichni i dárečky pod stromečkem byly. Když jsme se
rozcházeli, popřáli jsme si pěkné svátky. Za všechny tyto
akce, snad jsem něco nezapomněla, patří poděkovat
sociálním pracovnicím a našim obětavým pečovatelkám.
Těšíme se na nové akce v roce 2009.
Do nového roku přejeme všem lidem hodně zdraví.
Za DPS Javor obyvatelka

Filatelistický kroužek informuje>
První známky roku 2009
Louis Braille (1809 – 1852)
Francouzský pedagog, který vytvořil písmo pro nevidomé. Je
uzpůsobeno pro hmatové vnímání vyvýšených bodů.
Louis Braille se narodil 4. Ledna 1809 ve francouzské
vesnici Coluvray. Jeho otec byl zručný vesnický mistr.
V jeho dílně bylo opravdu všechno. To se stalo osudné
malému Louisovi. Jako tříletý si šídlem vypíchl oko. Aby

neštěstí nebylo málo, do druhého se rozšířila infekce, a
tak Louis oslepl. Chlapec byl navzdory handicapu
ambiciózní, a když s ním přestali mít trpělivost v místní
škole, rodiče ho jako 10letého dali do školy pro
nevidomé v Paříži.
Roku 1825 přišel 16 Braille se „zlepšovákem.
Barbierův systém dvanácti bodů snížil na šest. Systém se
stal jednodušším pro hmat i logiku. Dá se jím vytvořit 63
kombinací, což bohatě stačí na celou abecedu, chemické
značky, matematické a jiné symboly, ba i na notový
zápis. Braillovo písmo se ukázalo jako geniální, dá se
např. použít i na psaní v japonštině.
Nejhezčí na Braillově životě je možná fakt, že tím
jistým šídlem, kterým přišel o oko, později napsal v nové
abecedě první písmenka. Krásný příklad životního
nerezignování.

Charles Robert Darwin (1809 – 1882)
Anglický přírodovědec. Jeho teorie evoluce organismů
přírodním výběrem se stala mezníkem ve vývoji biologie.
Zabýval se i studiem geologie a paleontologie.

Česká republika, která je od 1. ledna 2009
předsednickou zemí EU byla poctěna čestným úkolem
slavnostního zahájení IYA v rámci Evropské unie.
Za AK Police jsme se zahájení IYA 2009 zúčastnili.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ IYA
proběhlo 7. ledna v Praze na Staroměstském náměstí.
A proč právě zde? V Týnském chrámu je pochován
významný středověký hvězdář Tycho Brahe a nedaleký
orloj je jednou z nejznámějších astronomických památek
na světě.
Přesně v 15 hodin jsme si vyslechli zahajovací
proslovy osobností vědy, kultury i veřejného života.
Jmenujme např.: komisař EU pro vědu J. Potocnik
(Slovinsko), prezidentka Mezinárodní astronomické unie
C. Cesarsky, náměstek ministra školství ČR Prof. V.
Růžička, předseda AV ČR Prof. V. Pačes. Přítomni byli
též Dr. J. Grygar, Prof. H. Illnerová, MUDr. P. Bém, Dr.
P. Heinzel. Moderátorem zahájení byl Prof. J. Palouš.
Na Staroměstském náměstí jsme navštívili stan s
výstavou astronomických fotografií pořízených na
Evropské jižní observatoři v Chile (ESO). U stanu byly
všem zájemcům k dispozici dalekohledy patřící členům
České astronomické společnosti. A protože se jakoby
zázrakem rozplynula nízká inverzní oblačnost, mohli
jsme si jedním z dalekohledů prohlédnout fázi planety
Venuše. Nejzajímavější bylo ovšem pozorování Slunce
přes jiný dalekohled vybavený filtrem H-alpha. Tato
vyspělá (a poměrně drahá) technika umožňuje
pozorování
smyčkovité
struktury
slunečních
protuberancí.
Součástí zahájení IYA bylo otevření exteriérové
výstavy velkoplošných fotografií kosmických objektů pod
názvem Vesmír-dobrodružství objevů. Výstava, která
byla instalována na nádvoří mezi starou a novou scénou
Národního divadla, potrvá do 31. března. Pak se
představí v dalších městech České republiky.

NÁRODNÍ VÝROČÍ
Česká republika má i své vlastní výročí. V letošním
roce uplyne 400 let od publikování díla Astronomia Nova.
Autorem je Johannes Kepler, dvorní matematik císaře
Rudolfa II. Astronomia Nova obsahuje dva zákony pohybu
planet kolem Slunce. Byla vydána v roce 1609 v Praze.

MÍSTNÍ VÝROČÍ

Autory obou známek jsou P. Dvorský aj. Tvrdoň.
Stanislav Plachta

Astronomický klub
Police nad Metují
IYA 2009 - MEZINÁRODNÍ ROK ASTRONOMIE
Rok 2009 byl Valným shromážděním OSN a organizací
UNESCO vyhlášen jako Mezinárodní rok astronomie,
International Year of Astronomy = IYA.
Na návrh Itálie si tak celý svět připomene 400. výročí
prvního
použití
dalekohledu
pro
astronomické
pozorování. Hlavní myšlenkou IYA je pomoci lidem na
celém světě ke znovuobjevení našeho místa ve vesmíru
prostřednictvím osobního zážitku při pohledu na noční
i denní oblohu.
Všechny akce, které budou v rámci IYA probíhat na
celosvětové, evropské, národní i regionální úrovni budou
zaměřeny především na širokou veřejnost.

V letošním
roce
vzpomeneme
i
na
jednu
astronomickou událost místního charakteru, která se už z
povědomí občanů bohužel vytrácí. Jedná se o 40. výročí
pádu meteoritu Police. 16. září 1969 dopadl meteorit na
střechu domku paní F. Klimešové v Suchém Dole.
Pojmenování meteoritu „Police“ je tedy z pohledu
místopisu značně nepřesné.

A CO AMATÉŘI?
Na nedávném setkání vyslovil známý popularizátor
astronomie Dr. Jiří Grygar zajímavou myšlenku:
dalekohled do každé rodiny… s dovětkem, ať nás
(myšleno astronomy) lidé vidí na každém rohu!!!
První veřejnou akcí IYA 2009 bylo celosvětové
pozorování Slunce na Nový rok 1. ledna 2009. Akce
probíhala na hvězdárnách, ale stranou neměli zůstat ani
amatéři. Ti měli demonstrovat, že naši nejbližší hvězdu
lze pozorovat i jednoduchými prostředky. Všechno
potřebné pro veřejné pozorování měl připravené i AK v
Polici. Jediným, ale zásadním problémem bylo špatné
počasí. Pozorování Slunce projekční metodou za pomoci
malého dalekohledu předvedeme společně s krátkým
výkladem v náhradním termínu. A pozorovací stanoviště?
Masarykovo náměstí.

IYA na internetu: http://www.astronomie2009.cz
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Pohledy do vesmíru
SLUNCE - 19. ledna ve 23 hodin 40 minut vstupuje do
znamení Vodnáře, v lednu se den prodlouží o 1 hodinu a
8 minut, 4. ledna v 17 hodin je Země Slunci nejblíže:
147,1 miliónu km,
MĚSÍC - 4. v první čtvrti, 11. v úplňku, 18. v poslední
čtvrti, 26. v novu,
MERKUR - v první polovině ledna po západu Slunce nízko
nad jihozápadním obzorem,
VENUŠE - večer nad jihozápadním obzorem, pro svůj jas
zcela nepřehlédnutelný objekt,
MARS - není pozorovatelný,
JUPITER - na začátku měsíce po západu Slunce nízko nad
jihozápadním obzorem. Ve druhé polovině měsíce již
není pozorovatelný. (24. ledna v konjunkci se Sluncem),
SATURN - pozorovatelný po většinu noci v souhvězdí Lva
URAN - na večerní obloze v souhvězdí Vodnáře,
NEPTUN - není pozorovatelný

Na jubilejním 45. ročníku Zimního
táboření na Hvězdě dojal Honza Jenka
letité táborníky
Letošní 45. ročník Zimního táboření na Hvězdě se nesl
ve slavnostní duchu. Čtyřicet pět ročníků je určitě
nezanedbatelné číslo. A stále platí, že naše akce je druhou
nejstarší v naší republice. Proto páteční večer byl věnován
hlavně zakladatelům tohoto táboření a současně jim byl
věnován i almanach, který mapuje prvních deset ročníků.
Parta broumovských nadšenců působila nejdříve pod
hlavičkou Slovanu Broumov. Později pak založila vlastní
oddíl, který nesl název OOTJ Meopta Hynčice. Za pravé
místo pro tehdy průkopnickou akci pak vybrali Ostaš. O tom
všem podrobně vyprávěl první den táboření jeden ze
zakladatelů Jirka Kopecký. Ovšem před tím se zaplněná
chata Hvězda vydala na putování po Černé Hoře a to díky
Janu Součkovi z Vižňova. Jeho snímky z míst bývalé
Jugoslávie upoutaly většinu přítomných. Po něm pak
promítl svůj film Adršpach Míra Plamen Šolc.
Druhý den začal stavbou hranice a registrováním
táborníků. Bohužel počasí bylo všelijaké, ale rozhodně ne
zimní. Přesto jsme přivítali mimo jiné věrnou partu z
Jaroměře a mnoho dalších lidí, kteří nám přišli popřát
mnoho úspěchů do další činnosti. Bylo to více než milé.
V 17 hodin se pak uskutečnilo slavnostní zapálení vatry. Při
prvních plamenech hrábli do strun členové kapely Slaveňáci
a většina přítomných si s nimi zapěla trampskou hymnu
Vlajku a několik dalších nestárnoucích melodií.

Pozorování Slunce – dalekohled vybavený filtrem H-alpha

Výstava astrofotografií na nádvoří Národního divadla

Karel VACEK, Astronomický klub Police

Tříkrálová sbírka 2009

V době vyjití tohoto čísla Měsíčníku
již navštívily většinu našich domácností
skupinky Tří králů. Pokud někoho
nezastihli a ještě by chtěl přispět,
zůstává
jedna
pokladnička
v
knihkupectví U Kohlů i ve čtvrtek 15.ledna 2009. Výtěžek
sbírky zatím není spočítán, budeme Vás informovat příští
měsíc. Již nyní děkujeme všem koledníkům i těm, kdo do
kasiček přispěli na pomoc potřebným.
Asistent pro místní sbírku Kateřina Nekvindová.
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Poté se většina táborníků přesunula do chaty Hvězda,
kde se jim s plnou vervou věnovala rodina Honzy Nováka a
k poslechu, ke zpěvu a k tanci začala hrát jak o život
country kapela Slaveňáci. Během jejich produkce došlo k
vyhodnocení 45. ročníku – viz tabulka. O velké překvapení
se postaral Honza Jenka. Ten ve své firmě nechal udělat
limitovanou sérii hrnečků určených speciálně k 45. ročníku
Zimního táboření na Hvězdě. Když jsem je předával "starým
pardům", bylo vidět jejich dojetí. Honzo, moc díky!
Celkově se jubilejní ročník nesl v kamarádském a
pohodovém duchu. Náš Klub přátel turistiky TJ Spartak
Police nad Metují by chtěl touto cestou poděkovat všem
táborníkům za účast a všem sponzorům za jejich pomoc.
Zvláštní poděkování patří Milanu Schirlovi, firmě Hauk a
Honzovi Jenkovi. Poděkování patří též Královéhradeckému
kraji, městu Police nad Metují a obci Bukovice. Nesmíme
zapomenout na sponzory. Bez nich by to opravdu nešlo.
Díky moc. Uznání patří všem, kteří přiložili ruku k dílu a
nebo pomohli radou.
Na 46. ročníku, který se uskuteční 4. až 6.12.2009, se na
Vás všechny těšíme.
Prosíme Vás o jedno: Zachovejte nám přízeň.
Za Klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují
Petr Scholz

samozřejmě Vám všem, že jste se zúčastnili Silvestrovkého
vejšlapu.
Na závěr je naší milou povinností Vás pozvat na
12.ročník a popřát, aby tak příjemná atmosféra, která
doprovázela letošní Silvestrovskej vejšlap, Vás provázela
celým rokem 2009.

Fánův zpěv a kytara byly třešinkou
na dortu Silvestrovského vejšlapu
Ideální počasí bylo průvodním znakem jedenáctého
ročníku Silvestrovského vejšlapu, který pořádal náš Klub
přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují společně s
městem Police nad Metují.
K Čertově skále po vlastní ose došlo zhruba 1372
poutníků. Neuvěřitelné!!! Ještě že jsme posílili čertovské
hlídky a zahřívacích tekutin bylo o něco více než v
předešlých letech. Nálada byla opět výborná a bylo pěkné
sledovat, jak se lidi zdravili a užívali chvilku klidu, kterého
za celý rok moc neužili. Překrásnou tečku za celým
vejšlapem učinil Fána Pohl, který na samý závěr přišel,
vybalil sladké dřevo a zapěl několik songů. I Rikatádo bylo…
Dokonce i tanec byl. Každý, kdo došel k Čertovce, dostal
pohlednici s přáním do nového roku od našeho Klubu přátel
turistiky a pohled s kalendářem, který nechalo vytisknout
město Police nad Metují. Výborný nápad!!! Podle rekce
účastníků i čertovský mok byl dobrý. Škoda jen, že nevyšel
na všechny. Tak velkou účast jsme opravdu nečekali. Všem,
na které se nedostalo, se omlouváme.
Silvestrovskej vejšlap by nebyl tím pravým vejšlapem,
kdyby u Čertovky nebyl proslulý čertovský mok. Stejně jako
vloni jsme ho mohli připravit díky ochotě Martina Exnera z
rychlého občerstvení Pellyho domy. Martine, díky!!! Stejné
poděkování patří i jeho kuchaři Pepovi Novákovi, který
silvestrovské dopoledne věnoval přípravě moku. Dík dále
patří Milanu Schirlovi, který vše bravurně dovezl k Čertově
skále i manželům Steinerovým a všem malým čertíkům. A

Za Klub přátel turistiky při TJ Spartak Police nad Metují
Petr Scholz

MAMINA >>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Jak se svítí andělům
Andělské svícení je prožitkový program, který provází
mateřské centrum celou jeho existencí. Tento rok se tedy
konal již jeho 4 ročník. Je to poslední akce centra v roce a
je jakýmsi poděkováním našim návštěvníkům za celoroční
podporu. Jedná se o vánoční prorodinná akci, kterou
připravuje rada sdružení. Začíná se přivítáním, pak
následuje tzv. spirála světla, kterou děti projdou za zvuky
písně Moje malé světélko. Uprostřed této spirály jim anděl
zapálí svíčku. Pak přijde vánoční pohádka a dílničky, kde si
děti za malé pomoci rodičů mohou vyrobit něco
zajímavého.
Vzhledem k tomu, že jsme v loňském roce prošli
výměnou členů rady a z původního vedení jsem zůstala jen
já, měla jsem takový pocit, že za výsledek Andělského
svícení 2008 jsem tak trochu zodpovědná. Musela jsem
děvčatům kvalifikovaně vysvětlit co a jak a společnými
silami jsme vymýšlely, jak to udělat, aby to bylo stejné, ale
zároveň nové.
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Pojaly jsme to tedy jako bojový plán, ve které měl
každý svojí sekci a tak jsme to chtěly vyhrát.
Ivetka Tautzová měla na starosti hudbu. Andělské
svícení ještě neabsolvovala a moje pěvecké umění
nedosahuje zase takových kvalit, abych jí byla schopná
dostatečně přiblížit melodii písně. Potom, co jsem počtvrté
zpívala písničku O světélku a Iveta stále nevěřícně koukala,
jsem rezignovala a z pocitem, že letos to určitě krachne,
jsem se pokusila najít píseň na internetu. Krizové scénáře o
útěku do zahraničí však byly zbytečné. Vyhledávač si s tím
poradil a noty byly na světě. Odškrtla jsem první položku.
Lada Černohorská sice není členkou rady, ale je to
takový náš stínový ministr, který v přípravném výboru akce
rozhodně nemohl chybět. Dostala za úkol vánoční pohádku.
Dle předchozího vítězství s písničkou a jistém pomatení
smyslů jsem jí slíbila, že pohádku také najdu na síti. Jenže
jako správně roztržitá předsedkyně – co si nenapíšu, to
nevím. Takže když na mě Lada dva dny před akcí bafla,
jestli jsem tedy něco našla, začala jsem lehce panikařit.
Ovšem zatím opravdu jen lehce, sáhly jsme po té nejtlustší
knize s příběhy, která v centru je, našly použitelnou
pohádku a vše bylo zažehnáno.
Simonka Pohlová se ujala vyrábění. Má k tomu
předpoklady, protože již vede kroužek Výtvarná dílnička,
takže jsem doufala, že to bude vpořádku. Samozřejmě
nezklamala, ale když po mně chtěla, abych jí sehnala kbelík
pilin, začala jsem se trošku obávat, co z toho bude.

Já jsem měla na starost nákup propriet, úvodní slovo,
celkovou organizaci, koordinaci a další nezbytnosti. Dle
zkušeností z loňského lehce ohnivého ročníku, jsem sice
chvíli přemýšlela, zdali nezalarmovat i hasiče a záchranku,
ale tyto myšlenky se mi vytratili hned jakmile jsem si
uvědomila, že při Andělském svícení je celá rada oděna do
andělských hábitů. A to jsem se teprve začala pořádně
potit.Samozřejmě, že ostatní členové týmu již měli své
ošacení zajištěné a plně se věnovali svěřeným úkolům,
avšak u mě to bylo přesně opačně. Pochybovala jsem, že by
někde v půjčovně měli andělský šat na velrybu, takže to
jsem zavrhla jako první. Další možností bylo obětovat
prostěradlo a vystřihnout do něho díru pro hlavu, ale to už
bych mohla spíše běhat po hradbách a strašit kastelány.
Poslední šanci mi nabídla moje milá babička, která se
rozhodla, že mé zoufalé kvílení již nebude déle poslouchat
a přinesla mi svoji zánovní noční košili se žlutými růžemi.
Po tom, co mě chvíli křísili, jsem zkonstatovala, že tento
ročník také pojmu jinak a budu za předsedu, aby bylo
vidět, kdo to tam jako řídí a budu těm svým andělům jen
opatrně sekundovat.
S rozporuplnými pocity jsem jim oznámila, že jejich
andělské řady nerozšířím a po jejich klidné reakci se mi
ulevilo. Bylo vidět, že jim taky spadly kameny ze srdcí,
protože jsem se jim nejdříve předvedla v té noční košili.
Závěrem je třeba dodat, že všichni se svých úkolů
zhostili na jedničku. Klávesová hudební produkce výborně
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doprovázela zpívané koledy a písničku o světélku. Pohádka
o křivém stromečku, který byl po ozdobení dětmi
nejkrásnější v lese, se také moc líbila. Nutno dodat, že
nechytl plamenem žádný anděl, ani dítě, ani pilinami
zdobené vánoční ozdoby.
Takže Iveto, Lado a Simčo – mí stateční andělé – děkuji
vám za vaši výbornou práci v loňském roce a těším se, že
spolu budeme svítit zase za rok.
Vaše Káťa Hlávková

Program na leden v mateřském centru MaMiNa
Pravidelný dopolední program – od 9.30 – 11.30
Pondělí – Brumíci
– pro rodiče a „již chodící“ děti od 1 – 2 let
Úterý – Miminkování
– pro těhotné a rodiče s „nechodícími“ dětmi do 1 roku
Středa – Kapříci
– cvičeníčko a výtvarná dílnička pro rodiče a děti od 2 let
Čtvrtek – Cvrčci
– tanečky a písničky pro rodiče a děti od 2 let

Doplňkový program
Babinec – od čtvrtka 22. ledna od 16. hodin
Dle zájmu návštěvníků našeho tvořivého kroužku
Babinec, jsme posunuli termín setkávání od nového roku na
každý sudý čtvrtek.
Canisterapie – od čtvrtka 22. ledna
Lekce Canisterapie pokračují v novém roce 2009 opět
každých 14 dní ve čtvrtek v MC a jsou přednostně určeny
klientům dětského věku se speciálními potřebami
z Náchodského okresu.
Lekce zajišťuje kvalifikovaná canisinstruktorka paní
Milada Macháčková z občanského sdružení U rozcestí.
Canisterapie v MC je v prvním pololetí roku 2009
financována díky projektu „Pojď si s námi hrát a učit se“
z programu Procter& Gamble pro mateřská centra, který
spravuje Nadace Via.
Lyžování malých dětí – středa 21. ledna v 16 hodin v MC
Zveme Vás na přednášku k aktuálnímu zimnímu tématu.
Rodiče se dozví kdy je vhodné začít s lyžováním malých
dětí, jaké je nejnutnější vybavení a ochranné pomůcky
s konkrétní ukázkou a jaká další úskalí na rodiče čekají,
když se rozhodnou naučit své dítě lyžovat. Přednášky si pro
vás připravila instruktorka lyžování paní Martina Kovářová.
Vstupné je 30,-, během přednášky je zajištěno hlídání dětí
(poplatek je 20,- za dítě).
Kroužky pro děti:
S velkou radostí Vám oznamujeme, že obrázek dětí,
které navštěvují kroužek Výtvarná dílnička, vyhrál první
cenu v soutěži Malý snílek v kategorii kolektivů. Dětem
blahopřejeme a děkujeme také paní Simoně Pohlové za
výborné nápady a vedení tohoto zájmového kroužku.
Tento kroužek jsme v novém roce obohatili o pravidelné
vyrábění z keramické hlíny, které se bude střídat s dalšími
technikami. Kromě výrobků z keramické hlíny se děti naučí
různé techniky malování a kreslení a budou vyrábět
zajímavé věci, jejichž výroba je přizpůsobena jejich věku.
Setkání probíhá každý pátek od 16. hodin, cena je 30,- za
lekci, po první seznamovací lekci vybíráme na 5 lekcí
dopředu. Účast rodiče je vyžadována dle věku dítěte.
Přihlašovat se můžete na tel.: 728/ 334 087 po 15. hodině
nebo na mailu: i.monka@seznam.cz nebo přímo v MC každé
dopoledne.
Stále také přijímáme přihlášky na Cvičení na
rehabilitačních míčích pro děti a rodiče, které bude
každé úterý od 16. hodin - cvičení probíhá za aktivní
účasti rodičů, je určeno dětem od 3 let. Počet dětí je
omezen. Program bude probíhat nenásilnou, zábavnou
formou přizpůsobenou věku dětí, sestavených z písniček,

říkadel a her, lektorkou je Mgr. Karolína Havlíčková.
Finance a podmínky stejné jako u ostatních kroužků.
Kadeřnické dny v MC MaMiNa
MC Mamina nabízí nejen svým členům a návštěvníkům,
ale i široké veřejnosti kadeřnické dny v MC. Od nového roku
nás můžete navštívit pravidelně každý lichý týden ve
středu od 14. ledna. Kadeřnice Irena Rutarová nabízí
veškeré kadeřnické služby dle vašeho přání včetně
vlasového poradenství. Nutno objednat na tel. 777/
567 984. Výhodou těchto kadeřnických dnů je, že si sebou
můžete vzít své děti, které si v MC budou hrát během
úpravy Vašich vlasů.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Tradiční střílení Svatoštěpánské
Jak již se několik let stává dobrým mravem pod hradem
Vlčincem, byly opět 26. 12., na svátek Svatého Štěpána,
pořádány Ostrostřeleckou gardou střelby kratochvilné. Za
mrazivého a jasného dne nastoupily ke klání tři desítky
střelců a téměř stejný počet přihlížejících. Za dobré
kamarádské pohody, teplých uzenek a horkého čaje (nelze
již na střelnici jinak!) se střílelo nejprve na vlka, kde byl
nejlepší pan kaprál Antonín Herzog. Pak se soubojovalo na
flinty, kde nejvýše obstál pan kaprál František Pohl,
z pistole pan poručík od pěchoty Jaroslav Jindra z
Trutnova.
Vrcholem soutěže bylo ustřelení ptáka
ostrostřelcem Karlem Dyrcem.
Po tomto vyčerpávajícím výkonu se celá střelecká
společnost odebrala k vyhodnocení do restaurantu
Sokolovna, kde se proplácely výhry a vybíraly pokuty od
nezodpovědných střelců. Nakonec největší finanční újmu
utrpěli ti, co vyhráli.
Závěr střelecké sezóny byl důstojně ukončen
v přátelském duchu, ke kterému přispěl i pan hostinský, za
co jsme se mu odvděčili tím, že si nikdo neobjednal
“pavlišovák“, a ani tlačenku.
Šikovatel Čtvrtečka
Do Roku Páně 2009
Ostrostřelecká garda Spolku vojenských vysloužilců
Václava hraběte Radeckého v Polici nad Metují přeje všem
občanům Police nad Metují, sousedům a přátelům
v nastávajícím roce pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Těšíme na společné setkání ke cti a slávě našeho města.

Branka bilancovala
Dne 25. listopadu se v krásném prostředí Pellyho domů
v Polici nad Metují konala valná hromada Svazu cestovního
ruchu Branka. Cílem setkání bylo posoudit efektivitu aktivit
společnosti v roce 2008 a připravit plán činnosti pro rok
2009.
Valná hromada konstatovala, že plán roku 2008 byl
splněn. Podařilo se realizovat zejména následující aktivity:







vydání tištěných propagačních materiálů v rámci
projetu Cyklobusy Kladským pomezím: leták s jízdními
řády a mapkou -použito na jízdní řády CDS a do MHD v
H. Králové, skládačka s jízdními řády, plánky tras
cyklobusů - v IC, u ubytovatelů či pokladnách turisticky
významných míst, tisk skládaček s tipy na výlety pro 8
měst - k dispozici u řidičů autobusů a v IC
Katalog ubytování v Kladském pomezí 2008 –
elektronická podoboba
spolupráce na projektu
české centrály cestovního
ruchu Czech Tourism Podpora medializace domácího
cestovního ruchu výsledkem
spolupráce je
propagace turistické oblasti Kladského pomezí
doplňování a obnova www stránky s doménou
„kladskepomezi“, soustřeďování nabídek regionálních
turistických
zajímavostí,
tvorba
elektronické
informační databáze, možnost prezentace pro
subjekty cestovního ruchu

propagace práce Branky, o.p.s v tisku- Zpravodaje
měst, deník Náchodska, ECHO.
účast na veletrzích 2008 - Varšava - Veletrh TT,
Hradec Králové – Infotour - cykloturistrika Regiontour
Brno

spolupořadatelství na akci Okruh Boženy Němcové
Rozpočet Svazu cestovního ruchu Branka i Branka, o.p.s
je plněn dle daných podmínek, členské příspěvky zůstávají
pro rok 2009 beze změn.
Ve druhé části jednání byly nastíněny náměty činnosti
pro rok 2009.
Předsedkyně správní rady Branka, o.p.s. Mgr. Ida
Seidlmanová informovala přítomné o projektu „Úprava
lyžařských tras v Kladském pomezí“ - pro rok 2007-2008
schváleno celkové náklady na projekt 320 000,- Kč, žádost
o poskytnutí finanční podpory z grantového programu
Královehradeckého kraje 224 000,- Kč, poskytnutá dotace
177 000,- Kč. ). Pro rok 2008 -2009 náklady na projekk 358
000,- Kč, schváleno 251 160,- Kč. Doposud bylo hrazeno z
obcí dobrovolně. Na schůzce 23.11.2008 bylo dohodnuto
finanční dotaci rozdělit po sezoně dle najetých km (
kontrola - pravidelné zveřejňování na polických internet.
stránkách).
Předseda Svazu cestovního ruchu Ing. Jaroslav Rohulán
seznámil přítomné s přípravou projektu
„ Rozhledny v Kladském pomezí“. Jedná se o stavbu 4
rozhleden v obcích Vysoká Srbská, Teplice n. Metují,
Slavíkov a Žernov. Během měsíce prosince bude jednání
s CEP Hradec Králové o přípravě žádosti podání do jarního
kola 2009. Dále informoval o projektu " 48 výletů za
poznáním Kladského pomezí" - základem projektu je
materiál na výlety po Kladském pomezí, který bude k
dispozici v IC, na veletrzích CR v ČR i zahraničí a u
ubytovatelů kde bude sloužit jako nabídka pro celotýdenní
výlety pro ubytované.
Výkonná ředitelka Branka, o.p.s Marcela Štěpánková
informovala o připravovaném projektu regionálních
turistických novin „Léto v Kladském pomezí“ ,jehož cílem
je připravit vzorové 1. vydání zpravodaje, zaměřeného na
letní sezonu 2009.Tento projekt položí obsahové,
personální a organizační základy pro každoroční vydávání
turistických novin a především pravidelné, tištěné, sezónní
informace pro návštěvníky regionu. Další informace se
týkala pozvání na veletrh Regiontour Brno 15. 1. – 18. 1.
2009. Turistická oblast Kladské pomezí se bude prezentovat
v rámci expozice s názvem Královehradecký kraj. Pro
zástupce jednotlivých informačních center jsou objednány
pultíky, kde budou prezentovat svá města. Po celou dobu
veletrhu bude k dispozici výčep pivovaru Náchod a stánek
města
Hronov,
který
bude
prezentovat
formou
propagačního panelu firmu WIKOV MGI a.s., Jiráskův Hronov
- festival amatérského divadla a dále formou anketního
kvízu budou připomenuti slavní rodáci města Hronova.
Členové Svazu CR byli vyzváni, aby do schvalující valné
hromady, která se bude konat v 1. čtvrtletí 2009, zaslali
další náměty na činnost společnosti.
Závěrem bych chtěla poděkovat vedení měst a obcí,
všem členům Svazu cestovního ruchu Branky, pracovníkům
informačních center a partnerům za spolupráci v roce 2008.
Věřím, že je na poli podpory cestovního ruchu na co
navazovat a předkládat návštěvníkům regionu Kladského
pomezí zajímavé programy.
Marcela Štěpánková, Branka o.p.s.


Verše z Policka
Na srazu naší třídy, ročník 1933, mi dcera Jos.
Němečka, dala verše, které našla po otci. Němečkovi
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bydleli nad divadlem Dvořákova ul. 134. Nyní Jakoubek.
Módní závod, látky, měl tam, kde dnes prodává paní
Marie Brodzianská. Jeho dcera, Hana Mládková z Hronova
nám dala svolení k postupnému uveřejňování v PM.
Pokračování veršů Josefa Němečka
Polická krajino tajemná,
v horách a lesích skrytá,
kdo se tu zrodil a tebe zná,
tomu jsi do tváře vrytá.
Tajemné hloubky lesních cest
slunečné paseky stráně,
divoká krása skalních měst,
políček, skloněné pláně.
Vesničky v kopcích stulené,
chaloupky s okénky v štítě,
dřímají, stráněmi chráněné,
jak matce na klíně dítě.
Za jejich okny v duchu zříš
dědečků šedivé hlavy,
uprostřed obrázků v rohu kříž
a všude tkalcovské stavy.
Sedm set roků přelétlo,
tak jako v chviličce.
Co lidských květů odkvetlo
a šlo spát ke kapličce.

Svou prací lid jich vzpomíná a po celičkém kraji,
prapory kouře z komína
jim denně zamávají.
Co ještě práce čeká nás
tu v kraji pod Ostaší,
však nedopustme aby mráz
nám zničil setbu naší.

Marie Vajsarová

Žijí mezi námi…
Potkáváme se a možná ani nevíme, že mnozí z nás
mají své životy naplněné zajímavými aktivitami,
koníčky, profesemi. Jsou nenápadní a přitom výjimeční.
Napadlo mě, přinášet s nimi v letošním roce krátké
rozhovory.

Pro ten první jsem si vybrala Radku Jirmanovou.
Bydlí s manželem a se synem na Stračáku. Letos na
podzim se stala díky provozovateli polického koupaliště
Petru Kociánovi otužilkyní.
Radko, věnujete se nějakému sportu?
Zkoušela jsem v životě všechno. Asi nejvíc jsem se
věnovala stolnímu tenisu, který jsem hrála za Jiskru
Adršpach.
Jezdíte za sluníčkem a teplou, slanou vodou?
Ano.
Patříte mezi návštěvníky polického koupaliště stýskající si
na studenou vodu?
Když počasí dovolovalo, chodila jsem přes den na
koupaliště se synem. Sama jsem si chodila zaplavat
denně. Mě chladnější voda nevadila, synovi ano.
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A vlastně i nastartování Vašeho aktivního otužování. Kde
všude jste již s náchodskými otužilci plavala?
Nechala jsem se doslova ukecat a už jsem plavala
v Plzni, v Hlavňově, Prostějově, Pardubicích, Liberci a
Hradci Králové. Většinou plavu 250 m a nejstudenější
voda měla 1 st. C.
Trénujete?
Každý den ráno se 5 minut sprchuju studenou vodou.
Co Vám půlroční otužování přineslo?
Především zlepšení zdraví. Bývalo obvyklé, že jsem přes
zima měla 4x až 5x antibiotika. Letos odolávám a
dokonce jsem nemoc nechytila ani od manžela a od
syna.
Co na Vaši aktivitu rodina?
Mám bezvadného manžela, který se mnou jezdí nebo
pohlídá syna. Pochopení mám i u jeho maminky, která
když nejsem doma, uvaří nebo se o vnuka postará.
Radce děkuju a za nás všechny jí přeju z otužování
radost a zdraví. Dík patří již zmiňovanému Petru Kociánovi,
který mnohým z nás lásku k otužování předává.
O vedení rozhovorů od února jsem požádala Martinu
Váňovou a Pavla Frydrycha. Určitě se máme na co těšit!
Ida Seidlmanová

Odešli tiše, jako v snách,
však dílo jejich žije.
Hlas stavů slil se v továrnách
v mohutné melodie.

Budeš žít kraji dumavý,
pokud nás pojí ta láska
jíž měly předrahé hlavy
Krtičky, Tomka, Jiráska.

Jaké pocity ve Vás zanechalo zahájení otužilecké sezóny
v září 2008 s plaváním v Punkvě?
Zážitek na celý život!

Nový Domov důchodců
v Polici nad Metují – pokračování
V minulém předvánočním měsíčníku jste si mnozí
přečetli informace p. ředitelky V.Kašíkové o přístavbě
Domova důchodců v Polici nad Metují a o průběhu její
stavby. I my bychom touto cestou chtěli oslovit a
informovat sousedy, zaměstnance DD a širokou veřejnost o
skutečnostech, které vedly k soudní žalobě na přístavbu DD.
V první řadě podotýkáme, že v žádném případě NEJSME
proti výstavbě DD, jak je prezentováno, ale také
nesouhlasíme se změnou, která v roce 2006 ohledně
přístavby DD nastala.
V roce 2002 bylo vydáno první stavební povolení na nový
DD, se kterým jsme jako ostatní účastníci řízení (sousedé)
bez námitek souhlasili. Důkazem toho je, že jsme odprodali
část našeho pozemku městu na obslužnou cestu k novému
domovu důchodců. Na základě původního stav. povolení
jsme si
na pozemku postavili drobné stavby tak, aby
nebylo narušeno naše soukromí
a také soukromí našich
okolních sousedů vč. domova důchodců. Cítíme se být
uvedeni v omyl tím, že náš souhlas se stavbou v r. 2001 byl
použit k úplně jiné stavbě, která ani z části s původním
návrhem a umístěním nekoresponduje.
Jak je to možné,
když musíte mít souhlas sousedů i na výstavbu plotu a na
tak velký a nový projekt ne? Mrzí nás také to, že je
zdůrazňováno, že jsme vedlejšími účastníky řízení. Ano
jsme – a to právě díky našemu vstřícnému kroku
s odprodejem pozemku. S územním rozhodnutím na změnu
umístění stavby, která nebyla předem projednána
s účastníky řízení jako při prvním stav.povolení, jsme
nesouhlasili a vyvolali společné jednání s p. ředitelkou DD
a projektantem nové přístavby. Navrhovali jsme jiné
varianty řešení, které by mohly vyhovovat oběma stranám a
vysvětlili důvody našich námitek. Řada jednání s námi
probíhala tak, že byla pouze dvě. První jsme vyvolali my se
svými návrhy a druhé, kdy byly naše návrhy zamítnuty.
Chtěli jsme najít smírčí variantu, ale neochota jednat a
najít společné řešení nás dovedla až k soudní žalobě, ve
které jsme požadovali a stále požadujeme ne zmaření
přístavby DD, ale vybudování domova důchodců podle
varianty z r. 2002.

I nám je celá záležitost velice nepříjemná, víme, že
přístavba DD vyžaduje mnoho práce,peněz a úsilí, ale ten,
kdo postavil dům vlastníma rukama, investoval do něho
veškerý svůj kapitál, práci a i část zdraví, pochopí, proč se
odvoláváme proti umístění tak velké budovy napojené na
stávající DD.
Za sousedy Michal a Petra Kosovi

ŽIJI NA VENKOVĚ

a za venkovana se, jsa bezděkovský rodák, považuji.
Nemám ten nejmenší důvod se za to stydět, naopak, jsem
na to svým způsobem hrdý. Za dvacet let působení v Polici
se ze mě stává lokální patriot, cítím, že jinde bych už asi
sotva zapouštěl kořeny tak hluboko. Jenom těch svérázných
postaviček na tak malém území, no řekněte! Mám Poličáky
rád, bez ohledu na to, jak si kdo z vás zvykl na mne.
Nezůstávám za pecí, ve velkých městech se občas vyskytuji,
do města ostatně denně dojíždím za prací. Ve městě se pak
necítím nijak méněcenně, ačkoliv si nepřipadám ani za mák
„trendy“ a z pohledu měšťáka jsem v lecčems nejspíš až
programově „out“. Módu nesleduji, ale moje boty bývají
čisté a při setkání s městským člověkem půjdu a beze studu
poměřím, komu že z obuvi čouhá slámy víc. Na některých
aspektech našeho venkovanství si, přistihuji se občas, i
zakládám. K uhoněným Pražanům, z nichž mnozí už dočista
zapomněli mluvit česky, bych se třeba počítal nerad. Leč
moji bezbřehou spokojenost v našich zemitějších způsobech
u nás „na venku“ mi přece jen některé naše - no, řekněme
zaběhlosti - trochu kalí.
Jsou drobnosti i věci závažnější, které jsou za hranicí
praktičnosti obyčejných lidí a už spadají do škatulky
buranství, omezenosti. Na ty pochopitelně být hrdý
nemůžu. Nemluvím o
nevinných a prominutelných
úsměvnostech jako třeba o oné drobné neznalosti zpravidla
nezanedbatelné části návštěvníků hudebních představení
v našem divadle, se kterou už vždy předem raději počítám.
Myslím ty lidi, kterým je nejspíš zbytečné snažit se
vysvětlit, proč potlesk mezi větami hudebního díla – byť
upřímný a nadšeně oceňující výkon umělců – svědčí o
mezerách ve výchově a vzdělání publika. A že to jejich
plácání a povyk ruší zážitek a budí i pohoršení těch, co vědí
- a shovívavý úsměv u účinkujících. Takovéto „poklesky“ by
mi tak u našince nevadily, při jen o fous větší míře
tolerance mi mohou připadat i roztomilé. Ale teď vážně jsou momenty v našem životě na vsi, které vadí opravdu,
vadí všem (ať si to připouštíme víc či míň) a náš život
všeobecně a úporně otravují. Kde se buranství snoubí
s bezohledností, tam se už pousmát nelze. Za lidi, kteří
nám ty otravné momenty chystají, se stydím. A byl bych
rád, kdybych v tom nezůstal jen osamoceným křiklounem,
co si na vás polické jen „vyskakuje“. Oč jde?
Mám na mysli jednak naše stále tolik podělané chodníky
a - smrad v ovzduší. O psích exkrementech je to stále
dokola a problém tkví možná také v tom, že nedokážeme
pachatele prohřešku – nemám samozřejmě na mysli pejska –
ani napomenout, byť se všichni známe, ano, takoví jsme
poserové. Že by takové napomenutí na nikoho dnes už
neplatilo? Hanbou bych se propad, kdyby mi na náměstí
nějaká osoba slušně leč asertivně a patřičně nahlas
předvedla svůj nesouhlas s na chodníku čerstvě kouřícím
doutníkem z útrob našeho jinak vše vždy dobře myslícího
jezevčíka (ten neřád si tu potřebu na to náměstí pokaždé
snad šetří!). O hovínkách se psalo ale často, odložme už
tohle nevábně zatouchající téma. Když teď bude po městě
víc rozvěšených pytlíků pro tento účel, třeba konečně
budeme v budoucnu chodit i setmělými ulicemi bez obavy,
že si všichni vytmelíme vzorek obuvi nějakou tou hnědou
hrůzou.
Co jakoby nám však nestálo za řeč je vzduch, který
v Polici dýcháme. Nevšimli jste si snad, kolik štiplavého a
rozmanitého i evidentně jedovatého kouře se s nástupem

topné sezóny už zase válí mezi střechami našich obydlí?
Kolik lidí už zase, nejspíš z hladovosti či lenosti, pálí
v kotlích plasty, gumu, hadry, ale i ve velkém dřevotřískový
odpad z truhláren a nekvalitní uhlí? Je možné, že vás je
tolik, kterým nedojde, že to dýcháte i vy a vaše děti? A že
za to, že jste ušetřili při jednom zatopení třeba – co já vím
– dvě koruny, zaplatíme všichni zdravím? Jděte mi,
spořílkové, k šípku. Před lety jsme u nás v Polici měli
návštěvu z Düsseldorfu, velkoměsta v německém Porúří,
což je jedna z největších průmyslových aglomerací na
světě. Při procházce naším zasněženým městečkem si oba
manželé,
kteří
bydlí
v samém
centru
města
proslulého obrovskými železárnami, v Tomkově ulici dali
přes ústa kapesník a očividně hleděli procházku mít co
nejdříve za sebou. Pochopil jsem, jací jsme to u nás coby
topiči kanóni. Žel, ani po letech, kdy se Police
plynofikovala a tolik domácností přešlo na otop
pohodlnější, rychlejší, čistší i šetrnější k životnímu
prostředí, jsme si moc nepolepšili. Bydlím na samém okraji
Police, v Bělské, řeklo by se už téměř v polích. Přesto
mluvím pokaždé o štěstí, když se nám doma podaří úspěšně
vyvětrat před spaním i po probuzení, sirný puch mizerně
spalovaného uhlí ze sousedství neustává. Nevím, jestli dnes
nejsme u nás na venkově spíš než shovívaví a ohleduplní ke
kazisvětům - prostě jenom hloupí. A jestli je to naše
netečnost, že nám někdo čudí pod nos, nebo spíš to
poseroutství mu to konečně říct. Vám se tak, poličtí
„spalovači mrtvol“, o vaší bezohlednosti vaši sousedé zatím
rozpakují říct, abyste se s nimi náhodou nepřestali na rynku
zdravit, ba i zákon je na vaše propálené kotle zatím krátký,
ale tak to – aspoň doufám - nebude napořád. Podotýkám, že
argument jaké topení se víc „vyplatí“ neobstojí (taky jsme
u nás v bytovce kdysi rádoby „společně“ topili uhlím a co
vám budu povídat, užili jsme si své a nikdo mi tedy prosím
nechtějte vypočítávat, jak moc ušetříte). Budu tedy
vděčný, až konečně vezmete rozum do hrsti a přežité
metody předků, totiž že co netleje na záhonu, to se spálí,
se nadobro zbavíte. Těším se, že se jednou budu moci dík
vašemu osvícenému přístupu chlubit, jak rád ŽIJI NA
VENKOVĚ.
Všechny Poličáky, kteří ještě stojí o to, aby byla Police
milým místem pro život, zdraví z celého srdce.
Hezký rok 2009 všem!
Zdeněk Pátek.

Novoroční modlitba ve stáří

(od sv. Františka Saleského)
Pane, ty víš lépe než já,že den ode dne stárnu a
jednoho nebudu starý. Chraň mě před domněním, že musím
při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci. Zbav
mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti
druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat,
ale abych přitom nepoučoval a neporučníkoval. Zdá se mi,
že je škoda z přemíry své moudrosti nerozdávat – ale ty,
Pane , víš že bych si rád udržel pár přátel. Nauč mne, abych
dovedl mlčky snášet své nemoci obtíže. Přibývá jich a chuť
o nich hovořit roste rok od roku. Netroufám si prosit, abys
mi dal dar s radostí naslouchat druhým, když líčí své
nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet. Také se neodvažuji
prosit o lepší paměť – ale jen o trochu větší skromnost a
menší jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.
Nauč mě té podivuhodné moudrosti umět se mýlit. Drž mě,
abych byl jak jen možno laskavý. Starý morous je korunní
dílo ďáblovo. Nauč mě u jiných odhalovat nečekané
schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl
zmýlit. Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale
tobě, Pane, to říkám – bojím se stáří. Ale nemohu zastavit
čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o
bývalou krásu. Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu
měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem
schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. Ale
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ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla
jako orlovi.“ Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak,
jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou
náladou, ne jako odcházející, ale vděčný a připravený ke
všemu, k čemu ty mě ještě povoláš. A k tomu dej všechnu
sílu srdce.
Zdroj: Časopis Meduňka 12/2008
Vybral: František Janeček

Lidové pranostiky podle
církevních svátků na měsíc leden
1. ledna: Nový rok, dnes Matky Boží Panny Marie
Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou samou slotu,
slotu jen.
Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
Na Nový rok o slepičí krok.
2. ledna: sv. Makaria, poustevníka v Alexandrii (+ 394)
Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září
ozývá.
3. ledna: Nejsvětějšího Jména Ježíš
Na Jména Ježíš - ke kamnům nejblíž.
6. ledna: sv. Tří králů - Zjevení Páně
Na Tři krále - zima stále.
Tři králové mosty staví, nebo je boří.
Na Tři krále o skok dále.
8. ledna: sv. Erharta, biskupa v Řezně (+ koncem 7.
století)
O svatém Erhartu zima zebe do nártu.
11. ledna: sv. Hygina, papeže a mučedníka (+ 141)
Na svatého Hygina pravá zima začíná.
14. ledna: sv. Hilaria, biskupa a učitele církve ve Francii
(+ 367)
Svatý Hilarius - vyndej saně, schovej vůz!
15. ledna: sv. Pavla, poustevníka v Egyptě (+ 342)
Na svatého Pavla poustevníka pěkný den - dobrý rok je
uveden, větrný den - mokrý rok.
Je-li svatý Pavel jasný - rok šťastný.
16. ledna: sv. Marcela I., papeže (+ 301)
Na svatého Marcela zima leze do těla.
17. ledna: sv. Antonína, poustevníka v Egyptě (+ 356)
Svatý Antonín poustevník přináší led nebo jej láme; nemá-li
žádný, vyrobí ho hned.
18. ledna: sv. Prisky, panny a mučednice římské (+ asi v
1. století)
Na svatého Priska pod saněmi píská.
19. ledna: sv. Knuta, krále dánského, mučedníka (+1086)
Na svatého Knuta přichází zima krutá.
20. ledna: sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků římských
(+ v 3. století)
O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i
otužilému cikánu.
Nemrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už
nezmrzne.
Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.
21. ledna: sv. Anežky Římské, panny a mučednice (+304)
O svaté Anežce od kamen se nechce.
Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče, schovej zhryzky!
Svatá Anežka když laskavá,vypustí skřivana z rukáva.
22. ledna: sv. Vincence, jáhna a mučedníka ve Španělsku
(+ 303)
Na svatého Vincence seď doma u pece!
Svítí-li slunce v den svatého Vincence, třeba pro víno a žito
starat se o žence.
Slunce-li na svatého Vincence svítí, budeme hojnost žita,
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víny míti.
24. ledna: sv. Timoteje - Bohuslava, biskupa a mučedníka
(+ 97 v Efesu ) - nyní 26.1.
Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
25. ledna: Obrácení sv. Pavla, apoštola
Na svatého Pavla pohoda - jistá Boží úroda.
Na Pavla obrácení též i zima se promění; buď popustí, nebo
zhustí.
V den obrácení svatého Pavla, když teče voda po silnici,
šetřte pro dobytek píci.
Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok.
26. ledna: sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka v Malé Asii
(+ 167) - nyní 23.2.
Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.
28. ledna: ct. Karla Velikého, císaře římské říše (+ 814)
Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.
29. ledna: sv. Františka Saleského, biskupa ženevského a
učitele církve (+ 1622) - nyní 24.1.
Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.
Zdroj: Stanislava Kovářová, Pranostiky pro každý
den, nakladatelství Alda v Olomouci
Vybral František Janeček

Nejlepší Murphyho zákony
















Může-li se něco pokazit, pokazí se to.
Všechno trvá déle, než dopředu předpokládáme.
Může-li se pokazit více věcí, bude to ta, která napáchá
nejvíce škody. Pokud je ještě nevhodnější doba, aby se
něco pokazilo, pak se to stane až v ten okamžik.
Necháme-li věcem hladký průběh, půjde to s nimi od
desíti k pěti.
Jakmile se do něčeho pustíme, objeví se něco, co je
třeba udělat dřív.
Každé řešení přináší nové problémy.
Proti blbům není ochrany, jsou příliš vynalézaví.
Usmívejte se. Zítra bude hůř.
Nic není tak jednoduché, jak to vypadá.
Všechno lze udělat snáz.
Hrne-li se všechno proti vám, jedete ve špatném
jízdním pruhu.
Cesta tam trvá vždycky déle, než cesta zpět
Všechny významné objevy byly učiněny omylem.
Každý, kdo jde nahoru, musí jít i dolů.
Máš-li dost peněz, kýžený kus oděvu mají pouze o dvě
čísla menší.
Vybral F. J.

Měšťankáři
Marie Metyšová
Z časopisu „Od kladského pomezí“, roč. XII, 1934-35
Tak říkali a dosud říkají v naší vesnici dětem, které musí
denně dělat hodinovou cestu do města za vzděláním.
Podobně dělníkům, chodícím denně do městských tkalcoven
za chlebem, říkají všeobecně „fabrikanti“. Netuší, jak velká
je to ironie slova.
Tedy něco o našich měšťankářích! Jsou to obyčejně děti
zámožnějších rodičů, neboť výlohy spojené s návštěvou
školy jsou značné, zvláště připočteme-li kolikery boty a
podrážky, oběť špatných cest za deštivého jara a ještě
horších na podzim. Když od těžkých nákladů brambor a řepy
silnice rozbředne, pak nestačí maminka nosit boty k ševci.
Dnes, pravda, popadne každý obuvník rád nějakou tu
správku. Hůře však bylo měšťankářům válečných let. Těm
se ještě nesnilo o Baťových galoších a přezůvkách, jež dnes
tak dobře chrání dětské nožky před vlhkem. Mimo to byla

opravdová nouze o dobré a ochotné obuvníky. I obyčejný
příštipkář, válečnou nouzí povýšený na vzácného ševce,
dělal drahoty a div dveře neukázal, nepřinesl-li zákazník
předem alespoň pytlík mouky nebo jinou „aprovizaci“, aby
si u pana mistra zajistil ochotnějšího přijetí.
Takový byl i náš domácí příštipkář pan Kristian Weigert.
Když někdy se sestrou vzpomínáme válečných let, kdy jsme
spolu navštěvovali měšťanskou školu, vybaví se nám
obyčejně „Vajkrta Švec“, jak jsme mu mezi sebou říkaly,
aby to tatínek neslyšel, neboť on si pana mistra kvůli nám
velmi vážil a nedal na něho dopustit. Nejednou se nám
dostalo pokárání za to, že jsme se nezdržely a vyprskly
smíchy v jeho přítomnosti. To, když začal vážně debatovat
o postupu vojsk u Verdunu – pan mistr zásadně říkal Verdun, Englie a Engličani. Nás smíšky rozesmálo zvláště jeho
huhňavé mluvení. Často jsme i ve hře napodobovaly tento
zajímavý válečný rozhovor tak, že jedna z nás dělala
„Vajkrtu ševce“ a jedna pana učitele (našeho tatínka). Celá
rozprávka byla protkána slovy Englie a Verdun s okoukanými
mistrovými gesty a posuňky. Rozesmála i přísného našeho
tatínka. Leč vzápětí jsme dostaly za to, že se posmíváme
starým lidem a že máme být rády, když nám pan Weigert
spraví „křápy“. Tatínek měl pravdu. Něco bot se nám
chudák Weigert naspravoval za čtyři roky cestování do
města. Měly jsme starší dvojí obuv na cesty a jedny nedělní
pěkné. Ze starších jedny nám sloužily na cestu, druhé
čekaly u pana mistra, až se nad nimi smiluje. Než se však
stalo, ty dobré už také nebyly dobré a teď musela na mistra
maminka. Ta to s ním nejlépe uměla a nejspíš u něho
pořídila. Přesto musela často vyslechnout mnohou trpkou
poznámku o dcerách, na kterých boty jen hoří.
Leč jednou přištipkář přece na nás vyzrál! Natloukl nám
do podrážek kovové floky a na podpatek přibil železnou
podkůvku. Pamatuješ se, Aničko, jak jsme tenkrát naříkaly
a protestovaly, že okované boty nosit nebudeme, že se nám
budou ve městě smát a že půjdeme raději bosy? Ale nebylo
pomoci.
Přesto byly cesty do školy veselé a zábavné, zvláště
v zimě, v době vánic. Tu se ukázali chlapci rytíři, čekali na
nás ráno, když jsme vycházely z domova za úplné tmy a
cesta vedla podél lesa. Chlapci nám vyšlapovali cestu
v závějích a pomáhali nosit těžší věci, které nám svěřoval
buď tatínek pro školu nebo lidé z vesnice – balíček do pole
s růžovým lístkem.
Nejkrásnější cestování bylo na jaře a v létě. Na deštivý
podzim a zimní nepohodu se dávno zapomnělo. Hodinová
procházka časně zrána jabloňovou alejí nebo lučinami činila
nás svěžejšími, čilými a vytrvalými. S chutí jsme ráno
vstávali, s neuvědomělou touhou po cestě něco nového
zažít a objevit. Zahnat lasičku či vyplašit žluvu. Denně bylo
nějaké nevinné dobrodružství.
Pravdou však je, že cesty zabraly dětem mnoho času,
jehož by se využilo k učení a domácí četbě. Na podzim a
v zimě přichází žák unaven a brzy musí jít spát. Není proto
divu, že vysvědčení kazí nějaká ta dobrá, zvláště z němčiny
nebo franštiny, neboť na slovíčka se nedostává už času.
Pamatuji se, jak jsem jednou záviděla dceři odborného
učitele z města, když vypravovala při hodině čtení obsah
Mistra Kampana a Temna. To všechno jsme musely my
dohánět až ve střední škole. Městské děti si neumějí vážit
výhod proti dětem z venkova, že mají školu v místě.
Být měšťankářem nebo měšťankářkou znamenalo
vlastně první krok do světa. To bylo něco více, než jít na
němčinu „přes hory“ do Broumova, do Hejtmánkovic nebo
do ještě bližšího Božanova na „handl“ nebo za plat či do
služby. Komu se to u sousedů nezamlouvalo, mohl, než rok
minul, kolikrát utéci přes hory zpátky domů. Bývalo to
častým zjevem zvláště u dětí, nezvyklých těžké práci, které
musely v Němcích pracovat na poli. „Přihnali prasata“,
vysmívali se jim potom ve škole dřívější spolužáci.
Aby žák z měšťanky „přihnal prasata“, bylo velmi
řídkým zjevem. Taková věc mohla potrefit jen úplného

nedbalce. Pokud já se pamatuji, stalo se jen jednou, že náš
nejmladší spolužák Gustávek musel opustit pro špatný
prospěch měšťanku a pokračovat v obecné škole.
Zkrachovaný měšťankář byl pak po celý rok terčem vtipů a
útoků svých bývalých spolužáků.
Naše měšťanská škola v Polici se těšila nejlepší pověsti
v celém širokém okolí. Nelze nevzpomenout přísného, ale
výborného učitele Josefa Šulce, z jehož hodin si žáci
odnášeli praktické poznatky do života, učitelky Jírové,
s jejíž slohovou a gramatickou průpravou se všude vítězilo.
Mnoho nám dal do života pan ředitel Sova. Při hodinách
kreslení nás naučil všímat si všeho kolem sebe a kladl
největší důraz na přemýšlení a rozvahu v úsudku.
Už dávno zapadlo období stylizovaných listů, květů a
hmyzu. Dvacet let nás dělí od doby, kdy jsme museli psát
slohové práce o členech panující habsburské rodiny.
Zůstává nám však na měšťanku a její učitele
nejkrásnější vzpomínka. Za všechno, co nám dobrého dali,
patří jim vděk bývalých měšťankářů.
Vybral František Janeček

Rodnému kraji
... Krásný jsi, když jarem se rozvíjíš,
když léto tě teplem zahřívá,
krásný jsi, když stoupají mlhy nad lesem
a podzim ti barevnou škálu namíchá.
Krásný jsi v zimě, když hory se v dálce bělají
a krajinu přikrývá sníh,
když večer se chaloupky světlem rozzáří
a zvonkem rozezní je radost z těchto chvil .....

F. J.

Jak to kdysi chodilo: Trestní
senát města Police nad Metují
Na úvod celého dalšího sedmidílného pojednání
předkládám trochu nezáživných, ale přece jen nezbytných
faktů. 16. dubna roku 1864 byl vydán zákon o novém
obecním zřízení a volební řád pro Čechy a Moravu, který
nahradil zákon o prozatímním obecním zřízení z roku 1849.
Nové obecní zřízení v podstatě rozlišovalo dvě základní
skupiny osob, které byly s obcí v jakémsi svazku. Byli to
jednak občané, jednak tzv. přespolní. Mezi občany byli
zahrnováni především obecní příslušníci; ti měli v obci
domovské právo. Domovské právo v některé obci musel mít
každý státní občan, tj. musel být do některé obce příslušný.
Tato domovská příslušnost mu poskytovala právo
nerušeného pobytu v obci, zatímco cizí příslušníky mohla
obec vypovědět, jestliže nevedli spořádaný život nebo byli
na obtíž veřejné dobročinnosti. Ty osoby, které dopustily
trestného činu, či tuláci, osoby bez průkazu, prostitutky,
propuštění trestanci, mohly být z místa svého pobytu
odstraněny tzv. postrkem (čili „šupem“ – odtud slovo
šupák), tj. policejním odesláním nepohodlné osoby do
domovské obce, ze své domovské obce však tyto osoby
nemohly být nikdy vypovězeny.
Volební právo do obecních orgánů bylo v zásadě
založeno na principu zastoupení jmění. Měli je pouze státní
občané mužského pohlaví, kteří byli zletilí a svéprávní a
platili přímou daň v předepsané výši. Oprávnění voliči volili
na tříleté funkční období obecní výbor, jehož počet členů
závisel na lidnatosti obce. Obecní výbor volil opět ze svého
středu obecní představenstvo, které tvořil obecní starosta
(purkmistr) a obecní radní. První z nich byl starostovým
náměstkem a ve městech bylo těchto náměstků několik.
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Obecnímu výboru se již v této době říkalo i obecní
zastupitelstvo. Obecní výbor měl usnášecí a dozírací moc,
jeho zasedání byla veřejná. Obecní představenstvo
vyřizovalo bezprostřední a běžné záležitosti.
Působnost obcí se dělila do dvou základních skupin. Byla
to jednak samostatná působnost, do které patřila
především správa obecního jmění a záležitosti vztahující se
k obecnímu svazku. Za předpokladu, že byly zachovány
zákony, mohla obec pod dozorem zemského výboru volně
nakládat se svým movitým i nemovitým jměním. Mohla
udílet domovské a měšťanské právo a čestné občanství.
V samostatné působnosti spravovala obec i nadále
záležitosti místní policie, zejména policii polní, tržní,
zdravotní, čelední a dělnickou, mravnostní, stavební a
požární (policií se však rozumí veřejná činnost veřejné
moci, směřující k tomu, aby byly odvráceny případné škody
a nebezpečí, hrozící ve všech oblastech lidského konání).
V oboru přenesené působnosti byly obce povinny vykonávat
ty záležitosti, které na ně byly přeneseny zákonem. Již
tehdy stát ve větší míře využíval součinnosti obcí ve
veřejné správě, zejména proto, aby neúměrně nerostly
náklady na státní správu, a přenášel na obce stále nové a
nové úkoly. Ve věcech vlastní politické správy byly obce
povinny vymáhat peněžité pokuty, školní platy, příspěvky
na kostely, fary, školy apod., ve volebních věcech
spolupůsobily při volbách místních a okresních školních rad,
okresních zastupitelstev a při volbách do zemského sněmu a
do říšské rady. Ve zdravotních věcech činily opatření proti
nakažlivým chorobám a jejich rozšiřování, při zamezování
nakažlivým chorobám dobytka, při očkování aj. Obce dále
spolupůsobily při občanských sňatcích, při sčítání lidu, při
některých zemědělských a lesních záležitostech. V oboru
péče o komunikace byly povinny ty obce, jimiž vedly státní
silnice, udržovat za náhradu průtahy státních silnic nebo
přispívat na úhradu vyšších nákladů, musely odklízet sníh ze
státních silnic aj. Obce spolupůsobily při postrku a při
vydržování hnaneckých stanic a byly povinny dohlížet na
osoby postavené pod policejní dohled. Jejich součinnost se
týkala i celé řady vojenských záležitostí: provádění
branného zákona, udržování přehledu o stavu dovolenců,
záložníků a zemské obrany, opatřování místních vojenských
potřeb a při odvodech koní a obstarávání ubytování vojska.
Obce byly povinny spolupracovat i se soudy. Rozsáhlé bylo
jejich spolupůsobení v civilních soudních záležitostech
(např. při poručenských záležitostech, při zakládání,
doplňování a znovuzřizování pozemkových knih), v trestních
věcech (doručovaly soudní výměry, zhotovovaly a
zveřejňovaly seznamy porotců, zajišťovaly soudní ohledání
mrtvol) aj.
Součástí přenesené působnosti obcí byla i jejich trestní
pravomoc. Soudem v trestních policejních věcech, které
byly přikázány obcím, byl starosta se dvěma obecními
radními, kteří tvořili obecní trestní senát. Trestní řízení se
zahajovalo udáním úřední osoby (obecního strážníka,
ponocného, hajného, cestáře, obecního stavebního dozorce
aj.) nebo poškozeného a spadaly sem přestupky proti
zákonům a nařízením o místní policii. Obce mohly ukládat
v trestní pravomoci zpravidla peněžitou pokutu, která
připadala většinou chudinskému fondu obce, a vězení,
v některých případech pak i vedlejší tresty. Proti nálezu
obecního trestního senátu bylo možné odvolání
k politickému úřadu první instance.
Ve státním okresním archivu v Náchodě se nachází
několik svazků zápisů z jednání městské rady města Police
(nad Metují), které obsahují i rozsudky, vzešlé z jednání
obecního trestního senátu. Dodnes je velmi zajímavé, jaké
případy obecní trestní senát v Polici tehdy řešil a vlastně to
svým osobitým způsobem dokresluje život v obci před více
než 100 lety.
K lepšímu porovnání výše tehdy uložených pokut uvádím
několik cen potravin z roku 1900. Tak např. 1 kg hovězího
masa (svíčkové) stál 1,40 koruny, 1 kg pšeničné mouky 28
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haléřů, 1 kg brambor 18 haléřů, 1 kg rýže 38 haléřů, 1 kg
cibule 20 haléřů. Jeden metrický cent žita stál 15 korun, 1
metrický cent waldenburgského černého uhlí tehdy počítal
2,40 koruny. Ovšem celodenní mzda nádenního dělníka
obnášela pouhých 1,60 K. Nutno ještě připomenout, že po
přechodu na korunovou měnu r. 1900 se jeden zlatý rovnal
dvěma korunám (proto se ještě dnes říká desetikoruně
„pětka“).
Jakkoli výše uložené pokuty nebo délka doby, strávené
v městské šatlavě mohou dnes vzbudit shovívavý úsměv
(nejspíš pod dojmem toho, že dnešní informace běžně
hovoří o ukládaných vězeních v délce mnoha let či o
pokutách v řádu statisíců), je nutno si uvědomit, že
jednodenní pracovní výpadek, zaviněný pobytem v obecním
arestu nebo uložená pokuta několika korun dokázalo
mnohdy pořádně zahýbat s napjatým rodinným rozpočtem
nezámožného řemeslníka.
A ještě jedna poznámka: pokud snad někdo náhodou
mezi dále popsanými příběhy objeví svého rozverného
předka, nezlobte se na autora ani na něj. Vždyť to byli jen
lidé – stejně jako my dnes, se svými klady a zápory, lidé
z masa a kostí.
Velmi častými přestupky, které obecní trestní senát
města Police musel řešit, byly rozmanité výtržnosti, konané
velmi často i za bílého dne. Velmi frekventované bylo také
rušení nočního klidu, nepochybně při pozdních návratech
z hospody, přirozeně že ne zcela ve střízlivém stavu. Dá se
říci, že v městečku Polici bývalo po této stránce mnohem
rušněji než dnes, kdy většinu pořádkových přestupků páchá
převážně omladina. Tenkrát to však byli většinou dospělí
občané, mnohdy i vážení měšťané. S případnými přestupky
školní mládeže si tenkrát většinou poradila sama škola, kde
rákoska či řemen v rukou zručného kantora měly své
posvícení téměř denně.
Miroslav Pichl
Pokračování v příštím čísle.

KALENDÁRIUM
Cílem našeho kalendária je připomínat jen výroční události
a výročí osobností.
Obsahem nejsou kladná, nebo záporná výročí;
nehodnotíme.
Jsou zde ta, která ve svém čase ovlivnila životy pradědů,
dědů, otců rovněž v našem kraji a
Stojí za to nést je ve svém povědomí i nadále.
Máme se nad nimi zamyslet?
Evokaci přiznáváme, či aspoň vzpomínku...

Leden 2009
1. ledna
60.výročí – založení samostatného horolezeckého oddílu při
Tělocvičné jednotě Sokol v Polici nad Metují v čele
s předsedou Josefem Osobou.
40.výročí – zániku dobročinného spolku Pro rodinu v Polici
nad Metují.
35.výročí - sloučení Jednotného zemědělského družstva
Suchý Důl, Pěkov a Bukovice do JZD Hvězda se sídlem
v Polici nad Metují.
10.výročí - v 11 zemích Evropské unie se začala používat v
obchodním a bankovním styku jednotná evropská měna –
euro.
2. ledna
30.výročí – odevzdání do provozu Sauny Tělovýchovnou
jednotou Spartak v Polici nad Metují.
3. ledna
85. výročí – úmrtí básníka Jiřího Wolkera (1900- 1924).
4. ledna
100.výročí - narození Louise Braille (1809-1852),
francouzského vynálezce slepeckého písma.

30.výročí – totálního omezení provozu v národním podniku
VEBA z důvodu zlé energetické situace v celé republice
podmíněné silnými mrazy.
30.výročí – úspěchu našeho občana pana Jiřího Berana,
který se stal Mistrem republiky v běhu na lyžích na 15, 30
a 50 kilometrů.
5. ledna
110. výročí – úmrtí Františka Pašmy (1847 – 1899),
obchodníka a starosty města Police nad Metují v letech
1885 -1891, 1895 – 1899.
50. výročí - vyšlo první číslo týdeníku Mladý svět, jenž byl
na tehdejším chudém trhu osvěžením.
15. výročí – úmrtí Elišky Junkové-Khásové (1901-1994),
nejrychlejší ženy světa, která v letech 1924 až 1928
dokázala za volantem to, co žádná příslušnice něžného
pohlaví doposud.
10.výročí – úmrtí Jarmily Nygrýnové-Strejčkové(1954-1999),
dvojnásobné halové mistryně Evropy (1977 a 1978) a
mnohonásobné mistryně republiky ve skoku dalekém a ve
sprintu.
6. ledna
525. výročí
- zavedení
gregoriánského kalendáře
v Čechách.
70. výročí – úmrtí Jaromíra Žida (1872 – 1939), učitele,
ochotnického činovníka, sbormistra, skladatele a
dlouholetého vedoucího polického pěveckého spolku
Hvězda.
7. ledna
15. výročí – úmrtí Emila Radoka (1918 – 1994) výtvarníka
a režiséra, spolutvůrce Laterny magiky a Polyekranu.
14. ledna
10.výročí – vyšlo první číslo Polického měsíčníku, který
občané obdrželi zdarma.
15. ledna
50.výročí – ustanovení lyžařského oddílu Tělovýchovné
jednoty Spartak Police nad Metují.
16. ledna
40. výročí – činu Jana Palacha (1948 - 1969), studenta
Filozofické fakulty UK, který se upálil na protest proti
nastupující normalizaci ve společnosti na pražském
Václavském náměstí.
18. ledna
600. výročí – vydání Dekretu kutnohorského králem
Václavem IV., který změnil hlasovací právo na pražské
univerzitě ve prospěch Čechů.
400.výročí – smluveného odchodu vojenských žoldnéřů
z Police, jenž zde dva roky žili na útraty polických
sousedů a kláštera.
170. výročí – požáru sladovny Městského pivovaru v Polici
nad Metují, jenž vznikl z nedbalosti.
20. ledna
40. výročí – zahájení ražby prvního tunelu metra, trasy C,
na pražském Pankráci ve Štětkově ulici.
23.
10. výročí - úmrtí Jaroslava Foglara (1907 - 1999),
spisovatele, autora Rychlých šípů a dalších knih
pro mládež.
24. ledna
100.výročí – konání protestního shromáždění
na sále
polického hostince Na poště proti zřízení nového, čistě
německého krajského soudu v Trutnově.
25. ledna
85.výročí – podepsání spojenecké dohody, ve které Francie
územní
nezávislost
a nedotknutelnost
garantovala
Československa, což však porušila podpisem Mnichovské
smlouvy v r. 1938.
26. ledna
100. výročí – narození Jana Navrátila (1909 - 1992),
chirurga, jenž jako první v Československu uskutečnil
operaci srdce s použitím mimotělního krevního oběhu.
27. ledna

10. výročí – úmrtí Františka Vláčila (1924 - 1999), filmového
režiséra, autora filmů Holubice, Ďáblova past, Markéta
Lazarová, Údolí včel, Praha secesní, Dým bramborové
natě a dalších.
28. ledna
90. výročí – narození Ladislava Mňačka (1919 – 1994),
spisovatele a publicisty, autora románu Smrt si říká
Engelchen, Jak chutná moc, Opožděné reportáže,
Soudruh Münchhausen a jiných.
25.výročí – uspořádání 1.ročníku závodu 24 hodin na lyžích,
jež vyhrál s 200 km Miloš Nosek z Liberce.
30. ledna
40.výročí – uspořádání první Černé hodinky – besedy
s básníkem Miloslavem Jandákem v Polici nad Metují na
sále Jednotného klubu pracujících ve Hvězdě.
31. ledna
390. výročí – zaplacení mimořádné daně 150 kop
míšeňských grošů městečkem Police na zemskou berni.
90. výročí – přijetí Volebního řádu do obcí, který znamenal
všeobecné, rovné a tajné hlasovací právo s poměrným
zastoupením pro všechny občany od 21 let, včetně žen.
80. výročí – úmrtí Jana Karafiáta (1846 – 1929),
českobratrského
evangelického
faráře,
pedagoga,
publicistu a autora mnohých náboženských a literárních
prací, mezi jimiž vynikají Broučci.
70.výročí – rozhodnutí valné hromady Divadelního spolku
Kolár o zahájení stavby nového divadla.
60. výročí – zrušení Okresního soudu v Polici nad Metují.
10.výročí – zrušení brusírny skla a. s. Sklárny Bohemia
v polické Tomkově ulici.
PhDr. Zlatica Zudová–Lešková, CSc.
Hlavní literatura a prameny:
J. BRANDEJS, Letopisy a paměti Polické, Police nad Metují ?; S.
BRANDEJS, Kniha o Polici nad Metují a Policku, Police nad Metují
1940; Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Libri, Praha
1996; M. CHURAŇ a kol., Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20.
století, Libri, Praha 1998; J. PERNES, Evropské dějiny v datech,
Albatros, Praha 2000; Tentýž, České dějiny v datech, Albatros
Praha 2008; M. PICHL, Police nad Metují v datech, Police nad
Metují 2004; V. V. TOMEK, Příběhy kláštera a města Police nad
Metují, Otto, Praha 1881; J. TOMEŠ a kol., Český biografický
slovník XX. století, I.-III.díl, Paseka, Praha 1999. Od kladského
pomezí. Rodným krajem. Stopami dějin Náchodska.

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Doba vánoční a liturgické mezidobí
Vstoupili jsme do prvního měsíce nového roku. Počasí je
vskutku zimní a řádně mrazivé a krásně umocnilo vánoční
dobu. I když vánoční svátky jsou již za námi, srdce většiny
z nás jsou, a jak doufám ještě dlouho budou, naplněna
radostí a láskou, darovanou nám od Boha a nalezenou
nikoliv na pultech marketů, ale v chudé stáji u Betléma,
v jeslích na seně. Tato radost a láska se nekazí a má šanci
vydržet nám napořád. Nuže rok 2008 je již minulostí a před
námi je nový rok 2009. Budeme-li v něm kráčet s důvěrou
v Boží pomoc a vedení, pak si můžeme být jisti, že
nezabloudíme, dojdeme do správného cíle a zvládneme i
těžkosti, do kterých se cestou dostaneme. Ve čtvrtek 1.
ledna jsme prožili Slavnost Matky Boží, Panny Marie a
zakončili oktáv Narození Páně. 1. leden byl zároveň světový
den modliteb za mír. O 2. neděli po Narození Páně, tedy 4.
ledna jsme pak prožili Slavnost Zjevení Páně, lidově Tří
Králů, která byla přeložena z úterka, a mohli jsme si domů
odnést posvěcenou vodu, kadidlo a křídu. Se Třemi králi
jsme se pak mohli setkat od 6. do 11. ledna, při Tříkrálové
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sbírce. Tak ať Kristus žehná Vašim příbytkům (Ch/K/ristos
Mansionem Benedikat). V neděli 11. ledna jsme slavili
Svátek Křtu Páně a odpoledne, při jesličkové pobožnosti
jsme se rozloučili s dobou vánoční. Nyní tedy prožíváme
období liturgického mezidobí, které potrvá téměř do konce
února, a poté o Popeleční středě 25. února vstoupíme do
doby postní. Ještě připomínáme, že týden od 18.- 25. ledna
je vyhlášen jako týden modliteb za jednotu křesťanů.

Opakované upozornění parkujícím řidičům !!
Žádáme všechny občany, kteří parkují s vozidly na
komunikacích, aby brali ohled na jejich zimní údržbu.
Nechávejte komunikace průjezdné a parkujte s vozidly na
označených parkovištích anebo na svých soukromých
pozemcích, děkujeme.

Bohoslužby v polickém kostele budou podle obvyklého
pořadu:

5

mše svaté v úterý a v pátek od 17.30 hod., ve středu od
8.00 hod.,

5

mše svaté s nedělní platností v sobotu od 17.30 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 pondělí 2. února. Prohlédnout si ho
můžete v době bohoslužeb nebo individuálně po domluvě
s místním knězem.
LITURGICKÉ
11. ledna 17. ledna 18. ledna -

KALENDÁRIUM:
Svátek Křtu Páně
Památka sv. Antonína, opata,
2. neděle v mezidobí, Památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů
24. ledna - Památka sv. Františka Saleského, biskupa a
učitele církve
25. ledna - 3. neděle v mezidobí
31. ledna - Památka sv. Jana Boska, kněze
1. února 4. neděle v mezidobí
2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice)
8. února 5. neděle v mezidobí
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie a měsíc prosinec
- poskytla první pomoc a provedla nezbytné úkony pro
záchranu lidského života do příjezdu záchranářů. Jeden
třináctiletý chlapec se těžce otrávil alkoholem a upadal
do bezvědomí. Za prvé je smutné, že nikdo z jeho
kamarádů nebyl schopen přivolat jakoukoli pomoc,
přestože jich v jeho společnosti bylo dost. Za druhé pak,
že dvě posádky záchranářů, které svým chováním tento
chlapec zaměstnal, mohly v dané době chybět zcela
jinde.
- zabezpečovala kulturní akce města v prostoru náměstí a
tradiční jarmarky
- prováděla kontroly nakládání s komunálními odpady.
- provedla kontroly zakouřenosti ovzduší. Na základě
stížností navštívila jednu domácnost a při kontrole
zjistila, že domácnost topí uhlím, avšak má problémy
s kotlem a zřejmě i s komínem.
- za zhoršených klimatických podmínek kontrolovala
sjízdnost komunikací a dodržování průjezdnosti ulic.
Spolupracovala s technickými službami na okamžitém
odstranění problémů ve sjízdnosti. Pochvalu si zaslouží
řidiči v ulicích Jiráskova, Dvořákova, Dukelská a Mírová,
kteří až na malé výjimky respektují požadavky pro zimní
údržbu.
- udělila několik pokut v souvislosti s Besipem a veřejným
pořádkem
- uložila pokutu zlodějce v Penny marketu, kterou zadrželi
zaměstnanci. Pod sukni si pořídila uložit neuvěřitelných
27 šamponů a další věci.
- řešila přestupky na úseku občanského soužití, odchytla tři
psy a prověřovala 26 oznámení občanů.
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Do našeho psího útulku přibyla černá fenečka. Uvítáme,
najde-li u někoho z vás nový domov.
P. Zima

Lyžařské závody
Lyžařský oddíl TJ Spartak uspořádá na Nebíčku v neděli
25. ledna veřejný a krajský pohárový závod v běhu na lyžích
klasickou technikou. Poběží všechny věkové kategorie.
Start nejmladších v 10 hod. Doufáme, že bude dostatek
sněhu a závody bude možno uskutečnit.
Antonín Pohl

Nabízíme do pronájmu

PENZION 65
Police nad Metují
Restaurace, gril – bar, zahrádka,
ubytování.
K dispozici vybavený byt. Cena k jednání.
Kontakt: 737 261 680 nebo 602 646 380
Firma Libra-Tex, provoz Police nad Metují

přijme do pracovního poměru
vyučené krejčové – šičky.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí,
jednosměnný provoz a pět týdnu dovolené.

Informace na tel. čísle: 737 261 681 nebo
osobně v bývalých jeslích Na Babí 191.

Vedení účetnictví,
mezd, daňové evidence,
podnikatelům i firmám
Tel.: 737178406
e-mail: stanislava.holeckova@seznam.cz

Marek Plný, Radek Starý
pod záštitou MO ČSSD v Polici nad Metují
a OVV ČSSD Náchod
pořádají

2.ročník florbalového turnaje

Termín konání:
Místo konání:

17.ledna 2009 od 8 hodin
tělocvična ZŠ Police nad Metují

Základní informace:
- turnaj je určen pro žákyně a žáky věkově do 3. ročníku ZŠ-max.ročník
narození je 2000 ( v případě malého zájmu mužstev uvažujeme o stejném
systému jako minulý rok, kde byl turnaj určen pro žáky do 5.ročníku, tedy
max. ročník 1998)
- každý tým musí mít minimálně 1 dospělého jako dozor
- týmy startují na vlastní nebezpečí, za odložené věci pořadatel neručí
- přihlásit se můžete telefonicky či e-mailem u Marka Plného nebo Radka
Starého
Marek Plný- telefon: 777 230 580 (po 17 hod.)
Radek Starý- telefon 603 998 654
e- mail: MarekPlny@seznam.cz
- startovné je 100 Kč,- za tým
- občerstvení zajištěno
Systém turnaje:
- počet týmu max. 10 ( tak neváhejte s přihlášením)
- 3+1 hráčů na hřišti, počet lidí v týmu není omezen ( možnost 4+1 po
domluvě)
- týmy budou rozděleny do dvou skupin, z každé skupiny 2 postupují do
semifinále, dále se budou hrát zápasy o umístění, každý tým si tak zahraje
minimálně 5 zápasů
- hrací doba 2x8 minut
- brankář každého týmu musí mít přilbu s celoobličejovým krytem
- pokud se přihlásí méně týmů, může být systém turnaje i hrací doba změněna

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

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

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

www.servissokol.kvalitne.cz

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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VÝKUP
STARÉHO NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ
VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve
500 Kč dám za pivní láhev
LEDHUJ,
ostatní lahve koupím za nejvyšší
ceny – SBĚRATEL.
Přilby vojenské, hasičské a vše
z obou válek.

Dále nábytek a starožitnosti
Petr Vágner
Broumov I/5
606 270 421, 608 103 810

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

Broumov
Šalounova 87
Datum:
27. ledna 2009
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
29. ledna 2009
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

SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

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

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

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
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Vánoce a Nový rok
v Polici
Štěpána Horáka

▲ 45. ročník Zimního táboření na Hvězdě

▲ Silvestrovský ohňostroj na náměstí

▲ Starostka Ida Seidlmanová podpalující hranici

▲ Mistrovská práce ohňostrůjce pana A. Kavky

▲ Tradiční Silvestrovskej vejšlap k Čertově skále
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▲ Co jiného pít u Čertovky než Čertův šleh?

(„Einquartirung“) měly v Polici tři domy: již zmíněný dům
čp. 17 Václava Šrůtka,

... pokračování článku z titulní strany
Roku 1740 pak opat Benno II. tento dům (rovněž včetně
chalupy čp. 121) jménem svým a konventu 31. března roku
1740 prodal za 4.500 zlatých polické obci ke zřízení nové
radnice. Její úřad se sem ještě ten rok, po nezbytných
stavebních úpravách, ze staré radnice čp. 77 do nové
reprezentativní budovy přestěhoval.

dále dům Vojtěcha Rajmana (čp. 96) a dům čp. 97 Tadeáše
Luňáčka. Byla to pradávná přednostní ubytovací povinnost pro
vojenské osoby (zejména pro důstojníky) při vojenských
průtazích („durchmarších“) městečkem. Teprve tehdy, když
byly tyto tři ubytovací domy plně obsazeny, přicházely
v úvahu domácnosti dalších polických sousedů.

Bylo to 25. října 1740, kdy „ráno ve tři čtvrti na osm
shromáždili se sousedé […] a na znamení dané všemi zvony
odebrali se v pořádku do farního kostela. […] Po slavnosti
kostelní tři konšelé a písař městský doprovodil převora do
kláštera a sousedé v průvodu se navrátili ke staré radnici.
Tam přesně purkrabí panský Václav Hruška ve jménu
vrchnosti odevzdal městskému úřadu klíče od nového domu
radního a počalo se stěhování. […] Následoval oběd sousedský
na radnici s hudbou a přípitky. Také hoši dostali píti, aby si
lépe pamatovali ten den pro obec slavný, při čemž dle
návodu starých vesel točili konvicemi nad hlavami a volali:
opat Benno ať žije!“ Dochovalo se i tehdejší vyúčtování
slavnosti: „Předně dáno na Mši svatou, kterou dvojctihodný
Pan Pater Prior ve farním kostele sloužil 1 zlatý, dáno
kantorům a muzikantům při tej mši Svaté 1 zlatý 15
krejcarů, dáno na prach při parádě 54 krejcarů, dáno na
Speciál a Truňk vína Slavnému Konventu i pánům oficírům a
Ouřadu Páně 17 zlatých 27 krejcarů, dáno všem sousedům po
tej parádě jeden sud piva za 9 zlatých 40 krejcarů – sumou 29
zlatých 36 krejcarů“. Již předtím svolil magistrát, aby pekaři,
na žádost svého pekařského cechu, mohli své zboží prodávat
pod podloubím nové radnice. Celá sláva se však udála na
samém začátku zhoubných válek o rakouské dědictví, které
trvaly s malou přestávkou až do roku 1763 a které městečku
přinesly tolik nezměrného utrpení a strádání.

Budova radnice byla mimochodem využívána velmi
účelově: již roku 1750 se přízemní místnost rathauzu hodila
právovárečným měšťanům jako spilka (tj. místnost na kvašení
piva z městského pivovaru). Ta odsud zmizela až roku 1818,
kdy byl z náměstí pivovar odstraněn. Mimo to byl v radnici
umístěn hostinec. První taková zmínka pochází od polického
kronikáře Jana Legeho, popisující událost za sedmileté války
roku 1762: „Přijel sem jenerál kníže Anhalt Zerbst, hned
sobě v radním domě kvartýr vzal a v šenkovně všechno
vymlátil, že hosté utéct museli a veliké množství chrtů tam
uvedl a velikou škodu šenkýři způsobil.“ Ještě Václav Tomek
vzpomíná ve svých Pamětech, že když poprvé přišel roku 1835
do Police jako sedmnáctiletý student, byla v přízemí radnice
umístěna hospoda, jak to bylo ostatně tradiční a obvyklé i
v jiných městech (v Hronově to mají dodnes). Kdy však tento
hostinec v radniční budově skončil, přesně neznáme.
S největší pravděpodobností ale hned po požáru města 19.
dubna roku 1842, kdy od domu čp. 18 vyhořela celá Kostelní
ulice a tři strany náměstí včetně radnice, na níž tehdy
shořela střecha a báň barokní věže. „Při onom požáru bylo
mnoho nářku a pláče velkého, obzvláště když z radničního
domu ta krásná vysoká věž s hodinami dolů se sesula a
spadla.“ Po požáru byl zbořen zbytek věže a postranní štíty a
budova se prozatímně zastřešila břidlicí. Toto provizórium se
nakonec protáhlo na celých 34 let. K umístění hostince
v polické radnici ještě dlužno poznamenat, že již roku 1575
městské účty reflektují existenci hospody v radnici, když
uvádějí příjem „posudného z rathouzu“. Budova radnice byla
rovněž
právovárečným
domem;
ještě
roku
1939
zaznamenáváme, že k čp. 98 (tj. k radnici) také náležela
přenosná hostinská koncese, která byla ten rok pronajata
Josefu Dinterovi.

Když roku 1783 obchodník s plátny Václav Šrůtek, tehdy
majitel protějšího domu čp. 17, vyplatil polické obci, tedy
konšelům zastupujícím obec, 32 florénů stříbra v hotovosti a
dal k tomu navíc jedno své pole za to, aby se zprostil věcného
břemene pohostinství, vězící od nepaměti na jeho domě,
obec tehdy tuto ubytovací povinnost převzala na svůj radní
dům.
Tuto
zvláštní
povinnost
tzv.
„pohostinství“
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Nesmíme zapomenout ani na vyhlášené plátenické trhy,
které se na polickém náměstí konaly vždy ve středu již od
poloviny 18. století až po téměř celé století devatenácté,
kdy se staly významným odbytištěm plátenického zboží ze
široké oblasti. Právě pod radnicí v podloubí byly vždy o trhu
umístěny vysoké stolice, na kterých sedávali pláteničtí
velkoobchodníci, kteří kupovali od tkalců jejich zboží, jak
nám to např. zachytil Alois Jirásek ve své kronice „U nás“.
Mnozí z nich se právě na základě zisků z polických trhů
později stali významnými textilními podnikateli – např.
broumovský Benedikt Schroll, který ročně nakupoval v Polici
plátna až za milion zlatých!
Po revolučních letech 1848 došlo k pádu feudalismu a
tím i k zásadní změně systému politické správy. Police byla
vybrána za sídlo soudního okresu a tak roku 1849 poskytla
polická obec, vědoma si významu takového úřadu, pro sídlo
nově zřízeného okresního soudu a berního úřadu svou
budovu radnice – zdarma, včetně otopu. Muselo dojít
k přestavbám interiéru: „licitace na to držená dne
20. listopadu a zlicitýroval to Cölestin Scholz, mistr
kamenický ze Žďára, za 898 zlatých konvenční měny a musel
se zavázat, že do Nového roku vše zhotoví a ostatní věci
zhotovit nechá. První pokoj, bejvalý ještě před ohněm,
kancelář má býti pro okresního rychtáře, druhý a třetí pro
prvního a druhého adjunkta. Nynější kancelář obecního
městského úřadu co dnes jest, co před ohněm byla
šenkovna. Registratura a dole v síni ty kvelby, jeden pro
kontribučenský úřad a druhý naproti pro listovní kancelář.
Z marštal
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šatlavského.“.Okresní soud zahájil svou činnost 17. června
1850, kdy byl do úřadu uveden první okresní soudce
František Gregor se svým personálem.
Poličtí radní nejprve úřadovali v pronajatých náhradních
místnostech v domě čp. 18 purkmistra Šolce, než se roku
1868 přestěhovali do budovy hostince „U zeleného stromu“
čp. 75, kterou pro tento účel jménem obce koupili.
Stará radniční budova, nyní sídlo okresního soudu, byla
po požáru v r. 1842 znovu obnovena až roku 1876 a tehdy
byla opatřena novogotickou osmistěnnou věží tudorovského
slohu (s hodinami, které dodal poděbradský hodinář Jan
Janata) místním stavitelem Vilémem Pohlem podle jeho
vlastního návrhu – čímž však celkový vzhled původně barokní
budovy bohužel značně utrpěl. Nová věž však byla 2. 9. 1876
oslavena jak se patří: „K oslavení a spuštění těchto nových
hodin byl určen den 2. září 1876 večer, kdež shromážděné
obecenstvo na náměstí bylo četně zastoupeno. Hudba
městská vedením kapelníka Josefa Špičáka koncertní
skladby a národní kusy a píseň »Kde domov můj« zahrála.
Očekávalo se bití osmé hodiny na věži klášterské a jak
počaly se bíti na klášteře a tu samou dobu spuštěny jsou
nové hodiny na radnici a počaly též 8 hodin bíti na
cimbálech zvoncových, jenž jeden hodinový daroval Josef
Katschner a druhý zaplacen od obce. Tu se ozvalo z kopce
Strážnice několik výstřelů z hmoždířů a na vrchu věže
zaplápolaly rozličné barvy bengálskými ohni a házeny z věže
dolů jsou cukrovinky a obrázky na upamatování onoho dne i
dětské školní mládeži, toho významného večera pro město,
jenž bylo se dálo za velmi příznivého počasí; ono oslavení
věže u spolupřítomnosti všech okresních úředníků polických
od rady města Police přizvaných s purkmistrem v čele

zapěním hymny císařské, provoláním slávy císaři a králi
Františku Josefu, městské radě, též staviteli V. Pohlovi a
hlučným provoláním »Na zdar« jest v 9½ hodinu večer
slavnost skončená”…
Pro úřad okresního soudu a berního úřadu byla později
(r. 1914) postavena nová budova čp. 341 na Nové čtvrti
(také si o ní povíme). Ten se tam přestěhoval roku 1915, ale
v uvolněné budově radnice zůstalo po celou dobu první
světové války skladiště rekvizičního obilí. Kromě toho byli od
listopadu 1914 v budově ubytováni italští váleční uprchlíci,
od prosince 1915 „byli ubytování městští strážníci
(policajti) ve staré radnici, bývalé též soudní budově v čp.
98 na náměstí a sebou důchodní obecní úřad se tam zřídil.
První obecním důchodním města Police byl ustanoven
František Švorčík, bývalý správce městské spořitelny.“ Již v
květnu 1916 navrhoval c. k. notář Šlajs přestěhování
městského úřadu do místností ve staré radnici: „Usneseno,
aby se tak stalo, pokud toho bezpečnostní poměry stavební
dovolí. K tomu cíli budiž vykonána prohlídka oné budovy
znalci odborníky a dopsáno buď p. konservátoru pro
zachování historických památek, ježto jest to stavba
Dientzenhoferova.“ Ovšem městský úřad se do své staronové
budovy přestěhoval znovu až v červenci roku 1919, když
budova předtím prošla celkovou rekonstrukcí, provedenou
místním stavitelem Františkem Erberem, Tehdy byla zřízena
velká zasedací místnost a rovněž vybudován byt ve dvoře
pro tajemníka úřadu. Od této doby zde správa města sídlí již
nastálo. Také snad stojí za zmínku, že v budově radnice
zemřel 23. srpna 1919 jeden ze starostů, a to první starosta
v československé republice poštmistr Josef Peluněk, kterého
ranila mrtvice z rozčilení při konfliktním jednání s delegací
žen o zásobovacích potížích.
Budova radnice samozřejmě zažila mnoho dalších
různých stavebních změn a událostí. Krátce si připomeňme,
že již roku 1920 byla v radnici zřízena veřejná čítárna. Roku
1922 byly k hodinám připevněné nové bicí cimbály, když
původní byly za první světové války rekvírovány. Od roku
1924 byla ve zdech radnice krátce umístěna i Městská
spořitelna. Roku 1925 byly pod radnicí odhaleny pamětní
desky se jmény padlých v I. světové válce. Roku 1935 byla
v radnici zřízena prádelna a také noclehárna pro chudé se
třemi lůžky. K přestavbě interiérů radnice došlo roku 1937,
kdy si zvýšená agenda obecního úřadu vynutila rozšíření
kancelářských místností; zároveň bylo zřízeno ústřední
topení. Obřadní síň byla v radnici zřízena roku 1951, poté co
církevní sňatky pozbyly platnost. Roku 1959, poprvé znovu
po druhé světové válce (kdy byly opět rekvírovány bicí
cimbály), opět zaznělo zásluhou p. Feiga odbíjení věžních
hodin, kterým se roku 1964 dostalo generální opravy od
místního hodináře Josefa Plného. Roku 1966 bylo započato s
opravami radnice, která roku 1968 dostala novou fasádu. Z
dřevěného lešení, tehdy obklopující budovu, zavlály černé
prapory na protest proti okupaci republiky vojsky Varšavské
smlouvy. Roku 1978 došlo k výměně starobylé dřevěné
vstupní brány za prosklenou, nové věžní hodiny se rozběhly
a zazněly roku 1987. První barevnou fasádu (šedo-bílou)
dostala budova roku 1992, o dva roky později byla pořízena
nová střecha a fasáda se změnila na současnou zeleno-bílou,
znovu obnovenou roku 1999.
Miroslav Pichl

