Předseda je vůl...
Ctěný čtenáři Polického měsíčníku: Dovol, abych Ti pro
letošní rok předložil poslední článek vztahující se
k horolezectví.
Lezení, horolezectví, skiaplpinismus, bouldering, to všechno
bezesporu patří k oboru, pro nějž se vžil obecný termín
horolezectví. Nicméně tento, pro někoho prazvláštní sport,
nelze vnímat jen jako vlastní aktivní pohyb ve skalách, přírodě,
nebo na překližce. Za pěknou (pro někoho snad zajímavou)
fasádou tohoto sportu je i druhá stránka věci – jak já leckdy
nadneseně říkám „Dark Side Of the Moon“ – a to bafuňařina.
Ano, i bafuňáři – a dalo by se říci, že zejména oni – mají často
lví podíl na tom, že se někde pořádá nějaký závod, že někde
existuje nějaký oddíl, který tu a tam vychová nějaké mladé
naděje, že se tu a tam uspořádá nějaká expedice, či že je
zajištěna bezpečnost ve skalách.
Ať se to někomu líbí nebo ne, bez bafuňářů, kteří se
pokoušejí, někdy lépe – někdy hůře, věnovat oblíbenému sportu
z té druhé strany, a odvádějí pro sport tu černou, neviditelnou
práci, není ani provozování horolezeckého sportu možné. Budiž
tento článek jakýmsi zvoláním za všechny lezecké bafuňáře a
zároveň poděkováním všem, kteří jsou ještě schopni zdarma, ve
svém volném čase, na úkor svých rodin, něco dělat pro ostatní…
i bafuňářům nechť je zde věnováno několik řádků…
Tento článek vznikl někdy na přelomu let 2002 a 2003, kdy
jsem již jako předseda polického lezeckého klubu zvažoval, zda
všechno nezabalit, a zda se nezačít věnovat sám sobě, svým
problémům a radostem. Tento článek je tedy i jakýmsi
ohlédnutím, za uplynulými roky, a myslím, že nejen pro mne je
v něm řada věcí úsměvných.
Je tu zima a najednou spousta času na přemýšlení o všem
možném.... O nesmrtelnosti chrousta, o koloběhu vody v
přírodě nebo třeba o tom, proč vlastně člověk bafuňaří...
Základním kamenem celého uvažovacího procesu je ta
skutečnost, že Bafuňářem se člověk většinou nerodí, ale je
zvolen různě velkým grémiem, vždy jasně definovatelným
(členové oddílu, předsedové oddílů, atd.). Z obyčejného lezce,
dělníka všednosti, se díky houfu zdvižených rukou najednou
stane „Někým“. Když odezní gratulace a plácání po ramenech,
že zrovna On je tím, koho ostatní v čele potřebovali, přichází
procitnutí z odpovědnosti, kterou Funkce vlastně obnáší. V tu
chvíli si člověk říká, že je to v pohodě, a naivně si myslí, že to když bude nejhůř - půjde nějak „ošulit“.
Zvolení do funkce však předchází něco mnohem
důležitějšího, a to vlastní vstup do arény toho či onoho sportu v našem případě lezení, či horolezectví.
Moje cesta k horám a lezení nebyla nijak složitá. Od
dětských plen jsem vyrůstal obklopen skalními městy blízkého
Ostaše, ale i Adršpachu a Teplic... Z rodičovských výletů za
turistikou, se jednou stal výlet za lezením. V mladých
junáckých letech získalo LEZENÍ okamžitě punc zakázaného
ovoce!!! Dědové a babičky, podporování lehkou hysterií mé
drahé maminky, vystavili tomuto nádhernému sportu okamžitě
červenou. Častokrát se dalo u nás doma zaslechnout obdobu

vydává město Police nad Metují

věty: „...kluka mi do skal tahat nebudeš...“ (památná věta z
filmu o velrybí stoličce...). Nicméně, stejně jako ve zmíněném
filmu, odříkaného krajíce největší díl, aneb zakázané ovoce má
nejlepší chuť! A už to jelo, už jsem se zmítal, už jsem byl
lapen, chycen, unesen na celý život... Najednou jsem moc
dobře chápal, o čem je psáno v knížkách, které jsem hltal jako
kluk, zavrtán v peřinách... Himalájští tygři, Dva kroky od
vrcholu, Kádvojka, Ze života horolezce (Kugy i Šmíd)... vůně
mechu a potu, šumění korun stromů, radostné tisknutí
zkrvavených rukou na vrcholu... to magické Všechno, které se
najednou stalo mým Životem...

Bafuňáři lyžářští
foto O. Jenka

Avšak nejen lezením živ je člověk... a tak jsem byl jednoho
dne (dodnes nechápu proč) zvolen předsedou horolezeckého
klubu. Sama funkce je ještě zvladatelná, ale nabalují se na ni
někdy obtížně spojitelné činnosti. Tak třeba - přijde nabídka
stát se členem Vrcholové komise... To se neodmítá, že?! (Navíc
oddíl je největší v kraji, a tak by tam za něj měl někdo sedět,
bla...bla...bla). Vezeš se na klidové vlně, diskuse střídá diskusi
(někdy i hádka hádku), a to vše v kruhu zajímavých lidí, z
nichž se časem stávají dobří známí nebo dokonce výborní
kamarádi. Období pohodového bafuňaření je v konjunkci.
Lezení ve sluneční záplavě, desítky vylezených cest, skály,
hory, moře schůzí a ještě ke všemu kvalitně odváděná práce a
plnohodnotně prožívaný kulturní a noční život!!! Skvělé, ale po
každé konjunkci přichází zákonitá recese...
... najednou, přichází to velmi pomalu, je toho nějak moc.
každá další pozvánka není vítaná tak, jako kdysi před lety.
Najednou je třeba provádět selekce, zasílat omluvenky,
vymlouvat se, neúčastnit se, upadat v zapomnění...Veškerá
zodpovědnost nového koštěte je definitivně pryč, zametena
pod koberec všednodenních přízemních povinností. Napadne Vás
- Čím to, tak najednou? Důvodů je pochopitelně vždy několik a
jedině, když začnou působit společně na jedné misce vah,
dokáží převážit i lidské přesvědčení a destabilizují zaběhlý
fungující systém. Ó, jak hrozné! Leč pravdivé, a dokonce i
otestované.
... pokračování na zadní straně
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Každý z nás může zpívat krásné sólo, ale sbor, to je
souzvuk krásných sól.
Jiří Tichota

přebral většinově jeho agendu. S mírným zpožděním se
ještě vrátím ke komunálním volbám, neboť i já bych chtěl
vyjádřit našim voličům dík za hlasy, prostřednictvím nichž
mám svěřili, nebo chtěli svěřit, výkon zastupitelského
mandátu. Za všechny zastupitele, kteří kandidovali
společně se mnou na kandidátní listině, tedy pokorně
děkuji, a pokusím se svým dílem přispět k tomu, aby naše
město i nadále vzkvétalo, abyste Vy, jeho občané,
nacházeli ve vedení města i nadále oporu, a aby do
budoucna vzniklo co možná nejméně situací, kdy nebudeme
schopni nalézt společnou řeč, nebo kompromis. Svou úvodní
řeč uzavřu tím, že jsem otevřený hledání řešení, a otevřený
dialogu. Vás si dovolím požádat o jediné, až za mnou
půjdete se svým problémem, pamatujte, že na dialog, aby
byl smysluplný, musí být vždy dva. Za takový přístup Vám
předem děkuji.
Bc. Jiří Škop, místostarosta města
tel.: 491 541 118; mail: skop@meu-police.cz

Investiční akce města Police nad
Metují v roce 2010
Rada města Police nad Metují společně
s Ostrostřeleckou gardou polickou
přeje všem občanům klidný a naplněný adventní a
vánoční čas. Především zdraví
a potřebnost podpory veřejného soužití.

Mozaika z radnice
Život se po volbách klidní. Nadšení těch, kteří slibovali a
přáli si změny, slábne. Jsem ráda, že se rodina těch,
kterým věci veřejné nejsou lhostejné, rozrostla. V radě,
zastupitelstvu, výborech, komisích. Ale i bez „funkce“. Jen
s příslibem pomoci v případě potřebnosti. Dobré rady.
Máme za sebou druhé veřejné jednání nového
zastupitelstva. S jedním přítomným občanem!
Zima to asi myslí vážně. Technické služby se snaží.
Děkuju. Máte-li někdo jiný názor, zavolejte.
Budou-li příznivé podmínky, budeme na sídlišti bruslit,
na Nebíčku sjezdovat i běžkařit. Stopy budou tradičně
projížděny i po našem krásném okolí. Opět díky koordinaci
města, pomoci technických služeb, hasičů, ale především
dobrovolníků.´
S pověřením rady města jsem na Křesadlo v rámci
projektu Dobrovolník Náchodska 2010 navrhla paní Fanču
Vítkovou. Uvidíme, jestli na ni cena pro obyčejné lidi, kteří
dělají neobyčejné věci, vyjde.
Adventní čas jsme v sobotu 28. listopadu na náměstí
oslavili komponovaným pořadem především pro děti. Snad
potěšil i dospělé. Tak jako betlém před radnicí. Na něm má
hlavní zásluhu pan učitel Jarda Soumar se svými žáčky a
pan školník Honza Nývlt. Děkujeme! A zároveň doufejme,
že se s betlémem budeme těšit a nebudeme smutnit
z nenechavců nebo vandalů.
Dalšími
radostmi
jsou
úspěchy
naší
zušky.
Přesvědčujeme se o tom i z televizních pořadů.
Víc starostí je tradičně s opravami, údržbou a
investicemi. O tom v příspěvcích
místostarosty a
investičního technika.
Užívejte adventního a vánočního času ve zdraví, osobní
spokojenosti a vnitřní pohodě.
Ida Seidlmanová

ÚVODNÍ SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení občané,
jmenuji se Jiří Škop, a dne 8. listopadu 2010 jsem byl na
ustavujícím zasedání zastupitelstva města zvolen novým
místostarostou. Ve funkci jsem nahradil odstupujícího
místostarostu pana Zdeňka Kadidla, nicméně jsem po něm
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Jak jsem již předeslal ve své krátké úvodní řeči,
usnesením zastupitelstva města mi bylo svěřeno plnění
úkolů v řadě oblastí, přičemž jednou z těchto oblastí je
investiční výstavba. Dovolím si tedy krátký sumář
investičních akcí města, a to ať akcí připravovaných, tak
akcí realizovaných, či dokončených.
1) Dopravní a technická infrastruktura ve Wihanově ulici
tato akce je těsně před dokončením. Zbývá dokončit
křižovatku ulic Wihanova a Slunečná, a v ulici
Hvězdecká rozšíření komunikace před rodinným domem
č.p. 404 a doasfaltování vjezdu k č. p. 415. Tyto práce
budou dokončeny – pokud to počasí dovolí – do konce
roku 2010, v opačném případě pak v jarních měsících
roku 2011;
propojovací chodník mezi ulicí Wihanova a Fučíkova je
téměř dokončen (dokončují se dořezávky dlažby);
před dokončením je i samostatná stavba společnosti
ČEZ (kabelové vedení NN), kde zbývá osadit správně
pilířky;
na přelomu listopadu a prosince dodavatele stavby
veřejného osvětlení vymístil sloup veřejného osvětlení
z propojovacího chodníku a dokončil kabelové
propojení do ulice Wihanova.
2) Kanalizace Záměstí (Pod Betlémem)
tato akce byla zahájena ve druhé polovině listopadu
2010;
při provádění stavby byla zjištěna nestabilita
stávajícího vodovodního potrubí, a proto muselo být
přikročeno k zastavení stavby a hledání nového řešení
(za přerušení dodávky vody se tímto obyvatelům v dané
lokalitě dodatečně omlouváme)
dodávka vody bude i nadále občas přerušována, a to do
doby dokončení nového vodovodního vedení (o
přerušení dodávky pitné vody budete – pokud to bude
v našich možnostech – průběžně informováni).
3) Chodník v Pěkově
tato akce měla být dokončena 10. 12. 2010;
dodavatel stavby v polovině měsíce listopadu ohlašoval
dokončení stavby v dřívějším termínu, ale nakonec
v důsledku obtížnějších základových poměrů stavby
(zvýšená vlkost podloží) a z důvodu projednání změny
projektu (projektem navržený materiál se nedodává
v tak malém množství, jaké bylo potřeba na tuto akci),
došlo k návratu k původní lhůtě;
s ohledem na počasí, však patrně nebude možné stavbu
do 10. 12. 2010 dokončit;

nicméně pokud počasí dovolí, dodavatel stavby se
pokusí o doasfaltování zálivu zastávky a okraje
vozovky;
každopádně dojde do 10. 12. 2010 k odstranění
semaforů;
pokud stavba nebude dokončena v letošním roce, bude
dokončena do 15. 5. 2011, přičemž přidělená dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury není ohrožena.
* Změna po uzávěrce PM – v pátek 3.12. byly semafory
odstraněny.
Ida Seidlmanová
4) Sběrný dvůr
tato akce je dokončena.
5) Stání pro kontejnery na tříděný odpad
tato akce je dokončena;
výjimkou je stání v Pěkově, kde na základě požadavku
osadního výboru, a v důsledku nevhodného podloží
bude k realizaci přistoupeno na jaře roku 2011, podle
povětrnostních podmínek.
6) Geokoutek
tato akce není dokončena;
kameny do expozice jsou deponovány
technických služeb;
akce bude dokončena na jaře roku 2011.

v jarních měsících bude provedena úprava zelených
ploch, které byly poškozeny parkováním vozidel stavby.
12) Oprava účelové komunikace mezi Zámečkem a
Nebíčkem
dodavatel stavby nenaplnil naše dohody a dosud opravu
cesty a sousedního příkopu, včetně dokončení
terénních úprav dle našeho zadání, neprovedl;
dodavatel práce neustále odkládal s odůvodněním, že
stroje potřebné k provedení prací musí být využity
v ulici Wihanova s tím, že po dokončení prací v ulici
Wihanova budou stroje převezeny na provedení úprav
účelové komunikace a jejího okolí;
v této věci s dodavatelem stavby nadále jednáme, a
přijde-li ještě do konce roku obleva, budeme trvat na
dokončení prací. V opačném případě dokončí dodavatel
práce na jaře roku 2011;
z tohoto důvodu vyzývá občany, aby se v této lokalitě
pohybovali s náležitou opatrností, a je-li to možné,
využili do oblasti Nebíčka jinou přístupovou cestu.

v areálu

13) Reklamace staveb č. p. 443 a č. p. 444
reklamované práce měly být odstraněny do 30. 11.
2010;
o přebírce prací bude mezi městem a dodavatelem
sepsán protokol.

8) Kanalizace v ulici Na Sibiři (lokalita pro zástavbu 8 RD)
tato akce je těsně před dokončením.
zbývá dokončit asfaltování vozovky. Dodavatel stavby
byl k asfaltování připraven, nicméně z důvodu, že
nebyl dosud položen vodovod, a že by hrozilo opětovné
prořezávání již nově zaasfaltovaných ploch, bylo
domluveno odložení asfaltování;
tyto práce budou dokončeny – pokud to počasí dovolí –
do konce roku 2010, v opačném případě pak v jarních
měsících roku 2011.

14) Reklamace stavby „Pellyho domy“
v pátek 26. 11. 2010 byla provedena prohlídka stavby
(a terasy) dodavatelskou firmou;
příčina vlhkosti zdiva stále nenalezena;
v roce 2011 bude patrně přizván znalec z oboru
stavebnictví, aby nejen pomohl odhalení příčiny vlhnutí
zdiva, ale aby též navrhl technické opatření, kterým
bude pronikání vlhkosti do svislé konstrukce zamezeno;
v současné chvíli není zcela zřejmé, zda je vina na
straně projektanta, či na starně dodavatele stavby;
v roce 2011 budou rovněž provedeny další úpravy
akustiky sálu, nicméně ani tyto práce nelze provádět
bez zjištění příčin akutiských závad a bez kvalitního
fundovaného návrhu na jejich odstranění.

7) Nájezdy v ulici Na Sibiři
tato akce je dokončena.

9) Stavební úpravy polytechnického pavilonu na třídu
mateřské školy
tato akce je dokončena.
v minulém týdnu byly osazeny termoregulační ventily
pro lepší ovládání teploty při vytápění tříd. Tyto
ventily napomohou i úspoře energie.
10) Zateplení mateřské školy
tato akce je de facto dokončena;
s dodavatelem stavby probíhají určitá jednání stran
dokončení úprav pozemků, které byly stavbou
poškozeny (staveniště tak dosud nebylo převzato zpět).
na stavbě byla provedena kontrola čerpání dotace
Státním fondem životního prostředí, přičemž v rámci
této kontroly nebylo na naší straně shledáno žádné
pochybění.
11) Domov důchodců
tato akce nebyla investiční akcí města, nicméně se
života obyvatel města v přivých ulicích značně
dotýkala;
dodavatel stavby odstranil v závěru stavby z chodníku
panelový přejezd, přičemž následně dodavatel stavby
nesjednal nápravu;
v minulém týdnu bylo domluveno, že chodník bude
zpět zadlážděn do 5. 12. 2010. V opačném případě
město zádlažbu provede prostřednictvím technických
služeb, přičemž fakturace bude provedena vůči
stavebníkovi stavby, kterým je (bohužel) domov
důchodců;

15) Úpravy v prostoru hřbitova
podle počasí bude ještě provedeno zarovnání terénu a
zatravnění;
pokud již zima nedovolí dokončit práce, budou tyto
provedeny na jaře 2011.
16) Osazení zateplovacích kabelů ve žlabech radnice a
Pellyho domů
akce dosud nebyla provedena;
z důvodu komunálních voleb byla paralyzována dočasně
činnost rady a zastupitelstva města, a proto nebyl
omožné schvalovat provedení určitých investičních
akcí. Po schválení této akce byl ihned osloven
dodavatel, který materiál objednal, avšak nebyla mu
doručena celá dodávka. Následně se zhoršilo počasí
natolik, že k provedení prací nemohlo být přistoupeno;
pokud to povětrnostní podmínky dovolí, a pokud bude
možné pracovat s plošinou, bude akce dokončena ještě
v tomto roce, v opačném případě se akce přesouvá do
roku 2011.
17) Stavební úpravy obřadní síně radnice
tato akce je před dokončením.
zbývá provést stavební úpravy nově vzniklé kanceláře,
dokončit vedení rozvodů, dokončit povrchové úpravy
sociálního zařízení. Dodavatel garantuje dokončení díla
ve lhůtě sjednané smlouvou o dílo;
v rámci stavebních úprav byl odstraněn sloup, který
rozděloval celou plochu obřadní síně a pohledově nebyl
v prostoru žádoucí. Navíc byl sloup příčinou poškození
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části klenby. Odborník na statiku pan Ing. Švorc navrhl
řešení, které umožňovalo sloup odbourat. Náročnou
realizací podchycení kleneb byla pověřena odborná
firma pana Hepnara.
S pomocí starostky a kolegů z odboru IMŽP
Jiří Škop, místostarosta

Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla: za
BSS s.r.o. Ing. Kudera Vladimír – hlavní inženýr projektu,
tel.: + 420 777 762 319 a Jiří Vaníček – hlavní
stavbyvedoucí, tel.:+ 420 777 762 311, za město Ing. Scholz
Pavel - investiční technik, tel: + 420 606728382

Retardéry v Kostelní ulici
V závěru měsíce listopadu jsme přistoupili k rozhodnutí,
v jehož důsledku došlo k odstranění zpomalovacích příčných
retardérů v Kostelní ulici. Důvodem byla především zimní
údržba, kdy se retardéry projevovaly jako překážka, která
zvedala radlici vyhrnovacímu pluhu, a za kterou se
vytvářelo nežádoucí kluziště. Paradoxně pak byly retardéry
v zimním období nebezpečné jak pro řidiče, kteří zaledněný
retardér lehce překlouzali, tak pro chodce, kteří žili v
domnění, že jsou právě retardérem na přechodu chráněni.
V průběhu zimy se pokusíme vyhodnotit anketu, přičemž
na podkladě výsledků přikročíme v jarních měsících
k navrácení retardérů na původní místo, případně k jejich
jinému rozmístění, nebo konečně k úplně jinému řešení,
které zpomalí dopravu, ochrání chodce a bude pro Vás,
občany přijatelné.
Jiří Škop, místostarosta

Doplnění kanalizace – Police nad
Metují, stoka C, C.1. a C.2
Město Police nad Metují má v plánu do konce letošního
roku vybudovat v rámci kanalizace na Záměstí stoku C, C.2,
a na jaře příštího roku stoku C.1,
dle projektové
dokumentace zpracované Ing. Tomášem Buriánkem.
Doplněním stokové sítě o další stoky kanalizace bude
umožněno napojení dalších obyvatel na veřejnou kanalizaci
a tím i následné kvalitní čištění těchto vod v městské
čistírně odpadních vod. Následně po realizaci kanalizace a
přeložky vodovodního řadu budeme moci vybudovat novou
komunikaci. Řádné výběrové řízení na tuto akci vyhrála
firma Broumovské stavební sdružení s.r.o. Celková cena
části stok C je 1.601.000,- Kč s DPH. Stavba se nachází na
pozemcích, jejímž vlastníkem je město Police nad Metují.
Stavbou kanalizace byla vyvolána přeložka veřejného
vodovodu, kterou bude zajišťovat VAK Náchod, středisko
Police nad Metují.
Gravitační stoková síť je navržena z žebrovaného
potrubí z PP, kruhová tuhost min. SN 8 KN/m s tloušťkou
stěny min. 3,7 mm, DN 250 a DN 300 mm. Stoky budou
doplněny spojnými, lomovými a revizními šachtami
z betonových prefabrikovaných dílů o průměru 1000 mm,
v max. vzdálenosti 50 m. Šachty budou zakryty
celolitinovými poklopy o průměru 600 mm, třídy D400
s odvětráním. Šachtová dna jsou navržena prefabrikovaná.
Pro možnost napojení jednotlivých nemovitostí budou
osazeny odbočky ve veřejném pozemku svedené na hranici
pozemků v dimenzi DN 150 nebo DN 200. Přesné umístění
jednotlivých přípojek bude probíhat v součinnosti s majiteli
jednotlivých
nemovitostí.
Po
napojení
stávajících
domovních přípojek na veřejnou kanalizaci a dokončení
akce bude město kontaktovat správce a provozovatele
kanalizace (Technické služby Police nad Metují, s.r.o.),
který uzavře s majitelem nemovitosti smlouvu o stočném.
Po uzavření smlouvy bude zahájeno účtování stočného dle
stavu vodoměru. Zásyp výkopů bude prováděn ve
zpevněných plochách a komunikacích písčitým materiálem
s náležitým hutněním. Povrchy zpevněných ploch a
komunikací budou uvedeny do původního stavu, včetně
podkladních
vrstev.
Stávající
odvodnění
místních
komunikací bude zachováno a odtok z těchto uličních vpustí
zaústěn do nové kanalizace. Nově budovaná kanalizace
bude napojena řízeným vrtáním do šachty v komunikaci ul.
Žďárské.
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Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Znečištění ovzduší pálením
odpadu

S příchodem zimy se v domácnostech začalo naplno
topit a hnedle se to také projevilo na zhoršení kvality
ovzduší. Při provozu kotlů, založených na spalování tuhých
paliv se části znečištění nevyhneme i při řádném provozu
domácích topenišť, tedy při používání řádného paliva (uhlí,
plyn, dřevo), ale značná a zcela zbytečná část znečištění
vzniká spalováním materiálů, které nejsou řádným
palivem, a to především spalováním odpadu. Spalování
odpadu je starý zlozvyk, který stále přetrvává. Škodlivost
tohoto konání je v tom, že při nízkých spalovacích
teplotách v domácích topeništích dochází k nedokonalému
spalování a k tvorbě jedovatých látek, které zamořují své
okolí a padají na okolní pozemky. Tyto kouřové plyny a
látky nejen že obtěžují sousedy, kteří nemohou mnohdy ani
vyvětrat, ale především způsobují nejrůznější zdravotní
potíže a onemocnění, některé z nich se dlouhodobě
ukládají v tkáních a mohou být toxické a rakovinotvorné.
Jsou škodlivé i pro přírodu a také pozvolna působí na změny
zemského klimatu (vznik skleníkového efektu a oteplování).
Nejškodlivější látky vznikají spalováním plastů. Motivací
pro toto bezohledné chování je několik, od pouhé lenosti,
po snahu ušetřit za řádná paliva. To ale nejsou důvody,
které by uvedené jednání ospravedlňovaly. Zákon o ochraně
ovzduší jasně říká, že každý je povinen omezovat a
předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím
vypouštěných znečišťujících látek a dále, že jako palivo
nelze použít odpad. Vyzýváme proto všechny, kteří odpad
pálí, aby s odpadem řádně nakládali tak, jak to stanovuje
městská vyhláška, to znamená vytřídili ho a ukládali na
místa k tomu určená a do kotlů používali řádná paliva,
stanovená jejich výrobcem. Zároveň vyzýváme ke
kontrole technického stavu kotlů a komínů a k jejich
provozovávání tak, aby ani při spalování řádného paliva,
nedocházelo
ke
zbytečnému
znečišťování
a
bezohlednému obtěžování okolí. Na závěr děkujeme
všem, kteří se chovají zodpovědně a ohleduplně.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Vánoční strom na polickém
náměstí
K adventní a vánoční výzdobě našeho města patří již
tradičně vánoční strom. Má své už po mnoho let stejné
místo uprostřed polického náměstí, v rohovém trávníkovém

poli před radnicí. Stalo se již tradicí, že se prvně rozsvítí na
počátku adventní doby, svítí nám na cestu adventní
přípravou a pak slavnostně prozařuje hluboké vánoční noci.
Ne jinak je tomu i letos - 1.adventní neděle je za námi a
vánoční strom je již na svém místě. Zdobí naše náměstí,
společně s dalšími menšími stromky, a co víc - v letošním
roce pod ním přibyl krásný dárek z autorské dílny Járy
Soumara a polické ZUŠ - betlém, tj. ztvárnění biblické
události narození Ježíše Krista:
„Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře
Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu.
Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval
Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města.
Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do
Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém,
poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s
Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam
byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého
prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do
jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.“
Lukášovo evangelium 2, 1-7
Mám radost, že máme pod vánočním stromem
symbolicky ten nejvzácnější dárek, který kdy lidé dostali.
Ten letošní vánoční strom pochází ze zahrady u polické
hasičské zbrojnice, kde rostl ve skupině s dalšími
jehličnany. Jde opět o severoamerický druh smrk pichlavý Picea pungens, ve své klasické formě. V seznamu adeptů
byl původně až na druhém místě, na prvním místě byla
jedle ojíněná - Abies concolor, , kterou městu nabídli
manželé Pohlovi ze Záměstí. Protože ale nebylo technicky
možné realizovat s potřebnou technikou její bezeškodné
pokácení a odvoz na náměstí, nabyla tato druhová změna
realizována. Nebývá než si přát, aby letošní adventní a
vánoční strom přinesl všem radost a potěšení. Pokojný čas
adventní a v hloubi duše prožité Vánoce přeje
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Chodníky Pěkov 2. etapa – větev 2
Město Police nad
Metují využilo dotační
možnosti z rozpočtu
Státního
fondu
dopravní
infrastruktury (SFDI)
na rok 2010 (program
zaměřený ke zvýšení
bezpečnosti dopravy a
jejího zpřístupňování
osobám
s omezenou
schopností pohybu a
orientace), a díky
přidělené
dotaci
realizuje
chodník
podél nebezpečného
úseku krajské silnice
II/303
Náchod
Broumov, na severním
okraji
Pěkova.
byla ve výběrovém řízení pro
SOVIS CZ a.s. Hradec Králové za
SFDI poskytne městu finanční
80-ti % z celkových uznatelných

V souladu se zákonem
realizaci vybrána firma
cenu 1.621.456,- Kč.
prostředky ve výši do
nákladů.
Jedná se o pravostranný chodník mezi dvěma
autobusovými zastávkami, v severní části zakončený
zálivem autobusové zastávky. Stávající vozovka téměř
znemožňovala pohyb chodců po krajnici vozovky, pohyb
v tomto úseku byl velmi nebezpečný. Délka chodníku bude
256 m, šířka 1,5 m, s povrchem ze zámkové dlažby, záliv a
vjezd z asfaltobetonu. Odvodnění stávající komunikace
bude do nově navržených chodníkových vpustí, chodník i

tyto vpusti jsou odvodněny do přilehlých žlabovek a
následně do horské vpusti, která je zaústěna do stávající
kanalizace. Dle uzavřené smlouvy o dílo byl termín
dokončení do 10. 12. 2010. Z důvodu pokračujících
nevhodných klimatických podmínek pro provádění
stavebních prací, požádala realizační firma o prodloužení
termínu dokončení do 15. 5. 2011. Pokud to ovšem počasí
dovolí, bude akce ukončena ještě v letošním roce.
Vybudovaný chodník by měl zajistit
bezpečný pěší provoz.
Projekt
je
spolufinancován
z prostředků Státního fondu dopravní
infrastruktury.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

„Zástavba RD „Pod Klůčkem“ k.u.
Velká Ledhuje - Wihanova ulice“
Firma SVOBODA a.s. Meziměstí dokončuje výstavbu
infrastruktury v nové Wihanově ulici. V minulém týdnu,
těsně před příchodem zimního počasí se podařilo
vyasfaltovat komunikaci a pokládání zámkové dlažby. Byla
dokončena veřejná kanalizace, vodovod, STL plynovod a
přípojky, veřejné osvětlení a komunikace s chodníky.
Zbývají dokončit některé nedodělky, které však nebrání
užívání stavby. Věříme, že se umoudří počasí a za
příznivějších klimatických podmínek budou bez zbytečných
odkladů do konce roku dokončeny. Terénní úpravy včetně
osetí budou provedeny na jaře roku 2011. U vjezdů na
spodní straně ulice jsou provedeny pouze podkladní vrstvy,
obrubníky a zámková dlažba bude dokončena po výstavbě
RD. Důvodem je možné poškození vjezdů, neboť jsou
zhotoveny na násypech a nová obruba se nemá v tomto
stavu o co opřít. Přeložku kvn 35 kV prováděla firma Elektro
comp, spol. s r.o., Česká Skalice, která nyní dokončuje pro
ČEZ Distribuci, a.s., rozvody knn 20 RD.
Z celkových dvaceti stavebních parcel je k 30.11.2010
prodáno 16. Dva pozemky v horní řadě jsou zamluveny
(nezávazně), dva pozemky v dolní řadě, které jsou určeny
pro RD s dvěma bytovými jednotkami, jsou prozatím volné.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

OTVÍRACÍ DOBA HŘBITOVA V OBDOBÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Prodloužená
otevírací
doba
v období vánočních svátků:
24.12.2010
7.00 – 24.00 hodin
25.12.2010
7.00 - 21.00 hodin
26.12.2010
7.00 - 21.00 hodin
31.12.2010
7.00 - 21.00 hodin

Dejme si pod stromeček klid,lásku,
pohodu.
Dejme si pod stromeček úsměv, ať slzy

stírá a bolest hojí.
Vzpomeňme na naše nejbližší, kteří už nejsou mezi
námi…..
S přáním klidných a spokojených svátků
Iveta Osobová
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Oznámení MěÚ Police nad Metují
Městský úřad bude ve dnech 23.12. a 31.12. 2010
z organizačních důvodů uzavřen. Děkujeme za
pochopení.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení rady města ze zasedání
č.21, 22 / 2010 ze dne 15.11., 29.11. 2010
RM schvaluje použití znaku města na obal Kvíčerovských
oplatek vyráběných Kvíčerovskou pekárnou.
RM schvaluje zřízení a obsazení následujících komisí RM a
jmenuje jejich předsedy:
Povodňová komise:
předseda - Mgr. Ida Seidlmanová,
členové - Bc. Jiří Škop, Ing. Vasil Bučok, Ing. Jan Troutnar, Jiří
Hubka, Zdeněk Pohl, Milan Kozár, Jiří Voborník st., Milan
Rotter
Letopisecká komise:
předseda - Mgr. Ida Seidlmanová,
členové - Jindra Vaníčková a Šárka Pokorná, Miroslav Pichl, Jiří
Kohl st., Jaroslav Škop, Štěpán Horák
Stavební komise:
předseda - Ing. Pavel Scholz,
členové - Bc. Jiří Škop, Rita Pohlová, Pavel Hauck, Zdeněk
Dostál, Ing. Jan Michálek, Miroslav Šolc, Ing. Vasil Bučok
Zdeněk Kadidlo, Ing. David Knill, Ladislav Vaněk.
Bytová komise:
předseda - Anna Rutarová,
členové - Ida Seidlmanová, Zdeňka Lacinová, Ilona Kejdanová,
Michal Mucha, Radek Starý, Josef Kašpar
Komise pro obřady a slavnosti:
předseda Zdeňka Šváblová
členové - Ťoková Jana, Ryšavá Marie, Králová Věra,
Matějíčková Jaroslava, Klapkovská Hana, Lichter Konrád,
Teichmanová Jaroslava, Zítková Vlasta, Klusáčková Věra,
Pfeiferová Emílie, Vávrová Dobromila
Aktivisté - Jana Knittelová, Marie Středová, Marie Hornychová,
Alena Rősslerová, Jana Rösselová
RM pověřuje Jana Antla, Lenku Fulkovou a Věru Klusáčkovou,
aby přijímali prohlášení o uzavření manželství, zároveň
schvaluje, aby při této příležitosti užívali závěsný odznak se
státním znakem.
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
panu S. Č. s platností od 1.11.2010.
RM schvaluje přidělení bytu č. 6 - 2+1 v domě č.p. 343 v
Husově ulici M. T. a J. D. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou dvou let s možností dalšího prodloužení, budou-li
nájemci řádně plnit povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje prodloužení nájmu v městských bytech
vybudovaných za přispění dotace MMR stávajícím nájemcům
takto:
1) v domě č.p. 268 v ulici U Damiánky
- o dva roky – P. J., A. F. a I. M.
- do 31.12.2010 – D. K.
2) v domě č.p. 343 v Husově ulici
- o dva roky – P. H., L. T., J. R., B. K. a K. E.
- do 31.12.2010 – P. F.
RM schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy č.
RR/2010/138-SDH/MV/3 o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 mezi městem Police nad
Metují a Královéhradeckým krajem.
RM schvaluje s platností od 1.1.2011 následující cenu inzerce
v Polickém měsíčníku a cenu hlášení v městském rozhlasu:
- za velikost inzerátu od ½ A4 do jedné strany A4 (bez 1,5 cm
okrajů) ve výši 1 000,- Kč bez DPH,
- za velikost inzerátu od ¼ A4 do ½ strany A4 ve výši 500,- Kč
bez DPH
- za velikost inzerátu od 1/8 A4 do ¼ strany A4 ve výši 250,- Kč
bez DPH
- za velikost inzerátu do 1/8 strany A4 ve výši 125,- Kč bez DPH
- za jedno hlášení v městském rozhlasu ve výši 20,- Kč bez DPH
RM schvaluje Lyžařskému oddílu TJ Spartak Police nad Metují
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slevu na nájemném za pronájem společenského sálu v Pellyho
domech pro konání 15. Lyžařského plesu ve výši 25%.
RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod - darování těchto částí staveb pozemních komunikací v k.ú. Police nad
Metují od Královéhradeckého kraje do majetku města Police
nad Metují:
1) vyřazený úsek silnice II/303 od UB 0433 A 059 do UB 0433
A 004 (část ul. 17. listopadu - Masarykovo náměstí Kostelní ul.) v délce 0,298 km
2) úsek silnice II/303 od UB 0433 A 004 do UB 0433 A 137
(Komenského náměstí) v délce 0,045 km
3) úsek silnice II/303 od UB 0433 A 137 po napojení na
přeložku silnice II/303 (u škvárovny) v délce 0,061 km
4) úsek silnice II/301 od vyústění přeložky silnice II/303
(kolem ZUŠ - část Komenského náměstí) do UB 0433 A 004
v délce 0,055 km.
RM doporučuje ZM ke schválení:
1) změnu znění Smlouvy o spolupráci při zajištění a realizaci
výstavby "Přeložky silnice II/303 v Polici nad Metují"
uzavřené
mezi
městem
Police
nad
Metují
a
Královéhradeckým krajem dne 2.10.2002, a to v článku V.
smlouvy, ve kterém se po změně neuplatňuje povinnost
Královéhradeckého kraje vykoupit od města Police nad
Metují pozemky pod přeložkou silnice II/303 za cenu
navýšenou o inflační koeficient, nýbrž pouze za průměrnou
cenu dle znaleckých posudků ve výši 70,- Kč/m2, za kterou
město Police nad Metují pozemky vykoupilo
2) prodej pozemků pod stavbou přeložky silnice II/303 v k.ú.
Police nad Metují dle skutečného stavu zaměřeného geom.
plánem č. 375-117/2008, o celkové výměře 6592 m2 (viz
příloha) Královéhradeckému kraji za celkovou kupní cenu
461.440,- Kč (tj. 70,- Kč/m2)
3) bezúpatný převod pozemků - darování - v k.ú. Police nad
Metují o celkové výměře 5156 m2 (viz příloha) od
Královéhradeckého kraje do majetku města Police nad
Metují.
RM doporučuje ZM prodej domu č.p. 342 s pozemkem st.č.
386/3 o výměře 146 m2 v k.ú. Police nad Metují panu L. V..
Kupní cena dohodou je stanovena ve výši 1.600.000,- Kč a bude
uhrazena nejpozději do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy. RM
pověřuje místostarostu projednat způsob zajištění budoucího
uhrazení kupní ceny.
RM schvaluje ukončit nájem nebytových prostor v přízemí
domu č.p. 342 v k.ú. Police nad Metují nájemcům R. R. a V. K.
dohodou ke dni 30.11.2010 s podmínkou, že nájemci uhradí do
30.11.2010 veškeré dlužné nájemné včetně úhrad za služby
spojené s užíváním nebytových prostor.
RM schvaluje zřízení věcného břemene pro oprávněnou
společnost ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno bude spočívat v
právu oprávněného:
Strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy na pozemcích p.č. 993/6, 995/1, 995/2 a st.č. 356/1
v k.ú. Police nad Metují. Zařízením distribuční soustavy se
konkrétně rozumí zemní kabelové vedení NN, kabelová
chránička, rozpojovací skříň NN a zemnící pásek FeZn 30x4
mm. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za
předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene
bude finanční náhrada činit 2000,- Kč bez DPH.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 83/2 v k.ú.
Pěkov nově označený jako pozemek p.č. 83/6 o výměře 13 m2.
RM nedoporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 85/2 a celého
pozemku p.č. 1244 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje změnu termínu výpovědi v nájemní smlouvě na
pronájem zemědělských pozemků nájemci Družstvu vlastníků
Police nad Metují. Dochází ke změně v poslední větě článku V.
nájemní smlouvy takto: výpovědní lhůta činí 12 měsíců a může
být uplatněna pouze ke dni 31.12. běžného roku.
RM doporučuje ZM ke schválení v souladu s nařízením vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, s platností od 1.12.2010
odměnu:
a) za výkon funkce neuvolněného člena RM ve výši 1640
Kč měsíčně
b) za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
města ve výši 500,- Kč měsíčně.

c)

za výkon funkce předsedy výboru ZM a komise RM
(mimo předsedy komise pro přestupky) ve výši 1000
měsíčně.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků dle přílohy, na dobu
určitou do 31. 12. 2017.
RM bere na vědomí hospodaření města za 3. čtvrtletí roku
2010. Rozborem hospodaření města byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Základní umělecké
školy Police nad Metují za 3. čtvrtletí roku 2010. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Knihovny města
Police nad Metují za 3. čtvrtletí roku 2010. Rozborem
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Mateřské školy Police
nad Metují za 3. čtvrtletí roku 2010. Rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny. RM bere na vědomí navrhované rozpočtové přesuny,
avšak ukládá upravit je tak, aby byl zajištěn vyrovnaný
rozpočet.
RM jmenuje s platností od 1. 1. 2011 do funkce vedoucí
Finančně správního odboru Městského úřadu v Polici nad Metují
paní Ing. Helenu Ištokovou.
RM stanovuje pro rok 2011 počet zaměstnanců (mimo osob
zaměstnaných na základě dohod o provedení práce) zařazených
do MěÚ, organizační složky CKV Pellyho domy a MP na 34.
RM schvaluje použití znaku města na startovní čísla Lyžařského
oddílu TJ Spartak Police nad Metují.
RM schvaluje, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala sponzorský
dar od pana Ing. J. H. ve výši 10 000,- Kč na podporu koncertní
a výjezdní činnosti smyčcového oddělení školy.
RM schvaluje, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala sponzorský
dar od pana J. Č. ve výši
10 000,- Kč na podporu aktivit
hudebních souborů školy.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku č.
5/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
RM schvaluje od 1.12.2010 přidělení bytu v domě
s pečovatelskou službou paní A. K.
RM doporučuje ZM ke schválení upravený návrh zadání změny
č. 3 Územního plánu města Police nad Metují
RM pověřuje místostarostu organizací přípravy nového
Územního plánu města Police nad Metují a ukládá do 31.3.2011
předložit harmonogram jeho vytvoření.
RM schvaluje přidělení městských bytů:
1) byt č. 4 - 1+1 v domě č.p. 377 v Nádražní ulici v Polici
nad Metují paní K. M.,
2) byt č. 5 - 1+kk v domě č.p. 268 v ulici U Damiánky v
Polici nad Metují panu R. H.
Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou jednoho
roku s možností prodloužení budou-li nájemci řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje záměr:
1) prodat pozemky p.č. 302/1 o výměře 759 m2 a p.č.
303/1 o výměře 295 m2
2) směnit část pozemku p.č. 300/1 o ploše cca m2
vše v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 769/42 o
výměře cca 190 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM ukládá dopracovat ceník prodeje a pronájmu pozemků
města Police nad Metují podle vyjádření stavební komise
v bodě 9 ze zápisu č. 10/2010.
RM schvaluje doplnění Komise pro obřady a slavnosti o paní
Věru Steinerovou.
RM doporučuje ZM ke schválení jmenovat po dobu celého
volebního období zástupcem města na jednání sdružení
Euroregionu Glacensis paní starostku Idu Seidlmanovou.
RM doporučuje ZM ke schválení Pravidla pro rozpočtové
provizorium na I. čtvrtletí roku 2011.

RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 58 až
78 - tedy zvýšení rozpočtu výdajů o 15 171 040,- Kč, příjmů o
16 096 130,- Kč , tř. 8 je minus 925 090,- Kč /v tom: přijetí
půjčky 1 800 000,-, snížení úvěrů o 2 738 700,- Kč, zvýšení
zapojení přebytku 13 610,- Kč/
RM doporučuje ZM ke schválení Rozpočtový výhled na období
2011 - 2015.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření Základní školy a
Mateřské školy Police nad Metují za 3. čtvrtletí roku 2010.
Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje použití investičního fondu příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují ve
výši 120 000,- Kč na opravy.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu Jednacího řádu ZM
platnou od 1.1.2011. Obsahem změny je jmenovitá evidence
hlasování členů ZM o jednotlivých usneseních.
RM doporučuje ZM ke schválení podpořit zachování
iktologického oddělení při neurologickém oddělení Oblastní
nemocnice v Náchodě.
RM doporučujeme ZM ke schválení následující změny
Zakladatelské listiny Technických služeb Police nad Metují,
s.r.o.:
a) bere na vědomí odstoupení všech členů dozorčí rady a
ruší dozorčí radu jako orgán společnosti
b) odvolává z funkce jednatele společnosti pana Zdeňka
Kadidla a do funkce jednatele jmenuje Bc. Jiřího Škopa
c) mění oprávnění jednání za společnost tak, že jménem
společnosti podepisuje každý jednatel závazky do výše
200 000,- Kč samostatně, nad 200 000,- Kč musí smluvní
závazky podepisovat dva jednatelé.

Usnesení zastupitelstva města ze
zasedání č. 8, 9 /2010 ze dne 8.11.
a 1.12. 2010

ZM schvaluje, aby členové zastupitelstva ve funkci starosty a
místostarosty byli pro výkon těchto funkci dlouhodobě
uvolněni.
ZM schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty,
členů RM, finančního výboru, kontrolního výboru a osadních
výborů.
ZM volí v souladu s §84 odst.1. písm.m) zákona o obcích do
funkce starosty města
paní Mgr. Idu Seidlmanovou
ZM volí v souladu s §84 odst.1. písm.m) zákona o obcích do
funkce místostarosty města
pana Bc. Jiřího Škopa
ZM pověřuje místostarostu Bc. Jiřího Škopa následujícími
úkoly:
a)
zastupováním města v pozici účastníka správních
řízení
b)
dozorem nad přípravou a realizací investic města
c)
kontrolou oblastí svěřených Technickým službám
Police nad Metují s.r.o.
d)
dozorem a kontrolou údržby majetku města problematika odboru IMŽP
e)
zajišťováním správy integrovaných obcí Pěkov,
Hlavňov, Radešov
f)
dozorem nad DSO Lesy Policka
g)
kontrolou dopravní obslužnosti – aktualizace jízdních
řádů
ZM v souladu s §84 odst.1. písm.m) zákona o obcích zřizuje
Osadní výbor Pěkov, Osadní výbor Hlavňov a Osadní výbor
Radešov a volí:
a)
do funkce předsedy Osadního výboru Pěkov Ing.
Norberta Marela a za členy Vladimíra Vacka, Daniela
Denygra, Milana Kozára, Pavla Frimla, Miroslava Biška
a Zdeňka Kaufmana
b)
do funkce předsedy Osadního výboru Hlavňov paní
Moniku Hrnčířovou a za členy Milana Rottera, Michala
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Vacka, Martina Vaniše, Bohumíra Tomana a Jamese
Stefaniaka
c)
do funkce předsedy Osadního výboru Radešov paní
Milenu Pohlovou a za členy Mirku Seidlovou a Jana
Krtíčku.
ZM jmenuje Ing. Jana Pohla praporečníkem města a jeho
náhradníkem Ing. Matěje Bráta.
ZM jmenuje pana místostarostu Bc. Jiřího Škopa určeným
zastupitelem pro územně plánovací činnost.
ZM schvaluje Jednací řád ZM.
ZM schvaluje Smlouvu o revolvingovém úvěru registrační číslo
7360010200476 na úvěr do výše limitu 9 500 000,- Kč
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 57.
ZM bere na vědomí oznámení místostarosty Bc. Jiřího Škopa o
neslučitelnosti funkce člena ZM s jeho dosud vykonávanou
funkcí referenta Odboru výstavby MěÚ Police nad Metují a jeho
záměr učinit do tří dnů úkon směřující ke skončení pracovního
poměru.
ZM schvaluje Jednací řád ZM platný od 1.1.2011.
ZM jmenuje po dobu celého volebního období zástupcem
města na jednání sdružení Euroregionu Glacensis paní starostku
Mgr. Idu Seidlmanovou.
ZM schvaluje upravený návrh zadání změny č. 3 Územního
plánu města Police nad Metují
ZM schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném
znění, s platností od 1.12.2010 odměnu:
a)
za výkon funkce neuvolněného člena RM ve výši 1640
Kč měsíčně
b)
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
města ve výši 500,- Kč měsíčně.
c)
za výkon funkce předsedy výboru ZM a komise RM
(mimo předsedy komise pro přestupky) ve výši 1000
měsíčně.
ZM schvaluje Pravidla pro rozpočtové provizorium na I.
čtvrtletí roku 2011.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 58 až 78 - tedy zvýšení
rozpočtu výdajů o 15 171 040,- Kč, příjmů o 16 096 130,- Kč ,
tř. 8 je minus 925 090,- Kč /v tom: přijetí půjčky 1 800 000,Kč, snížení úvěrů o 2 738 700,- Kč, zvýšení zapojení přebytku
13 610,- Kč/
ZM schvaluje Rozpočtový výhled na období 2011 - 2015.
ZM schvaluje bezúplatný převod - darování - těchto částí
staveb pozemních komunikací v k.ú. Police nad Metují
z majetku Královéhradeckého kraje do majetku města Police
nad Metují:
a) vyřazený úsek silnice II/303 od UB 0433 A 059 do UB
0433 A 004 (část ul. 17. listopadu - Masarykovo
náměstí - Kostelní ul.) v délce 0,298 km
b) úsek silnice II/303 od UB 0433 A 004 do UB 0433 A 137
(Komenského náměstí) v délce 0,045 km
c) úsek silnice II/303 od UB 0433 A 137 po napojení na
přeložku silnice II/303 (u škvárovny) v délce 0,061 km
d) úsek silnice II/301 od vyústění přeložky silnice II/303
(kolem ZUŠ - část Komenského náměstí) do UB 0433 A
004 v délce 0,055 km.
ZM schvaluje:
a) změnu znění Smlouvy o spolupráci při zajištění a
realizaci výstavby "Přeložky silnice II/303 v Polici nad
Metují" uzavřené mezi městem Police nad Metují a
Královéhradeckým krajem dne 2.10.2002, a to v
článku V. smlouvy, ve kterém se po změně
neuplatňuje povinnost Královéhradeckého kraje
vykoupit od města Police nad Metují pozemky pod
přeložkou silnice II/303 za cenu navýšenou o inflační
koeficient, nýbrž pouze za průměrnou cenu dle
znaleckých posudků ve výši 70,- Kč/m2, za kterou
Město Police nad Metují pozemky vykoupilo
b) prodej pozemků pod stavbou přeložky silnice II/303 v
k.ú. Police nad Metují dle skutečného stavu
zaměřeného geom. plánem č. 375-117/2008, o
celkové
výměře
6592
m2
(viz
příloha)
Královéhradeckému kraji za celkovou kupní cenu
461.440,- Kč (tj. 70,- Kč/m2)
ZM schvaluje bezúplatný převod – darování pozemků
sousedících se stavbou přeložky silnice II/303 v k.ú. Police nad
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Metují o celkové výměře 5156 m2 (viz příloha) z majetku
Královéhradeckého kraje do majetku města Police nad Metují.
ZM schvaluje prodej domu č.p. 342 s pozemkem st.č. 386/3 o
výměře 146 m2 v k.ú. Police nad Metují panu Lukáši Vackovi.
Kupní cena dohodou je stanovena ve výši 1.600.000,- Kč a bude
uhrazena nejpozději do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje změnu usnesení č. 10/06/2009 a schvaluje
prodej pozemku p.č. 731/38 o výměře 760m2 v k.ú. Velká
Ledhuje do společného jmění manželů Michalu Seidlmanovi a
Kateřině Seidlmanové za kupní cenu 400,- Kč/m2 v celkové výši
304.000,- Kč.
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 85/2 a celého
pozemku p.č. 1244 v k.ú. Police nad Metují.
ZM schvaluje prodej hasičské cisterny Tatra 815 CAS 32, SPZ
NAA 20-76 firmě Lumír Zezulka – ZEKA, Jasmínová č.876, 763
21 Slavičín, IČO: 185 56 850 za cenu 800 000,- Kč včetně DPH.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Cena vodného a stočného
VaK Náchod na rok 2011
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a .s. projednalo dne 10. 11. 2010
kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2011 a vyhlašuje
od 1. 1. 2011 tyto ceny:
Vodné
Stočné
Stočné bez ČOV
Vodné a stočné

bez DPH

s 10% DPH

27,34 Kč/m3
27,17 Kč/m3
7,74 Kč/m3
54,50 Kč/m3

30,07 Kč/m3
29,89 Kč/m3
8,52 Kč/m3
59,95 Kč/m3

Proti cenám roku 2010 dochází k navýšení vodného o
5,56%, stočného o 5,32% a u vodného se stočným činí
zvýšení 5,42%. Vývoj cen vodného a stočného vychází
z dlouhodobé koncepce společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod tak, aby byl zachován rozvoj společnosti a byly
postupně vytvářeny zdroje pro naplnění plánu obnovy
infrastrukturního majetku.
Cenová kalkulace a informace o cenách jsou zveřejněny
na webových stránkách společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a .s. – www.vakna.cz
Ing. Zdeněk Zima, ekonomický náměstek
Pozn. Informaci o výši stočného pro dodavatele
odpadních vod na ČOV v Polici nad Metují uvedeme
v příštím čísle PM po zveřejnění Technickými službami
Police nad Metují, s.r.o.
P. Pohner

Zápis z porady o informování občanů
města Police nad Metují
konané 23. listopadu 2010 v zasedací místnosti
Městského úřadu v Polici nad Metují.
Přítomni : starostka I. Seidlmanová, místostarosta Bc. J.
Škop, tajemník Ing. P. Pohner, Ing. P Scholz,
J. Valchař, R. Vlachová a R. Vaníček
1.

2.

Úřední deska MěÚ Police nad Metují
Zákon ukládá vést úřední desku a to i způsobem
umožňující dálkový přístup. Toto je řešeno fyzickou
úřední deskou, která je v Kostelní ulici a elektronickou
úřední deskou, která je součástí oficiálních stránek
města (www.meu-police.cz)
Ke zveřejňování nebylo připomínek, jen to, že by
bylo vhodné dávat i na úřední desku oznámení o
případných volných místech na MěÚ.
Informování v Hlavňově, Pěkově a Radešově
V těchto lokalitách byly zřízeny osadní výbory.
Každý osadní výbor má svého předsedu a několik členů.
Předsedové výborů budou sledovat úřední desku a
informace, které se týkají jejich části obce budou
zveřejňovat na informační ploše v dané lokalitě.

Na oficiálních stránkách města (www.meupolice.cz) je vytvořena sekce „Aktuality osadního
výboru“ a to pro každou část obce. Také je vytvořena
složka pro zápisy.

Cena za inzerci v Polickém měsíčníku se pro příští
rok zvýšila.
7.

Předsedové výborů určí, kdo bude za daný osadní
výbor aktuality a zápisy vkládat na webové stránky
města. Správce informačního systému města R. Vaníček
vytvoří přístupové údaje pro tyto určené osoby a
provede jejich vyškolení, jak s webem pracovat a jak
na web města informace vkládat.
Paní starostkou I. Seidlmanovou bylo navrhnuto,
aby i v těchto lokalitách, byly zřízeny informační
kiosky. K provozu informačního kiosku je potřeba
elektrický proud a internetová konektivita. V Hlavňově
a Pěkově, mají knihovnu, kde je internetové připojení.
Jedině v Radešově by se toto muselo zřídit.
Požadavek osadních výborů na příspěvek k pokrytí
provozu vlastních webových stránek by si měla každá
lokalita pokrýt sama z přidělených financí z rozpočtu.
3.

Informační kiosek na Pellyho domě
Dne 18.11. 2010 byl na Pellyho domě instalován
informační kiosek. V tuto chvíli je funkční a zbývá jen
drobná grafická úprava a konfigurace. Tento kiosek má
nastavenou jako domovskou stránku www.policko.cz .
Z důvodu bezpečnosti bude přístup omezen jen na:
www.policko.cz , web města (www.meu-police.cz),
jízdní řády (www.idos.cz) a server s mapami (bude
upřesněno později). Případné další povolené www
stránky až po zkušenostech a další diskuzi.

4.

Webové stránky města
Město Police nad Metují provozuje dvoje webové
stránky. Www.meu-police.cz , které jsou hlavně
zaměřeny na MěÚ a www.policko.cz, které jsou
primárně určeny pro turisty a k informování občanů o
kulturních, společenských, sportovních a jiných akcích
ve městě a nejbližším okolí.
Na webových stránkách schází některé informace,
například rozvrh využití tělocvičny u základní školy,
rozvrh v Sokolovně a informace o některých
sportovních, kulturních či společenských akcích ve
městě. Slečna M. Golová, by měla všechny tyto
informace podchytit a zveřejnit na www.policko.cz
Také bylo upozorňováno na častější aktualizaci,
například na www.policko.cz je stále program na
Polické divadelní hry, které již byly ukončeny.

5.

Plakátovací plochy ve městě
O plakátovací plochy a výlep plakátů ve městě se na
živnostenský list stará pan Škop. Tuto činnost provádí
již několik let a nebylo k tomuto tématu žádných
připomínek.

6.

Polický měsíčník
Polický měsíčník vychází 1x za měsíc. Pro tisk ho
připravuje Ing. P.Pohner. Podle slov starostky města I.
Seidlmanové, by to měl být i nadále stěžejní zdroj
informací pro občany.
Je požadováno, aby bylo v Polickém měsíčníku více
informací přímo z MěÚ a to nejlépe z každého
jednotlivého odboru. V Polickém měsíčníku by se také
pravidelně měly objevovat příspěvky od jednotlivých
osadních výborů.
Články, které se přímo netýkají města Police nad
Metují a jeho bezprostředního okolí, budou odmítnuty
a nebudou v PM otištěny.
Další obsah Polického měsíčníku bude diskutován na
nejbližším zasedání RM.
Obálku měsíčníku pro rok 2011 společně navrhují
M.Váňová a P. Frydrych. Tímto se oba zapojují do dění
ve městě a pomáhají MěÚ.

Městský rozhlas
Na žádost občanů byla změněna četnost a doba
hlášení. Hlášení v městském rozhlase bude v pondělí a
ve středu od 16:00 do 17:00 hodin. Hlášení, která
nesnesou odkladu, budou každý den mezi 10:00 a 11:00
hodinou. Hlášení v Polici provádí zpravidla D.
Hauschková. Ta by měla důležité informace, které hlásí
i distribuovat na jednotlivé osadní výbory.
Hlášení v Hlavňově prováděl pan Beneš, který
v součastné době již zaučuje svého nástupce.
Pro příští rok je v plánu, že by asi jedenkrát za dva
měsíce hlášení pro občany rozhlasem, prováděly děti
ze školy.

8.

Další informační kanály, zdroje, připomínky a návrhy
• Diskutovala se také možnost zasílat občanům, kteří
by měli zájem informační SMS zprávy přímo do
mobilního telefonu.
• R.Vlachová prověří a zajistí informační maily,
které jsou zasílány z www.policko.cz zda jsou
doručovány i na jednotlivé osadní výbory.
• Změna zápisu o hlasování RM a ZM. V zápisech by
se mělo objevovat, jak zastupitel hlasoval pro
jednotlivé body.
• Problematika s pořizováním videozáznamu z
veřejného zasedání města
• Vedení města plánuje i pro příští rok pořádat 2x až
3x Hovory s radnicí, které by byly součástí
zasedání ZM.
• Hovory s radnicí je možné uskutečnit i v Pěkově,
Hlavňově a Radešově, ale musí to být iniciativa
samotných osadních výborů
• Občané také mohou využít diskusního fóra na
www.meu-police.cz. Mohou zde diskutovat, ale
mohou také položit dotaz představitelům obce
v sekci „Zeptejte se své radního“.
• Občané mohou přijít na MěÚ kdykoliv v úřední
hodiny. Mimo úřední hodiny je to také možné, ale
vhodné by bylo předem si domluvit schůzku.
• Také se hovořilo o lepším značení ve městě, a o
vhodné „uvítací“ tabuli při vjezdu do města. Dále
pak o elektronické informační tabuli či o klasické
školní tabuli, na které by byly aktuální informace o
dění ve městě.
• Dalším návrhem bylo umístěním upoutávacího
transparentu umístěného nad vozovkou například o
informování o Polických divadelních hrách.
• Bylo konstatováno, že je třeba také informací
z opačné strany. To znamená, že je vhodné, aby i
sami občané, spolky a podobně informovali o tom
jaké kulturní, společenské a sportovní akce se
budou konat.
Zapsal: R. Vaníček v Polici n. M. 23.11. 2010

Kladské pomezí a Góry Stolowe
opět běžkařům nabídnou
upravované stopy
V případě příznivých sněhových podmínek bude i pro
nadcházející sezónu připraveno více než 300 km
upravovaných běžeckých tratí. Garantem a hlavním
koordinátorem údržby stop, která probíhá v rámci projektu
„Lyžařské běžecké trasy v Kladském pomezí“, je Branka
o.p.s.
Údržba stop bude v jednotlivých oblastech Kladského
pomezí prováděna především na víkendy.
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Údržba stop je spolufinancována z rozpočtu
Královéhradeckého kraje. Skibusy jsou provozovány ve
spolupráci s firmou CDS Náchod.
Branka o.p.s. v rámci tohoto projektu spolupracuje se
Správou Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, se správou
polského Národního parku Góry Stolowe, Dobrovolným
svazkem obcí Policko, městy a obcemi a s mnoha
dobrovolníky, kteří se v jednotlivých částech území starají
o kvalitní údržbu stop.
Jana Rutarová

Upozornění pro klienty
kontaktního místa SSP
v Polici nad Metují

Novinky pro sezónu 2010/2011
V oblasti Gór Stolowych bude nově upravován úsek, který
zkrátí a zpříjemní cestu do Machova – stopa bude začínat
v osadě Karlów, přetne silnici vedoucí z Karlówa do
Machovské Lhoty a bude pokračovat lesními cestami na
hranici. Lyžaři se tak dostanou snadno a bez překonávání
velkých výškových rozdílů na Bor, odkud mohou pokračovat
buď po tzv. Tkalcovském stezníku na Bukovinu a přes Hůrku
do Machova nebo klesnout na louky u Machovské Lhoty, kde
jsou k dispozici další upravované kilometry stop.
Z důvodu lepší přehlednosti - především pro uživatele
webových stránek - bylo pro projekt údržby lyžařských tras
Kladské pomezí rozděleno na deset menších oblastí. Na
internetovém portále tak bude jednodušší a rychlejší
orientace pro výběr tras nebo pro získání aktuálních
informací o údržbě. Oblasti budou zhruba odpovídat
nástupním místům na trasy.
V uvedených oblastech pak budou jednotlivé trasy
označeny barvami podle priority jejich údržby na červené
(tzv. páteřní, které budou vždy upravovány jako první),
modré a zelené (méně důležité, údržba bude probíhat až po
projetí červených tras a také v závislosti na sněhových
podmínkách).
Díky vstřícnosti firmy Geodezie On Line z České Lípy
získala Branka o.p.s. kvalitní mapové podklady, do kterých
budou upravované stopy zakresleny. V letošním roce budou
tyto mapy k dispozici na webových stránkách, na příští
sezonu se snad podaří také instalovat tabule s mapami do
terénu na nástupní místa.

Aktuální informace o údržbě stop
Pro projekt údržby lyžařských stop v Kladském pomezí
jsou od loňského roku zřízeny samostatné webové stránky,
které fungují na adrese http://ski.kladskepomezi.cz.
Informace o stavu a údržbě jednotlivých tras aktualizují a
vkládají na web přímo udržovatelé jednotlivých tratí. Na
stránky vkládají údaje také zástupci z Národního parku Góry
Stolowe,
kteří
zajišťují
údržbu
tamních
stop.
Webový portál je nejen průvodcem lyžařskými trasami, ale
poskytuje také kontakty na osoby zajišťující údržbu stop
v jednotlivých oblastech Kladského pomezí, kontakty na
informační centra, seznam lyžařských vleků s kontakty atd.

Víkendová doprava skibusem
I tuto zimu budou od prosince do února v provozu skibusy,
které o sobotách odvezou zájemce z Náchoda na Jestřebí
hory a na Karlów.
Jízdní řády jsou k dispozici na uvedených webových
stránkách nebo v zimních turistických novinách Kladského
pomezí, které budou od prosince k dostání v informačních
centrech.
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Ke dni 15.12.2010 bude ukončena činnost kontaktního
místa SSP v Polici nad Metují.
Tato agenda bude převedena dle trvalého bydliště
žadatelů na kontaktní místo SSP v Náchodě a v Broumově
(viz dále).
Žádáme proto klienty, aby veškerá svá další podání ve
věci dávek státní sociální podpory činili od tohoto data na
kontaktním místě v Náchodě, popř. v Broumově.

Úřední doba kontaktního místa SSP
v Náchodě a v Broumově:
Po, St
Út, Čt, Pá

8:00 - 17:00
8:00 - 13:00

Příslušnost dle trvalého bydliště žadatelů:
KM Náchod:
Police nad Metují (Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad
Metují, Radešov, Velká Ledhuje),
Bezděkov nad Metují,
Bukovice,
Česká Metuje (Česká Metuje, Skalka, Vlásenka),
Machov (Bělý, Machov, Machovská Lhota, Nízká Srbská),
Suchý Důl (Slavný, Suchý Důl),
Velké Petrovice (Maršov n. M., Petrovice, Petrovičky),
Žďár nad Metují

KM Broumov:

Adršpach (Dolní Adršpach, Horní Adršpach),
Teplice nad Metují (Bohdašín, Dědov, Dolní Teplice,
Horní Teplice, Javor, Lachov, Skály, Teplice nad Metují,
Zdoňov)

Kontaktní údaje

KM Náchod
Adresa: Kladská 1092, Náchod (budova Úřadu práce
v Náchodě, přízemí) tel.: 950 138 503, 950 138 331
KM Broumov
Adresa: Dělnické domy 78, Broumov, tel.: 950 138 665

Město Broumov podpořilo 2. etapu
obnovy lůžek a nočních stolků
broumovské nemocnice
Zastupitelé města Broumova na svém
posledním jednání volebního období r.
2006 – 2010 dne 29.9.2010 rozhodli o
příspěvku na 2. etapu obnovy lůžek a
nočních stolků oddělení lůžek následné
péče broumovské nemocnice ve výši 400
tis.Kč.
Současným cílem správní rady nadačního fondu je
v krátkém
období
soustředit
maximum
finančních
prostředků, aby mohla být dokončena kompletní výměna
zastaralých lůžek a nočních stolků oddělení lůžek následné

péče. V současné době nadační fond disponuje finančními
prostředky na obměnu cca 25ti lůžek a nočních stolků.
Zbývá ještě soustředit finanční prostředky na obměnu 15ti
lůžek a nočních stolků, chybějící částka činí tedy cca 500
tis.Kč.
Z tohoto důvodu se obracím jménem správní rady na
občany, obce, firmy a instituce v regionu o finanční
podporu tomuto projektu.
Více se o nadačním fondu, o vyhlášené 2. etapě obnovy
lůžek a nočních stolků dozvíte ze stránek nadačního fondu :
www.nf-hospitalbroumov.cz. Webová prezentace stránek
NF je darem firem PINstudio Jan Záliš a dkLAB Daniel
Kulhánek.
Ing. Eva Blažková, předsedkyně správní rady NF

Informace z psího útulku
Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“.
Možná ho najdete v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku k 3.12.2010
máme jediného psa.

Mladý pes, kříženec s krátkou
srstí černé barvy s velkou bílou
náprsenkou a bílými ťapkami, byl
odchycen ke konci října 2010 ve
Žďárské ulici.
Tentokráte zveřejňujeme i foto fenky plemene husky,
která byla odchycena v Bělém dne 22.11.2010. Jejím
umístěním v našich kotcích vypomáháme městysu Machov.

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

Rozpis lékařů stomatologické
služby prosinec 2010
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
Lékař
11.12. - 12.12. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov

Tel. č.

18.12. – 19.12. MUDr. Lukáš Neoral
17. listopadu 291, Police n. M.

602 333 427
491 541 654

24.12.

491 502 525

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

491 524 334

25.12.

MUDr. Lukáš Neoral
17. listopadu 291, Police n. M.

602 333 427
491 541 654

26.12.

MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291, Police n. M.

602 333 452
491 541 654

1.1.2011

MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. Met.

602 304 594

MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov

603 479 084

2.1. 2011

 KNIHOVNA
Půjčovní doba během vánočních svátků:
23. prosince
9 -16 hod.
24. – 27. prosince
zavřeno
28. prosince
9 - 17,30 ve všech odděleních
29. prosince –
2. ledna
zavřeno
Od 3. ledna 2011 se na vás těšíme v běžné půjčovní době
Listopad byl v knihovně bohatý na akce. Měli jste
možnost navštívit výstavu ručních prací, ke které se
vracíme ve fotografiích. Byla jsem mile překvapena, kolik
krásných věcí se na výstavě sešlo od tolika vystavovatelů.
Všem chci moc poděkovat za jejich ochotu podělit se
s ostatními o krásu vlastnoručních výrobků a radost z nich.

Paličkovanou krajku nám představily účastnice kroužku
paličkování pod vedením paní Evy Horáčkové.

Perníky upekla paní Anna Lellyová.
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11. listopadu jsme se v knihovně sešly na výtvarné
dílničce. Nejdříve mezi malé děti přišla paní Kateřina
Nekvindová a naučila je vyšít si vánoční přáníčka. A dětem
se s pomocí maminek a knihovnic dařilo.

fotografie pan Štěpán Landa a konec března bude patřit
výstavě dětských hraček našich rodičů a prarodičů.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Jean Coctea napsal že: „Dobrá a krásná kniha je ta,
která plnými hrstmi rozsévá otazníky.“ Všem svým
čtenářům, návštěvníkům a příznivcům knihovny a také všem
lidem dobré vůle přejeme příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku hodně dobrých a krásných knih.
Všichni pracovníci knihovny

Věra Plachtová

KINO – KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 14. 12. 2010 v 19 hodin

BASTARDI

Od 17 hodin nastoupily šikovné dívky a ženy. Byla radost
se dívat, s jakým zápalem se učily od paní Nekvindové
vyšívaná přáníčka a od paní Vilmy Scholzové krabičky na
dárky.
Já vím, řeknete si nic světoborného. Ano, svět jsme
bořit nechtěly. Ale společně strávené chvíle a radost
z vlastnoručních výrobků stojí zato. A to nehovořím o
vzájemném sdílení zážitků při tvoření.

2. prosince (v den uzávěrky Měsíčníku) se sejdeme
s paní Iveteou Osobovou nad zdobením perníčků.
Možná bylo trochu odvážné uspořádat hned v prosinci
další výstavu ručních prací – tentokrát zaměřenou více
k vánočnímu období. Co když už nikdo nic nepřinese.
Takové obavy nás trochu strašily. Ale přijďte se přesvědčit,
že opak je pravdou a i na druhou výstavu se sešla spousta
krásných věcí a věciček. Také zde najdete originální
vánoční ozdoby a můžete pomoci hlasovat, která že je ta
nejkrásnější.
V rámci cyklu „Žijí mezi námi“ budeme ve výstavách
pokračovat i v příštím roce. V lednu nám svou sbírku
dokumentů o historii parních vlaků představí pan Jaroslav
Škop. Vlaky hrály v historii dopravy velkou roli. Nepřekvapí,
že jejich motiv se objevil na pohledech, zápalkových
nálepkách a známkách. Také je najdete na výstavě kromě
zajímavostí o parních lokomotivách, místních jízdních
řádech apod.
Na únor se vydáme mezi fotografy. Svou sbírku starých
pohlednic města a okolí představí pánové Štěpán Horák a
Lukáš Kollert. Prvně jmenovaný vystaví i něco ze své
fotografické tvorby. Na začátku března nám předvede své
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Film pojednává o brutální vraždě mladé praktikantky,
kterou mají na svědomí tři mladíci z jedné základní školy.
Avšak vymahatelnost práva u mladistvých pachatelů je téměř
nulová, takže někdo musí vzít spravedlnost do svých rukou...
Příběh z prostředí praktického školství bez povrchností,
klišé a přetvářek. Film je založen na reálném základě a ukazuje,
jak to dopadne, když selže systém. Děj se odehrává v drsném
prostředí základní školy. Skupina zdejších žáků ‐ mladých
násilníků je obviněna ze znásilnění a vraždy mladé
praktikantky. Přesto nebyli zatím odsouzeni a stále navštěvují
školu. Do ní nastupuje mladý učitel, jenž si svým neortodoxním
přístupem získává sympatie ostatních kantorů i žáků. Za jakým
účelem však do školy opravdu přišel, zjistíme až v závěru
celého příběhu.

Režie: Petr Šícha
Hrají: Tomáš Magnusek, Ladislav Potměšil, David Dolanský,
Ivana Buková, Saša Rašilov, Bronislav Poloczek, Kristýna
Leichtová, Jana Šulcová, Jan Přeučil, Blanka Bohdanová, Jan
Šťastný, Eva Čížkovská, Rytmus, Jaroslava Obermaierová,
Jaroslava Hanušová, Radek Holub, Tomáš Hajíček, Patrik
Koutný, Ondřej Semerák, Alexandr Hemala a další
Přístupnost: mládeži do 12 let nevhodný
Drama ČR 2010 (80 min)
Vstupné: 50 Kč
*****

Úterý 25. 1. 2011 v 19 hodin

OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz
na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy
čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od
okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až
do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí
se získat modrou knížku.

Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospívají v sedmdesátých letech,
v době, kdy vyjít na ulici bez občanského průkazu znamenalo
koledovat si o průšvih a kdy povinná vojenská služba byla pro
mnohé tím největším strašákem. Každý po svém i společně se
snaží neztratit v totalitním státě zdravý rozum a smysl pro
humor, ale také nezadat si s režimem. Prožívají řadu epizod,
některé jsou úsměvné, s nádechem absurdní grotesky, jiné
dramatické a fatální.
Občanský průkaz vypráví o tom zvláštním životním období,
kdy dětství zvolna přechází v dospělost, a tahle cesta v každé
době vede skrz bourání konformismu a rodičovských ideálů,
revoltu vůči společnosti, hledání a nalézání sebeúcty. Tehdy
stejně jako dnes…

Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka,
Anna Geislerová, Martin Myšička, Marek Taclík, Kristýna Liška‐
Boková, Magdalena Sidonová, Jana Šulcová, Jaromír Dulava, Jiří
Macháček, Václav Kopta, Oldřich Vlach, Matej Landl, Jan Vaši,
Jenovéfa Boková, Jakub Jánoš, Adam Kubišta, Lilian Malkina,
Lukáš Latinák, Marina Vyskvorkina, Juraj Nvota a další…
Přístupnost: mládeži přístupný
Tragikomedie ČR 2010 (137 min)
Vstupné: 50 Kč

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.

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

KOLÁROVO DIVADLO
Středa 8. 12. 2010 v 18 hod

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ Police
nad Metují  mladší žáci
Vstupné: 50 / 40 / 30 Kč
*****

Čtvrtek 16. 12. 2010, Kolárovo divadlo

„VÁNOČNÍ KONCERT 2010“
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE

Letošní „Vánoční koncert 2010“ se ponese v duchu oslav
75. narozenin a 50. výročí založení orchestru Václava
HYBŠE.
Hlavními hosty jsou: Iveta DUFKOVÁ – operetní zpěvačka a
Vlastimil HARAPES‐ tanečník, herec a zpěvák, dále v programu
vystoupí Irena Kousalová a Jan Smigmator – zpěv a vynikající
houslistka Hana HLOŽKOVÁ.
Vstupné: 180 / 170 / 160 Kč
*****
Pondělí 20. 12. 2010 v 18 hod

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ Police
nad Metují  starší žáci
Vstupné: 50 / 40 / 30 Kč
*****

Středa 29. 12. 2010 v 19 hod

PTAČÍ KLEC
Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
Jean Poiret
Režie: Jaroslav Souček

Ptačí klec je původně divadelní hra – komedie od
francouzského dramatika Jeana Poireta, která se hraje na
českých pódiích pod názvem Klec bláznů. A z této divadelní
předlohy vycházel i úspěšný americký film z roku 1996 Ptačí
klec s Robinem Williamsem a Genem Hackmanem v hlavních
rolích. A z tohoto filmu jsme si vzali předlohu i my. Jedná se
klasickou bláznivou komedii, jejíž zápletka je prostá a
přímočará, jak už to v dobrých komediích bývá.
Vstupné: 80/70/60Kč
***********************************************************

NOVÉ TELEFONNÍHO ČÍSLO
V POKLADNĚ KOLÁROVA DIVADLA: 723 193 557

PELLYHO DOMY
Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 27. – 31. 12.
budou Pellyho domy uzavřeny.
Do dalšího roku přejeme vše
nejlepší, hodně zdraví a těšíme se na
setkávání na dalších akcích, které
pro Vás budeme pro rok 2011
připravovat ‐ více informací se o
nich dozvíte na www.policko.cz
nebo v kulturním přehledu.
Na
programu
adventních
a
předvánočních akcí se mimo města podílí spolky a jednotlivci,
kterým touto cestou děkujeme za spolupráci.
Organizační složka CKV Pellyho domy
*****

TANEČNÍ KURZY pro mládež 2011
Poslední volná místa pro chlapce!!!

Přihlášky a platba v Pellyho domech do 22. 12. 2010 (PO a
ST 9 ‐ 11,30 a 12 – 17 hod, ostatní dny do 15 hod)
Prosíme zájemce, aby si k zápisu vzali zálohu ve výši 500, Kč.
Doplatek (700, Kč) bude splatný na začátku února 2011
Kurzovné zahrnuje 14 lekcí včetně závěrečného věnečku.
Taneční kurzy budou probíhat v sobotu od 18,00 hod na
sále Pellyho domů. Zahájení: sobota 10. září 2011
Kurz povedou taneční mistři Poznarovi z Č. Kostelce.
Kurzovné vracíme pouze z vážných důvodů, protože bude
přihlášen stejný počet chlapců i děvčat a narušení rovnováhy
způsobuje
problémy
ostatním
účastníkům
kurzu.
Při odhlášení z kurzu si proto účtujeme stornovací poplatek 15
%, záloha je nevratná. Děkujeme za pochopení.
Bližší informace: 491 421 346, 602 645 332
*****
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PŘIPRAVUJEME
NA LEDEN 2011
Neděle 9. 1. 2011 od 16 hod, Kolárovo divadlo

NOVOROČNÍ KONCERT POLICE
SYMPHONY ORCHESTRA
Pod vedením dr. Srny, Miroslava a Jakuba Mikundy
Vstupné: 60 Kč

*****
Čtvrtek 20. 1. 2010 od 19 hod, sál Pellyho domů

ISLAND
stopem

 KOLEM DOKOLA aneb
za sopkami a gejzíry

cestopisná přednáška Jirky Lehejčka

pondělí 13. 12. 2010  vyprodáno

Dynamický a zábavný fitness program, který v sobě spojuje
prvky aerobního cvičení a latinsko‐amerických tanců.
Od 3. ledna 2011 máte možnost cvičit pravidelně ZUMBU
s Pavlínou v Pellyho domech v Polici nad Metují.
 pondělky od 19 do 20 hod
 středy od 19,30 do 20,30 hod
Od pondělí 6. 12. 2010 máte možnost zakoupit si
v Informačním centru permanentku:
‐ na 20 lekcí za 1.000,‐ Kč
‐ na 10 lekcí za 550,‐ Kč
‐ jednorázové vstupné 60,‐ Kč / lekce

Student Fyzické geografie na PřF
UK strávil díky poskytnutému
grantu na Islandu více než 5 měsíců,
během
nichž
kromě
studia
v Reykjavíku
–
nejsevernějším
hlavním městě světa – cestoval po
ostrově
uprostřed
Atlantiku
dohromady více než 60 dní.
Podíváme se k bublající lávě,
horkým řekám, na ledovce, do
horských
výšin,
k nesčetným
vodopádům, ale i do drsného
islandského vnitrozemí, které je
považováno za poslední divočinu
v Evropě. Proběhne krátký exkurz do tajů islandské kuchyně,
která mnohým našincům působí zažívací problémy už jen při
pohledu na nabízené pochoutky. Budete seznámeni s běžným
životem Islanďanů, se kterým byl autor v blízkém kontaktu a to
i díky způsobu cestování, který prozrazuje podtitul přednášky.
Ve zkratce se seznámíte s prací výzkumné skupiny islandských
glaciologů z University of Iceland, které se stal přednášející na
14 dní součástí. Přijďte se vtipnou formou dozvědět něco o
dechberoucím kousku Země, kde je Vám líto chodit spát a
každý den je nezapomenutelným.
Vstupné: 50 Kč
*****
Sobota 29. 1. 2011 od 20 hod, sál Pellyho domů

4. OSTROSTŘELECKOMĚSTSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje Relax Band.
Vstupné vč. místenky: 100 Kč. Předprodej od 10. 1. v IC.
Bližší informace budou na www.policko.cz a plakátech.

RŮZNÉ
Sobota 11. a 18. 12.2010, Masarykovo náměstí

Vánoční trhy
*****
Čtvrtek 23. 12. 2010, Masarykovo náměstí

Předvánoční vytrubování
Účinkují žáci ZUŠ Police nad Metují. Skauti přivezou
betlémské světýlko. Ostrostřelci budou opět vařit tradiční
nápoj ‐ u jejich stánku si budete moci zakoupit tradiční hrníček.
*****
Pátek 31. 12. 2010 od 13 do 15 hod, Čertova skála

SILVESTROVSKEJ VEJŠLAP
K ČERTOVĚ SKÁLE
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TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

MS POWERPOINT 2007 PRO
ZAČÁTEČNÍKY

Délka: 20 vyučovacích hodin/ 5 dnů
Forma výuky: odpolední výuka 15.30 – 18.30, úterý/čtvrtek
min. počet účastníků: 6 na 1 kurz
Termíny:
1)leden  začátek 26. 1. 2011 (přihlášky do 21. 1.)
2)březen  začátek 1. 3. 2011 (přihlášky do 25. 2.)

Hvězda v Broumovských stěnách
 historie v datech a obrazech
prodejní cena: 95 Kč
*****

POČÍTAČOVÉ KURZY
V PELLYHO DOMECH

Charakteristika:
Kurz je určen především uchazečům, kteří jsou začátečníky a s
tímto softwarem se doposud nesetkali, nebo jsou jejich znalosti
programu pouze elementární. Posluchači se naučí pracovat se
snímky, textem, objekty, grafikou, tabulkami, smartarty, grafy a
diagramy. Naučí se upravovat vzhled prezentace, používat
základní efekty, připravovat podklady, tisknout prezentace a
prezentace předvádět.
Hlavní témata kurzu:
•
pracovní prostředí programu MS PowerPoint 2007
•
typy zobrazení, měřítko zobrazení jednotlivých
snímků/celé prezentace
•
práce se snímky (nový, kopie, duplikát, rozložení snímku,
barevné schéma, pozadí), šablona návrhů
•
formátování textů
•
vkládání objektů – obrázek, textové pole, automatický
tvar, tabulka, graf, diagram
•
animační schémata, přechod snímku
nastavení snímků
•
používání nápovědy programu MS PowerPoint
•
•
spuštění prezentace
•
tisk – snímků, osnovy, podkladů a poznámek
Cena kurzu: 1 400 Kč včetně DPH
Certifikace: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

PODĚKOVÁNÍ
MS EXCEL 2007 PRO ZAČÁTEČNÍKY
Délka: 20 vyučovacích hodin/ 5 dnů
Forma výuky: odpolední výuka
pondělí/středa
min. počet účastníků: 6 na 1 kurz

15.30

–

18.30,

Termíny:
1) leden  začátek 10. 1. 2011 (přihlášky do 5. 1.)
2) únor  začátek 14. 2. 2011 (přihlášky do 9. 2.)
Charakteristika:
Kurz je určen začínajícím uživatelům programu MS Excel
2007. Uchazeči získají přehled o možnostech tohoto programu,
naučí se používat nejběžnější operace, provádět základní
výpočty, formátovat tabulky a vytvářet grafy.
Hlavní témata kurzu:
• pracovní prostředí MS Excel 2007,
• uložení sešitu, pojmenování sešitu, práce s více sešity
najednou
• sešit, list, buňka, oblast buněk
• přesouvání, kopírování a vkládání buněk
• kopírování, přesouvání, přejmenování a odstranění listu
• formát buněk, zarovnání, písmo
• základní funkce – suma, počet, max, min, průměr
• řazení údajů v tabulkách, ukotvení řádků a sloupců
• vytváření a úpravy grafů
• používání nápovědy programu MS Excel
• předtiskové úpravy, tisk
Cena kurzu: 1 400 Kč včetně DPH
Certifikace: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
*****

Organizátoři akce Cvičení pro radost s Olgou Šípkovou a
Radkou Kubečkovou dne 20. 11. 2010 děkují za poskytnutí
sponzorských dárečků do slosovatelné tomboly.
Radka Kubečková

Plesová sezóna
v České Metuji 2011
22.1.2011 Myslivecký ples
Hudba : BTK - Začátek: 20:00 hod
Myslivecká kuchyně - Bohatá tombola
*****

19.2.2011 Hasičská soutěž v uzlové štafetě
O pohár starosty obce Česká Metuje. Na sále kulturního
domu v České Metuji
Začátek soutěže v 8:00hod.
*****

26.2.2011 Tradiční Hasičský ples
Hudba: BTK - Začátek 20:00 hod
Bohatá tombola.
*****

12.3.2011 Maškarní ples

Hudba: EMMA pod vedením Emila Maryška
Zahájení ve 20:00 hod sraz masek 15.minut před zahájením
Soutěž o nejlepší masky
*****

13.3.2011 Dětský maškarní karneval
Reprodukovaná hudba
Začátek 14:00 hod
Soutěž o nejlepší masky
*****
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INFOCENTRUM
Police nad Metují
NOVINY KLADSKÉHO POMEZÍ
Zimní vydání turistických noviny
česko‐polského pohraničí.
Dočtete se v nich, kam vyrazit za
zimními krásami Kladského pomezí, o
krytých sportovištích a lyžařských
areálech
a
o
spoustě
dalších
zajímavostech.
Noviny také potěší
milovníky adventního času a Vánoc. Tomuto zajímavému
tématu je věnována celá strana a dozvíte se v ní o tradičních
zvycích u nás i v Polsku.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Zastavte se v Informačním centru pro turistické noviny,
které zaujmou i Vás, místní občany.

Dále je projekt zaměřen na nordic walking.
V sobotu 23. 10. 2010 proběhla společná vycházka do
Broumovských stěn, kde měli účastníci možnost seznámit se
s technikou chůzí a dalšími užitečnými informacemi.
V průběhu měsíců července a srpna byly zmapovány
jednotlivé trasy a následně byly popsány a zakresleny do
mapy. V rámci projektu bude vytištěna sada s 12 tipy na
výlet společně s mapou. Informační tabule k výletům bude
umístěna na Masarykově náměstí v průběhu měsíce
prosince.

*****

OTVÍRACÍ DOBA INFORMAČNÍHO
CENTRA
ŘÍJEN – DUBEN
TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ
CENTRUM
POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 15:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 15:00
Pátek
9:00 – 15:00
Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e‐mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501

„Projekt je spolufinancován z
prostředků ERDF prostřednictvím
Euroregionu Glacensis.“

Divadelní soubor NE.DIV.SE pod záštitou
DDM Ulity Broumov
si vás dovoluje pozvat na vánoční divadelní
představení

EJ, RADOST VELKOU
ZVĚSTUJEME VÁM!

Přijďte se vánočně naladit a za zpěvu známých
českých koled vyslechnout příběh o narození
Ježíše Krista. Ve středu

22. prosince 2010 v 17:00 hodin v kostele
Nanebevzetí Panny Marie
v Polici nad Metují.

Projekt „Nové trendy cestovního
ruchu Policka a Stolových hor
Tento projekt je financován z Operačního programu
přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007-2013 prostřednictvím
Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis
V rámci projektu byl pořízen informační kiosek, jehož
non-stop provoz zkvalitní a zlepší dostupnost informací pro
turisty i občany města. Projekt tak částečně navazuje na již
realizovaný projekt Radkowa, který provozuje tři
informační kiosky v atraktivních oblastech polského
regionu.

Ze života bezděkovské školy
Konec výuky plavání
Ve čtvrtek 11.11. ukončily 4. třídy + školáci z Bezděkova
kurz plavání.
Jako každý rok, poslední hodina byla věnována
závodům, kdy děti prokazovaly, co vše se naučily.
Atmosféra byla napjatá, všichni někomu fandili, a tak o
skvělé výkony nebyla nouze.
Vítězové si vybojovali medaili + diplomy a všichni
obdrželi jako odměnu "Mokré vysvědčení".

Exkurze do Hvězdárny
Ve čtvrtek 18.11.2010 jsme se 4.třídami vyjeli na
exkurzi do Hvězdárny v Hradci Králové.
Protože je to dlouhá cesta, spojili jsme ji s návštěvou
Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou. Zde je muzeum
perníku. Vyslechli jsme pohádku o Jeníčkovi a Mařence,
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obdivovali nádherně zdobené perníky, setkali se s babou
Jagou a každý měl možnost vyzkoušet si vyrobit perníček
tlačený do dřevěné formy. Než se perníčky upekly, prošli
jsme nebíčkem i peklíčkem, kde byla skvělá klouzačka.
Další naše cesta vedla za poznáním do hvězdárny. Zde
jsme se dozvěděli zajímavosti o Sluneční soustavě a
nejbližších planetách, prohlédli si planetárium + velký
dalekohled (škoda, že bylo pod mrakem a nemohli jsme se i
podívat), někteří si vyzkoušeli váhu, která ukazuje
hmotnost na Měsíci či Slunci.
Cestou zpět jsme se posilnili u McDonalda a pak hurá
domů.

Pantomima ZOO
V pátek 19.11.2010 nás navštívil pan Prokop s
pantomimickým programem o zvířátkách v ZOO.
Přestože se skoro vůbec nemluvilo, děti všechna
zvířátka uhodly a některá si mohly i samy vyzkoušet
pantomimicky vyjádřit.
Všem se program moc líbil.
Marie Vaisarová

Základní umělecká škola
informuje ...

Vánoční besídka přípravky smyčců a zobcových fléten
Středa 15. prosince 2010 v 16:00 Malý sál ZUŠ (č. 11)
Vánoční koncert třídy R. Goslinské
Čtvrtek 16. prosince 2010 v 17:00 hodin Koncertní sál
ZUŠ
Vánoční koncert v Kulturním domě Velké Petrovice
Pátek 17. prosince 2010 v 18:00 hodin
Vánoční koncert tříd M. Blažkové a M. Ševců
Pátek 17. prosince 2010 v 17:00 Koncertní sál ZUŠ
Vánoční koncert třídy K. Sorokinové
Sobota 18. prosince 2010 v 17:00 hodin Koncertní sál
ZUŠ
Vánoční koncert žesťů
Neděle 19. prosince 2010 v 16:30 hodin Koncertní sál
ZUŠ
Vánoční koncert ZUŠ
Pondělí 20. prosince 2010 v 18:00 v Kolárově divadle
Přejeme vám všem příjemné prožití předvánočního času
a věříme, že k tomu i my svou nabídkou alespoň trochu
přispějeme!
(ZUŠ)

Big band v televizi!
Česká televize Ostrava natočila v sobotu 2. října s naším
Velkým dechovým orchestrem materiál do pořadu "...A
tuhle znáte?", který mapuje činnost dechových orchestrů v
naší zemi. Díl věnovaný našemu orchestru byl odvysílán v
sobotu 27. listopadu 2010 na ČT2 a zájemci ho mohou
shlédnout na tomto odkaze:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1109310286-atuhle-znate/

Archi piccoli v televizi!
Orchestra piccola ma giocosa v televizi!
O úspěchu našich smyčcových orchestrů jsme vás již
také informovali – rozhlasová soutěž CONCERTO BOHEMIA
2010 vyvrcholila 13. listopadu v Praze na Žofíně Koncertem
vítězů, kde naše orchestry vystoupily jako vítězové v obou
věkových kategoriích (do 16 a do 25 let) pro smyčcové
orchestry ZUŠ. Tento koncert odvysílá Česká televize
v sobotu 4. prosince od 20 hodin na druhém programu – a
protože tento článek vyjde až poté, uvádíme i zde odkaz na
stránky České televize, kde si budete moci shlédnout
záznam koncertu, pokud by vám vysílání uniklo:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10267435875concerto-bohemia-2010/

Pozvání na předvánoční akce školy:
Adventní koncert ZUŠ
Středa 8. prosince 2010 v 18:00 v Kolárově divadle
Adventní koncert smyčců v modlitebně evangelické církve
v Náchodě
Čtvrtek 9. prosince 2010 v 18:30 hodin
Vánoční koncert třídy A. Kozlovské
Čtvrtek 9. prosince 2010 v 17:00 hodin Koncertní sál ZUŠ
Flétnový vánoční koncert
Pátek 10. prosince 2010 v 18:00 Koncertní sál ZUŠ
Vánoční koncert třídy J. Pastorka
Pondělí 13. prosince 2010 v 16:00 hod. Koncertní sál ZUŠ
Vánoční koncert třídy L. Němcové
Úterý 14. prosince 2010 v 17:30 hodin Koncertní sál ZUŠ
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POZVÁNKA K TELEVIZNÍ OBRAZOVCE
Dlouho očekávaná chvíle konečně nastala – a Česká
televize oznámila datum vyhlášení výsledků soutěže „Děti
točí hrdiny“, kterou jsme obeslali dokumentem o Egonu
Hostovském “Otec NEZVĚSTNÝ“. Tato akce se uskuteční
v pátek 10. 12. v Ostravě, ceny má předat ministr školství
Pavel Dobeš a potom bude následovat exkurze ve studiu ČT
Ostrava se vstupem vítězů do vysílání pořadu „Sama doma“,
který běží na ČT1 od 12:30 hodin.
Tak nás tam možná uvidíte.

současnost. Značné komplikace této zemi tvoří skutečnost,
že zde vlastně žijí tři různé národy s odlišnými jazyky –
Vlámové, Valoni a německy hovořící menšina a jsou zde i
značné náboženské rozdíly. Z toho vyplývá i velmi originální
rozdělení Belgické federace. Ta se podle jazykového
principu dělí na tři společenství – Vlámské, Francouzské a
Německojazyčné a kromě toho podle územního principu na
tři regiony – Vlámsko, Valonsko a region Brusel. Každé
společenství i region mají svůj parlament a svoji vládu,
takže v zemi je kromě orgánů federálních ještě dalších šest
parlamentů a šest vlád (!). Dále se přednášející zmínil o
známých osobnostech z historie země, zejména z oblasti
umění (vlámští malíři Jan Breughel, van Dyck, Peter Paul
Rubens a další), popsal místní zvyky, oblíbená místní jídla a
nápoje, oblíbené druhy zábavy a toto vše doplnil mnoha
snímky ze života jak na venkově, tak v samotném Bruselu.
Druhou část přednášky pak věnoval Evropské unii, její
organizaci a skladbě jednotlivých orgánů. Hlavními orgány
EU jsou Evropská rada (sestává z nejvyšších představitelů
jednotlivých členských zemí), Rada EU (je tvořena ministry
vlád zodpovědnými za danou problematiku), Evropská
komise (exekutivní nadnárodní složka, v jejímž čele stojí
v současné době ve funkci presidenta této komise José
Manuel Barroso), Evropský parlament, Evropský soudní dvůr
a Evropský účetní dvůr. Kromě toho jsou tu poradní orgány –
Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, orgány
finanční – Evropská centrální banka a Evropská investiční
banka a dále Evropský ombudsman a Evropský inspektor
ochrany údajů. Velikost tohoto aparátu je jistě úctyhodná,
ale úkol který před ním stojí je zajisté také úctyhodný.
Vytvořit ze současných 27 zemí (a v budoucnosti případně
ještě dalších) s velmi rozdílnou úrovní ekonomiky a
s neméně velkou rozdílností v oblastech sociálních,
kulturních a dalších, opravdu pevné a prosperující
společenství, to určitě nebude záležitost jednoduchá.

Film NAŠA TV výtvarného oboru ZUŠ
„Otec NEZVĚSTNÝ“ bude vysílán v televizi
v pondělí 20. 12. 2010 na ČT1 od 16:15 hodin.

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Další přednáška v cyklu podzimního
semestru Polické univerzity volného času
se konala mimořádně v úterý 2. listopadu.
Jejím hostem byl Ing. Libor Klapal,
pracovník
aparátu
Evropské
unie
v Bruselu, kde pracuje v oblasti kontroly
dovozu zboží jako národní expert,
projektový manažer a analytik. V tradičním hudebním
úvodu si tentokrát studenti vyslechli Telemannovu Fantasii
č. 5 ve velmi hezkém podání houslistky Káti Soumarové
z místní ZUŠ.
Poté se již ujal slova Ing. Klapal. V první části přednášky
se zabýval především zemí, která hostí většinu vrcholných
orgánů Evropské unie – Belgií, zemí, která je počtem
obyvatel srovnatelná s Českou republikou. Probral stručně
historii této země od původního keltského osídlení přes
vznik nezávislé konstituční monarchie v roce 1830 až po
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Na další akci PUVČ se posluchači sešli opět ve
Společenském sále Pellyho domů až ve středu 24. listopadu.
Milé hudební zahájení patřilo dalším dvěma houslistkám
ZUŠ, a to Karolince Karpfové a Markétce Nádvorníkové,
které přednesly skladby Johanna Sebastiana Bacha a
Giuseppe Tartiniho. Pak už paní starostka Seidlmanová
uvedla hosty - Kamilu Moučkovou a Petru Braunovou. Paní
Moučkovou jistě není třeba, především starší generaci
představovat. Pamatují si jí jako oblíbenou televizní
hlasatelku let padesátých a šedesátých, ale i ti mladší ji
měli možnost poznat v letech 2000 – 2007 v televizním
pořadu Barvy života. Paní Braunová pak je spisovatelkou a
píše hlavně knihy pro děti a mládež (poslední z nich nese
název Ema a kouzelná kniha). Tyto dvě ženy, dvě
přítelkyně, které si velmi dobře rozumějí, i když je od sebe
dělí téměř čtyřicet let, a které se seznámily právě při
natáčení pořadu Barvy života, přišly mezi posluchače PUVČ,
aby pohovořily o knize Nejsem žádná lvice, což je životopis
paní Kamily Moučkové. Není bez zajímavosti, že první

čtenářkou této knihy a autorkou předmluvy je socioložka
Dr. Jiřina Šiklová, jejímž moudrým slovům jsme měli
možnost naslouchat na naší univerzitě loni v březnu. Ve
svém vyprávění se paní Moučková s paní Braunovou
navzájem doplňovaly a své vyprávění prokládaly úryvky
z této knihy. A bylo opravdu čemu naslouchat a možná, že
mnoho posluchačů brzy po této knize sáhne, aby si to
zajímavé povídaní vychutnali celé. Život Kamily Moučkové
totiž nebyl vůbec jednoduchý. Naopak, v jejím životě
soukromém i profesním se střídala období pohody
s obdobími zklamání, ponížení a smutku. Dětství prožité
prakticky bez rodičů, v letech protektorátních otec
v emigraci a matka v koncentračním táboře, po skončení
války rozchod rodičů, léta na výsluní v roli první dámy
televize a hrdinka televizního vysílání v srpnových dnech
roku 1968, vzápětí, po ponižujícím vyhazovu z této
instituce v rámci čistek, zaměstnání v roli uklízečky,
prodavačky či servírky v Komorním divadle, neshody
s otcem, významným komunistickým politikem Vilémem
Novým, především v otázkách politických, dvojí nevydařené
manželství a pak zase šťastné období po boku herce Jiřího
Zahajského, který ji však nakonec po jedenatřiceti letech
opouští pro jinou ženu. Tak nějak se klikatila řeka života
Kamily Moučkové. A proto velmi sympaticky vyznívá její
hodnocení vlastního života: „Můj život byl plný vzestupů a
pádů, ale vždycky, když jsem padla hubou na asfalt, tak
jsem se znovu zvedla. Je důležité nevzdávat se!“ Na závěr
pak po tom, co bylo zodpovězeno několik dotazů z řad
publika, proběhla malá autogramiáda při podepisování
knihy Nejsem žádná lvice.
Václav Eichler, posluchač PUVČ
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TŘÍDĚ ?

Už teď můžete významně ovlivnit jeho
budoucnost !!

Jiráskovo gymnázium
v Náchodě

zve žáky pátých a devátých ročníků
základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených
dveří
Program

ve čtvrtek dne 20. ledna 2011.

Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní
akce, divadelní a hudební vystoupení, výstavy a prezentace
a možná přijde i kouzelník …
16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ
a jejich rodiči. Informace o čtyřletém gymnáziu.
17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ
a jejich rodiči. Informace o osmiletém gymnáziu.
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý
pedagogický sbor.

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Pověsti našeho kraje a gastronomie
Ve vánočních časech hojnosti bychom si měli
připomenout, že naši předkové často neměli co do úst.
Například v době tvrdé vlády italského rodu Piccolomini na
náchodském panství díky neúrodě chudí pekli chleba z pilin,

rozdrcené kůry stromů a trávy. Když se poddaní z Kladského
pomezí nemohli dovolat pomoci u své vrchnosti, odnesli
tuto „lahůdku“ císaři do Vídně. Josef II. skutečně Čechy
navštívil a byl otřesen. Poskytl obyvatelům mouku
z vojenských zásob, vypomohl penězi i daňovými úlevami.
To dnes k Italům s úctou vzhlížíme jako k příslušníkům
gastronomické velmoci. Ital Andrea Bonea vedl v listopadu
v hronovské hotelovce odborný kurz italské kuchyně.
Předvedl toskánské krajové speciality a účastníci kurzu se
sami podíleli na přípravě lososového carpaccia, slaného
koláče s rozmarýnem, tyčinek se šunkou a sýrem, nákypu
z lilků s mozarellou a šunkou nebo ovocného dezertu s
mascarpone. Samozřejmě nechyběla velmi žádaná pizza
Margaritta, která při ochutnávce zmizela z talířů nejdříve.
Ale i lasagne s mořskými plody, krůtí rolky s pancettou,
rozmarýnem a pecorinem a mnoho dalších pokrmů se těšilo
velkému zájmu. Celodenní kurz byl zakončen předáním
certifikátů.
A co si Italové dopřávají na svátečním vánočním stole?
Všude na světě se tradiční vánoční pokrmy udržují a
přecházejí od starší generace k mladší. Italské Vánoce se
neobejdou bez pokrmů z mořských ryb a samozřejmostí
jsou také domácí těstoviny. Babička pana Bonea připravuje
vynikající těstoviny, které jsou její výsadou, proto je
pravidelně o Vánocích zhotovuje osobně. Vánoční cukroví,
jak je zvykem v Čechách, se v Itálii nepeče. Možná proto,
že jsme mlsnější než Italové, nebo snad z toho důvodu, že u
nás je větší zima a lidé potřebují nabrat energii. A
překvapení na závěr. Tipněte si, jaký pokrm české kuchyně
má pan Andrea Bonea nejraději. Výpečky s knedlíkem a se
zelím!
Inspirace zdravou italskou kuchyní může být vítaným
zpestřením našich někdy až příliš tradičních Vánoc.
Pražma po rybářsku
4 rybí filety s kůží, cherry rajčata, čerstvá bazalka,
ančovičky, zelené olivy, kapary, bílé víno, sůl, barevný
pepř, olivový olej.
Filety osolíme, opepříme a opečeme na pánvi nejprve
kůží dolů. Po obrácení přidáme cherry rajčata, olivy,
ančovičky, kapary a bílé víno, prohřejeme, případně
přisolíme a podáváme. Na talíři posypeme sekanou
bazalkou.
Masové rolky s pancetou
500 g masa (krůtí prsa, vepřová kýta i jiné libové
maso), sýr pecorino (lze nahradit balkánským), větvičky
rozmarýnu, pancetta (plátky anglické slaniny), sůl, pepř,
bílé víno.
Maso nakrájíme na slabé plátky, rozklepeme, osolíme a
opepříme. Pokryjeme plátky pancetty, snítkou rozmarýnu a
strouhaným sýrem. Maso srolujeme, případně zpevníme. Na
pánvi dozlatova opečeme na olivovém oleji společně se
stroužkem česneku a větvičkou rozmarýnu. Nakonec
podlijeme vínem a podáváme.
Ananasový dezert s mascarpone
1 čerstvý ananas, 500g sýru mascarpone, med, amaretti
(hořkosladké piškoty), strouhaná hořká čokoláda, likér
Martini nebo becherovka), 250 ml šlehačky, lístečky máty
na ozdobu.
Ananas zbavený slupky nakrájíme na slabé plátky a
marinujeme asi 1 hodinu v likéru ochuceném mátou.
Necháme okapat, potom smícháme mascarpone s trochou
medu, rozdrobenými piškoty a čokoládou. Opatrně
přimícháme ušlehanou šlehačku. Do nádoby střídavě
klademe marinované plátky ananasu a jemný krém. Po
důkladném vychlazení podáváme, zdobíme mátou. Zbylý
likér je vynikající samotný, nebo ho použijete při servisu.
Dobrou chuť o Vánocích a hodně zdraví v novém roce
2011 přejí čtenářům Polického měsíčníku žáci a
pracovníci Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD,
Hronov, s. r. o. www.hshronov.cz
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POZVÁNKA
Pro zájemce o studium a jejich rodiče pořádá
hronovská hotelová škola dne 8. prosince od 15 do 16
hodin adventní a vánoční prezentační akci s
ochutnávkami
Jiří Musil, Mgr. Jitka Bonaventurová,
Mgr. Renata Lelková

STATISTIKA
K 30.11.2010 mělo město Police
dostupné evidence 4251 obyvatel.

JUBILEA

nad

Metují

dle

=========

V listopadu 2010 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Marie Knittelová
paní Eliška Šrůtková
75 let
pan Stanislav Kollert
paní Růžena Jirmanová
80 let
paní Hana Židová
paní Marie Teichmanová
paní Daryna Strašidlová
paní Marie Pokorná
85 let
paní Stanislava Macková
90 let
pan Josef Vacek
paní Anna Novotná
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.

SVATBY
V listopadu se uzavíralo manželství jen jednou, a to přímo
v chatě na Hvězdě. Obřad byl pěkný, komorní a oddaný pár
si nepřeje být jmenován.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Něco o tátovi

-
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Jan
Osoba
se
narodil v r.1920 v
Bukovici. V jeho 7
letech mu na následky
úrazu při hasičském
zásahu zemřel otec, a
tak s matkou žili velmi
chudě. Naštěstí měli
kde bydlet. Chalupa,
kterou zdědili, stála
mezi
sokolovnou
s
volejbalovými hřišti a
fotbalovým
hřištěm.
(Vedle hostince "U
Berků" směrem k Polici
bylo až do 50-tých let).
Tím byly určeny jeho
zájmy v mládí:
fotbal (koncem 30-tých let dokonce v přípravce
náchodského ligového týmu)
volejbal (hrál dlouhá léta v bukovických týmech,
později jako rozhodčí)

-

cvičení v sokolovně. Sokol jej však formoval i duševně.
Zvláště p.Karel Paulů
(dědeček běžkyně Šárky
Balcarové), který mu byl velkým vzorem. I v utváření
vlastního, ne vnuceného "světonázoru".
Vystudoval gymnázium v Náchodě, a na podzim 39
nastoupil na VŠ ekonomickou v Praze. Tu však Němci v
listopadu zavřeli. Od té doby pracoval jako účetní nebo
ekonom . Téměř celý život, až na několik období, kdy jej
KSČ poslala "sbližovat se s dělnickou třídou", nebo přímo
uvěznila,
V r.43 se oženil s Marií Thérovou ze Žďára. Byla také
cvičitelkou Sokola. Ale také dcerou "kulaka", (což měla
později celá rodina v "kádrových hodnoceních")
Jako cvičitelé se v červenci 1948 zúčastnili
Všesokolského sletu v Praze, kde sokolové otevřeně
manifestovali odpor proti začínající totalitě po "Vítězném
únoru". Ihned po příjezdu ze sletu byl spolu s Adolfem
Puschmannem (otcem Miloše) a několika dalšími uvězněn v
okresním vězení v Broumově. Manželku vzhledem ke dvěma
malým synům nezavřeli. Byli však všichni vyloučeni ze
Sokola.
"Otevřené oči" si udržoval i poslechem zahraničních
rozhlasů, vč. německých, což mu vzhledem k dobré znalosti
němčiny nedělalo problém . Problém s komunisty ale byl
vždy, když se netajil s tím, co slyšel. Zvláště v r.1956 o
protikomunistickém povstání Maďarů. V důsledku toho mu
okresní školní inspektor v r.57 sdělil, že "syn půjde na
střední školu jen přes jeho mrtvolu".
Přes zrůdnost systému, který děti používal jako rukojmí,
se mu nakonec podařilo zajistit synům vysokoškolské
vzdělání.
Jako účetní JZD Bukovice začal navzdory komunistům v
polovině 60-tých let s několika pokrokovými zemědělci v
okrese zavádět ekonomiku do hospodaření družstev. Kolem
r. 68 to bylo už i na celostátní úrovni. Tuto práci OV KSČ
"náležitě ocenil".
Před volbami v r. 1971 byl zatčen, a ve
vykonstruovaném procesu na příkaz OV KSČ odsouzen na 16
měsíců.
Po návratu z vězení nastoupil jako ekonom v tehdejším
IPS (dnes Skanska) Praha, kam moc OVKSČ až tak daleko
nesahala, a kde si vážili jeho práce. Odtud kolem r 85
odešel do důchodu.
Komunisty léta pěstovanou izolovanost občanů od
civilizovaného světa pomáhal odstraňovat i výukou
německého jazyka.
Po takovémto životě byl pro něj listopad obrovskou
satisfakcí, a Občanské Fórum naplněním odkazu
T.G.Masaryka.
Jan Osoba
Čest jeho památce!
za město Police nad Metují Ida Seidlmanová

Zpráva o činnosti komise pro obřady
a slavnosti MÚ za rok 2010
Sice se říká, že statistika nuda je, ale já bych Vám
chtěla nabídnout několik údajů z činnosti komise, která se
tak trochu stará o občany našeho města od kolébky, až po
poslední rozloučení. Rádi vítáme nové občánky našeho
města, účastníme se pasování předškoláčků na školáky,
vítáme prvňáčky v ZŠ, pro žáky devátých tříd připravujeme
pamětní listy, dvakrát ročně zveme do obřadní síně
„stříbrné páry“, na přání zajišťujeme zlaté a diamantové
svatby, podílíme se na oceňování dobrovolných dárců krve,
navštěvujeme naše spoluobčany v DD, navštěvujeme
jubilanty při výročí narozenin a v urnovém háji vzpomínáme
na zemřelé.
Tak teď trochu té statistiky:
Uvítání prvního občánka našeho města letošního roku - letos
to byla holčička, které jsme věnovali přívěšek.

Vítání občánků – v patnácti obřadech bylo uvítáno 64. dětí.
Děkujeme ZUŠ, která nám svým vystoupením obřady
obohacuje.
Pasování předškolních dětí na školáky – slavnost připravuje
MŠ, my se účastníme s malým dárkem, knížkou
s omalovánkami.
Uvítání prvňáčků v ZŠ – každoročně máme pro prvňáčky
knížky s věnováním města. Letos to bylo 54 knížek, pro žáky
dvou prvních tříd.
Rozloučení s žáky ZŠ – pro žáky devátých tříd připravuje
škola slavnostní předání závěrečného vysvědčení za účasti
rodičů a členky naší komise.
Předávání Janského plaket – ČČK připravuje 1x ročně
v obřadní síni slavnostní ocenění dobrovolných dárců krve.
Za komisi se účastníme a podílíme se na financování dárků
a občerstvení.
Stříbrné podvečery – v měsíci květnu a listopadu zveme do
obřadní síně „stříbrné páry“, aby si připomněly 25 let trvání
manželství. Letos přijato pozvání 11 párů. Po obřadu si
spolu s představiteli města povídáme při malém pohoštění.
Zlaté svatby – 50 let společného života – jedna svatba
v obřadní síni, jedna v DPS – Javor. Personál DPS připravil
velmi milé prostředí, nechybělo hodně dojetí i slziček.
Jubilea 70 a 75 let osobní návštěvy členů komise s malým
dárkem a gratulací. Letos 56 návštěv u jubilantů v Polici n.
Met., 9 návštěv v obci Pěkov a 9 v obci Hlavňov.
Návštěvy v DD – obyvatele DD navštěvujeme při jubileu,
dále
v květnu při
příležitosti
Svátku
matek a
v předvánočním čase. Připojují se k nám děti z MaMiNy.
Vzpomínka na zemřelé – každoročně se scházíme v době
dušiček v urnovém háji hřbitova, při pietním aktu, abychom
vzpomněli na zemřelé.
Rozloučení se zemřelými – na přání pozůstalých se loučí se
zemřelými člen komise K. Lichter nebo paní M. Hájková
z obce Pěkov.
Činnost komise je pestrá a všichni členové ji dělají rádi
a zodpovědně. Chtě bych jim moc poděkovat, popřát do
roku 2011 pevné zdraví a spokojenost.
Zdeňka Šváblová

OCENĚNÍ DOBROVOLNÝCH
DÁRCŮ KRVE
Jako každý rok i letos jsme společně s Oblastním
spolkem Českého červeného kříže v Náchodě pořádali
slavnostní předávání medailí prof. MUDr. Jana Janského.
„Sláva“ se konala v pondělí 29.11.2010 v sále Pellyho domů.
Pozváno bylo 23 oceněných. Paní starostka Ida Seidlmanová
za město a paní Lenka Zelená za OS ČČK předaly 12
bronzových medailí, 6 stříbrných a 1 zlatou. Letos byly
poprvé u nás předány i Zlaté kříže 3.stupně. Toto ocenění
se uděluje za úctyhodných 80 odběrů krve či krevní plazmy!
Všem oceněným gratulujeme k získaným medailím a
především děkujeme. Dávat krev, tzn. „něco ze sebe“ a
ještě k tomu zadarmo, to v dnešním světě není
samozřejmost. … děkujeme.

Dagmar Hambálková, matrikářka

Upozornění FÚ v Náchodě

Upozorňujeme poplatníky, že k 31.12.2010 končí
platnost „daňové složenky“ (poštovní poukázka bez
povinnosti hradit manipulační poplatek). Od 2.1.2011 již
nebude Česká pošta na svých pobočkách přijímat platby
provedené prostřednictvím této daňové složenky!
I nadále je možné využívat k úhradě daňových
povinností standardní službu České pošty – Poštovní
poukázka A (služba zpoplatněná manipulačním poplatkem
dle ceníku České pošty).
Finanční úřad v Náchodě

Tříkrálová sbírka 2011
Po roce opět připravujeme vše potřebné, aby skupinky
dětských koledníků převlečené za tři krále s doprovodem
dospělé osoby mohly koledovat v našich domácnostech i na
ulicích.
Sbírka na policku
proběhne
ve
dnech
5.9. ledna 2011
do zapečetěných
pokladniček,
které
budou
viditelně
označeny,
dospělý
doprovod koledníků bude vybaven
průkazem
a
informačními
materiály.
Veškeré
vybírané
prostředky Tříkrálové sbírky jsou chráněny proti zneužití.
Jedna pokladnička bude již tradičně umístěna na náměstí v
knihkupectví u Kohlů a to do středy
12. ledna 2011 do odpoledních hodin.
Peníze budou použity na dobročinné
aktivity Sdružení Česká katolická charita, na
pomoc rodinám v nouzi a podporu soc.
aktivit pro starší, osamocené a nemocné lidi,
na národní a zahraniční humanitární pomoc.
Mgr. Kateřina Nekvindová, asistent pro místní sbírku

Polické hasičské sbory
Město Police nad Metují má pět dobrovolných hasičských
sborů a JPO II. Sbory našich „dobráků“ mají své bohaté
historie a i nemalou roční činnost, která třeba s vlastní
hasičinou až tak nesouvisí.
Požádala jsem velitele, aby se s námi podělily o
rekapitulaci své letošní činnosti. Asi mi všichni dáte za
pravdu, že jim máme za co poděkovat. Město povinnost
podporovat.
Ida Seidlmanová

SDH Police n.M a JPO2
Akce v roce 2010 - Začátek roku byl ve znamení
odstraňování sněhu z rovných střech, městských objektů
(škol.tělocvična,Pellyho domy).
Dále:
železná sobota
závody silničních kol Sudety
pomoc s přípravou akce ukázky řemesel
májka
čištění přítoku vody na hřbitov
pomoc s vystěhováním domova důchodců
obnova turistických cest
pořadatelská služba na enduro cross Radvanice
stěhování školky
dozor na závodech koňských spřežení
dozor na pouťovém ohňostroji
humanitární sbírka na pomoc po povodních
závody horských kol Sudety
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pomoc při pořádání hasičských soutěží v Hlavnově a
Suchém Dole
Námětové cvičení na Pellyho domy

Školení: dýchací technika, motorové pily, strojníci,
velitelé, bezpečnost práce, výškové práce, první pomoc,
dálková doprava vody, vysílačky, zdravotní prohlídky,
dopravní nehody, atd.
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,
centrální stanice Hradec Králové, uspořádal v pátek 26.
listopadu 2010 několikahodinové instrukčně metodické
zaměstnání pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Královéhradeckého kraje. Tématem speciálního školení bylo
vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a
poskytnutí předlékařské pomoci. Výukové akce se zúčastnilo
celkem 44 členů z devatenácti jednotek (JPO II), které jsou
předurčeny pro zásahy u dopravních nehod. Naše jednotka
se taky zúčastnila.
Údržba techniky, byla provedena větší oprava Oplu
Campo (celkové vyvaření,nástřik podvozku, oprava vrchního
laku, výměna všech náplní a kontrola motoru).Dále oprava
Tatry, elektroinstalace a chod brzd, nějaká ta oprava laku,
doplnění náplní.
Provádíme tlakové zkoušky hadic a jejich opravu. Revize
lan, opasků a žebříků. Kontrola a údržba dýchací techniky
na kterou musí být při zásahu velké spolehnutí, stejně tak
na spojení a svítilny.
Údržba ochranných prostředků.
Letos bylo zakoupeno, kalové čerpadlo, skřínky na
převlékání, 3ks vysílaček.
Zásahy 2010:
28 zásahů z toho 15 v Polici n. M. a 13 ostatní obce
Technický zásah..................
5x
Požár...............................
19x
Tech. Pomoc (vosy)..............
3x
Dopravni nehoda.................
1x
Jiří Hubka

Zpráva o činnosti SDH ve Velké Ledhuji, za
rok 2010.
Padl první sníh, dny se krátí a blíží se i konec roku 2010.
Jaký vlastně byl ten uplynulý rok v našem sboru
dobrovolných hasičů Velké Ledhuje?
Ještě než jsme mohli zhodnotit celoroční činnost na
výroční schůzi počátkem roku, napáchal červený kohout v
Bělém velkou škodu na majetku i životech hospodářských
zvířat paní K.
Výroční schůzí sboru jsme ukončili loňský rok a při tanci
a poslechu zvesela přivítali rok nový. Čas ukázal, že různá
ocenění za letitou činnost se nemají nikdy odkládat. Míra
Drechsel st. se na sklonku svého života takového ocenění
dočkal a škoda jen, že už se s ním na další výroční schůzi
neshledáme. Vzpomeneme ale určitě na něho jako bratra a
dlouholetého člena a na jeho práci vedoucího kolektivu
mladých hasičů. Těch odchodů do „hasičského nebe“ bylo
letos až nebývale moc a tak jmenuji další bratry, jimž zněla
siréna naposledy. Byli jimi Jarda Mrnka a Zdeněk Krtička.
Čest jejich památce a práce pro sbor.
Život ale běží dál a nás už z jara útvar Hasičského
záchranného sboru v Broumově pozval na cyklické školení
strojníků a velitelů. Školení v reprezentativních prostorách
nové stanice v Broumově, seznámilo členy sborů na
Broumovsku a Policku s novinkami bojového a strojního
řádu a takticky zhodnotilo vzniklé požáry v okolí.
Po pěti letech se opět volili zástupci okresního SDH
Náchod. Starosta našeho sboru volil odpovědně, tedy stejně
jako před lety. Dubnem začala i soutěžní sezóna, kde jsme
po zimě trochu protáhli kosti na tréninku a zúčastnili se
opět organizačně dobře zvládnuté
Radešovské osmy
(4.místo pro náš sbor).
Členská schůze seznámila sbor s plánem činností a také
termínem prvního jarního výletu. Přílušník HZS Velké Poříčí,
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p. Prouza z Bukovice nás proškolil v základech poskytnutí
první pomoci. Na „Jarní tajný výlet“ do polského
„Pstroužného“ vyrazilo 10 účastníků, povětšinou členů a
jejich manželek a tradičně 2 psi. V květnu se soutěžní
družstvo rozjelo do České Metuje, na soutěž Memoriálu
Ludvy Kracíka a na Okrskovou soutěž. V květnu vypukl požár
na Splachově. I tady jsme pomohli s dohledem nad
lokalizovaným požárem. O několik dní později lehla
popelem kaplička v Ticháčkově lese. Tady byl ale veškerý
boj marný, bohužel. Sbor ve Velkých Petrovicích připravil v
prvním letním měsíci pestrý program k výročí 130 let od
založení tamního sboru. Družstvo našich veteránů oprášilo
stříkačku PS16- Stratílek a doplnilo tak na místě historický
obraz požární techniky. Naše soutěž, na louce v Ochozi,
přilákala už po 16. všechny zájemce o Putovní pohár
starostky města Police. Loňský vítěz, SDH Bezděkov, předal
broušenou trofej na rok („do opatrovnictví“) veliteli SDH ze
Suchého Dolu. My jsme Suchodolským z 5. místa přáli
mnoho zdaru s vírou, že napřesrok zůstává cenné „sklo“ u
nás, domácích. V červenci jsme se spolkem Julinka a
zájemci z řad veřejnosti vyspravili turistickou cestu v okolí
Junácké vyhlídky. Poslední srpnový den jsme pomohli při
odstraňování popadaných stromů a větví na Bělské ulici.
Náplní velitelských dnů, pod vedením profesionálních
hasičů z útvaru HSZ, účastníky seznámilo se stavbou
protipovodňových zábran a vyprošťováním osob za
zatopených budov.
Zájem Toníka Pokorného stát se hasičem jsme uvítali a
začali ho seznamovat s hasičskou technikou a přípravou na
neodmyslitelné soutěžení. Potrvá to ale ještě pár let než se
tento mladík dostane ke skutečnému zásahu a bude moci
pomáhat tam, kde je nás třeba.
V září jsme pak opět stáli na startovní čáře soutěže o
Svatováclavský pohár v Suchém Dole. Závěr soutěžní sezóny
už tradičně patřil imitaci zásahu, s příjezdem na požářiště,
v Hlavňově. Místním „Dobrákům“ patří opět dík a uznání za
přípravu a průběh této originální soutěže.
9. říjen přichystal účastníkům podzimního „tajného“
výletu hezký vandr podzimními Broumovskými stěnami.
Sezónu jsme zhodnotili a zakončili v garáži hasičské
zbrojnice.
Za výbor SDH VL přeji všem našim členům, jejich
rodinným příslušníkům i Vám, obyvatelům našeho města
pevné zdraví a hodně fyzických i duševních sil v roce 2011.
Za sbor SHD VL Aleš Trojtl

SDH Pěkov- činnost sboru za rok 2010
pravidelná účast na školení velitelů, strojníků,
preventistů, vedoucích mládeže a kronikářů
údržba svěřené techniky
Hlavní činností roku 2010
celková generální oprava autobusu SOR, od ledna do
května bylo odpracováno cca 700 hodin + další práce,
které vyplívaly z dalších potřeb při jízdách
prodej autobusu Ikarus
údržba nově přiděleného dodávkového vozidla Ford
účast družstev na soutěžích v okrsku
Kulturní činnost
hasičský bál v sále „Pellyho domu“ v Polici nad Metují
stavění máje a pálení čarodějnic
pomoc při práci v obci
příprava na konání oslav 130. let založení sboru, které
se bude konat 18. a 19. 6. 2011 na hřišti „pod
Obšárem“
Za sbor Zdeněk Pohl

-

SDH Hlavňov - činnost sboru v roce 2010
Hasiči Hlavňov mají svoji činnost již několik let
zaměřenou na akce, které se opakují. Jedná se o
Hlavňovský bál, který pořádají s ostatními spolky ve vesnici,
školení zásahového družstva, sběr starého železa a účast na

hasičských soutěžích v nejbližším okolí. V letošním roce to
bylo 6 soutěží. Nejvýznamnější byla tradiční domácí soutěž
v Hlavňově 2. října, kterou organizačně sbor zajišťuje
včetně pohoštění soutěžících i diváků. K činnosti patří i
údržba a opravy přidělené techniky vše bez nároku na mzdu
a ve volném čase několika členů, kteří zvolili hasiče nejen
za koníčka, ale i jakési poslání. Patří jim za toto jistě dík a
uznání. Více o sboru se dozvíte na internetových stránkách
www.hlavnov.cz/sdh
Za SDH Hlavňov Berger Jaroslav jednatel

Činnost SDH Radešov v roce 2010
- 10.1. Valná hromada u Berků, vcelku dobrá účast,
předání věrnostních stužek, bohatá tombola, skvělá
zábava.
- 5. 2. Schůzka v garáži. Nastínění práce na rok 2010, Pepa
Plný navrhl a vytvořil 2 diplomy.
- 15. 4. Schůze SDH Radešov na doladění soutěže.
Schváleno chlazení. Proběhla debata o upevnění branek.
- 22. 4. Schůze okrsku Bor u mne v garáži.
- 24. 4. Radešovská osma. Radešov A 8. místo, Radešov G
2. místo. Super počasí, dobrá účast družstev
- 30. 4. Stavění májky a oslavení 40 a 30 roků našich členů.
- 8. 5. Brigáda u Dalibora. Revanž za diplomy.
- 15. 5. Provedlo uklizení staré boudy na náměstí.
- 11–12. 6. Výjezdní zasedání RW. Přišla i mladší část naší
členské základny.
- Koncem prázdnin se nám na Bučovické soutěži podařilo
díky řadě nehod dosáhnout pro nás rekordního času a to
sice 28,84 sekundy. Jsem rád, že jsem se na tomto času
snů mohl přímo podílet.
- 12. 9. Po delším čekání na lepší výkupní cenu jsme
odvezli železný šrot do Hronova. Utržili jsme 3500 Kč.
- Pravidelně vyvěšujeme na hasičské zbrojnici Českou
vlajku. Obstarává Petr Dostál.
- 10. 9. Schůze SDH Radešov zhodnocení práce a plán na
rok 2011
- 12. 10. Natření hasičárny
- 16. 10. Brigáda na dřevo na RW.
- 6. 11. Úklid listí v příkopech podél cesty do Police, úklid
kolem hasičárny, úklid kolem Ekrtova rybníčku.
- 11. 11. Bylo v hasičské zbrojnici v Nízké Srbské podzimní
školení okrsku Bor. Čekal jsem, že se pojede dvěma auty,
takže asi osm lidí. I přes to že jsem už tři neděle dopředu
vyvěsil oznámení o této akci, a mimoradešovským poslal
email, zúčastnil jsem se jen já a Jirka Vošlajer. Dva lidi
se omluvili a zbytek jako by snad ani nebyl. Tímto bych
vás chtěl vyzvat a to i méně aktivní členi ke
svědomitějšímu přístupu k těmto vzdělávacím akcím.
Neberte prosím školení jako něco co vás nebaví, co vám
bere váš čas, ale spíš jako možnost dozvědět se nové
informace, naučit se něco co může zachránit život vám i
jiným lidem. Určitě nikoho nenutím ani nebudu, aby se
zúčastnil za každou cenu, jen si myslím, že ta hodina
školení je užitečnější než se válet na gauči u televize.
- 27.11. Postavení a ozdobení vánočního stromku na
Radešovském náměstí.
Po celý rok se snaží náš sbor vytvářet na vesnici dobrou
a společenskou atmosféru a pomáhat spoluobčanům. Také
se staráme o svěřenou techniku, výzbroj a výstroj a
udržujeme sportovní areál.
Za SDH Marek Voborník

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Píše se datum 10. 11. a to je den našeho setkání.
Sněhem jsme se nebrouzdali, tu radost nám sv. Martin 11.
11. rozhodně neudělá. Co naděláme? Nic. Berme věci, tak
jak jsou, a že se šotek toulá, to je pravda. Mě potkal
v minulém PM, kde začátek setkání Senior klubu Ostaš bylo
uvedeno ve 14.30 hod. Tak to je nepravda, vždy ve 14.00

hod. Kdo čte na Pellyho domech naši tabulku, nemá
problémy, tam s předstihem najde informaci. Dobře to
dopadlo. V sále už senioři posedávali po půldruhé!!! Paní
předsedkyně nás přivítala a po seznámení s programem
předala slovo p. Pivoňkovi, aby vyzval přítomné nejen
k pietnímu aktu na hřbitově při příležitosti Vzpomínky na
VETERÁNY a oběti obou sv. válek, ale chvilkou ticha uctili
památku našich přátel, kteří nedobrovolně odešli z našeho
středu v letošním roce.
Pí J. Hambálková, p. L. Rudolf, pí V. Vrbičanová, p.V.
Damek a pí E. Hrušková. Opustili „Zemi krásnou, zemi
milovanou, kolébku mou i hrob můj“ Vzpomínáte? O to
smutnější je, že už se těchto pietních aktů účastní jen malá
hrstka lidí. Což je dost smutné. Nesmíme zapomínat, jen
s vděkem vzpomenout.
Z nostalgie nás vyvedl p. řed. ZUŠ L. Bořek s dvěma
houslistkami a tak „Lásko, bože lásko“ byla ta nejlepší
volba. Moravské verbuňky tvrzené basou si mnozí i s chutí
zazpívali, rozproudila se krev v žilách. Bylo to jímavé a
změna. Můj slib o KOUZELNÍKOVI se splnil. Přijel p. Kašpar
pod uměleckým jménem MR. CARLO se svou dcerou v roli
asistentky, aby nás pobavil humorem a předvedl své triky. A
byly zajímavé, až nám z jeho kumštu šla hlava našišato...
Kdo umí, ten umí, kdo ne, ten pozoruje. On si z našich řad
vybral ke spolupráci šarmantní asistentky a oslovoval je
„mladá paní“. Kdo by netetelil, že? Obavu jsme měli o pana
Němečka, toho si „půjčil“ k jeho sličné dceři a to pod
plentu. Naštěstí vše ve vší slušnosti a ona byla sešněrovaná
lanem.
Všechno jednou zákonitě končí, ale ne nadlouho.
Nejkrásnější svátky v roce, čas rozjímání advent už tluče na
dveře. A my si to mimořádné období prožijeme 15. 12. ve
14.00 hodin. Program laděn svátečně, dárečky opět jedni
druhým do TOMBOLY a MENÍČKO – to nám perfektně připraví
pan Exner s kolektivem, bude štědré! Co víc si přát!
Prožít ten čas v klidu a pokoji, jen nepropadat,
„konzumu“, kvaltování a zmatkům. Advent je doba
rozjímání a těšení.
Já se už těším a vy se opatrujte!
Kde nás najdete? s-k-o@seznam.cz, http://www.meupolice.cz/, s-k-o .rajce-net
Hana Krejčová

Zprávy z DD
Rok se s rokem sešel a před námi je čas Vánoc. Paní
Zima udeřila se vší parádou. Konec roku se nezadržitelně
blíží, před Vánocemi všude vládne čilý ruch a shon. Doba
adventu by měla být časem pokoje a očekávání. My se
alespoň na chvíli zastavíme a poohlédneme se o měsíc zpět
a připomeneme si, co vše se v našem domově odehrálo.
Během listopadu se počet našich uživatel rozrostl na 64.
Hned na začátku listopadu jsme se již nemohli dočkat a
vyzkoušeli jsme si novou terapeutickou místnost. Uživatelé
si pod vedením zkušených sestřiček – kuchařek upekli
cuketovou buchtu. Moc se jim povedla a těšíme se, že
takovéto vaření a pečení budeme opakovat častěji.
V listopadu k nám opět zavítaly naše známé obchodnice
s textilem. Nabízely již teplé oblečení na zimu a někteří
z nás si i něco na zahřátí koupili, myslíme tím samozřejmě
svetr, vestu nebo rukavice.
Celý měsíc říjen probíhal již 4. ročník akce pod názvem
„Rotopedtours“. Je to akce určená domovům pro seniory a
zapojit se do ní může kdokoliv z uživatelů, kdo si chce
zlepšit svoji kondici, trochu se protáhnout, pobavit a
zasoutěžit. Autorkou této akce je paní doktorka Mathesová
z občanského sdružení Národní síť podpory zdraví a probíhá
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pod záštitou Nadace Taťány Kuchařové, naší nejúspěšnější
miss. Ujeté nebo lépe řečeno „našlapané“ kilometry se pak
za jednotlivé domovy sečtou a vyhodnotí. V našem domově
se této akce zúčastnilo 5 uživatelů a za celý měsíc ujeli
pomyslnou vzdálenost 170 km - to je třeba vzdálenost
z Police do Prahy. Slavnostní ukončení této akce za účasti
Taťány Kuchařové se konalo v Domově pro seniory Oáza
v Novém Městě nad Metují. K nám zavítala paní doktorka
Mathesová 22. 11. a za naši snahu nám předala dárek,
promítla fotografie z celé akce a pohovořila o důležitosti
pohybu pro seniory a o zdravé výživě. Děkujeme.
V domově odpočinku ve stáří Justýnka v Hronově se 26.
11. konala vánoční výstava. Do Justýnky rádi jezdíme, mají
tam vždy spoustu pěkných věcí a mezi uživateli máme i
známé, které jsme při této příležitosti navštívili. Děkujeme
za pozvání. Další výstavka nás čeká ještě v České Skalici,
před tím ovšem k nám přijde jako tradičně Mikuláš a pak už
budeme počítat dny do Vánoc.
Protože je to již poslední číslo Polického měsíčníku před
Vánocemi, přejeme všem spoluobčanům šťastné a klidné
vánoční svátky strávené v kruhu svých blízkých, bohatého
Ježíška, hodně zdraví, spokojenosti a vše jen to nejlepší do
nového roku..
Za kolektiv uživatelů i zaměstnanců DD:
Věra Kašíková, ředitelka

PODĚKOVÁNÍ
Firma STAFIDO dokončila rekonstrukci hospodářské
budovy v areálu Domova důchodců Police nad Metují. Práce
probíhaly v dobré, vstřícné spolupráci všech zúčastněných.
Poděkování patří firmě za to, že nutné vícepráce provedly
formou sponzorského daru.
Věra Kašíková

Občanům po těžkém úrazu může
pomoci projekt Amadeo
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda
omezí zdravotní stav našich blízkých. Automobil či motocykl
viníka způsobí vážnou újmu na zdraví a dotyčný nemusí být
ani řidič, ale třeba jen chodec, aby se ocitl v
nezáviděníhodné situaci.
Jak jednat v takové situaci, sděluje autor Projektu
pomoci po těžkém úrazu ing. Jan Malík. Náhradu lze
požadovat dva až čtyři roky zpětně po úrazu, tedy až od
roku 2006. Většina poškozených neví, že má zpravidla nárok
na větší odškodné než pojišťovna přiznala a že je lze čerpat
dodatečně. Mylně se také většina lidí domnívá, že bez
předchozího úrazového pojištění nemůže žádat nic. Tak
tomu právě není.
Projekt pomoci nabízí bezplatné telefonické konzultace
občanům s trvalými následky po těžkém pracovním úrazu,
po nezaviněné autohavárii, u těžkých úrazů žáků a studentů
ve škole, stejně tak při škodě způsobené pochybením
lékaře. Konzultace jsou určeny také pomoci pozůstalým
poškozených.
Bezplatné telefonické konzultace zahrnují poradenství v
řešení situace po úrazu, objektivní zhodnocení již
vyplaceného odškodného, posouzení lékařských posudků a
bodového ohodnocení, nezávislou lékařskou konzultaci se
znalcem z oboru a v případě nutnosti zprostředkované
zastoupení poškozeného ve sporu s pojišťovnou. Finanční
krytí případných právních služeb projektu se většinou
sjednává s postiženým až po vyplacení odškodného
pojišťovnou.
Telefonickou konzultaci mohou občané sjednat na
telefonu: 723 203 036 s Ing. Janem Malíkem - vedoucím
projektu,
nebo
prostřednictvím
e-mailu:
nahradaskody@email.cz.
Co možná nevíte…
Na vyplacení náhrady nemá vliv, zda poškozený měl v

23

době úrazu sjednánu úrazovou nebo životní pojistku.
Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků)
mají plný nárok na náhradu škody na zdraví, ale viníka se
jejich nárok po finanční stránce nikterak nedotkne.
Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí
dopravní nehodu, když vstoupí do vozovky, bude mu však
zohledněna případná spoluvina, nicméně má nárok na
částečné plnění.
Zdroj: www.nahradaskody.net

Broumovské stěny se staly
nejoblíbenější turistickou
nabídkou Královéhradecka
Agentura Czechtourism uspořádala v letošním roce
druhý ročník soutěže Ceny Kudy z nudy 2010. Návštěvníci
tuzemského turistického portálu Kudy z nudy během letních
prázdnin hlasovali pro vybrané turistické nabídky
v jednotlivých regionech České republiky.
Broumovské stěny získaly téměř 600 hlasů a staly se tak
nejatraktivnější
turistickou
aktivitou
regionu
Královéhradecka. Na druhém místě se umístil hrad Potštejn
a bronzovou příčku obsadil renesanční zámek v Novém
městě nad Metují. Do užšího kola soutěže byl kromě
Broumovských stěn nominován také Benediktinský klášter
v Broumově, který v konečném pořadí skončil na 9. místě.
Průběh soutěže jsme sledovali a mile nás překvapilo, že ve
finálním součtu hlasů porazily Broumovské stěny i taková
místa jako Hospital Kuks, hrad Svojanov nebo ZOO Praha.
Slavnostní
předávání
cen
proběhlo 26. října
2010 v Retro Music
Hall
Praha.
Na
vyhlášení
jsem
doprovázela vedoucí
Správy
Chráněné
krajinné
oblasti
Broumovsko paní Hanu
Heinzelovou,
která
převzala ocenění z rukou náměstka ministra pro regionální
rozvoj a cestovní ruch Ing. Michala Janeby.
Do celé ankety se zapojilo téměř 11 000 hlasujících.
Absolutním vítězem byl vyhlášen Zámek Hluboká nad
Vltavou. Dalšími vítězi v jednotlivých regionech se stali
například Singltrek pod Smrkem, Botanická zahrada
v Praze, ZOO Dvůr Králové nad Labem, hrad Křivoklát nebo
zámek v Litomyšli. Celkem bylo oceněno 17 turistických
atraktivit regionů. V rámci soutěže byly uděleny také dvě
další ceny. Cenu redakce portálu Kudy z nudy získala
páteřní cyklostezka u Baťova kanálu a Cena ředitele
agentury Czechtourism byla předána Vojenskému muzeu
v Králíkách.
Díky tomuto úspěchu se Broumovským stěnám a celému
regionu Broumovska dostane exkluzivní publicity včetně
prezentací na akcích Czechtourismu.
Markéta Hanušová, Společnost pro destinační
management Broumovska

DLUHOVÁ PREVENCE
projekt Královéhradeckého kraje
V důsledku hospodářské krize roste nezaměstnanost a
s tím také riziko předlužení domácností. Podle informací
občanských poraden stoupá počet osob, které snížení
příjmů (nezaměstnanost, snížení mzdy) řeší využitím úvěrů
a tím se dostávají do dluhové pasti.
Dluhová problematika zároveň patří k nejčastějším
tématům
řešeným
občanskými
poradnami
v Královéhradeckém kraji (cca 15 % dotazů). Ukazuje se, že
velká část těchto klientů přichází až na poslední chvíli a

nepřipravená - dřívější a lépe připravená intervence by
výrazně zvýšila úspěšnost řešení jejich situace.
Množí se případy, kdy jsou dluhy postiženi již studenti
středních škol, kteří využívají krátkodobé spotřebitelské
úvěry pro nákup mobilních telefonů nebo dalšího zboží. Na
poradny se obrací pedagogové středních škol a dětských
domovů s žádostmi o pomoc a radu, jak situaci řešit.
Připravenost na řešení takové situace se studenty nebo
zařazení finanční gramotnosti do výuky je minimální.
Projekt na tyto skutečnosti reaguje podporou
spolupráce mezi jednotlivými pomáhajícími profesemi,
školením pedagogických a dalších pracovníků a osvětou
mezi ohroženými skupinami. Navazuje také na minulý
projekt Dluhy trendem současnosti, který poukázal na to,
že zadlužení je v Královéhradeckém kraji významný
problém.
Hlavním cílem projektu je předejít neúměrnému
zadlužení u ohrožených skupin obyvatel a zmírnit následky
předlužení.
Dílčími cíli projektu je například zvýšení informovanosti
osob ohrožených zadlužením o dostupných způsobech
pomoci. Zlepšení schopnosti pomáhajících pracovníků
reagovat na problémy klientů spojené se zadlužením
Podpora výuky finanční gramotnosti a prevence zadlužení
na středních školách a zajištění bezplatného odborného
poradenství pro osoby řešící důsledky předlužení.
Odborné dluhové poradenství poskytují BEZPLATNĚ tyto
poradny:
Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou,
Panská 1492, Rychnov n. K., 494 535 112, oprk@wo.cz
Občanská poradna Hradec Králové
Veverkova 1343, Hradec Králové, 498 500 357, ophk@ops.cz
Občanská poradna Jičín,
Vrchlického 824, Jičín, 736 472 676, opjicin@ops.cz
Občanská poradna Náchod,
Hálkova 432, Náchod, 498 500 357, opnachod@ops.cz
Poradna pro lidi v tísni - Hradec Králové,
Kotěrova 847, , 495 591 382, plt@hk.caritas.cz
Občanská poradna Dvůr Králové,
Palackého 99, Dvůr Králové n. L., 499620431,
obcanska.poradnadk@centrum.cz
více na: www.khk-dluhy.cz

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Betlémské
světlo 2010

"To světlo ve tmě svítí a tma
jej nepohltila."
(Jan 1,5)
Tak jako v minulých letech, budou i letos před Vánoci
skauti rozvážet „živé“ světlo z města Betléma po celém
světě. Letadlem, lodí, vlakem,… a v neposlední řadě pěšky
je roznáší do kostelů, domovů důchodců, pečovatelských
center, hospiců, nemocnic i jednotlivých domácností, aby
plaménkem světla připomněly lásku, přátelství a pohodu
vánočních svátků, společné pouto mezi národy a bratrství
všech lidí celého světa…

Do Police již potřinácté
Je to neuvěřitelné, ale světýlko z Betléma se o letošních
Vánocích dostane do Police již potřinácté… A to díky
skautům z polického střediska Skaláci. Absolvuje předtím
dlouhou cestu. S rakouskými skauty letadlem do Vídně, zde

si je přeberou brněnští skauti a vlakem dovezou do Brna.
Odtud je zajišťována centrální distribuce, opět vlaky, po
celé republice. Poličáči světlo převezmou od náchodských
(kteří je přivezou ze Starkoče) a předají hronovským a
broumovským. Tak se světlo dostává až do posledních
vesnic hraničních oblastí.

Více již asi dnes není třeba Betlémské světýlko
představovat, proto dovolte, abych Vás seznámil
s informacemi, kdy a kde budete mít možnost
světýlko získat:
- sobota 18.12. 17:00 slavnostní předání při mši
svaté v kostele Nanebevzetí Pany Marie
- čtvrtek 23.12. 18:00 příjezd s Betlémským
světlem na náměstí, předání zástupcům města,
možnost připálení pro veřejnost – v rámci
předvánočního vytrubování

Jak světlo uchovat
Nejlépe se osvědčila petrolejová lucernička jakékoli
velikosti, naplněná nezapáchajícím lampovým olejem, který
lze zakoupit v drogerii nebo květinářství. Velmi pěkné a
praktické jsou lucerničky vyrobené polickými ostrostřelci,
které jste si všichni od let minulých jistě uschovali. Vhodné
jsou též svíčky v červených plastových krytech,
doporučujeme ty olejové, vydrží až 3x déle než obyčejná.
Udržme prosím v Polici pěknou tradici, přijďte si připálit
a zpříjemněte si Vánoční svátky mihotavým plaménkem
Božího světýlka z města Betléma.
Jirka Beran

Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko

hledá pracovníka/pracovnici
na pozici samostatný/á referent/ka –

krajinář - stavař
Charakteristika vykonávané činnosti: posuzování
staveb a územních plánů podle zákona
o ochraně
přírody a krajiny
Požadujeme:
- SŠ, VŠ vzdělání - krajinné inženýrství,
architektura, stavební
- Uživatelská znalost práce na PC
- Přehled o státní správě, ochraně přírody
- Řidičský průkaz skupiny B
- Znalost cizího jazyka výhodou
- Dobré komunikační schopnosti
Nabízíme:
- zajímavou práci v oblasti ochrany přírody,
- finanční ohodnocení podle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb.,
- možnost dalšího vzdělávání,
- výhody zaměstnanců státní správy,
- částečnou práci v terénu.
Místo výkonu práce:
Správa CHKO Broumovsko, Police nad Metují
Předpokládaný termín nástupu: leden 2011 nebo
dle dohody, smlouva na dobu určitou za MD
Přihlášky, strukturovaný životopis
a motivační dopis
zasílejte do 13.12.2010 na adresu:
Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad
Metují, nebo na e-mail: hana.heinzelova@nature.cz
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Astronomický klub
Police nad Metují
ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ SLUNCE
4. LEDNA 2011
Zatmění sice proběhne až v lednu, ale z důvodu
uzávěrky PM přinášíme informace již nyní.
Poslední sluneční zatmění, které jsme mohli u nás vidět
proběhlo 1. srpna 2008. Počasí bylo tehdy ideální. Celý úkaz
jsme pozorovali malým astronomickým dalekohledem přímo
z Masasrykova náměstí. Doufejme, že první dny roku 2011
přinesou stejně dobré počasí a pozorování částečného
zatmění Slunce se nám vydaří.
Nadcházející částečné zatmění Slunce je jedním ze čtyř
zatmění, které v příštím roce proběhnou, ale též jediné,
které z území naší republiky uvidíme.
Princip vzniku zatmění Slunce je dostatečné známý a
není třeba ho zde podrobně popisovat.
Průběh částečného zatmění Slunce:
První kontakt nastane v 8 hodin 6 minut. Od tohoto
okamžiku bude náš Měsíc postupně zakrývat Slunce.
Maximální fáze nastane v 9 hodin 26 minut. Zakrytí
Slunce dosáhne 79% (tj. 3 x více než v srpnu 2008).
Poslední kontakt nastane v 10 hodin 54 minut, konec
zatmění.

AK POLICE přeje všem krásné a spokojené vánoce
prožité společně se svými blízkými. V novém roce hlavně
pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů. Všem příznivcům
astronomie přejeme mnoho krásných zážitků pod zářící
hvězdnou oblohou!

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN
SLUNCE

vstupuje do znamení Kozoroha dne 22. prosince
v 0 hodin 38 minut SEČ. Začíná astronomická
zima, zimní slunovrat.
V prosinci se den nejprve o 20 minut zkrátí,ale
do konce měsíce již o 4 minuty prodlouží.
5. v novu, 13. v první čtvrti, 21 v úplňku, 28. v
poslední čtvrti,
není pozorovatelný,
ráno vysoko nad jihovýchodním obzorem, 14.
prosince dosáhne nejvyšší jasnosti (-4,6 mag),
není pozorovatelný,
v první polovině noci v souhvězdí Vodnáře, 17.
prosince vstupuje do souhvězdí Ryb,
vysoko na ranní obloze v souhvězdí Panny,
v první polovině noci v souhvězdí Ryb,
na večerní obloze v souhvězdí Kozoroha
22. listopadu
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Umělecká díla na známkách
V průběhu let už na našich známkách vyšla celá galerie
uměleckých děl, z velké části obrazů. Každý filatelista tedy
může mít doma svou soukromou galerii. Letos ji obohatí tři
obrazy – známky:
Jednoduchou, ale velmi dobrou pomůckou pro
pozorováné zatmění Slunce je ochranný štít, který se
používá při svařování elektrickým obloukem. Můžeme též
použít samostatný filtr do tohoto štítu.
Zásadně nevhodné jsou obyčejné sluneční brýle,
barevné fotografické filtry a tzv. „ začouzená sklíčka“.
Pamatujte na to , zrak máte pouze jeden !!!

ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE 21. PROSINCE 2010
Na závěr letošního roku, který byl mimořádně chudý na
zatmění uvidíme nenápadné zatmění Měsíce. Nenápadné
proto, protože proběhne za svítání velmi nízko nad
západním obzorem.
Začátek zatmění Měsíce, které u nás uvidíme jen jako
částečné, nastane v 7 hodin 32 minut. Pouhou půlhodinu
potom Měsíc zapadne a pozorování úkazu v naší zeměpisné
poloze končí.
Oprava k textu v minulém PM. Článek o pozorování
Halleyovy komety jaroměřským astronomickým kroužkem
otiskl Nový Čas dne 4. prosince 1985 a nikoliv 4. listopadu
1985 jak bylo chybně uvedeno! Čtenářům se omlouváme…

Karel Špillar
(1871 - 1939)
Jaro, 1912,
Národní galerie v Praze.

Miloš Jiránek
(1875 – 1911)
Pískaři (1910)
Moravská galerie v Brně

ORBITÁLNÍ STANICE ISS
9. prosince v 6 hodin 12 minut uvidíme ISS nad
západním obzorem v souhvězdí Blíženců. Poté prolétá
souhvězdími Raka, Lva a Panny. V 6 hodin 14 minut 10
sekund prolétne cca 8° severně od Saturnu a v 6 hodin 14
minut 50 sekund 6° severně od Venuše.
10. prosince v 5 hodin 5 minut se ISS objeví krátce nad
jihovýchodním obzorem nalevo od zářící Venuše. Tento
přelet ISS je pro pozorování nevýhodný.
10. prosince můžeme pozorovat ještě jeden přelet. ISS
se objeví nad západním obzorem v 6 hodin 37 minut, letí
nízko nad jihem a v 6 hodin 41 minut 10 sekund bude 12°
jižně od Venuše.
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Karel Škréta (1610 – 1674):
Paris a Helena (kolem 1672) - Národní galerie v Praze.
Malíř patřil k nejvýznamnějším českým barokním
malířům 17 století. Škrétům tehdy patřil predikát vladyků,
říkali si přídomkem Šotonovský ze Závořic. Malovat se
pravděpodobně naučil u některého ze dvorních mistrů na

královském dvoře. Proslavil se hlavně svými vynikajícími
portréty, oltářními malbami, kresbami a návrhy ilustrací.
Jen zřídkakdy však maloval obrazy s mytologickými tématy.
V pozdějších dílech začal používat techniku šerosvitu.
Škréta
byl
autorem
Svatováclavského
cyklu
pro
augustiniánský klášter na Zderaze na Novém Městě v Praze
(1641) a pracoval také na řadě oltářních obrazů pro
nejvýznamnější z pražských kostelů (kostel sv. Tomáše a sv.
Mikuláše na Malé Straně, sv. Štěpána, Panny Marie před
Týnem) a chrám Nanebevzetí Panny Marie cisterciáckého
kláštera v Plasech.
Význam jeho výročí připomíná i výstava, kterou můžete
navštívit od 26. listopadu 2010 do 10. dubna 2011 v
Jízdárně pražského hradu a ve Valdštejnské jízdárně.
Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin.
Stanislav Plachta

21.10.2010 byl v místní kapli firmou Elektrozvon
Kopečný Olomouc upraven a instalován pohon na zvon.
Zařízení je vybaveno spínacími hodinami, které odbíjejí
podle nastaveného programu, a to každý den v poledne a o
šesté hodině večerní (klekání). Mimořádné zvonění při
potřebách obce je řešeno dálkovým ovládáním, které
zároveň zamezí i zneužití zařízení a umožňuje spuštění
pouze pověřenou osobou.

Ještě se vrátím k cestě kolem ČR na voze taženém
pony kobylkou Jívkou, kterou v roce 2007 absolvovala pí
Irena Rejchrtová. 22. dubna letošního roku byl rekord
zaevidován do České databanky rekordů a kuriozit
v Pelhřimově. Zápis najdeme v České knize rekordů III., a
to přímo na str. 7, kde je uveden výběr deseti
nejúžasnějších rekordů zaevidovaných Agenturou Dobrý den
Pelhřimov ještě před vydáním historicky první České knihy
rekordů. Takže, milá paní Rejchrtová, blahopřejeme!
Pěkovské ženy se sešly, jako již každoročně, před
předvánočním shonem na malém posezení – letos v
pátek19.11.2010, aby zhodnotily akce za rok 2010 a
připravily se na rok příští.
Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o. s., pořádala
tyto akce:
6.11.2010 – Tajný výlet s Jardou Soumarem. 23 turistů a
2 psi vyrazili ráno linkovým autobusem, který byl úplně
nacpán, na Slavný. Tam navštívili např. Třešňovou rokli,
Korunu, Kamennou bránu, Pánův kříž, dohromady asi 12 km
ve velmi náročném terénu. Pan Soumar vysvětlil základy
lezení a zajímavě povídal o historii Broumovských stěn.
Následovalo posezení v hospůdce U Hermana, kde p.
Soumar zahrál na kytaru a přítomný sbor zapěl.

20.11.2010 – Vánoční aranžování s Ines Šťovíčkovou. Po
velmi úspěšném velikonočním aranžování se opět sešla
v bývalé škole plná místnost šikovných žen a děvčat a paní
Šťovíčková ochotně předváděla a vysvětlovala, jak takový
pravý adventní věnec vzniká, upozorňovala, v čem se dělají
často chyby. Předváděla a učila aranžování do různých
nádob, atd. A jedna zajímavost: 8. prosince převezme pí
Šťovíčková od vedení Královéhradeckého kraje cenu Zlatý
kolovrat za udržování tradičních řemesel (mimo jiné se
věnuje hlavně předení vlny a ručnímu tkaní).

28.11.2010 – O první adventní neděli byl u pěkovské
kaple rozsvícen vánoční strom. Doprovodným programem
bylo promítání DVD z oslav 450 let Honů – DVD bylo možno
si na místě zakoupit. Nechybělo ani malé občerstvení a
posezení (akce ve spolupráci s osadním výborem).
Místní loutkový soubor zve děti a jejich doprovod na
pohádku O Šípkové Růžence. A kdy? V sobotu 18.12.2010 ve
14 hodin.
Šárka Pokorná

MaMiNa >>>>>>>>>>>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy ve školním roce
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci
-pro nejmenší děti kolem 1-2 let, které se již naučily
chodit.

Úterý (9.30-11.30) – Miminkování

- program pro těhotné a pro rodiče s dětmi do 1 roku.

Středa (9.30-11.30) – Kapříci

- program pro rodiče s dětmi od 2 - 4 let. Součástí programu
je malá výtvarná dílnička s procvičováním jemné motoriky.

Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci

- program pro rodiče s dětmi od 2 – 4 let s důrazem na
rytmiku, tanečky a říkadla.

Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek

26

- pro děti nejen jako příprava na vstup do mateřské
školky. Probíhá bez účasti rodičů. Na tento program je
nutné se přihlásit a to na tel.: 724935522 pí. Vítková nebo
přímo v MC, a to každé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 20,- za dítě a dopoledne.
Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.

Kroužky a kurzy – doplňující informace
Každé úterý v 16.hodin - Keramika pro nejmenší spojená
s dalším tvořením pod vedením Simony Pohlové. Jedná se o
tvořivý kroužek, kde děti poznávají keramickou hlínu a tvoří
z ní výrobky. Další náplní programu je tvoření z jiných a
netradičních materiálů. Vzhledem k vysokému zájmu jsme
se rozhodli rozdělit kroužek na dva-pro mladší a starší děti,
které budou probíhat v úterý od 16. a od 17. hodin. Díky
této úpravě získáme více prostoru pro tvoření dětí, tímto
také vzniknou další 3 volná místa na tomto kroužku, takže
je možné se ještě přihlásit a to na tel.: 728 334 087 u
lektorky pí. Pohlové nebo přímo v mateřském centru.
Cvičení na míčích nejen pro těhotné se přesouvá na
čtvrtek od 18 hodin – abychom mohli vyhovět všem
maminkám v jejich zájmu o cvičení, přesunuli jsme ho na
čtvrteční podvečer, hlásíme stále dost volných míst!!!
Klasické cvičení na míčích pro budoucí maminky, které
pomáhá od bolestí a také se připravit na porod s lektorkou
Mgr. Karolínou Havlíčkovou. Přihlášky na 777 903 029 nebo
mailu katahlavkova@seznam.cz. Cena je 150,-Kč za 5 lekcí,
platba je předem, cvičení bude probíhá jednou za týden.
Lekce trvá 60 min.

Doplňkový program v mateřském centru
Sobota – 11. prosince dopoledne – Vánoční trhy
Zveme Vás podruhé v tomto roce do tradičního stánku
mateřského centra, kde si můžete zakoupit výrobky našich
návštěvníků. Tentokráte jsme si pro vás připravili další
výrobky ze sbírky čajových sáčků, ale také třeba šperky,
svícny nebo originální jmenovky na dárky. Jako sladký
bonus jsme připravili mix vánočního cukroví naši
návštěvnic. Najdete nás na obvyklém místě - v průchodu
vedle prodejny Večerka, přijďte, těšíme se na vás.
Velmi děkujeme maminkám, které připravily vánoční
cukroví. A také moc děkujeme Městu Police nad Metují za
zapůjčení prostoru.
Šikovné ruce našich lektorek si pro vás v tomto měsíci
připravily tuto zajímavou dílničku – s paní Martinou
Noskovou se naučíme dělat originální razítka na přání,
dárky, ale hlavně pro radost. Přineste si nůžky na manikúru
a dobrou náladu sebou také☺ Přijďte si odpočinout od
vánočního shonu, zregenerovat síly a také se něco naučit.

Neděle 19. prosince od 15 hodin – Andělské svícení
Mateřskému centru MaMiNa bylo v tomto roce pět let.
Po celou dobu jeho existence ho provází akce s názvem
Andělské svícení, takže se již popáté potkáme s rodinami,
které navštěvují MC při společném rodinném odpoledni.
Nebudou chybět koledy, dílničky, pohádka a tradiční Spirála
světla. Každé dítko si s pomocí rodičů vyrobí malý svícen,
projde spirálou a uprostřed mu anděl zapálí světélko, které
mu bude svítit na cestu dalším rokem. Odpoledne si pro Vás
připravila Rada a zaměstnanci MC jako poděkování za Vaši
celoroční podporu.
Těší se na Vás andělský tým: Káťa Hlávková, Simona
Pohlová, Iveta Vítková a Ivana Středová.
Andělské svícení je v tomto roce podpořeno z rozpočtu
Královehradeckého kraje. Děkujeme.
Tímto si také dovoluji za celý realizační a tvůrčí tým MC
popřát všem krásné vánoce, bohatého Ježíška a klidné,
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spokojené svátky strávené nejlépe v kruhu rodinném. A
samozřejmě šťastný a úspěšný nový rok 2011!
V mateřském centru končíme provoz v tomto roce
Andělským svícením, tj. v neděli 19.prosince. Sejdeme se
opět při našem bohatém programu od pondělí 3.ledna 2011.
Do nového roku si přejeme, aby Vaše přízeň
mateřskému centru neutuchala a byla stále tak vysoká.
Děkujeme Vám za celoroční podporu a těšíme se na další
krásnou spolupráci s Vámi i Vašimi dětmi.
Za MC Káťa Hlávková

Oznámení o zapojení do soutěže
Po úspěchu města Police n.M. v soutěži o dětské hřiště
jsme se i my rozhodli do jedné zapojit. Jedná se o speciální
soutěž pro mateřská centra, kde vítězné MC v našem kraji
dostane cenu 15tis. korun a vybraní účastníci velké dárkové
balíčky. Pokud nám chcete pomoct vyhrát, sbírejte účtenky
od nákupu kojenecké výživy společnosti Nestlé a Beba –
soutěž se nevztahuje na počáteční mléka PRO1 a HA1. Za
každou korunu dostaneme 1 bod. Účtenky, kde musí být
uveden alespoň jeden výrobek fi. Nestlé a datum nákupu,
nám noste do MC do konce roku – nezapomeňte nám
nahlásit své jméno a adresu – 20 maminek s největším
počtem odevzdaných bodů dostanou zmíněný dárkový
balíček. Další info v centru a na letácích. V našem kraji moc
center nesoutěží, takže šance vyhrát zde je☺
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Zamyšlení po volbách, poděkování
voličům hnutí "NEZÁVISLÍ"
Letošních komunálních voleb se poprvé zúčastnilo
politické hnutí "NEZÁVISLÍ". Kandidátní listina byla složena z
lidí, kteří se účastní veřejného života, pracují v občanských
sdruženích nebo jinak pomáhají lidem ve svém okolí.
Dále na kandidátce byli podnikatelé nebo lidé, kteří
jsou úspěšní ve své profesi a zároveň se snaží veřejně
angažovat, pomoci jiným.
Jednoduchou formou jsme představili volební program s
názvem "Chceme, aby Váš hlas i názor byl slyšet". Volební
program byl srozumitelný a má své příznivce.
Po sečtení výsledků jsme obdrželi ve volbách 3 899
hlasů tj. 11,33 %. Celkově jsme získali 2 mandáty, do ZM
byli zvoleni 2 kandidáti (Soumar, Marel).
Tím pádem můžeme přispět k dění na radnici nebo ho
přímo ovlivnit.
Závěrem bych chtěl poděkovat našim voličům za
důvěru, všem, kteří se podíleli na volební kampani za čas a
energii. Našim kandidátům za odvahu vystoupit se svým
názorem.
Politické hnutí "NEZÁVISLÍ" je určitou alternativou v
současném politickém proudu. Získaných 11,33% hlasů
bereme jako závazek do budoucna.
Budeme poctivě pracovat a snažit se náš program
prosazovat.
Vaše náměty, dotazy a připomínky na život ve městě a
spádových obcích můžete posílat na adresu: nezavislipolice@seznam.cz. Ještě jednou děkujeme.
Ing. Norbert Marel

Polické Concerto Bohemia na
Žofíně a ještě trochu muziky navíc
Tento možná neskromný titulek svého příspěvku snad
záhy vysvětlím.
V sobotu 13. listopadu 2010 se večer ve Velkém sále
paláce Žofín v Praze konal koncert vítězů 19. ročníku

Národní rozhlasové soutěže mladých souborů a orchestrů
CONCERTO BOHEMIA, vysílaný též přímo Českým rozhlasem
3 – Vltava, později pak 4. prosince ve 20 hodin českou
televizí na ČT 2.
Co tomu, jako vždy, předcházelo? Porota rozhlasových
hudebních
odborníků
v anonymní
soutěži
vybrala
v kategoriích do 16 a do 24 let osm nejlepších hudebních
souborů či orchestrů z celé republiky. V této náročné
soutěži žáci polické ZUŠky uspěli již snad víc než desetkrát,
tentokrát však netradičně v obou kategoriích, což je
mimořádný úspěch, a proto onen titulek Polické Concerto
Bohemia.
Jak proběhl koncert na Žofíně?
Většině přicházejících posluchačů do jasně nasvícené
historické budovy Žofína zřejmě ušlo vytrubování
Trubačského půlkruhu Fakulty lesnické a dřevařské
České Zemědělské univerzity v Praze, kteří před
zahájením koncertu ve skutečném půlkruhu vytrubovali na
klasické lesní rohy v přítmí parku poblíže pomníku Boženy
Němcové.
Vlastní koncert v nádherném
Velkém sále pod
mohutnými rozsvícenými lustry zahájila žesťová fanfára
členů orchestru Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
z Ostravy. Úvodní slovo a další moderování večera patřilo
Lukáši Hurníkovi, řediteli ČR 3 – Vltava, synu též
přítomného osmaosmdesátiletého Ilji Hurníka, našeho
významného skladatele, muzikologa, který stál u počátků
Concerto Bohemia.
První vystoupili samozřejmě ti nejmladší – Orchestra
piccola ma giocosa ZUŠ Police nad Metují s tradicionálem
v aranži S. Dackow: Ukrajinské lidové písně a Pochod vojáků
– Kolomeka, což dle podotknutí L. Hurníka je nám známá
kalamajka – slovanský lidový tanec nebo vtipná ukrajinská
píseň. Smyčcový orchestr tradičně řídila paní učitelka
Michalová. Následoval rovněž již v Concertu známý flétnový
soubor
Sarabanda
ZUŠ
Rychnov
nad
Kněžnou
s Musorgského Obrázky z výstavy (část Tanec kuřátek ve
skořápkách), Corrente Ignáce Siebera (18. stol.) a
Bulharským tancem J. Koutského. Giovani Archi di Praga,
Hudební školy hl. města Prahy s dirigentkou E. Bublovou
zahráli z Janáčkovy Idyly 2. Moderato a 3. Allegro. Po nich
nastoupili starší Archi piccoli ZUŠ Police nad Metují opět
pod
taktovkou
Michaely
Michalové
s Allegrem
z Braniborského koncertu č. 3 G dur J. S. Bacha. Zasloužený
velký potlesk. První část koncertu uzavřel Harmcore jazz
band Gymnázia Jana Keplera Praha se Swing Cocktailem
Jaroslava Ježka a skladbou Teda Snydera – For My Baby.
Po
přestávce
Komorní
orchestr
Janáčkovy
konzervatoře a Gymnázia v Ostravě přednesl zkrácenou
verzi P. Helebranda Z drva i krvi. Velký soubor hudebníků
Dechové harmonie Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
v Ostravě nám zahrál Sevillské zahrady R. Sochora. Jako
poslední vystoupil absolutní vítěz letošní soutěže,
Collegium Instrumentalis, soubor Gymnázia Jana Nerudy
Praha pod taktovkou P. Tylšara v provedení dechových
nástrojů se Suitou pro 13 nástrojů op. 4, 2. Romance R.
Strausse a s předehrou z Figarovy svatby W. A. Mozarta
v aranži někdejšího citolibského muzikanta, J. A. Venta.
V závěru Spojené orchestry a soubory Concerto
Bohemia 2010 (dirigent Karel Bria) zahrál tradiční
studentskou Gaudeamus Igitur v úpravě O. Kvěcha. Mohutný
potlesk posluchačů si vyžádal opáčko slavného hymnusu.
O přestávce jsem se setkal a pozdravil s kantory polické
ZUŠky, paní starostkou a dalšími krajany. Mimochodem
jsem zjistil, že předsedou poroty byl z hradeckého rozhlasu
p. Marek Hrubecký, u něhož jsem dotazem s potěšením
zjistil, že je to vnuk prof. Josefa Hrubeckého, mého
třídního profesora (až k maturitě), dlouhodoletého učitele
náchodského gymnázia. Z koncertu jsem odcházel s dobrým
pocitem hrdosti na své krajany.
Připomeňme, že podobně jako si před rokem přivezlo
Baby Brass z interpretační soutěže „Karel Ditters

z Dittersdorfu a hudební klasicismus“ ze slezské Vidnavy 1.
místo, tak letos měsíc před Žofínem tito dechaři se opět ve
Vidnavě na Celostátní interpretační soutěži komorní hry
umístili na 1. místě. Městečko připomíná, že v nedalekém
Javorníku na zámku Jánský Vrch, letním sídle vratislavských
biskupů, trávil polovinu svého života rakouský barokní
hudební skladatel Karl Ditters z Dittersdorfu. Osobně jsem
trio baby Brass - Tomáš Kubeček, trubka, Markéta
Jirmannová, lesní roh, a Daniel Kubeček , baskřídlovka
poznal před 5 lety, když zahajovali moje povídání na
Polické univerzitě volného času. Byl jsem tehdy z malých
muzikantů nesmírně dojat.
V sobotu 27. listopadu jsem slyšel a viděl po desáté
dopoledne na ČT 2 v pořadu „…a tuhle znáte?“ polický
Bigband, kapelu jako hrom. Prezentovaná filmová hudba
svědčí o kvalitě takřka padesátičlenného orchestru,
dirigentském šarmu a osobnosti ředitele školy, pana L.
Bořka. Velmi sympatické byly v krátkých šotech projevy
členů orchestru, škoda že té hudby nebylo více, televize je
s časem skoupá.
Ještě bych rád připomněl že po Aničce Skálové, dnes
úspěšné studující na Ann Arbor, Michigan University, USA
je po letošním absolvování Pražské konzervatoře dalším
houslistou za Velkou louží Matouš Michal, dnes student
renomované Juilliard School v Novém Yorku, který
mimochodem koncertoval 23. a 24. října v Santa Fe Pro
Musica na Mozartovských koncertech. To už je opravdu
něco!
Na polickém hudebním životě se tamní ZUŠka podílí
nemalou měrou, významně kultivuje mládež Policka, to
však z polického hudebního života není vše. O tom trochu
příště.
Boža Strauch

Vánoce jsou tady!

Cítíte už opět tu vůni jehličí, vanilky, skořice, rybí
polévky, pečeného kapra, houbového kuby, vaječného
likéru, bramborového salátu.....
A vůně dárků a vůně
vosku zapálených svíček a františek na plotně nebo
purpura. A dřevo plápolající ve starých kamnech vonělo
smolou. Ale pamatujete si, že zejména v dětství každý
rozbalený dárek měl specifickou vůni, kterou si docela
dobře vybavuji i dnes po létech a nemohu říci, že dnes
darované bačkory, ponožky, šála by nějak voněly. Snad
Becherovka ano. Ale už ji nesmím. A tak jsem přemýšlel,
čím bych přispěl do vánočního čísla Broumovských novin a
přitom vzpomínal na Vánoce v dětství. Vzpomněl jsem si na
svoji babičku, u níž se všichni potomci scházeli u rodového
stolu a Štědrý den slavili společně. To byly nejkrásnější
Vánoce. Babička se narodila roku 1897, za císaře pána
vychodila školu. Do školy šla v roce asi 1903, takže někdy
v roce 1905-8 dostala za úkol na Vánoce odrecitovat
básničku. Snad na nějaké vánoční besídce. Od té doby ji
nikdy neříkala, ale zůstala ji v paměti. Básnička, která asi
byla napsána před rokem 1900, když ji měli již ve slabikáři.
Básnička stará dnes přes 110 let. V roce 1963 jsem si za
studentskou celoprázdninovou brigádu koupil vysněný
magnetofon Sonet Duo. A hned o Vánocích jsem požádal
babičku, aby mi do něho něco řekla. Chtěl jsem si uchovat
její hlas na památku. A z babičky bez přípravy vypadla tato
vánoční báseň. Zázrak. Sice říkala, že neví zda je celá, ale
vypadá to, že je. Babička zemřela v roce 1972 a toto je
skutečně jediný záznam jejího hlasu, který mám. A opatruji
jej. Byla to, řečeno s klasikem, vzácná žena. Jak rád bych
si s ní ještě popovídal, viděl rozčesávat její předlouhé vlasy
až pod sedací část těla, které po rozčesání upletla do copu
a ten stočila do drdolu za hlavou. A protože se mi
nepodařilo za dlouhá léta zjistit, kdo by mohl být autorem
oné básně, rozhodl jsem se, že se s vámi o ni podělím a
možná ji tak zachráním pro budoucí pokolení. Třeba se
někomu zalíbí a zase ji o Vánocích zarecituje.
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Vánoční
Za překrásné jižní noci, v daleku tam, v daleku,
vzešla hvězda jejíž záře, svítí z věků do věků.
Tajným šeptem skláněly se palmy na práh jeskyně,
kde se robě usmívalo v obejmutí matčině.
Pastýřů jen chudý zástup schýlen k jeslím vítal sním,
první jeho pohled, úsměv, blaženějších lidstva dní.
A vzduch jasný rozplesal se andělskými písněmi,
sláva Bohu na výsostech, pokoj lidem na zemi.
Od té noci šťastné přešlo dva tisíce málem let,
ale ona hvězda svatá dosud září v širý svět.
Nechť si bledší hvězdy hledí na kraj bílý pod sněhem,
dnes tu všude teplý jasmín, divuplný Betlém.
Z každé chaty září hvězda, tichá hvězda veselí,
noc ta aspoň třpytnou cetou, každou ručku podělí.
Celý rod se vítá spolu kolem otcovského stolu.
Při nich se o radost dělí dnes i člověk osamělý.
Dnes i tulák, žebrák bídný, najde teplý kout a vlídný,
srdce vřelejšího tluku a štědřejší lidí ruku.
Do měsíční zimní noci, do stříbra i do běla,
z oken chrámu na výšině záře svítí veselá.
Jásavě zní hlahol zvonů s andělskými písněmi,
sláva Bohu na výsostech, pokoj lidem na zemi.
Ze starého audiozáznamu zapsal Antonín Kohl

KOUTKY VZHŮRU V NOVÉM ROCE!

+Proč píšu? Znám spoustu písmenek, tak to chci využít.+
Kdo má rád ty moje pindy, je vlastně pindofil.+ Abstinent
je alkoholické nemehlo.+ Tlumočník vyrábí tlumoky + Kníže
má za ženu knížku.+ Mládě pumy je pumlíček.+ Je-li žena
obnažena, potom chlapa snadno lapá + Když je holka
naivní, chlap je snadno na i v ní.+ Jsou případy, kdy jednou
z hlavních předností ženy je její zadek.+ Nikdo mi
nenamluví, že i každá ženská byla původně nemluvně.+ My
si doma se ženou pořád hrajeme. Nejčastěji na babu. Ona
je baba a já před ní zdrhám.+Povídá slepice:Kde by byl bez
nás pokvok.+ Tupé je to, co se nosí na hlavě, někdy i v
hlavě.+ Kup si čepici, ať tu hlavu nějak využiješ.+ Některé
deníky svým obsahem připomínají spíš nočník+ Plané kecy,
jen ne k věci = tisková konference.+ Kde chybí argumenty,
decibely nepomohou.+ Krátkozrakému i vlastní nos je v
nedokouknutelnu.+V zájmu bezpečnosti jsme se vybavili
Gripeny. Zbývá už jen vybagrovat Hlavňovák, abychom si k
nim mohli ještě pořídit letadlovou loď. + Zájem německých
turistů o Prahu výrazně poklesl,když se jeden z průvodců
podřekl, že Karlův most se nejmenuje po Gottovi.+ Co mě
nezabije, to je třeba posílit.(povede se příště)
PF 2011 Milan Vítek

Vážení a milí čtenáři Polického
měsíčníku.
Kdysi, před krátkou dobou, se začala drásat na svět
malá, vlastně velká myšlenka. Dát dohromady partu
zapálených muzikantů, jak smyčcařů, dechařů, tak bicistů,
přidat nějaké ty klávesy, klavír, hrábnout do strun kytar a
začít hrát hudbu, kterou budeme chtít... A to všeho druhu.
Po pár měsících usilovného „hledání“ muzikantů, prostoru,
kde bychom mohli hrát, byla 1. zkouška, první noty. Nyní
jsme připraveni vystoupit na veřejnosti.
Každé začátky jsou těžké a bylo to stejné i u tohoto
„případu“. Ale i přes velké překážky, za pomoci města
Police n. Metují a ZUŠ Police, se banda nadšenců, která
dnes čítá 40 hráčů z velkého okolí, dala do kupy.
Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na Novoroční koncert,
na kterém se Vám představí POLICE SYMPHONY
ORCHESTRA. Náš sen se konečně splnil. Nacvičili jsme
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repertoár za velké dřiny dirigentů. Nyní se ukáže, jestli se
tato dřina vyplatila. To přijďte posoudit vy.
Těšíme se na Vás dne 9.1.2011 v Kolárově divadle v
Polici nad Metují pod vedením Miroslava Srny a Jakuba
Mikundy.
A co bude v repertoáru? Nechte se překvapit.
Za Police Symphony Orchestra
Petra Soukupová a Jaroslav Matěna

Žijí mezi námi…
Věra KAŠÍKOVÁ – ředitelka domova

důchodců v Polici nad Metují

Poprvé jsme za paní
Kašíkovou přišli v
květnu. Bylo jasné,
že není vhodný čas
pro rozhovor, začínal
druhý
poločas
budování: přestavba
původní
budovy.
Dohodli jsme se na
termínu ke konci
roku, kdy už snad
bude
všechno
hotové...
Jak jste se vůbec
dostala k této práci?
Jsem už docela
zdejší
„inventář“,
protože
tady
v
domově jsem už dvacátý třetí rok. Původně jsem pracovala
v Hronově na odborném učilišti oboru kuchař-číšník jako
mistrová stolničení. Z rodinných důvodů jsem musela
změnit práci. Dozvěděla jsem se, že v domově důchodců
paní vedoucí odchází do důchodu a hledají nástupce. Tak
jsem to zkusila se o místo ucházet. Tenkrát to šlo bez
jakéhokoliv výběrového řízení. Tehdejší okresní ústav
sociálních služeb rozhodl, že mě zaměstnají.
Neměla jste obavy. Přeci jenom jste se pracovně dostala
na zcela opačný konec lidského života?
Před nástupem jsem si samozřejmě zjišťovala, co tahle
práce obnáší, ale stejně jsem měla strach. Práce s mládeží
je neustálý pohyb dopředu, vstřebávají nové poznatky,
nové technologie a najednou jsem od toho měla jít sem,
kde se tohle nikde neodráží. Navíc jsem si neuměla
představit, jak se vůbec tahle práce může odrazit v běžném
životě. Bývalé učně jsem potkávala, mohla jsem sledovat
jejich další život. A tady to vlastně je o konci. Ale
s myšlenkou, že si staří lidé zaslouží kvalitní a důstojné
dožití, jsem do této práce šla.
Nakonec jsem v roce 2004 zažila i výběrové řízení, když
jsme přecházeli pod Královéhradecký kraj. Vyzkoušela jsem
si, co to obnáší a svoji pozici jsem obhájila. Jsem ráda, že
tuhle práci můžu dělat. Práce s lidmi je pro mě velice
důležitá a mám z ní dobrý pocit.
Vaše práce musí být psychicky velice náročná. Jak
relaxujete?
Bez relaxace, odpočinku, kdy aspoň na chvíli přestanu
myslet na práci, si to vůbec neumím představit. Největší
relax je pro mě pohyb: chodím cvičit, provozuji turistiku,
jezdím na kole, na kolečkových bruslích, na lyžích, miluji
plavání a sbírání borůvek. To vše buď sama nebo
s příznivkyněmi těchto zálib.
Poslední dva roky byly zcela mimořádné díky stavbě a
rekonstrukci domova. Doba se strašně změnila. Když jsem
nastoupila, dělala jsem osm hodin a zbytek dne bylo volno.
Teď je to o jiném, pracovním nasazení. Narostla
administrativa, až je to neskutečné. Samozřejmě, že je

důležitá, nutná, ale některé „papíry“ mi připadají, že
existují jenom pro papíry. (povzdechnutí)
Změnila se i klientela domova důchodců, anebo je to
stejné jako před dvaceti lety?
Ano, změnila se. Dnešní klientela je náročnější na péči.
Dříve jsme měli v domově část klientů („mažoretky“), kteří
nám byli schopni pomáhat sušit seno, trhat jablka, rybíz,
krmit zvířectvo nebo pomoci s pracemi v kuchyni. Dneska se
naše klientela skládá výlučně z klientů, kteří potřebují naši
ošetřovatelskou pomoc a v rámci aktivit se sami účastní dle
svých možností nabídnutého programu. Ale tak to
samozřejmě má být, aby v našem zařízení byli jenom
klienti, kteří jsou již závislí na naší pomoci.
Současný zákon (108/2006) upřednostňuje práci terénní
služby, aby mohli senioři zůstat co nejdéle v domácím
prostředí. Ale zase jenom málokdo z lidí využije příspěvky
na péči, aby se vrátily do systému financování. Lidé ještě
nejsou zvyklí na využívání služeb, jako je úklid, pečení
vánočního cukroví, mytí oken a podobně. Trochu si dopřát
služeb po celoživotním starání se a pracovním nasazení.
Kolik máte zaměstnanců?
Je docela dobré to porovnat: když jsem nastoupila, byla
kapacita 52 klientů a 16 zaměstnanců. V současné době
máme 64 klientů a 38 plných pracovních úvazků, které jsou
obsazeny 40 zaměstnanci.
Zvýšila se adekvátně k nárůstu počtů zaměstnanců i
kvalita péče? Nebudeme mluvit o prostoru nové stavby,
tam je to jasné, ale o přímém fyzickém kontaktu
personálu s klienty.
Samozřejmě. Pokud vezmete jen průměrný počet
pracovníků na klienta, vyjde úplně jiné číslo něž v roce
1987 (3,25/1,6). Tenkrát nebyla pozice sociální a
rehabilitační pracovnice. Každý ze zaměstnanců v přímé
péči má na starosti čtyři klienty, o které se prioritně stará –
od pomoci s hygienou, pomoci úklidu skříní a stolečků,
korespondence, po vyslechnutí problémů nebo popovídání,
doprovod na aktivity.
Největší změna je v nabídce technických pomůcek
(počítače, konvektomaty, pracovní nástroje), potom
samozřejmě v rehabilitačním zařízení, pomůckách pro
imobilní klienty, hygieně.
Díky trpělivosti péče ošetřujících a rehabilitační
pracovnice se nám stává, že máme nástup nechodícího
klienta a u nás začne s pomocí chodit. Úžasnými pomocníky
jsou zvedák k vaně, mobilní zvedák při pádu klienta
v prostoru DD, při zvedání ušetří síly personálu a je šetrný
vůči zvedanému. Další pomocník je sprchové polohovací
lůžko, vana s dezinfekcí a masáží, invalidní vozíky, papírové
pleny atd.
Jak vnímají lidé v současnosti domovy důchodců? Kdysi
se tvrdilo, že je to „odměna“ za jesličky...
S politickou změnou šlo ruku v ruce i myšlení
společnosti. Dříve bývaly ústavy pro mentálně postižené
někde na okrajích měst, pomalu zastrčené v lese, aby o
nich nikdo nevěděl. Dneska už společnost pochopila, že i
tihle lidé žijí mezi námi a mají také právo na plnohodnotný
život. A obdobné je to i s vnímáním domovů důchodců.
Dříve se domovu říkalo „chorobinec“ a to mě vyloženě
štvalo. Vycházelo to z podvědomí veřejnosti, z prostředí:
bílé dveře, kovové skříňky, nemocniční lůžka... Pokud
zdravotní sestřička řekla, že pracuje v „domově důchodců
“, byl to pomalu profesní úpadek. Jenom málokdo si
uvědomoval, že je to náročná služba, která si zaslouží
pozornosti. Dneska je to už samozřejmě o něčem jiném.
Máme jedno a dvoulůžkové pokoje, snažíme se v co největší
míře zachovávat klientům soukromí.
A co využívání služeb řádových sester?
Dříve v domově sloužily. Některé byly dobré a některé
méně, stejně jako v jakékoliv jiné profesi. Měly velikou
výhodu, že neměly rodinu, které by je odváděly od práce.
Naše děvčata mimo profesní práce musí ještě zvládat běžný

život se všemi starostmi a radostmi. Hodně se říká, že tato
práce je „poslání“. To docela nerada slyším, protože
poslání já chápu jako něco jiného. Tady je nejpodstatnější
vztah ke starým lidem a velký srdce. A to je dar z nebes.
Vzdělání je také velice důležité. Ale pokud zaměstnanci
budou považovat tuto práci, že si oddělají svoji šichtu a
jdou domů, tak to prostě není možné. Musí k tomu být ještě
nějaká další přidaná hodnota. Stáří je hodně náročné.
Říkám, že stáří se musí umět žít (úsměv) a to je ten
problém. A čeká nás všechny. Nelze rezignovat, snažit se
přijímat vše, jak přichází.
Jak vycházíte s personálem? Slyšíme na ně profesní
chválu, ale jaký je mezi vámi osobní vztah?
Každý ze zaměstnanců je nesmírně důležitý, aby péče
směřovala ke spokojenosti klientů. Snažím se každý den
ráno všechny zaměstnance pozdravit, mluvíme o pracovních
záležitostech i o soukromých. Prostě to k této práci patří,
aby zaměstnanec měl pocit, že není pouze vykonavatelem
svých povinností. Spokojený zaměstnanec = spokojený
klient. Práce v domově je fyzicky i psychicky velice
náročná. Uživatelé jsou každý jiný se svými problémy,
nemocemi, osudy, povahami. Někdy se stane, že jejich
trápení odnese personál. Musí nastoupit profesionalita
personálu. Ale právě skloubit práci s rodinou, je někdy nad
lidské síly. Prožité životy našich klientů jsou pro mě
motivující, když mám pocit, že si mám na něco stěžovat,
raději přestanu.
Arthur Schopenhauer kdysi řekl, že největším nepřítelem
člověka je nuda a bolest. Jak se vypořádáváte s bolestí
klientů jste už říkala. A jak je to s nudou?
Proti bolesti je důležitá profesní úroveň zdravotní a
ošetřovatelské péče, vcítit se do jejich starostí, vnést
dobrou náladu, nalézt čas k popovídání,
Je důležité klienty aktivovat formou různých programů
(cvičení, ruční práce…). Nyní pomáhají s vánoční výzdobou,
pekli bábovku. S programy přicházejí děti z mateřských
školek, ZUŠ, slavíme každý měsíc narozeniny klientů v tom
měsíci narozených, trénují paměť. Paní Ivana Richterová
chodí každý čtvrtek číst jako dobrovolnice…, to je úplně
úžasný.
Je nutné, aby klienti aktivity vnímali jako svou volbu a
ne, že musí. Někdy trvá u klienta delší čas, než se zapojí do
nabízených činností. Začátky nových programů jsou vždycky
těžké, přijde jenom jeden zájemce, ale i jeden je dobrý.
Ještě k nové budově. Jak dlouho trvalo od prvního
nápadu rekonstruovat Domov a postavit přístavbu, k
prvnímu kopnutí do země?
V roce 2004, těsně před krajskými volbami, jsme jeli na
kraj projednávat naši budoucnost. Existovala myšlenka
„velké varianty" pro 130 lidí, na kterou už byl vypracovaný
projekt, vybraná stavební firma, ale nebyly finance na
realizaci stavby. Od 1. 1. 2004 se stal naším zřizovatelem
Královéhradecký kraj. V říjnu téhož roku jsme jeli s panem
projektantem Ing. R. Hubkou z firmy Proxion na kraj a
s tehdejším vedením kraje se rozhodlo o realizaci současné
varianty, která se bude stavět. Začalo se v prosinci 2008.
Byla jste letos ve volbách do zastupitelstva na
kandidátce Nezávislých…
Pracuji v zastupitelstvu již dvacet let. Po celou dobu
jsem členem přestupkové komise, kde budu ráda i nadále.
Má pomoc městu je v oblasti mé profese, zkušeností, ráda
pomůžu a poradím, když se na mě někdo obrátí. Z letošních
voleb mám opravdu velkou radost, hlavně že se do
zastupitelstva dostali mladí lidé.
Vzhledem k tomu, že rozhovor vyjde v prosincovém čísle
Polického měsíčníku, co chcete popřát lidem k novému
roku?
Přála bych všem, aby byli s vlastním životem maximálně
spokojeni. Aby žili ve vnitřním pokoji a klidu. A hlavně
zdraví a štěstí.
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Zaměstnancům, aby se dobře pracovalo, měli stále
pocit, že jejich práce je smysluplná a naplňuje je. Zároveň
jim chci poděkovat za zvládnutí průběhu stavby, protože
tyto dva roky byly velice náročné.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

JAK VZNIKLY NAŠE STÁTNÍ
SYMBOLY
... dokončení
Česká státní hymna
I docela malé dítě ví, že naše státní hymna je hrána při
slavnostních a významných událostech a příležitostech,
státních svátcích, ale také např. při významných vítězstvích
našich sportovců. Hymna je národní a státní symbolikou,
která dokáže semknout lidi, pozvednout je k akci,
připomenout jim jejich původ a kořeny. Podívejme se,
kterak píseň „Kde domov můj?“ ke své slávě přišla.
Pro vznik písně „Kde domov můj?“ se musíme vrátit
zpátky do naší historie – do roku 1834. V tomto roce, 21.
prosince, ve Stavovském divadle v Praze, se jako odpolední
představení pro české obecenstvo dávala divadelní hra
nazvaná „Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka“
(vysvětleme si, že „fidlovačka“ byl ševcovský nástroj na
uhlazování kůže; podle něj byla nazvána staropražská
velikonoční slavnost obuvnického cechu, pořádaná
v pražské čtvrti Nusle). Hru napsal jeden z nejslavnějších
českých autorů divadelních her Josef Kajetán Tyl a protože
to byla hra se zpěvy, hudbu k celkem 21 písním a hudebním
číslům napsal hudební skladatel (mj. autor první české
opery „Dráteník“) a dirigent orchestru Stavovského divadla
František Škroup.
Uveďme si některé podrobnosti – z celkového počtu 21
písní měla budoucí hymna pořadové číslo 19. Tyl si
představoval, aby se píseň zpívala na závěr hry jako chorál
celým sborem, ale Škroup si prosadil, aby zpěváka
doprovázely jen housle a lesní roh. Píseň při premiéře v roli
slepého šumaře Mareše zpíval známý zpěvák a basista
Stavovského divadla Karel Strakatý. Dodejme, že hra
Fidlovačka se díky tvrdé kritice německého tisku dočkala
jen jedné reprízy (11. ledna 1835). Zato píseň „Kde domov
můj“ si začala vítězně razit cestu doma i za hranicemi. Ale
nejprve několik slov o jejich autorech.
Josef Kajetán TYL (1808 – 1856) se narodil v Kutné Hoře
v rodině vysloužilého vojenského muzikanta a krejčího.
Studoval filozofii, ale láska k divadlu i neutěšené finanční
poměry jej již v 21 letech přivedly ke kočovné německé
divadelní společnosti. Po dvou letech se vrátil do Prahy,
stal se vojenským účetním a byl jím jedenáct let. Stal se
duší české společnosti, organizoval zábavy, plesy a divadla,
psal divadelní hry i sám v nich hrál. Šest let byl
šéfredaktorem časopisu „Květy“. V revolučním roce 1848
byl zvolen poslancem říšského sněmu, plných 15 let (až do
roku 1851) byl dramaturgem českých her ve Stavovském
divadle. Po propuštění pak pod cizími jmény založil
kočovnou divadelní společnost se kterou jezdil až do své
smrti v roce 1856 v Plzni. Tyl sám zemřel v chudobě, ale
jeho dílo přetrvává dodnes. Vždyť kdo by neznal divadelní
hry jako jsou: „Strakonický dudák“, „Kutnohorští havíři“,
„Jan Hus“ či „Žižka z Trocnova“ (a to jmenujeme jen ty
nejznámější). Do naší historie vstoupil i slovy budoucí státní
hymny. A píseň „Kde domov můj“ jej doprovázela i na jeho
poslední cestě – při pohřbu v Plzni.
František ŠKROUP (1801 – 1862) pocházel z Osic u
Hradce Králové, kde se narodil v rodině venkovského
učitele a muzikanta. Po absolvování gymnázia v Hradci
Králové studoval na právnické fakultě v Praze. Již jsme se
zmínili o tom, že Skřoup je autorem první české opery
„Dráteník“ (v roce 1826). V roce 1827 se stal druhým a o
deset let později prvním kapelníkem pražského německého
Stavovského divadla. Po neshodách s vedením divadla byl
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v roce 1857 propuštěn a obživu našel až v dalekém
Nizozemí, v Rotterdamu. (Tato malá přímořská země jako
by byla našim velikánům osudná – vzpomeňte „učitele
národů“! Jana Amose Komenského). Škroup nakonec
v Rotterdamu v roce 1862 zemřel. Jeho divadelní přátelé
mu uspořádali slavný pohřeb (a je symbolické, že i při něm
zazněla píseň „Kde domov můj“).
Budoucí polovina československé státní hymny vyšla za
rok po premiéře ve sborníku vlasteneckých písní Josefa
Krasoslava Chmelenského. Zpěvák Karel Strakatý ji
s oblibou zpíval při svých pohostinských vystoupeních po
celé naší vlasti, vynikající pěvec Jan Křtitel Píšek ji
propagoval v zahraničí. V Londýně před anglickou královnou
Viktorií s ní měl dokonce takový úspěch, že jej královna
pozvala do lóže, udělila mu vyznamenání a vyžádala si
notový záznam písně. Byla přeložena do polštiny a srbštiny.
Slovinci ji zpívali v záhřebském divadle, mladí Slováci při
výstupu na Kriváň. V roce 1859 byla velká skupina pražských
studentů uvězněna jen proto, že ji zpívali. Spolu s písní
„Moravo, Moravo“ se zpívala 16. května 1868 v závěru
slavnosti kladení základního kamene Národního divadla
v Praze. Píseň zdomácněla na slavnostech i v domácnostech
(zpívala se na divadlech, na tanečních zábavách, ale třeba i
při zvolení obecního starosty, zpívala se v kostelích).
Našlo se však i dost odpůrců, kteří připomínali, že
Tylova slova připomínají Goethovy a Schillerovy německé
básně , že Škroupova hudba připomíná Mozartovu symfonii
Es dur z roku 1779. Hudba se nelíbila např. tak slavným
hudebním skladatelům jakými bezesporu jsou Leoš Janáček
a Bohuslav Martinů. Když však navrhli Bedřichu Smetanovi
v době jeho největší slávy, aby složil na vybranou báseň
novou českou hymnu, odmítl se slovy:“ Kterou píseň lid sám
na svou hymnu povznesl, ta hymnou jeho také zůstane“.
Našli se však skladatelé, kteří se pokusili – např. Vítězslav
Novák zhudebnil báseň Josefa Václava Sládka „V boj“ nebo
Jindřich Jindřich se pokusil upravit Smetanovu a Sabinovu
píseň „Udeřila naše hodina“ z opery „Braniboři v Čechách“.
Ale vše bylo marné. „Kde domov můj“ vítězila na celé
čáře. Když byla hra „Fidlovačka“ v roce 1917 (po 83 letech)
znovu nastudována, při slovech této písně celé divadlo
povstalo a zpěvák Jan Temus ji za doprovodu hlasů všech
diváků musel opakovat a Vinohradské divadlo se třáslo
v základech od následující bouře nadšení. V roce 1918
nejprve ministerstvo národní obrany a v roce 1920 čs. vláda
rozhodly, že píseň „Kde domov můj“ bude první (českou)
částí státní hymny , druhou částí hymny pak první sloka
slovenské písně „Nad Tatrou sa blýská“.
Přeskočme historii do období po lednu 1989. Dnes je
první sloka písně Kde domov můj státní hymnou České
republiky. Užívá se od rozpadu Československa na konci
roku 1992, již v roce 1990 však byla oficiálně prohlášena
i za hymnu České republiky uvnitř federace.
Končí se naše putování za vznikem našich státních
symbolů. Prokazujme jim patřičnou úctu a buďme hrdi
na to, že jsme občany České republiky, země s bohatou
historií.
František Janeček

Staročeská přísloví ledacos vám napoví
Dokončení
O PENĚZÍCH A HOSPODAŘENÍ
•
Lakomci nikdy dost není, i kdyby měl všeho světa
jmění.
•
Skoupý člověk jako jeho skříně – ač v ní zlato,
přece v koutě stojí.
•
Kdo lituje podkovníčku, zmrhá podkovu;
kdo
lituje podkovy, zmrhá koně; a kdo lituje koně,
zmrhá sám sebe.
•
Víc škoda střevíce než nohy, říká lakomec ubohý.
•
Kdo za cizí vlnou odchází, sám ostřižen domů
přichází.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Všude hrábě, nikde vidle.
Cizí jmění sebevětší –netrvalé; lepší spravedlivé,
třeba malé.
Zahálky
jsa
služebníkem,
neběduj,
žes
hadrníkem.
Boháč želí korábu a žebrák mošny.
Dokud u mne nacházel, i v noci přicházel; a teď,
co jsem chudý, neví ani ve dne kudy.
Co jeden hloupý koupí, ani sto rozumných
neprodá.
Lakomství a oheň, přikládaje neuhasíš.
Kdo myslí na sebe, když se má dobře, zůstane
sám, upadne-li do bídy.
Kdo pustí hlad do břicha pro groš, ani za dva ho
nevyžene.
Málokdo je tak bohatý, aby mohl kupovat laciné
věci.
Kdybychom měli tolik mouky, kolik máme másla,
napekli bychom buchet pro celou ves.
Nepůjde ti k duhu, dáš-li jísti s sebou dluhu.
Když hospodský na křídu dává, to mnohý skáče.
Ale maje platit ošívá se a pláče.
Dokud prosí, zlatá slova nosí, před plácí záda
obrací.Nedbám o veliký hrnec, když se z malého
najím.
Nevidomky jen vejce se kupují.
Kdo želí malé výlohy, učí se pozdě ze škody.
Špatná
hospodyně
bývá,
kterou
slunce
v duchnách vídá.
Z laciné koupi raduje se hloupý.
Dobrý kůň i ve stáji kupce najde.
Lepší svůj šat plátěný, než hedvábný kradený.
Sám sobě troufej, v cizí kapsu nedoufej!
Ne hned nový dům vystaví, kdo starý zboří.
Lépe státi za svým snopem, než za cizím
mandelem ležet.
Kup, čeho nepotřebuješ, a brzo poznáš, bez čeho
nelze.
Kdo neumí střádati, musí často strádati.
Ztracené peníze se ti jednou vrátí, ale ztracená
čest nikdy.
Peníze otevírají svět, ale zavírají srdce.
Každý trhan říká: Kdybyste věděli, jací jsou mí
strýčkové páni!
Mnohý člověk považuje za bratra svou kapsu.
Z pilnosti se štěstí rodí, lenost holou bídu plodí.
Vybral František Janeček

Suchodolská kaplička
v Ticháčkově lese

Již uplynuly čtyři měsíce ode dne, kdy shořela známá
kaple v Ticháčkově lese. Zastupitelstvo obce se ihned po
požáru rozhodlo postavit kapličku novou a k tomuto účelu
byla zřízena finanční sbírka, do níž přispívají nejen občané
Policka, ale i turisté, pro které se místo vyhořelé kaple
stalo cílem jejich výletů. Na podporu kapličky se konají i
různé benefiční akce. Přímo na místě vyhořelé kapličky
proběhl v srpnu koncert, kterého se zúčastnilo na pět
stovek lidí a do sbírky na novou kapličku tak přibylo 58 tisíc
korun. Další benefiční akcí byla 14. listopadu v Pellyho
domech módní přehlídka „Napříč stoletím“, pořádaná
občanským sdružením Spona za doprovodu country kapely
Slaveňáci. Výtěžek z této akce pro kapli byl 9 142,- Kč.
Další benefiční koncert přímo na místě vyhořelé kapličky se
plánuje ještě do konce letošního roku. Budeme vás
informovat.
Podařilo se nám již získat stanovisko finančního úřadu
v Náchodě jak postupovat v případě, že dar na stavbu

kapličky poskytne podnikatel a chce si tento dar odečíst ze
základu daně. Nemusí být uzavírána darovací smlouva, obec
vytiskne letáky, na kterých bude číslo schválené sbírky a
číslo účtu této sbírky. Finančnímu úřadu následně
podnikatel doloží tento leták a výpis z běžného účtu
dokládající odeslání finančního příspěvku na konto sbírky.
Aktuální stav konta veřejné sbírky kapličky je k 30. 10.
2010 Kč 655 127,-. Na běžném svém účtu má obec také dar
Královéhradeckého kraje na obnovu kapličky ve výši Kč
40 000,Přípravy na stavbu nové kapličky jsou v plném proudu.
Již je zpracován projekt, je zažádáno o stavební povolení a
v nejbližších dnech bude znám i kompletní rozpočet stavby
nové kapličky. Domluveno bylo i vlastnictví nové kaple –
bude patřit obci Suchý Důl (dříve patřila rodině
Ticháčkově). Je podepsaná smlouva o právu provést stavbu.
Dřevo na stavbu je vytěžené a nyní se provádí jeho
pořez. Veškeré dřevo - celkem 55 m³ kulatiny na trámy a
prkna - věnoval pan Robert Ticháček ze Suchého Dolu. Dále
jsme již jednali s truhláři o výrobě dveří a oken. Navštívili
jsme Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou
v Hořicích, kde jsme se zajímali o výrobu sochy Panny
Marie.
Pevně věříme, že stavba nové kapličky bude zahájena
na jaře příštího roku. Při slavnostním položení základního
kamene se bude konat benefiční koncert, na kterém
vystoupí kapela z Prahy – The Rebel Pipers - skotské dudy a
bubny.
K slavnostnímu vysvěcení kaple by mělo dojít v září.
Věřím, že se nám podaří kapli postavit, aby občané a
turisté mohli opět toto známé místo navštěvovat. Děkuji
všem, kteří nám pomáhají.
Vítězslav Vítek, starosta obce Suchý Důl
Přijďte 24.12. ve 14 hodin „ke kapličce“ rozjímat a
zazpívat si.
Ida Seidlmanová

Čestní občané města Police nad
Metují – (2.)
Jako čtvrtý figuruje v soupisu čestných občanů města
Police (nad Metují) břevnovsko-broumovský opat JAN
NEPOMUK IGNÁC ROTTER, OSB, ThDr.
Narodil se 27. 2. 1807 v Broumově v rodině krejčího.
Nejprve studoval na broumovském klášterním gymnáziu,
které dokončil roku 1823. Během studia filosofie v Praze
vstoupil do benediktinského kláštera v Břevnově, po
dvouletém noviciátu byl dne 9. 11. 1828 přijat za člena
řádu, 20. června 1830 byl vysvěcen na kněze. Následovalo
studium teologie na Karlově univerzitě, které ukončil
promocí na doktora teologie. Roku 1836 se stává řádným
profesorem dogmatiky na univerzitě v rakouském Štýrském
Hradci (Graz). Poté zastával funkci děkana teologické
fakulty Karlovy univerzity, v letech 1853-4 byl rovněž jejím
rektorem.
Dne 7. 11. 1844 byl po abdikaci opata Placida Beneše
zvolen 55. břevnovsko-broumovským opatem. Police jej
slavnostně přivítala dne 18. prosince 1844, když se vracel
do Broumova z infulace v Praze:
„Hned jak od Bezděkova přijížděl, rána z moždířů
oznamovala jeho příchod. Tu hned každý v městě běžel na
náměstí (a poněvadž ten den hrubý trh byl a se držel)
přibylo tu do města též mnoho cizého lidu, skrze což celé
náměstí naplněné bylo, jak ale krajskou ulicí přijížděl
(Novou ulicí), tu hlas bubnů a trub i s jinými instrumenty
se u rádního domu na přistrojeném vyvýšeném místě slyšeti
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nechali. Mezitím ale od Zákopanice co dojel k rádnímu
domu, pořáde z hmoždířů stříleno bylo, kde magistrát,
František Šolc, purkmistr, zkoušený první radní Ferdinand
Nabl i representanti i anwalt jej očekávali. Jak ale J. M. P.
prelát to s ostatními pány spatřil, poručil stát zůstat a
sestoupil z kočáru a uvítání vlídně přijal vstoje
s průvodčími jeho. Nato opět do kočáru vstoupil a do
kláštera odjel, kamž jej velké množství lidu doprovázelo.
V večer bylo celé náměstí i ulice osvětleno co nejkrásněji, i
po stranách celého města příbytky osvětleny a důvtipnými
nápisy a chronografií okrášleny. Na radnici v oknech byly
obrazy průsvitné bohyně a prostředkem pnul se obraz J. M.
P. Praelata, erb a pod ním nápis: »Patrona civita
Policensis«. Jeho M. prelát ráčil v průvodu pp. duchovních
a ouředníků i magistrátu kolkolem náměstí vše obezříti.
Též i ke škole s průvodem šel, kdež též osvětlení s nápisy
se vynacházelo, přehlédnouti sobě ráčil. Na kopci u sochy
sv. Václava byly obrovské písmeny osvětleny, představujíce
jméno Nepomuk, velmi pěkně se vyjímalo a do očí vpadlo.
A tak celé osvětlení obezřeno, přičemž hudba hrála a
střelba z moždířů při té procházce trvala, pak se ráčil J. M.
Prelát u kostela poroučet. Také Antonín Opitz, pekař od
čísla 5 jeho domu přes silnici ku protějšímu domu na svůj
vlastní náklad dal zhotoviti k té oslavě bránu s nápisem.
Aby onen nápis byl ku povšimnutí hodný, žádal on rádního,
zkoušeného to muže v právech Ferdinanda Nabla, aby jemu
nápis k tomu přiměřený sestavěl, což jemu p. rádní
neodepřel a druhého dne jej jemu osobně dodal, který
takto zněl: »Zkormoutila se moje mysl, zkroutil jsem se
jako sysel, ale že jste zvolili Pána, zdobená má být tato
brána.« Druhého dne pak ráčil J. M. P. prelát městský
magistrát k tabuli pozvati, a když žampáňské víno bylo, tu
ráčil J. M. Pán na zdraví polického magistrátu a všech
sousedů polických v dobré svornosti připíti, což opětováno
bylo, přičemž opět z moždířů stříleno bylo, a tak se tu ta
slavnost radostně a náladně skončila. Dejž Bůh, aby ta
dobrá harmonie měla stálosti“… – zapsal Josef Brandejs
podle starších záznamů Josefa Opitze.
Opat J. N. Rotter byl v Polici, pro kterou mnohé udělal,
velmi oblíben. Byla to např. koupě budovy pro novou školu
(1857), či třeba půjčka potřebného obnosu na vydláždění
náměstí (1865). Oceněním jeho zásluh o polickou obec mu
bylo polickou obcí k 25. výročí trvání jeho opatského úřadu
dne 8. prosince 1869 uděleno z rukou purkmistra Jana
Kejdany a lékárníka Josefa Opitze čestné občanství města
Police (Mj. byl i čestným občanem Broumova, Kladna a
Prahy-Břevnova.) Opat Rotter rovněž podporoval umění a
vědu (mj. i V. V. Tomka). Za jeho úřadu došlo
k rozsáhlejším opravám v klášterech v Břevnově a
v Broumově; jeho zásluhou byl obnoven kostel sv. Václava
v Broumově, dále kaple na Hvězdě, kde rovněž nechal
postavit hostinec a vybudovat schůdnou cestu ze staré
stezky, vedoucí skalami z Křinic na Hvězdu. Roku 1865 se
stal prvním starostou okresního zastupitelstva jak
Broumova tak i Police, rovněž i v dalším volebním období
let 1880-1885.
Opat Jan Nepomuk Rotter, první infulovaný zemský
prelát Království českého, biskupský rada, člen rakouské
panské sněmovny atd., zemřel 4. 5. 1886 v Broumově.
Pátým čestným občanem Police (nad Metují) je
v chronologickém pořadí učitel a pozdější ředitel obecné
školy ANTONÍN HAUSMANN.
I o učiteli Antonínu Hausmannovi jsme si již také leccos
pověděli, dostalo se mu i medailonu v publikaci „Osobnosti
Police nad Metují“, tedy jen stručně. Narodil se v Hronově
dne 23. 11. 1808. Na polickou školu přišel z Úpice roku
1826. Až v roce 1855 Antonín Hausmann povýšil a stal se
prvním učitelem na polické škole, pak i ředitelem v nové
budově školy (čp. 107). Byl vskutku významnou kulturní
osobností města, jak v oblasti hudby chrámové i profánní,
uplatnil se jako divadelní ochotník i jako člen Sokola.
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Rovněž se zapojil do městské samosprávy, významná byla
jeho úloha při hájení zájmů města během rakousko-pruské
války v roce 1866. Čestné občanství mu bylo uděleno dne 1.
května 1873 u příležitosti jeho odchodu z Police po 47
letech učitelské služby, kdy se stěhoval ke své dceři do
České Skalice. Tam zemřel 31. prosince 1885.
Pokračování v příštím čísle.

Miroslav Pichl

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Nový církevní rok, advent, doba
vánoční, nový občanský rok
Zimní období se nesmlouvavě a rázně ujalo své vlády, a
tak nezbývá než doma pořádně roztopit kamna či kotle a na
ven vytáhnout šály a kulichy. Nastal nám náročný, ale svým
způsobem i krásný zimní čas, ze kterého se teď nejvíce
radují děti a provozovatelé středisek zimních sportů. Máme
tu prosinec, a tedy poslední měsíc občanského kalendáře,
avšak v církvi už nám začal nový rok, tedy nový liturgický
rok. Vstoupili jsme do něho 28. listopadu 1. adventní
nedělí, tedy adventní dobou. Podobně jako postní doba je
dobou přípravy na Velikonoce, adventní doba je dobou
přípravy na Vánoce. Záměrně uvádím slůvko „podobně“,
protože každá z nich má poněkud jinou náplň. Doba
adventní dostala svůj název podle latinského slova
adventus, což znamená „příchod“, Jde tedy o přípravu
oslavy Božího příchodu na svět, respektive Božího syna
Ježíše Krista, Spasitele, který se prostřednictvím Panny
Marie narodil jako člověk, aby nám všem sdělil a ukázal, že
nás Bůh má nade vše rád a nabízí nám spásu v Božím
království. Zde se naplnilo ono biblické „a slovo se stalo
tělem a přebývalo mezi námi“. Adventní doba nás má tedy
duchovně a liturgicky připravit na Vánoce. Vánoce jsou
nádherné svátky, ale bez určitého úsilí a přípravy se
neobejdou. Dobrá příprava je pořádná porce snažení a
práce navíc.
V posledních letech jsme svědky toho, jak se jí chopili
obchodníci a obklopují nás výzdobou, lákavými nabídkami,
reklamou … Zůstane-li z přípravy na Vánoce jenom toto,
pak je to v protikladu s biblickou výzvou „Připravte cestu
Pánu!“ a nám unikne hluboký křesťanský smysl a poselství
Vánoc, že Bůh se s velikou láskou sklání ke každému z nás a
touží přijít do našeho srdce. Zde začíná Boží ujištění „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna,
aby žádný kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný.“
Nenechme si tedy dobu adventní vzít obchodníky a sami se
ujměme přípravy, abychom až přijde čas, nepřeslechli
andělovo poselství - „Zvěstuji vám velikou radost, dnes se
vám narodil spasitel, Kristus Pán.“ Adventní doba je výzvou
k usebrání, ke změně smýšlení, k otevření srdce a návratu
k Bohu, zkrátka k přípravě na osobní setkání s Kristem. Je
také velikou příležitostí ke konání dobra. Advent má čtyři
adventní neděle před slavností Narození Páně (25.12.) a při
adventních bohoslužbách se používají fialová roucha, neboť
fialová barva vyjadřuje naději. K adventní době patří také
adventní věnec. Jeho zelená barva je symbolem života a
věnec jako takový je symbolem vítězství a královské
důstojnosti toho, který se narodil v chudých poměrech, ale
je vpravdě králem. Čtyři svíce na tomto věnci, které
postupně zapalujeme, představují čtyři adventní neděle, a

jak přibývá plamínků a světla z nich, je stále blíže příchod
onoho krále, který je „Světlem světa“. On rozptyluje
temnotu a strach, nabízí lásku, radost, pokoj a spásu, tedy
život.
Po období adventní přípravy pak přijde doba
vánoční, kdy především Slavností Narození Páně a
následným Božím Hodem vánočním , oslavíme Boží příchod
na svět. Poté oslavíme Svatou rodinu, připomeneme si
svatého Jana, no a poté už tu bude (z toho civilního
občanského pohledu) závěr letošního roku, za který
poděkujeme při bohoslužbě na Silvestra a začátek roku
nového roku, který oslavíme jednak bohoslužbou na Hvězdě
a také slavností Matky Boží Panny Marie. Budeme hodnotit,
co jsme prožili, co se nám podařilo i nepodařilo. Na nás je,
zda řekneme „Bohu díky“, nebo „za moc to nestálo“ či jiné
hodnocení. Zároveň je ale potřebné dívat se dál, protože se
před námi otevře nový občanský rok. Přivítejme ho s nadějí
a očekávejme věci a události příští s pokorou, s pokojem
v srdci a hlavně s vírou v Boha a Boží pomoc.
V době adventní budou bohoslužby v našem kostele
jako obvykle:
mše svaté v úterý a v pátek od 17.30 hod., ve středu
od 8.00 hod.,
mše svaté s nedělní platností v sobotu od 17.00 hod.
a v neděli od 8.00 hod.
Páteční mše svaté - 3., 10., 17. a 24. (tzv. rorátní =
ke cti Panny Marie), jsou určené především pro děti a
rodiny.
V době vánoční pak budou bohoslužby a doprovodné
akce takto:
24. 12. - mše sv. od 8.00 hod.
25. 12. - Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, půlnoční mše sv.
od 0.00 hod.
- Boží hod vánoční, mše sv. od 8.00 hod.
- celý den až do 16.00 hod bude otevřený kostel
26. 12. - Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa,
mše sv. od 8.00 hod.
- celý den až do 16.00 hod bude otevřený kostel
27. 12. - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, mše sv.
od 17.30 hod
28. 12.- Svátek sv. Mláďátek betlémských,
mše sv. od 17.30 hod.
29. 12. - mše sv. od 8.00 hod.
31. 12.- Silvestr, mše sv. na poděkování za rok 2010
od 16.00 hod.
1. 1. - Nový rok, kaple na Hvězdě, půlnoční mše sv.
na začátek nového roku od 0.00 hod.
- Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, mše sv.
od 8.00 hod. a od 15.00 hod.
- celý den až do 16.00 hod bude otevřený kostel
2. 1. - 2. neděle vánoční, mše sv. od 8.00 hod.
- celý den až do 16.00 hod bude otevřený kostel
6. 1. - Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů), mše sv.
od 17.30 hod.
9. 1. - Slavnost KŘTU PÁNĚ, nedělní mše sv.
od 8.00 hod.
Dále pak podle obvyklého pořadu bohoslužeb.

Vánoční betlém s jesličkami
Tak jako každý rok, bude i letos v našem farním kostele
vystaven a zpřístupněn vánoční betlém s jesličkami. Ve
dnech 16., 17., 20. a 21. prosince budou mít možnost
návštěvy kostela a prohlídky betléma mateřské školky a
základní školy. O svátcích 25. a 26. prosince a 1. ledna
bude tato možnost pro širokou veřejnost - v dopoledních a
odpoledních hodinách bude kostel a betlém přístupný. V
ostatních dnech pak bude betlém přístupný v době
bohoslužeb, mimo tento čas je možná individuální návštěva
a prohlídka po předchozí domluvě s děkanstvím.

5. prosince 6. prosince 8. prosince 12. prosince 13. prosince 19. prosince 24. prosince 25. prosince 26. prosince 27. prosince 28. prosince 31. prosince 1. ledna 2. ledna 6. ledna 9. ledna -

„A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se
střídali ve hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl
Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich
veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji
vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se
Vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto
vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách,
položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství
nebeských zástupů, kteří takto chválili Boha: „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má
zalíbení.“
Lukášovo evangelium 2, 8-14
Rádi bychom popřáli všem pokojné prožití doby
adventní a radostné a požehnané Vánoce. Nezapomeňte
si dopřát dostatek času pro sebe, své blízké a přátele a
nenechte stranou osamělé a potřebné lidi kolem Vás.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Pozvánka na půlnoční
Církev československá husitská Vás zve na půlnoční mši
24. prosince ve 22.00 hodin a mši na Boží hod vánoční
25. prosince v 9.00 hodin.
Dále oznamujeme, že bude vystaven opravený velmi
starý betlém, který si budete moci prohlédnout 25. a 26.
prosince (otevření kostela bude upřesněno na dveřích).
Všem Vám přejeme pokoj v době adventní, klidné
Vánoce a zdraví do nového roku.
Stanislav Švarc, farář CČSH a rada starších

Městská policie a měsíc listopad
-

-

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
4. prosince -

Svátek sv. Barbory

2. neděle adventní
Svátek sv. Mikuláše, biskupa
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
3. neděle adventní
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
4. neděle adventní
Štědrý den
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, Boží hod vánoční
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Svátek sv. Mláďátek betlémských
Silvestr
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
2. neděle vánoční
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)
neděle Křtu Páně

-

V měsíci listopadu městská policie:
Městská policie dohlížela na řádný průběh Martinského
a Vánočního trhu
Provedla kontroly v restauračních zařízeních
Zpracovala tradičně celou řadu zpráv pro mnohé
instituce, týkající ze zejména trestních věcí a řízení.
Spolupracovala se sociálním odborem na řadě citlivých
věci.
Společně
s TS
spolupracovala
na
zabezpečení
technických záležitostí, instalaci vánočního stromu,
osvětlení..atd.
Znovu upozorňujeme všechny řidiče, aby za současné
situace dodržovali pravidla při parkování ve všech
částech města. Zimní údržba slouží všem..nejen
řidičům..ale samozřejmě i chodcům, a proto je
nezbytné, aby byl zachován dostatečný průjezd pro
pohyb techniky, jak po vozovkách, tak i po chodnících.
V Pěkově došlo k instalaci měřičů rychlosti, které by
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-

-

-

měly přispět ke zvýšení bezpečnosti v obci.
Dne. 1.ledna 2011 vstupuje v platnost nařízení vlády č.
91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti..při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.. toto
nařízení poměrně mění dosavadní povinnosti majitelů
topenišť. Bude vhodné, aby
se každý s novými
předpisy seznámil. Plné znění vyhlášky je k dispozici
v sekretariátu města, či na služebně MP.
V útulku jsou nyní dva pejsci. Jeden kříženec a fena
huskyho s každým okem jinačím.. Oba dva jsou
přátelští a hodní. Dvě štěňátka, která k nám dočasně
umístila obec Hejtmánkovice, našla přerychle nové
domovy. Jedno zůstalo u nás v Polici, jedno má domov
v Martínkovicích. Novým páníčkům moc děkujeme.
Snad i ti dva, kteří v útulku zůstávají, najdou domov
ještě do Vánoc.
Dovolte, abychom Vám všem popřáli krásné Vánoce,
prožité podle Vašich představ a s těmi, ke kterým máte
blízko..Rok 2011 spojený jen s pohodou a zdravím, a
z našeho pohledu, pochopitelně i rokem bezpečným.
Petr Zima – vrchní strážník MP

Hodnocení podzimní části
Krajského přeboru v kopané sezóny 2010/2011
Do
nové
sezóny
2010/2011
jsme
vstupovali se zdviženou
hlavou, protože konec
minulého ročníku se
nám
povedl
nad
očekávání, když jsme
prohráli pouze jednou a
to na půdě nyní již
divizního celku z Jičína
(0:1).
Před sezónou bylo
jasné,
že
již
nevyužijeme
služeb
afrických
hráčů
a
pokusíme se postavit tým na našich polických hráčích a
oslovili jsme naše odchovance, kteří po většinu hráli za
dorost v HK.
Z této iniciativy se nám podařilo uzavřít přestup Ládi
Kudláčka, což bych vzhledem k průběhu soutěže považoval
za jeden ze základních kamenů našeho úspěšného podzimu.
Dále se povedl především příchod dalšího našeho
odchovance a to (jak já říkám, nového Pepína) Pepi
Klapkovského, který i přes své mládí byl zcela jistě
motorem našeho týmu. V neposlední řadě musím
vyzdvihnout Máru Šimona, který dlouho čekal na svojí šanci,
ale když jí konečně dostal využil jí bezezbytku. Do týmu
jsme přivedli i golmana Kněžourka, který si však bohužel v
našem mužstvu stálou pozici nevybudoval a nadále zde
pokračovat nebude. (Přejeme mu mnoho štěstí do dalších
fotbalové kariéry).
Do sezóny jsme vletěli celkem úspěšně a i přes prohru
se suverénním Převýšovem vládla spokojenost, bohužel
postupem času se nám přestávalo dařit především v
domácích zápasech, kde jsem začali rozdávat body chudým.
Především zápasy s Rychnovem, Novým HK a třeba s
Týništěm jsme měli vyhrát. Co se nám nedařilo v domácích
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zápasech jsme vynahrazovali na hřištích soupeřů. Výhry v
Přepychách a např. Doudlebách nás drželi v poklidu a
především ve středu tabulky.
Kdybychom takto dohráli až do konce podzimu asi i tak
by vládla spokojenost, ale nakonec přišel další výkonnostní
růst a především skvělý finiš. Doma jsme sice nevyhrávali
přesvědčivými výsledky, ale přesto vyhrávali a když se k
tomu přidaly výsledky ze soupeřových hřišť, rázem jsme
začali stoupat tabulkou až k úplným výšinám. Pro představu
- 10. místo po 10. kole, 4. místo po 16. kole!!!. Což
představuje nejlepší umístění v historii.
Na závěr bych chtěl všem hráčům (nejedná se pouze o
základní jedenáctku, ale také o hráče ze širšího kádru, kteří
trpělivě čekali na svoji šanci a při zraněních byli kvalitní
náhradou, celkem na podzim nastoupilo 23 hráčů) i
funkcionářům poděkovat především za zodpovědný přístup,
výkony i postavení v tabulce. Například i to, jaká je nyní v
mužstvu parta svědčí o tom, že kopaná v Polici půjde i
nadále ještě nahoru.
Spojili jsem se i s trenérem A mužstva p. Lorencem a
poprosil ho o názor na nejlepší a nejnepovedenější zápas
podzimu.
Dostalo se nám odpovědi.... a za zápas, který jsme
nezvládli byl označen ten v Lázních Bělohrad, kde jsme
brzy prohrávali o dvě branky, podařilo se nám ještě během
pěti minut druhé půle vyrovnat, ale i když jsme byly v
psychické výhodě soupeř nás ztrestal dalšími čtyřmi
brankami.
A co se týká nejpovedenějšího utkání, tak tam jsme
dostali odpovědí, že žádný zápas nebyl vyloženě podle
představ trenéra...jak je vidět, stále bude co zlepšovat.
Předseda fotbalového oddílu Jakub Kovář

VOLEJBAL
TJ Spartak Police nad Metují
výsledky po podzimním kole
ŽENY II.tř OP
1. TJ Slavoj Teplice n/M. A
2. VK Dobruška
3. TJ Jiskra Jaroměř
4. TJ Baník Rtyně v Pod.
5. TJ Spartak Police n/M A
6. TJ Sokol Velký Dřevíč
7. Sokol Josefov A
8. TJ Slavoj Teplice n/M B

body
13
12
11
11
11
10
9
7

ŽENY III.tř OP
1. TJ Sokol Jezbiny
2. TJ Spartak Police n/M B
3. TJ Sokol Jasenná
4. TJ ZŠ Česká Skalice B
5. TJ Červený Kostelec D
6. Sokol Josefov B
7. Sokol Staré Město C

12
11
10
9
8
7
6

ŽACTVO
1. TJ Červený Kostelec
2. TJ Spartak Police n/M
3. VK Hronov

10
8
6

VOLEJBALOVÝ KEMP
O víkendu 23. a 24.10.2010 se v hale gymnázia v
Rychnově n.Kn. konal ve spolupráci s Volejbalovou akademií
Zdeňka Haníka kemp trenérů a mládeže.
Děti měly možnost vidět a hlavně naučit se mnohým
základům
volejbalu
pod
vedením
toho
nejkvalifikovanějšího. Trénink probíhal dvoufázově a po
téměř 6ti hodinách denně na hřišti odjížděly děti značně
unavené, ale plné zkušeností.
Za volejbalový oddíl Kateřina Holubová

Trocha historie AMK Police
(pokračování)
Kvalifikační závody do krajského přeboru, které opět
splnil pouze Jiří Tiller, byly pro ostatní spíše získáváním
zkušeností, které Jaroslav Pichl nakonec zúročil několika
pěknými místy na oblastních závodech (5. místo
v Kvasinách, 4. místa v Meziměstí a v Broumově), a které
nakonec vyvrcholily druhým místem v Dobřanech
v Orlických horách a zlatým věncem z Jetřichova, kde po
tvrdém souboji porazil bohuslavického Voborníka. Také
Josef Michl dosáhl s pečlivým mechanikem Milošem
Puschmannem několika pěkných umístění (např.
v Kvasinách, kde vyhrál živého kohouta) a nakonec
v závěru sezóny, kdy zvítězil v Teplicích n. Met. i Miroslav
Pichl, který se ujal osiřelého motocyklu po bratrovi, který
odešel na vojenskou prezenční službu, a obsadil zde po
velkém trápení v bahně 10. místo. V oblastních přeborech
Východočeského kraje se Jiří Tiller opět neztratil a nakonec
obsadil vynikající třetí místo. Svazarmovský nákladní
automobil Fordson (anglického vojenského vozidla,
dodaného r. 1945 z akce UNNRA do ČSR a získaného pro
Svazarm od mlynáře p. Teichmana právě iniciativou jezdců)
sloužil pro dopravu závodních strojů na závody. Paradoxně
však jeho použití na závod v Dobřanech (údajně
nedovolené) tehdejší vedení ZO Svazarmu tvrdě kritizovalo
a spor skončil vyloučením Jiřího Tillera ze ZO. Na protest
proti tomuto jednání opustili nakonec J. Michl, M. Pichl a
M. Puschmann svépomocnou dílnu a najali si jako dílnu
prázdný chlév u ochotného p. Krtičky v Ledhuji. Jiří Tiller
tento rok svou úspěšnou závodní činnost znechucen ukončil
a jeho špičkový motocykl tehdy získal hronovský Milan
Hofman výměnou za osobní automobil.
Kvalifikačních závodů do krajského přeboru v roce 1964
se zúčastnili Josef Michl ve třídě 500 ccm se svou

převratnou dvěstěpadesátkou a ve třídě 175 ccm Miroslav
Pichl. Po závodě v Litomyšli se rozloučil se svou aktivní
účastí v motokrosu Josef Michl (když ještě po startu pořídil
přejet svého letitého soupeře, broumovského Rudolfa
Vencla po jeho pádu). Jeho motocyklu se ujal jeho
mechanik a již z dřívějška velký příznivec motokrosu Miloš
Puschmann, který se ještě ten rok zúčastnil závodů
v Hronově, v Josefově a v Jetřichově. Miroslav Pichl na
závodech v Josefově (kam se tehdy jelo po ose) obsadil 5.
místo, jeho bratr Jaroslav se při své vojenské dovolené svezl
v Jetřichově, odkud si odvezl zelený věnec. V roce 1964
začíná s motokrosem ve třídě 50 ccm také Miloš Klimeš, na
motocyklu, v němž je výkonný motor, připravený úspěšným
ladičem motorů Josefem Randákem z meziměstského
Strojtexu.
Kvalifikačních závodů (Choceň, Opočno, N. Bydžov)
v roce 1965 se zúčastnil již pouze Miroslav Pichl se svým
mechanikem Josefem Michlem, který jej na závody
dopravoval ve svém obstarožním sidecaru Ariel 500 z r.
1928, se závodním motocyklem zavěšeným za přední
vidlice za postranním vozíkem.
Nezapomenutelná je příhoda po závodu v Opočně, kdy
se jim po odjezdu domů na železničním přejezdu v Pohoří
utrhl sidecar se zavěšeným motocyklem (poté byl připevněn
silnějším motouzem), nebo jeho bojarský výkon při
kvalifikačním závodu v bývalé cihelně v Novém Bydžově,
kdy Pepa Michl ještě před ranní přejímkou pomohl
prodavačkám ve stánku narazit sud piva, a pak dokázal
během celého parného dne vypít hodně přes dvacet piv.
Na sezónu 1965 si Miloš Puschmann koupil
motokrosový motocykl ČZ 175 od Václava Ullwera
z Broumova, který se však bohužel ukázal jako nepříliš
výkonný a absolvoval s ním závody v Meziměstí,
Jetřichově, v Chrudimi a v Hronově. Miroslav Pichl po
hrůzostrašném pádu v Meziměstí dokázal obsadit 4. místo
v Jetřichově a 5. místo v Hronově, kde by, nebýt závady na
jeho motocyklu, když musel druhou rozjížďku absolvovat na
Puschmannnově „plíně“, mohl dosáhnout i na „bednu“.
Roku 1965 se objevuje na motokrosových kolbištích také
Jaroslav Beran, a začíná se zúčastňovat na padesátce Jawa,
zprvu zapůjčené od Josefa Randáka a pak na své vlastní,
připravované jeho otcem, motokrosových závodů, a na
závodech v Žacléři dosahuje pěkného 4. místa. Miloš
Klimeš se i tento rok zúčastňuje motokrosů a se stejným
motocyklem také několika motocyklových soutěží a
nakonec se stává v padesátkách soutěžním přeborníkem
kraje. Na základě tohoto výsledku je povolán na vojenskou
prezenční službu do Dukly Benešov, k vojenskému útvaru,
který se zabýval pod vedením pplk. Rudolfa Reicha
přípravou soutěžních jezdců.
Za AMK Police – Petr Dostál

Lyžařský vlek Nebíčko
provozní doba
dopolední
odpolední
pondělí
15 - 17
úterý
15 - 17
středa
15 - 17
čtvrtek
15 - 17
pátek
15 - 17
sobota 9,00-11,30 13 - 17
neděle 9,00-11,30 13 - 17

večerní

18
18

- 21
- 21

ceník: dopolední nebo odpolední 30,-Kč/osoba, večerní 50,-Kč/osoba
možná domluva o provozu i mimo tuto dobu na mobilu: 724926819
www.meu-police.cz
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Nabízíme byt k pronájmu
v centru města Police nad Metují

plocha bytu 77 m2
vybavení – kuchyňská linka,
el. sporák, vest. skříně
Rekonstrukce v roce 1996 jen
dlouhodobě

Kontakt na tel. čísle: 736 480 070
ZEDNICKÉ PRÁCE, OBKLADAČSKÉ
PRÁCE + OPRAVY
- Omítky, betony, úpravy a opravy vašeho
domu, bytu, chalupy...
- Montáž dveří a oken
včetně vybourání
- Drobné bourací práce
KONTAKT: 602 380 709 nebo 737 462 989

Vedení účetnictví,
daňová evidence, zpracování
mezd, daňová přiznání
Stanislava Holečková
Velké Petrovice 95
Tel.: 737 178 406

email: stanislava.holeckova@seznam.cz
Provádíme odstranění sněhu a ledu
ze střech pomocí horolezecké techniky
Výškové práce,oprav střech,
rizikové kácení

Beran Jan,Police nad Metují
Tel.: 604 566 623

Zpracování majetkových daní
pro fyzické a právnické osoby
- daň z nemovitostí
- daň z převodu nemovitostí
- daň darovací a dědická

Alena Militká tel. 733 727 184,
www.majetkovedane.cz
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Nabídka štěňat
Parson Russell
teriér
Krásná štěňata po kvalitních, čistokrevných
rodičích. Hnědobílá a černobílá, srst hladká nebo
broken. Aktivní, sportovní, pracovité plemeno.
Veselá, přátelská povaha. Odběr okolo Vánoc.
Bližší informace: telefon-724543523
Alžběta Plachtová
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.

Hospůdka na Ostaši
Provozní doba v zimním období:
Pátek
Sobota
Neděle

Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění

Otevírací doba o vánocích:

A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:

Datum:

21.prosinec 2010

16.prosinec 2010

v 15.00 hod.

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

11 – 24 hod.
10 – 24 hod.
9 – 19:30 hod.

23.12
24.-26.12.
27.-30.12.
31.12.
1.1.
2.1.

17:00 – 24:00
Zavřeno
11:00 – 22:00
11:00 – 16:00
13:00 – 24:00
9:00 – 19:30

Příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví
v novém roce 2011
přeje Hospůdka na Ostaši
Možnost školení či individuálního promítání
s videoprojekcí
Bezdrátové připojení k internetu zdarma

Aktuality o provozní době a akcích je možné
sledovat na webových stránkách
Chatové osady Ostaš

nebo

http://autoskola-fiedler.wz.cz

www.ostas.adrspach.cz
Ubytování tel.:
Hospůdka tel.:

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

PŮJČTE SI
OD NÁS PENÍZE

ANTÉNNÍ
TECHNIKA

A VYHRAJTE
AŽ 1 500 000,- Kč

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

603 781 832
604 371 576

*
*
*
*

půjčky
půjčky
půjčky
půjčky

pro
pro
pro
pro

zaměstnance (i na dobu určitou)
podnikatele (i začínající)
důchodce (do 69 let bez ručitele)
osoby na mateřské dovolené

BEZ POPLATKŮ
DISKRÉTNĚ,RYCHLE A SERIÓZNĚ
Nevyžaduje ručitele
ani manželku (manžela) nebo zástavu

606 306 330

ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
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www.pujcime-vam.cz

Kosmetika
Masáže
Jana Burešová
Nevíte co svým blízkým pod stromeček?
Pro Váš dobrý pocit a dobrý pocit Vašich
blízkých nabízím tyto služby:
Kosmetika:
• ošetření všech typů pleti přírodní kosmetikou
• depilace obličeje i těla
• barvení obočí a řas
Masáže:
• klasická, relaxační nebo sportovní
• kosmetická masáž
• masáž horkými lávovými kameny !NOVINKA!
• indická masáž hlavy (antistresová) !NOVINKA!
• medová masáž (detoxikační)
• masáž baňkou
• přístrojová lymfatická masáž (otoky, celulitida …)
PRODEJ VÁNOČNÍCH POUKAZŮ
NA VŠECHNY NABÍZENÉ SLUŽBY.
Podrobnější nabídku naleznete na www.kosmetika-masaze.eu
Objednávky a informace na telefonním čísle 604 799 189.
* * *

Všem svým zákazníkům i budoucím, přeji krásné prožití
vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů
v novém roce 2011.

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
Nové Město nad Metují, Školní 1377

Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek
26. 11. 2010 14:00 – 18:00 hod.
sobota
27. 11. 2010
8:00 – 12:00 hod.
______________________________________________________________
Pro školní rok 2011/2012 nabízíme pro žáky 9. tříd základní školy
tyto obory:

STUDIJNÍ OBORY:
Technické obory:

Obory služeb:

• Mechanik seřizovač
zařízení
• Mechanik elektrotechnik

• Mechanik strojů a

• Gastronomie (kuchař-kuchařka, číšník-servírka)
• Obchodník
• Ekonomika a podnikání (zaměření na obchodněpodnikatelskou činnost)

UČEBNÍ OBORY:
Technické obory: •
•
•
•
•
Obory služeb:

•
•
•
•

Strojní mechanik
Obráběč kovů
Nástrojař
Karosář (autoklempíř)
Truhlář

• Elektrikář – silnoproud
• Elektromechanik pro
zařízení a přístroje

Cukrář
Kuchař– číšník
Prodavač
Kadeřník

NÁSTAVBA:

• Podnikání – denní studium
______________________________________________________________________
Telefon:
Adresa:
E-mail:

491 470 158
Fax:
491 470 174
549 01 Nové Město nad Metují, Školní 1377
info@sossou-nm.cz
URL:
http://www.sossou-nm.cz
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Obec Žďár nad Metují

hledá provozovatele
místního pohostinství
na návsi
NABÍZÍME K PRONÁJMU
NEBYTOVÉ PROSTORY PRO
PROVOZ MÍSTNÍHO
POHOSTINSTVÍ

od 1.1.2011
Nebytový prostor 159 m 2 - výčep, jídelna, kuchyně včetně příslušenství.
Vybavení – zařízená kuchyně, stoly, židle, základní nádobí a sklo.

Nabídky můžete podat do 15.12.2010 do 17 hod

v kanceláři OÚ

Žďár nad Metují.

Společná prohlídka nebytových prostor k pronájmu proběhne
v pondělí 13.12.2010 v době 13 – 14 hod.
Bližší informace v kanceláři OÚ Žďár nad Metují, tlf. č. 491 541 142,
e-mail:obec.zdarnm@tiscali.cz

proběhne na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují
ve dnech 21. – 22. 12. 2010 v době od 9.00 do 16.00 hod.
a 23. 12. 2010 v době od 9.00 do 13.00 hod.
Na místě si můžete bez objednání zakoupit:
pstruhy, kapry, amury, štiky, candáty,
líny, tolstolobiky a sumce.

Ceny ryb shodné s rokem 2009.
Na Vaši návštěvu se těší
členové MO ČRS Police nad Metují.
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První adventní
neděle
28. listopadu 2010
Štěpána Horáka

▲ Děti navlékaly jablka a mrkev na provázek

▲ Děti přišly Mikuláši zarecitovat nebo zazpívat

▲ Zdobily se také malé stromky na náměstí

▲ A za to si odnesly sladkou odměnu
▲ A pak už přišel všemi očekávaný Mikuláš

▲ zleva: Jiří Trnovský, andělé, Mikuláš a čerti

▲ Zlatý hřeb - rozsvícení vánočního stromu
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U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 6 . le dn a 2 0 11
D is t r ibu c e : 1 2 . ledn a 2 0 1 1
V yc há zí v ná kla du: 1 000 ks
A u t o r o bá lk y: J a ro s la v S ou ma r – pe dago g v ý t v a r n ého o bo r u ZUŠ P o lic e n a d M e t u j í

Společnými jmenovateli recese mohou být - větší úvazek v
zaměstnání, milující přítelkyně (nebo manželka), která se sama
nedokáže bavit a svou osamělost staví až nepřirozeně hystericky
na odiv nejbližšímu okolí (které ji ještě leckdy účinně polituje),
nejlepší přítel člověka (pes) vyžadující jinou péči než válení se
pod skálou, rodinná usedlost nabízející nekonečné možnosti
seberealizace při drobných opravách a rekonstrukcích,
zednickými pracemi počínaje a výškovými konče, rozvětvená
rodina, jejíž členy chce člověk tu a tam vidět, a tak dále, a tak
dále... Chce se až zaplakat nad těžkostí údělu. Chce se až úpět
pod tíhou kříže, který jsme nuceni najednou nést. Všechno
smísené se vším ústí zákonitě ve zběsilý pohyb ode zdi ke zdi.
Výsledky za takto bojujícím jedincem jsou samozřejmě nulové, a
vždy úměrné času, který je ochoten té které aktivitě věnovat.
Reakce okolí na provedenou segregaci bývají různé, ale
většinou dost podobné. V lepším případě bývá na zasedání
rodinné rady (ideální je nedělní oběd) nenápadně nadhazovány
věty typu: „Už jsi tu dlouho nebyl!“, „To je dost, že se
ukážeš!“, „Tuhle fotku tu máme, abychom věděli, jak vlastně
vypadáš...“ apod. ... Nic moc, ale dá se to ustát. Horší situace
nastává při nedostatečném kontaktu s blízkou osobou druhého
pohlaví. Tam už padají ostřejší věty, které z 99% vyústí v hádku:
„Schůze je Ti přednější než Já?!!“, „Jdi si kam chceš, ale budeš
spát na půdě!“, „... a to mě tu necháš samotnou?“, „Proč jsem
si já začínala s horolezcem?!“ (tuto problematiku není třeba
rozebírat, neboť ji v knize Základy mužského šovinismu v
kapitole „Typ fotbalista“ dostatečně rozkryl kolega Hausmann).
Tady je už třeba zvážnět, neboť každá volba je vlastně špatná.
Buď člověk celý večer doma medituje nad tím, co všechno
způsobil tím, že nešel plnit své povinnosti, anebo následuje
několik dní „vypnutého zvuku“.

Jsou známy případy, kdy se po vzájemné hádce projevilo
obojí. Nejhorší (a to skutečně) jsou věty kolegů horolezců, kteří
nahlas, a bez jakýchkoliv skrupulí, pochybují o tom, že by
„bafuňář“ mohl lézt. Narážky padají i na rozprodání materiálu a
výbavy, nebo na chabou znalost terénu lezeckých oblastí. Opět
pár příkladů: „To bylo tenkrát, jak jsi ještě lezl...“, „Nemáš na
prodej lezečky a lano???“, „Byli jsme na Starostové, ale ty
stejně nevíš, kde to je...“
Důsledkem působení vnějších vlivů citovaných v předchozím
odstavci dochází k totální roztříštěnosti osobnosti. Bafuňář sám
přestane citlivě rozeznávat váhu situací. Špatně rozhoduje, je
často hysterický, stává se továrnou na problémy a ve skalách
rozvěšuje jeden pytel za druhým. Zsinalá tvář v jakési křečovité
grimase napodobuje smích ve chvílích, kdy by bylo záhodno
mlčet. Strach o ztrátu vlastní identity produkuje pot, koktání,
nesmyslné těkání očí, praskání rtů, přerušovaný spánek, výpadky
při sexu. Bezbřehost nakupených problémů leckdy žene slzy do
očí, a při tom stačí jediné...
Bejt zase vobyčejným horolezcem...
(Publikováno též v časopise MONTANA č. 6/2002)
Na závěr celého seriálu patří poděkovat nejen za nápad,
otiskovat ve výroční rok českého horolezectví, právě články
připomínající tento sport a významné osobnosti tohoto sportu
pocházející z tohoto kraje, ale i všem, kteří se na psaní článků
ještě přede mnou podíleli. Doufám, že se podaří na závěr vydat
jakýsi souhrnný sborník, u kterého by se dobře vzpomínalo nejen
na výroční rok, ale i prožité chvíle, a na známé a kamarády.
S úctou ke všem horolezcům si jejich jménem dovoluji
popřát VŠEM pohodové prožití Vánoc a přiměřeně bujaré oslavy
konce roku 2010.
Jirka Heřman Škop, předseda HK Ostaš
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