Ohlédnutí za domy čp. 23 a čp. 24.
V posledním dvanáctém ohlédnutí za historií některých
polických budov se zastavíme u posledního domu východní
fronty náměstí, u domu číslo popisné 23. Majitel tohoto
domu s právem vařit pivo je z městské knihy poprvé znám
od roku 1599. Byl to jakýsi Jiřík Hanzl, který jej převzal od
svého otce mlynáře za 350 kop míšeňských grošů.
Následovala celá řada dalších majitelů: roku 1606 Jan Hanzl,
zřejmě syn, potom krátce Lukáš Kohout, od roku 1613
Tobiáš Křest, roku 1622 Matěj Fuxa, jinak zvaný „Kulda“,
roku 1636 Tomáš Duba, od roku 1651 Václav Mikulášek, pak
od roku 1663 Jan Mikulášek, pravděpodobně syn. Dům roku
1673 vyhořel, ale byl zakrátko znovu postaven. Počínaje
rokem 1686 jej vlastnil Ferdinand Khom, pak od roku 1688
Jakub Vacek. Počínaje od roku 1689 zde žilo několik
generací rodiny Tykalovy (které dům roku 1700 opět při
požáru města vyhořel): nejprve Václav Tykal, od roku 1721
Vojtěch Tykal, pak dům od roku 1776 vlastnil jeho syn,
kupec s osadnickým zbožím Josef Tykal. Jak poznamenává
Josef Brandejs, že
když „roku 1777 za
války pruské přišli
Prajzi
do
Police
rekvírovat, tu také u
Josefa
Tykala
v krámě jemu mnohé
zboží pobrali, pak
když jsou odešli, tu
svolal on v městě
chudé lidi do krámu a
jeho skladu a pravil k
nim: rozeberte si
toto zboží mezi sebe
všecko, já vám ho
raději přeji nežli těm
Prajzům;
beztoho
zejtra neb pozejtří
máme je zase tady, aby mě to pobrali a tak ať alespoň nic
nenajdou v krámě ležeti a zboží své rozdal mezi chudé a
když Prajzi přišli, našli prázdnotu u něho“... Hospodář v
tomto domě byl také povinen pečovat o kříž ve Žděřině,
starat se o jeho osvětlení a „vždy v stavu svém dobře
držeti“. Za Josefa Tykala byl také na zahradě domu roku
1778 postaven malý dřevěný domek (čp. 24), o kterém si na
závěr také něco povíme.
Od roku 1779 se novým majitelem domu stal Štěpán
Krtička, který jej koupil za 1.030 zlatých stříbra a po něm
od roku 1798 Josef Krtička, asi syn. Od Josefa Krtičky dům
koupil roku 1833 za 1.000 florénů stříbra pekař František
Vejrych s manželkou Barborou a roku 1836 jej celý
přestavěl. Při obrovském požáru města roku 1842 měli velké
štěstí, protože u domu shořela pouze střecha a tak byl
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zakrátko znovu obnoven. Manželé byli zámožní (vlastnili 2
domy), a jak poznamenává Josef Brandejs, „vypravovalo se
o nich za jejich živobytí všeobecně, že u Vejrychů můžou
stříbrné peníze měřiti na věrtele.“ Tato pověst měla
pravdivý základ, jak dokazuje událost z roku 1802,
zaznamenaná Josefem Brandejsem: „Byla loterie založená,
do které los koštoval 50 krejcarů s tím prospěchem: předně
byly velké výhry při ní, a za druhé, kdo nevyhrál, dostal
svůj kapitál s 4 % zpátky. Byla by za 10 let vylosovaná. Ale
zkrz trvající vojny prodlouženy byly tahy loterní. Do této
loterie vsadili také naší některý sousedé, mezi jinými při
prvním tahu vyhráli následující čtyři sousedé, který toho
času vinopalnu v Ledhuji drželi. Franz Švorčík senior,
Wojtěch Reimann, Josef Wejrych a Wáclav Král společně
80.000 zlatých ve dvacetníkách vyhráli a dne 6. juni 1803 po
diligenci [tj. poštovním dostavníku] je z Vídně obdrželi,
dohromady vážily 302 liber.“
Zato jejich jediný syn Josef, rovněž vyučený pekař a
perníkář, majitel domu
po
smrti
otce
od
roku 1856,
si
se
zděděným majetkem a
věnem své manželky
Marie Pejskarové (spolu
vlastnili
celkem
tři
domy, k tomu hodně
polností a také les)
dokázal jinak poradit a
pořídil ho za pár let se
svou
chotí
zcela
rozházet. Svého času
přivezl
Police
do
z cirkusu
koupenou
cvičenou opici (již jsme
si o ní kdysi pověděli – ta
město vzrušovala svými
krkolomnými kousky a jednou dokonce běhala po střechách
náměstí s nemluvnětem Vejrychových) a nakonec zemřel v
městské věznici roku 1891 jako opilec a poběhlík; jeho žena
Marie, dcera pekaře, „literáka“ a vůdce procesí do Vamběřic
Ignáce Pejskara z čp. 85, těžká alkoholička, skončila svůj
život v obecním chudobinci roku 1907.
Může nás snad také zajímat, že zde byla, počínaje rokem
1852, zřízena v pronájmu vůbec první četnická stanice v
Polici s posádkou osmi mužů (poté roku 1903 přeložená do
čp. 18 v Kostelní ulici). Od roku 1860 zde po tři roky sídlilo
také mužstvo finanční stráže, a kdykoliv byla v Polici
umístěna vojenská posádka, např. při vojenských
manévrech, měla zde umístěnu svou hlavní strážnici. Měli ji
zde i Prusové za války v roce 1866.
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Na jaře letošního roku jsme se přihlásili, v září před
tříčlennou komisí museli v reálu obhájit.
V listopadu jsem za nás všechny z rukou ministra Petra
Šimerky
ocenění
převzala.
Více
na
www.obecpratelskarodine.cz, v lednovém čísle Polického
měsíčníku a na Novoročním koncertu 10. ledna v Pellyho
domech.

Vážení a milí,
letošní rok jde do finále.
Tento příspěvek začínám podruhé. Znáte to. Nejvíc
spěcháte a pak uděláte něco, co Vám veškeré úsilí zmaří.
V mém případě spěch a tlačítko Del. Následuje vztek a
beznaděj. Čas běží, nervozita stoupá. Na odevzdání je
závislá práce druhého. Myšlenky jdou jiným směrem a máte
pocit, že se Vám již nepodaří sdělit to, co jste chtěli a jak
jste chtěli.
Tak se podíváte z okna a vidíte na náměstí rojení
spojené s prvním vánočním trhem. Uvědomíte si, jak je vše
pomíjivé. Složitě jednoduché a jednoduše složité. Podle
úhlu pohledu každého z nás. Návštěvník trhu může a
nemusí být spokojený. Nevnímá, že trh někdo musí zajistit.
Pan Pavel Kubín by mohl vyprávět. Především jeho
zásluhou se trhy na náměstí konají. Jen on ví, jak je těžké
přesvědčit prodejce s tradičním zbožím, aby k nám přijeli.
Technické služby, městská policie. Čistota a pořádek je
jejich úkolem.
A tak je to se vším. Nesmírně si vážím ochotných a
pracovitých lidí kolem sebe. Spolupracovníků, kteří nám
pomáhají v každodenních povinnostech. Dobrovolníků, kteří
tvoří nadstavbu. Bez nich by Police nebyla Policí.
Děkuji za podporu a pomoc. I kritiku. S kritickým
přítelem po boku se člověk vždycky dostane rychleji
z místa. Horší je to se závistí a zákeřností. I s nimi však
musíme v osobním i pracovním životě počítat.
Znáte ten pocit záhadné výměny energie? Při setkání
s člověkem potížistou pochybujete, ztrácíte chuť a naději.
Mám obrovské štěstí, že mám kolem sebe nesčetně
báječných lidí! Ochotných nápady a myšlenky, které se rodí
jedna přes druhou, uskutečňovat. Almanach Polické
univerzity volného času vznikne jen díky nezištné pomoci
Václava Eichlera a Mirka Pichla. Logo univerzity
samozřejmě a rád vytvořil Martin Hrnčíř. Na novoročence
města pracovali žáci výtvarného oboru naší zušky pod
vedením Jardy Soumara, který velmi rychle navrhl milou
titulní stránku Polického měsíčníku příštího roku.
Potřebujete, aby na Martinském trhu nechyběly martinské
rohlíky? Stačí zajít do MaMiNy. Obrátí se na Vás
broumovská diakonie, že by potřebovala mimořádnou
sbírku? Zajistíte administrativu z radnice a o konkrétní
pomoc požádáte polické hasiče. Přemýšlíte o Novoročním
koncertu? Zavoláte do zušky a domluvíte se s panem
ředitelem. Tak bych mohla pokračovat hodně dlouho.
Věřím, že dlouholetá sounáležitost práce spolků, organizací
i jednotlivců s podporou města byla hlavním důvodem
úspěchu, kterého jsme se dočkali na konci listopadu. Police
nad Metují získala I. místo /kategorie obcí 2 001 – 5 000
obyvatel/ ve druhém ročníku soutěže Obec přátelská
rodině. Vyhlašovatelem je Ministerstvo práce a sociálních
věcí ve spolupráci se Stálou komisí pro rodinu Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, Asociací center pro
rodinu a Sítí mateřských center v České republice.
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Snažme se vánoční svátky prožít ve zdraví, podle našich
představ. Využijme tohoto vzácného času pro své milé,
děti, staré lidi, sami sebe. Ctěme lidové tradice.
Nechtějme být za každou cenu novodobí. Zkusme se
oprostit od konzumnosti. Připomeňme si důležité životní
hodnoty. Společnost se mění, my s ní. V podstatě však
člověk touží stále po stejném. Lásce, kráse, vnitřní
harmonii…. tím spíš v rozcitlivělém čase adventním a
vánočním.
Vážení a milí,
nezapomeňme, že po čase svátečním přijdou dny
všední. Plné tradičních povinností i nepředvídaných
těžkostí. Když se nám tyto dny budou zdát chudé a těžké,
nestěžujme si. Buďme dost silní, abychom vyvolali jejich
bohatství.
S úctou
Ida Seidlmanová

Pozvánka
na 7. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Police nad Metují
v roce 2009,
které se koná 16. 12. 2009 v 17 hodin
na sále Pellyho domů.

NAŘÍZENÍ
MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
č. 4/2009,
kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování
(zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací a chodníků a kterým se vymezují místní
komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a
náledí
Rada města Police nad Metují se dne 23. 11. 2009
usnesla vydat na základě ust. § 27 odst. 5 a 6 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, usnesením č. 14/24/2009, toto
nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
Tímto nařízením se stanovuje rozsah, způsob a časové
lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací a chodníků ve městě Police nad Metují, jež jsou
vymezeny v příloze č. 1 tohoto nařízení a dále vymezení
části komunikací uvedených v příloze č. 2., které se
neudržují.
Čl. 2
Stanovení zimního období
Pro účely tohoto nařízení začíná zimní období 1.
listopadu a končí 31. března následujícího roku. Pokud
vznikne nepříznivá zimní povětrnostní situace mimo toto
období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez
zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.
Čl. 3
Povinnosti odstranění závad ve sjízdnosti místních
komunikací a ve schůdnosti chodníků
a místních komunikací
Vlastník místní komunikace je povinen zajistit takový
stav místní komunikace, který umožňuje jízdu silničních a
jiných vozidel přizpůsobenou dopravně technickému a
stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a
jejich důsledkům.
Vlastník chodníku a místní komunikace je povinen
zajistit takový stav této komunikace, který umožňuje
bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a
dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním
podmínkám a jejich důsledkům.
Čl. 4
Rozsah odstraňování závad ve sjízdnosti místních
komunikací a ve schůdnosti chodníků
a místních komunikací
Závady ve schůdnosti se odstraňují na všech chodnících
a místních komunikacích (chodníky a vyznačené přechody
pro chodce) včetně veřejných parkovišť a veřejných
prostranství na celém území Města Police nad Metují,
kromě těch chodníků a místních komunikací nebo jejich
úseků, které jsou vymezeny v příloze č. 2 tohoto nařízení,
na nichž se závady ve schůdnosti neodstraňují.
Čl. 5

Způsob odstraňování závad ve sjízdnosti místních
komunikací a ve schůdnosti chodníků
a místních komunikací
Odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti místních
komunikací a ve schůdnosti chodníků
a místních
komunikací lze provádět mechanickými prostředky.
Odstranění sněhu (nebo náledí) shrnutím mechanickými
prostředky k okraji komunikace je nutno provést ještě před
tím, než ho provoz zhutní. Zmrazky nebo náledí se
odstraňují mechanicky nebo (ve výjimečných případech)
pomocí chemického posypu.
Závady ve schůdnosti se odstraňují u chodníků,
a) které jsou širší než 2 m, v šířce nejméně 1,5 m,
b) jejichž šířka je do 2 m, v šířce nejméně 1 m,
c) jejichž šířka je do 1 m, se odstraňují závady v šíři
chodníku bez obrubníku.
d) závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují v celé
šířce chodníků v případě, kdy chodník slouží jako
nástupní místo pro veřejnou linkovou autobusovou
dopravu.
Sníh z chodníků je zakázáno shrnovat do vozovky. Sníh
se ponechá v podélných hromadách na okraji chodníků, je-li
to možné při vozovce, přičemž nesmí být ztížena jeho
nakládka přihrnutím ke stromům nebo sloupům veřejného
osvětlení, zataraseny přechody pro chodce přes vozovky.
Odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací
se provádí odmetením nebo shrnutím sněhu, v případě
nutnosti posypem zdrsňovacími materiály a chemickými
prostředky. Při vzniku náledí může správce komunikací
rozhodnout o použití chemických prostředků i na ostatních
komunikacích, které nejsou vyjmenovány v nařízení města.
Údržba chodníků a místních komunikací posypovými
materiály:
a) S posypem chodníků a místních komunikací se začíná
tehdy, přestane-li spad sněhu a vrstva sněhu po
provedeném odstraňování nepřesáhne 3 (5) cm.
b) Místní komunikace I. a II. pořadí důležitosti jsou
udržovány pluhováním, v případě nutnosti posypem
pískem nebo kamennou drtí frakce 4-8 mm (2-5 mm) na
vyjmenovaných komunikacích i solí (chlorid sodný nebo
chlorid vápenatý v pevném stavu nebo jejich roztoky).
c) Posypem inertními materiály nelze dosáhnout
odstranění kluzkosti, nýbrž pouze zmírnění kluzkosti.
Jde o opatření pouze krátkodobé, poněvadž posypový
materiál je provozem shrnut na okraj komunikace,
případně propadá do sněhové vrstvy.
d) V případě nutnosti se posyp chodníků a místních
komunikací provádí na pozemních komunikacích I.
pořadí důležitosti v celé jejich délce, na ostatních
komunikacích se posyp provádí pouze na dopravně
nebezpečných místech (např. ve stoupání a klesání, na
křižovatkách, ostrých směrových obloucích, zastávkách
hromadné dopravy atd.). Na chodnících a místních
komunikacích III. pořadí důležitosti se posyp provádí
jen ve výjimečných případech.
e) Při použití povolených chemických rozmrazovacích
materiálů (chlorid sodný nebo chlorid vápenatý v
pevném stavu nebo jejich roztoky) a po odstranění
sněhové kaše se povrch zabezpečuje posypem
materiály uvedených v písm. b).
f) K posypu je zakázáno používat popel, škváru, strusku,
domovní odpad a jiné hmoty, které by znečišťovaly
chodníky a místní komunikace.
Čl. 6
Lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti místních
komunikací a ve schůdnosti chodníků
a místních komunikací
Lhůty k odstranění (zmírnění) závad ve sjízdnosti
místních komunikací a ve schůdnosti chodníků
a
místních komunikací se stanovují takto:
a) Při vytvoření náledí, námrazy a jiné kluzkosti v době od
06.00 do 14.00 hodin se zahájí posyp okamžitě po
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b)

c)

d)

zjištění, nejpozději do 30 minut. Pokud k vytvoření
dojde v době od 14.00 do 06.00 hodin, zahájí se posyp
nejpozději do 240 minut.
Při trvalém spadu sněhu, dosáhne-li vrstva napadlého
sněhu minimálně 5 cm, se zahájí provádění
odstraňování sněhu v době od 06.00 do 14.00 hodin do
30 minut, v době od 14.00 do 06.00 hodin do 45 minut,
nejpozději však do 240 minut, přičemž se s
odstraňováním průběžně pokračuje až do skončení
spadu sněhu.
Dojde-li ke skončení spadu sněhu do 3 - 5 cm výšky
jeho vrstvy, provádí se v případě potřeby posyp
chodníků a místních komunikací podle způsobu
stanoveného v článku 5 tohoto nařízení.
Lhůty pro odstranění nebo zmírnění závad I. pořadí
- do 3 hod. od zahájení
II. pořadí
- do 6 hod. od zahájení
III. pořadí
- do 12 hod. od zahájení.

Kalamitní situaci vyhlašuje starosta nebo místostarosta
na žádost ředitele společnosti Technické služby Police nad
Metují, s. r. o. Zásahy prováděné v době kalamitní situace
řídí ředitel této společnosti nebo jím pověřený pracovník.
Čl. 7
Odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a
ve schůdnosti chodníků
a místních komunikací
Není-li postup při odstraňování (zmírnění) závad ve
sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti chodníků a
místních komunikací upraven v článku 5 tohoto nařízení,
postupuje se podle plánu zimní údržby schváleného Radou
města 24. 11. 2008.
Článek 8
Neudržované úseky
Průjezdní úseky silnic, místních komunikací a chodníků,
na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
(neudržované úseky) na území města Police nad Metují jsou
vymezeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.
Článek 9
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po
vyhlášení.
Ida Seidlmanová
starostka

Zdeněk Kadidlo
místostarosta

Příloha č. 1 - Pořadí důležitosti
Příloha č. 2 - Neudržované komunikace
Příloha č. 1 k nařízení města Police nad Metují č. 4/2009
Pořadí důležitosti místních komunikací a chodníků při
zmírňování závad, způsobených povětrnostními vlivy a
jejich důsledky
I. pořadí důležitosti :
Chodníky:
Tyršova, Husova, Masarykovo náměstí, K Vodojemu- levý od
Krčmy, K Sídlišti,Na Sibiři – pravý od města, Ostašská, Na
Babí, Kostelní- pravá str. od náměstí, Bezděkův park,
Komunikace:
Radimovská, Tyršova, Husova Masarykovo náměstí,
Tomkova, Radešovská, Radešov, K Vodojemu, Na Bělidle,
Hvězdecká, K Sídlišti, K Drůbežárně, Na Sibiři až po
Čukotku, Smetanova
II. pořadí důležitosti:
Chodníky:
Fučíkova, Pod Havlatkou – od čp.337, 17. listopadu,
průběžný chodník sídlištěm, nová spojka sídliště - klášter,
spojka nám. - Nádražní
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Komunikace:
Jiráskova, Dvořákova, Dukelská, Mírová, Ledhujská,
Zahradní, Na Prádle, Ke Koupališti, Pod Klůčkem, Horní,
Slunečná, Fučíkova, Gagarinova, Pod Havlatkou, U Lesovny,
Za Pekárnou, Malá Ledhuje
III. pořadí důležitosti:
Chodníky: přeložka od Penny Marketu, Žďárská
Komunikace:
Soukenická, Malý Rynk, Ke Strážníci (dolní část),
U Damiánky, V Rokli (posyp), Ke Žděřině,
Ze
Žďárské k Malé Ledhuji, Pod Jasany, Ochoz, Příčná, U
Opatrovny, ze Žďárské od čp. 243 k čp. 399, parkoviště
před škvárovnou, V Domkách
Tato příloha byla schválena Radou města dne 23. 11. 2009.
Ida Seidlmanová

Zdeněk Kadidlo

Příloha č. 2 k nařízení města Police nad Metují č. 4/2009
Úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých
se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
Chodníky, u kterých se nezajišťuje úklid sněhu ani posyp:
ul. Na Babí – pravý ve směru na Suchý Důl, ul. Pod
Havlatkou po čp. 337,ul. Soukenická, ul. Na Sibiří – levý od
centra, Pod Klůčkem, ul. Jiráskova , ul. Na Bělidle, ul.
Hvězdecká, ul. Dvořákova, ul. Tomkova, ul. Zahradní, ul.
Na Prádle, ul. U Opatrovny, Malý Rynk, ul. Gagarinova, ul.
Smetanova, ul. K Drůbežárně, ul. Horní, ul. Mírová, ul.
Dukelská,ul. K Vodojemu – pravý z centra, ul. Nádražní –
levý od Pellyho domu, Malá Ledhuj, ul. Ostašská - levý
z centra, ul. K Sídlišti - levý z centra, ul. Ostašská mezi
domy, ul. Ke strážnici, chodníky na sídlišti,
Chodníky, u kterých se nezajišťuje posyp:
ul. Na Babí, ul. Pod Havlatkou, ul. Tomkova, okolo
Bezděkova parku, ul. Na Sibiři - pravý od centra,ul.
Jiráskova - levá strana od hřbitova, spojka ul. Nádražní –
Masarykovo náměstí, ul. k Vodojemu – levý z centra, ul.
Nádražní - pravý od Pellyho domu, ul. Ostašská - pravý
z centra, ul. Fučíkova, přeložka od Penny Marketu, ul.
Žďárská
Komunikace, u kterých se nezajišťuje úklid sněhu ani
posyp:
ul. Příčná
Komunikace, u kterých se nezajišťuje posyp:
ul. Pod Havlatkou, ul. Tomkova, ul. Soukenická - mimo
napojení na ulici Ke Strážnici, ul. Na Sibiří, ul. Pod
Klůčkem, ul. Jiráskova, ul. Dvořákova, ul. Zahradní, ul. Na
Prádle, ul. U Opatrovny, Malý Rynk - mimo napojení na ulici
Ke Strážnici, ul. Horní, ul. Mírová, ul. Dukelská, ul. Ke
Koupališti, U Damiánky, k Radešovu, V Domkách, Malá
Ledhuj, ul. Fučíkova, ul. Slunečná, za pekárnou, parkoviště
u škvárovny
Tato příloha byla schválena Radou města dne 23. 11. 2009.
Ida Seidlmanová

Zdeněk Kadidlo

Změna v provozu městského
úřadu o vánočních svátcích
Oznamujeme veřejnosti, že MěÚ v Polici nad Metují
bude ve středu 23.12.2009 otevřen pouze do 15-ti hodin a
ve čtvrtek 31.12.2009 bude zcela uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ

Akce města v roce 2009

možnost používání chodníku
schopností pohybu a orientace.

osobami

s omezenou

Oprava vjezdů v ulici Na Sibiři, chodník na hřbitově v
urnovém háji, propojovací chodník ze sídliště na Komenského
náměstí, oprava a provedení chodníku v Hlavňově.
Město Police nad Metují zrušilo chodník pro pěší na
západní straně ulice Na Sibiři a na základě dohody
s vlastníky
nemovitostí
vybudovalo
z veřejných
prostředků na pozemku města p.č. 1138 k.ú. Velká
Ledhuje nové vjezdy. Vjezdy byly provedeny ze
zámkové dlažby tl. 6 cm únosné pro osobní automobily.
Majitelé nemovitostí se zavázali zlikvidovat na své
náklady zbývající části původní dlažby v úsecích
zrušeného chodníku a v místě tohoto chodníku založit
nové travnaté plochy.

Chodník u autobusové zastávky v Hlavňově

Výstavba nového chodníku ze zámkové dlažby na
hřbitově nad kaplí byla provedena dle návrhu pana Ing.
arch. Jana Slavíka. Vzhledem k tomu, že stávající
urnový háj je již obsazený, bylo nutné v této lokalitě
připravit nová místa. Stávající hrobová místa v celé
této již málo udržované části hřbitova byla zrušena. Do
budoucna se počítá s dostavbou chodníků a míst pro
odpočinek až po první uličku, kde se již od roku 1977
nepovoluje pohřbívat a neplatí se pronájem.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Oznámení
Obdrželi jsme několik upozornění od našich
občanů, že se z hrobů ztrácejí čerstvé květiny.
Z tohoto důvodu byla pověřena městská policie a
správce hřbitova zvýšeným dohledem nad místním
hřbitovem.
Protože je obtížné uhlídat viníka, prosíme občany,
aby si více všímali případného neobvyklého chování
lidí na hřbitově.
Iveta Osobová, finančně správní odbor

Letošní vánoční strom na
polickém náměstí
Dokončení přeložky komunikace II/303 a otevření
Penny-marketu vyvolalo potřebu přímého spojení pro
pěší ze sídliště na Komenského náměstí. Začátkem roku
2009 byla vytyčena trasa (nejbližší spojnice do středu
města), vyprojektován chodník a zajištěno stavební
povolení. Nový chodník je ze zámkové dlažby tl. 60
mm, 80 m dlouhý, 2 m široký, po obou stranách
ohraničen záhonovým obrubníkem, na levé straně
s podsázkou 50 mm. Vzhledem k omezenému rozpočtu
roku 2009 bylo dokončení veřejného osvětlení a
vybudování oplocení u zahradnictví přesunuto na jaro
2010. Prostor nad chodníkem plánujeme vyčistit od
náletů a kamennou zeď opravit. Zhruba v polovině
délky je vytvořeno odpočinkové místo, kde budou
umístěny dvě lavičky a odpadkový koš. Chodník je
napojen plynule na stávající komunikace, zajištěna

K vánoční výzdobě našich měst a obcí patří již tradičně
vánoční stromy. Vánoční doba se pomalu blíží a tak i naše
náměstí už zdobí vánoční strom. Jistě mi dáte za pravdu, že
ten letošní je opravdový krasavec, jakého jsme už dlouho
neměli a v soutěži „Miss Christmas Tree“ by jistě obsadil
některé z čelních míst. Byl přivezen z Ostašské ulice a
městu ho věnovali obyvatelé domu č.p. 252, kteří ho u
tohoto domu před cca 35-ti lety vysadili. Jedná se opět o
druh stromu smrk pichlavý, latinsly Picea pungens, ovšem
nikoliv stříbrná, ale klasická zelená forma. Přiznám se, že
bych ho raději viděl ještě 50 let někde růst, ale můžeme to
také brát tak, že byl právě pro tento vánoční účel pěstován
a teď důstojně splní své poslání. Tak ať nám všem přinese,
jako posel přicházejících vánoc, radost a potěšení. Pokojný
čas adventní a v hloubi duše prožité vánoce přeje
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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Z činnosti Dobrovolného svazku
obcí Policka v roce 2009.
Rok 2009 se rychle blíží ke konci a
tak je čas pro hodnocení celoroční
činnosti. Nejinak tomu bude i u DSO
Policka, který se sejde 10. 12.
v Machově na své letošní poslední
schůzce.
Začátek roku byl věnován intenzivní přípravě projektové
žádosti s názvem „Bezpečné Policko“. Tento projekt
zahrnoval vybudování bezdrátového místního informačního
systému (veřejného rozhlasu) a propojení členských obcí.
Jeho další částí
byla výstavba městského/obecního
kamerového dohlížecího systému a dále instalace měřičů
okamžité rychlosti. Projekt se ucházel o financování
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
I přes náročnou přípravu, která zahrnovala předložení
velkého množství různých podkladů, bohužel nebyl projekt
vybrán k financováním. Důvodem byl obrovský zájem
žadatelů o tento dotační program a tím pádem i nedostatek
finančních prostředků na pokrytí všech požadavků. Hledání
dalších zdrojů financování pro tento projekt je v tuto chvíli
problematické.
Úspěšnější byl svazek při žádostech o dotace v rámci
Královéhradeckého kraje. Z Programu obnovy venkova
získal DSO dotaci na projekt „Společné pódium Policka“.
Podařilo se zakoupit mobilní pódium o celkovém rozměru 8
x 4 m, včetně zastřešení. Plachta pódia byla pořízena díky
sponzorským příspěvkům různých firem. Celé pódium bylo
již možné vidět na Bezděkově a v Suchém Dole, část pódia
pak např. na pouti v Polici nad Metují nebo o nedávné první
adventní neděli. V jarních měsících bude na webových
stránkách Policka zveřejněna nabídka na půjčování včetně
ceníku. Pro obce, spolky a další neziskové organizace
z regionu DSO Policka je půjčovné zdarma. U těchto
subjektů je pouze třeba domluvit se na poplatku za montáž
a demontáž, který ale není vysoký – podium a stan mohou
instalovat pouze k tomu vyškolené osoby. Pokud někdo
plánujete využití části pódia v interiéru ještě v zimních
měsících,
kontaktujte
Helenu
Ištokovou.
Dále
upozorňujeme, že je třeba včas pódium zamluvit i na letní
akce – přednost budou mít tradiční akce regionu a také
samozřejmě pořadí objednávek.
Další dotaci z Královéhradeckého kraje získal svazek na
projekt „Technika pro údržbu DSO Policka 2009“. V rámci
projektu se nakoupila různá technika, která bude sloužit v
členských obcích DSO (2 ks traktůrků pro sečení hřišt –
Police a Hlavňov, přívěsný vozík – Bezděkov, motorová
sekačka – Bukovice, svářečka, elektrocentrála, kotoučová
pila – Machov).
Kraj také podporuje dotací poradenskou činnost a
administrativu DSO Policka.
Svazek se dále podílí na projektech města, které jsou
realizovány v rámci programu přeshraniční spolupráce
(projekty „Objevte Policko a Góry Stolowe“, „Podpora
rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor a
Broumovských stěn“ – spolupráce na přípravě projektových
žádostí i samotné realizaci projektu).
Dále pak na
projektech Svazu cestovního ruchu Branka v rámci celého
Kladského pomezí. Společně se Správou CHKO Broumovsko
zajišťuje Branka a DSO Policka koordinaci údržby lyžařských
běžeckých tratí v Kladském pomezí. Na tuto zimní sezónu
jsou opět připraveny webové stránky – ty budou v dohledné
době fungovat nově na adrese http://ski.kladskepomezi.cz,
kde budou aktuální informace o lyžařských stopách na
Náchodsku, Machovsku, Hronovsku, Jestřebích horách,
Policku, Teplicku, Adršpachu, Broumovsku, Janovičkách i
sousedních Stolových horách. Zatím stránky běží na
stávajícím webu ski.policenadmetuji.cz. Branka obdržela i
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dotaci od kraje na údržbu tratí, takže čekáme opravdu již
jenom na sníh.
Centrem Policka je samozřejmě město Police nad
Metují, které zajišťuje plno akcí pro celý region. Je to
propagace regionu (provoz informačního centra, provoz
webových stránek www.policko.cz a zasílání aktuálních
info-emailů), vydávání nových propagačních materiálů a
předmětů, zastupování na veletrzích cestovního ruchu atd.,
různé kulturní, sportovní a další akce. Z mnohých jmenujme
např. slavnostní oceňování dárců krve.
Děkujeme všem za jakoukoliv pomoc a podporu.
V současné krizové době, kdy každá obec řeší hlavně své
nejdůležitější potřeby, je opravdu těžké najít společné
náměty a především finance na jejich realizaci. Přejeme
tedy všem obcím - jejich vedení i pracovníkům, obyvatelům
i návštěvníkům – radostné vánoční svátky a do roku 2010
hodně zdraví, štěstí a také přínosných akcí pro rozvoj
celého regionu.
Helena Ištoková, DSO Policka

ODPADOVÉ INFORMACE

Znečištění ovzduší
pálením odpadu
S příchodem chladného období se v domácnostech
začalo více 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 a jde o velmi špatný obchod výměny
dobrého zdraví a čistého životního prostředí za
pochybnou úsporu, momentální lenost a sobecké chování
vůči svému okolí a příštím generacím.
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 provozování 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.

Měření průjezdnosti Kostelní ulicí Police nad Metují
Broumov

Směr
Časy měření
Typ vozidel

5,30 - 6,30

7,30 - 8,30

5

78

34

2

69

173

0

25

0

342

5

347

2

140

1

38

1

281

6

287

275

3

278

263

3

266

27.10. - 29.10. 2009 po umístění retardérů

36

0

66

32

1

83

2

141

1

32

0

26.11 - 27.11 2009 po umístění retardérů

Datum měření
Počet vozidel

0

16.9. - 17.9. 2009 po umístění retardérů

Datum měření
Počet vozidel

CELKEM

20.8 - 21.8. 2009 před umístěním retardérů

66

Datum měření
Počet vozidel

19,00 - 20,00

osobní, nákladní osobní, nákladní osobní, nákladní osobní, nákladní osobní, nákladní
součet
MOTO vozidla MOTO vozidla MOTO vozidla MOTO vozidla MOTO vozidla

Datum měření
Počet vozidel

14,00 - 15,00

2

127

0

21

0

Náchod

Směr

5,30 - 6,30
7,30 - 8,30
14,00 - 15,00
19,00 - 20,00
CELKEM
Časy měření
osobní, nákladní osobní, nákladní osobní, nákladní osobní, nákladní osobní, nákladní
Typ vozidel
součet
MOTO vozidla MOTO vozidla MOTO vozidla MOTO vozidla MOTO vozidla
Datum měření
20.08. - 21.08. 2009 před umístěním retardérů
Počet vozidel

65

4

Počet vozidel

44

2

84

43

1

82

164

0

39

0

289

4

293

2

124

1

30

2

7

289

283

3

286

272

3

275

282

2

131

0

27

0

26.11. - 27.11. 2009 po umístění retardérů

Datum měření
Počet vozidel

0

27.10. - 29.10. 2009 po umístění retardérů

Datum měření
Počet vozidel

21

16.09. - 17.09. 2009 po umístění retardérů

Datum měření

42

1

91

2

121

0

18

0

Měření průjezdnosti kruhový objezd Nádražní, Police nad Metují
26.11 .- 27.11. 2009 po umístění retardérů

Datum měření

5,30 - 6,30
7,30 - 8,30
14,00 - 15,00
19,00 - 20,00
CELKEM
osobní, nákladní osobní, nákladní osobní, nákladní osobní, nákladní osobní, nákladní
Typ vozidel
součet
MOTO vozidla MOTO vozidla MOTO vozidla MOTO vozidla MOTO vozidla
Broumov
Směr

Časy měření

Počet vozidel

56

8

86

22

155

Počet vozidel

108

8

125

25

137

85

6

382

53

435

21

36

2

406

56

462

21

0

187

24

211

Do města

Směr
Počet vozidel

17
Náchod

Směr

49

2

43

8

74

14

Zdravotně – sociální komise
informuje
Naše komise se po kratší odmlce sešla 11.11. 2009, kde
jsme mezi námi přivítali slečnu Junkovou. Ta nás podrobně
informovala o jejich nově vzniknuvší organizaci, která se
zabývá terénní domácí péčí. V rámci své další činnosti hrají
děvčata i divadelní představení pro nejmenší.
Paní Richterová poreferovala o plánových akcích
v Seniorklubu Ostaš, zejména o cyklu přednášek na téma
„Zdravě stárnout“ a zájezdu do Janských Lázní, kde si
mohou přihlášení zájemci zaplavat.
Dalším bodem jednání byla konference k projektu EU
Care. Cílem tohoto projektu je snaha o odstranění
nerovných možností přístupu obyvatel rozsáhlých oblastí
České a Slovenské republiky, zejména příhraničních oblastí
se zhoršenou dopravní obslužností, k moderní preventivní
diagnostice. Bude-li se tento projekt realizovat, přispěje ke
zkvalitnění života v uvedených oblastech, vytvoření
podmínek rovného přístupu k preventivní diagnostice a
preventivní lékařské péči všech občanů, zejména však
handicapovaných osob a seniorů. Projekt je připravován
jako referenční pro využití v celé EU. Tato konference se
konala 21.11.2009 na Univerzitě v Hradci Králové. Za naši
komisi a zároveň za představitele MěÚ Police nad Metují se
této konference zúčastnila paní Mgr. Monika Trnovská.

Druhé jednání se konalo ve středu 2.12.2009, kde se její
členové zabývali došlými žádostmi o dotační tituly na 1.
pololetí 2010. K rukám naší komise se sešlo celkem 7
žádostí. Požadovaná částka dosáhla výše 141.920,- Kč. ZS
komise doporučuje Radě města Police nad Metují ke
schválení žádosti částku ve výši 55.000,- Kč.
Na samý závěr přejeme všem občanům Police nad
Metují klidné prožití svátků vánočních a šťastný, veselý a
úspěšný rok 2010.
Za ZS komisi Mgr. Monika Trnovská

Usnesení rady města ze zasedání
č.23, 24 /2009 ze dne 9.11 a 23.11.2009
RM schvaluje prodej následující vyřazené počítačové
techniky panu A. P. :
inv. č. 99 - monitor 17" za 100,- Kč
inv.č. 126 - PC Celeron za 400,- Kč
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 758/93 o
ploše cca 50 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM doporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 995/2 o ploše
cca 20 m2 v k.ú. Police nad Metují společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci
stavby transformační stanice na dotčeném pozemku, do té
doby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní.
Cena prodávané části pozemku bude stanovena znaleckým
posudkem platným v době prodeje.
RM schvaluje:
a) záměr prodeje domu č.p. 69 s pozemkem st.č. 206/1
o výměře 447 m2 v k.ú. Police nad Metují a zároveň
b) zadat znalci rozdělení domu na samostatné bytové
jednotky a vyhotovení znaleckého posudku ceny
bytů.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 212/3 o
výměře 11867 m2, 212/4 o výměře 2499 a 220/7 o výměře
cca 8800 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje, aby odbor IMŽP vydával případným
zájemcům o výstavbu fotovoltaické elektrárny nezávazná
stanoviska potvrzující, že město počítá s pronájmem
pozemků pro tento účel.
RM pověřuje starostku jednáním s ředitelem VZP Ing.
Pechánkem ve věci rozšíření zdravotnických služeb
odborných lékařů v Polici nad Metují.
RM bere na vědomí předložený návrh investičních akcí pro
rok 2010.
RM schvaluje přidělení bytu v pečovatelském domě paní
Filipové Miladě od 1.12.2009.
RM schvaluje přidělení bytu č. 5 - 0+1 v domě č.p. 313 v ul.
17. listopadu paní Marii Podolánové od 1.12.2009 na dobu
určitou tří měsíců s možností dalšího prodloužení nájmu,
pokud nájemce bude řádně plnit povinnosti vyplývající
z nájmu bytu.
RM nedoporučuje prodej a schvaluje vypsání výběrové
řízení obálkovou metodou na pronájem pozemků p.č. 212/3
o výměře 11867 m2, 212/4 o výměře 2499 m2 a 220/7 o
výměře 8800 m2 v k.ú. Velká Ledhuje za účelem zřízení a
provozování fotovoltaické elektrárny.
Podmínky výběrového řízení:
- minimální nájemné 15,- Kč/m2 ročně se čtvrtletní
platbou
- doba nájmu na dobu určitou 20 let
- dodržení účelu pronájmu, při nedodržení okamžité
ukončení nájemního vztahu
- předložení projektu, případně dispozičního nákresu
využití pronajatých pozemků
- předložení způsobu likvidace veškerého instalovaného
zařízení ke dni ukončení nájemního vztahu, případně
tvorba garančního fondu na likvidaci instalovaného
zařízení, případně jiná pojistka, která bude garantovat
likvidaci zařízení pro případ předčasného ukončení ale i
po řádném skončení nájmu pozemků
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Nabídky budou přijímány do 14-ti hodin 7. 12. 2009.
RM schvaluje odměnu řediteli ZUŠ Luboru Bořkovi a v rámci
Rozvojového programu MŠMT „Zvýšení nenárokových složek
platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků
s ohledem na kvalitu jejich práce“ odměnu ředitelce MŠ
Daně Balákové a řediteli ZŠaMŠ Mgr. Karlu Nývltovi.
RM schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 962/5,
963/9, 966/1, 966/27 a pozemků p.č. 966/19, 966/20,
966/36, 966/53 a st.č. 291 v k.ú. Velká Ledhuje o celkové
ploše cca 20 000 m2.
RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1048/5 o
ploše 20 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje geometrické oddělení pozemků st.č. 47/2 a
p.č. 85/2 v k.ú. Police nad Metují dle návrhu (viz příloha).
RM bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství a
výběru odpadového poplatku v roce 2009 a výhled pro rok
2010.
RM zplnomocňuje místostarostu, aby na základě písemné
žádosti ve spolupráci s odborem IMŽP rozhodoval o použití
hlíny (kulturní vrstvy půdy) ze skrývky pro novou
komunikaci pod Klůčkem. V případě použití části této hlíny
na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města, bude
vlastníkům těchto pozemků účtován manipulační poplatek
200,- Kč/m3.
RM schvaluje navýšení nákladů na akci: "Oprava
komunikace v Radešově a Pěkově" v celkové výši 54.040,Kč.
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu PASA CYKLISTICKÁ STEZKA a souhlasí s umístěním a realizací na
pozemcích ve vlastnictví města Police nad Metují v k.ú.
Hony, dle KN na části parcelního čísla 302/2 a části
pozemku PK č. (290).
RM schvaluje parametry výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Výstavba komunikace a chodníků u
bytovky Maratonstav".
Kritéria: nabídková cena
váha 100%
Obeslané firmy:
František Svoboda - stavebně mechanizační firma Meziměstí
EUROVIA CS a.s. Hradec Králové
STRABAG - Hradec Králové
MARATONSTAV
Výběrová komise:
Zdeněk Kadidlo - místostarosta města
Jiří Škop - odbor výstavby MěÚ
Ing. Pavel Scholz – investiční technik
Ing. Pavel Pohner – tajemník
Ing. Jan Troutnar - vedoucí IMŽP
Náhradník: Michal Mucha – technické služby
Ing. Bučok Vasil - ředitel TS
RM schvaluje:
a) zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky a
prokázání splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou
zakázku "Poskytnutí úvěru - Intenzifikace ČOV Police
nad Metují", zadanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.
b) základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné
zakázky – nabídková cena (včetně DPH)
c) Výběrová komise (náhradník v závorce)
Ing. Pavel Pohner (Ing. Pavel Scholz)
Jindra Kosinková (Věra Kubalíková)
Helena Ištoková (Ing. Jana Horáková)
Ing. Jiří Vlček (Ing. Vladimír Seidl)
Ing. Jan Miler (Milan Schirlo)
d) Obeslané firmy
Česká spořitelna, a.s.
ČSOB
Komerční banka a.s.
GE Money Bank a.s.
Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s.
Reiffeisenbank a. s.
RM schvaluje Nařízení města Police nad Metují č. 4/2009,
kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování
(zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních
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komunikací a chodníků a kterým se vymezují místní
komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí.
RM schvaluje podat žádost ministru ŽP o poskytnutí
mimořádné nízkoúročené půjčky ze SFŽP na dofinancování
intenzifikace ČOV v celkové výši 18 mil. Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení
a) účast obce - města na projektu „Spolupráce hasičských
jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace
jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových
situacích“,
b) předložený návrh smlouvy o nájmu požárního
cisternového vozidla a jeho následné koupi
c) vyčlenit z rozpočtu města na projekt „Spolupráce
hasičských jednotek v česko-polském příhraničí,
modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při
krizových situacích“ finanční prostředky v maximální
výši 1 500 000 Kč.
Ing. P. Pohner, tajemník

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

Lékař

Tel. č.

12.12 – 13.12. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov

491 502 525

19.12. -20.12. MUDr. Lukáš Neoral ml.
17. listopadu 291 Police n. M.

602 333 427
491 541 654

24.12.

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

602 333 427
491 541 654

25.12.

MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov

491 547 139

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

491 541 654

MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

491 582 381

1.1. 2010

MUDr. Ladislav Růžička ml.,
Masarykova 30, Broumov

603 479 132

2.1. 2010

MUDr. Ladislav Růžička,
Masarykova 30, Broumov

491 521 839

26.12.
27.12.

3.1. 2010
MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M.

491 543 844

Cena vodného a stočného VaK
Náchod na rok 2010
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a .s., projednalo dne 20. 11. 2009
kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2010 a vyhlašuje
od 1. 1. 2010 tyto ceny:
bez DPH
s 10% DPH index 2010/2009
28,49 Kč/m3
4,01%
Vodné
25,90 Kč/m3
3
Stočné
25,80 Kč/m
28,38 Kč/m3
0,03 %
Vodné
a stočné
51,70 Kč/m3 56,87 Kč/m3 2,17%
Při stanovování ceny vodného a stočného na rok 2010
byly rozhodující předpokládané ceny všech vstupů, po
létech významného zdražování se ustálily ceny eklektické
energie a rovněž naši významní dodavatelé nám uvádějí
nárůsty cen do 4% proti roku 2009. Společnost Vodovody a
kanalizace , a. s., přijala pro rok 2010 řadu úsporných
opatření s cílem dodržet předpokládaný růst inflace, který

je očekáván dle ČNB ve výši 2%. Společnost chce nadále
dodržet vysoký standard kvality dodávané pitné vody a plnit
limity kladené na kvalitu vypouštěných odpadních vod.
V roce 2010 chceme zahájit rekonstrukce ČOV v Náchodě a
v Novém Městě nad Metují a pokračovat v naplňování plánů
obnovy celého infrastrukturního majetku, pro rok 2010
předpokládáme, že bude proinvestováno včetně nákladů na
opravy a přidělených dotací 160 mil. Kč.
Ing. Dušan Tér, předseda představenstva VaK Náchod a.s.
Pozn.:
Pro Polici nad Metují je stočné dáno kalkulací Technických
služeb Police nad Metují s.r.o. a bude zveřejněno v příštím
čísle PM po schválení plánu společnosti radou města –
valnou hromadou.
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ

Z psího útulku
Hledáte svého psa? Nebo prostě chcete jen psa z
„útulku“.
Možná
je
právě
v záchytných kotcích u
nás.
V městském útulku
máme k 3.12.2009 tyto
psy :

 KNIHOVNA
Nabídka dětského oddělení

Každý čtvrtek probíhá v dětském oddělení knihovny
„Čtvrteční odpoledne“, kde si děti tvoří drobné výrobky pro
radost z různých materiálů. Kreslí, vystřihují, lepí,
modelují. U toho si povídáme o knížkách, které právě čtou,
půjčují si nové, prohlížejí časopisy.
V 16 hodin na tuto činnost navazuje „Čtení pro
nejmenší“, kdy přicházejí do knihovny předškoláci i děti
menší. Společně si přečteme krátkou pohádku, trochu si o
ní popovídáme, něco si zahrajeme nebo i zazpíváme a
potom si děti mohou malovat, vystřihovat nebo hrát.
Naposledy v tomto roce se sejdeme ve čtvrtek 17.
prosince a bude to setkání už opravdu vánoční. Kromě
stromečku nás čeká vánoční pohádka, koledy, něco dobrého
i něco malého pro radost pod stromečkem.

Kříženec
černé
barvy – pes střední
velikosti, kterého někdo
uvázal
u
silnice
směrem na Lachov, již
na začátku listopadu
2009.

Přijďte se podívat i Vy se svým dítětem.

Stalo se:

Hana Jenková

Ani jsme se neotočili a konec roku klepe na dveře.
V knihovně jsme se sešli v úterý 1. 12. 2009 na společném
čtení se seniory, děti se nad knihou sejdou ve čtvrtek 17.
prosince. Poslední třída přijde na besedu těsně před
prázdninami. A pak už mohou přijít Vánoce.

Chystáme:
Během vánoční svátků bude knihovna otevřena ve všech
odděleních v úterý 29. prosince 2009.

Kříženec /velmi podobný československému vlčákovi/
světlé barvy – fena větší asi jako německý ovčák/,
odchycena na území Police dne 2.12.2009.
Tyto nalezené psy najdete i na internetových stránkách
města www.meu-police.cz pod odkazem praktické
informace - ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu
Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš
ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá
potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Jana Hlaváčková, finančně-správní odbor

V lednu se zase v knihovně nad knihami sejdeme.
Přijďte si vybrat knihy i časopisy každý podle svých zájmů.
Chystáme také společné akce:
19. ledna zveme seniory na společné čtení od 15 hodin
do dětského oddělení knihovny.
26. ledna se uskuteční Černá hodinka s Dr. Evou
Koudelkovou nad její knihou Broumovsko v pověstech.

Nabídka knih:
Zkuste si předvánoční shon zpříjemnit třeba humornou
knížkou.
•
Viewegh, Michal: Román pro muže
•
Procházková, Eva: A mám, co jsem chtěla!
•
Marinovová, Zita: Deník (všeho) schopné ženy
•
Krug, Cécile: Dáš si ráno kávu, nebo čaj?
•
Kraus, Ivan: Muž na vlastní křižovatce
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clarke, Stephen: Celkem jde o Merde
Kratochvíl, Miloš: Puntíkáři
Pawlowská, Halina: Když sob se ženou snídá
Lamberk, Jiří: Rozverné dny miamského lékaře
Keyes, Marian: Idol žen
Barhoň, Jiří: Pane faráři, já vás budu muset zabít!
Barhoň, Jiří: Zlý farář přejel hodného psa
Barhoň, Jiří: Všichni svatí s hašlerkou
Klimtová, Vítězslava: Dvě dámy s ruksakem

Nejen všem uživatelům knihovny přejeme klidné,
pohodové svátky (možná s knihou), ať se nám všem bacili a
viry vyhýbají a my se můžeme společně těšit na nový rok, o
kterém chceme věřit, že bude radostnější.
Jménem celého kolektivu knihovny Věra Plachtová

KINO

Kolárovo divadlo
Úterý 15. 12. 2009 v 19 hodin

2 BOBULE

2Bobule jsou volným pokračováním úspěšné filmové komedie
Bobule, kterou vidělo v kinech přes 360 000 diváků a která se
stala jedním z nejúspěšnějších filmů roku 2008.
Opět budeme sledovat eskapády dvojice kamarádů Honzy
(Kryštof Hádek) a Jirky (Lukáš Langmajer).
Jirka se zaplete s mladou krásnou dívkou, jejíž otec (Jiří
Krampol) má ovšem o nápadnících své dcery úplně jiné
představy…a Jirka raději prchá za kamarádem Honzou na jižní
Moravu. Honza zatím žije s Klárou (Tereza Voříšková) na
dědečkově vinařství a jakožto vinař začátečník se pouští do
vrcholného umění slámového vína. Nejen, že čelí neúspěchům,
ale po nečekaném příchodu kumpána Jirky se jeho život obrátí
naruby. Jirkova slabost pro ženy se totiž doslova zvrhla v zápas
o život.
Pokračování komedie z poetického prostřední jihomoravských
vinic obohatí i nové postavy a nové herecké tváře v čele s Jiřím
Kornem, Jiřím Krampolem a Janou Švandovou. Pro Lubomíra
Lipského, který znovu ztvární roli dědečka, znamenají 2Bobule
filmovou roli číslo 100!
Scénář k filmu napsal talentovaný tvůrce Jan Holeček, který se
podílel mj. na scénáři k filmu Rafťáci a populárnímu sitcomu
TV Nova Comeback. Režie filmu se ujal nadějný ruský režisér
Vlad Lanné, jehož snímek Happy End vyhrál řadu filmových
cen.
Režie: Vlad Lanné
Hrají: Lukáš Langmajer, Kryštof Hádek, Tereza Voříšková,
Lubomír Lipský, Jana Švandová, Jiří Krampol, Jiří Korn, Václav
Postránecký, Jan Antonín Duchoslav a další.
Přístupnost: Mládeži přístupný.
Komedie ČR 2008 (? min).
Vstupné: 50 Kč
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DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ:
Úterý 22. 12. 2009 od 9.15 hod

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI!
Po ztřeštěných komediích plných
pubertálních úletů přichází jeden z
nejúspěšnějších
a
nejzábavnějších
režisérů současnosti Karel Janák s
dobrodružnou komedií pro celou rodinu
zasazenou do středověku.
Hrad a tvrz se vyzývavě tyčí v těsném
sousedství obklopeny hlubokým lesem.
Vcelku poklidné soužití naruší nečekaná
událost. Martin z Vamberka (David
Prachař), čestný rytíř a starostlivý otec
pěti dětí, je nařčen z čarodějnictví a
loupeživých výprav. Odjíždí proto na královský dvůr hájit svoji
čest a nechává tvrz v rukou svého nejstaršího syna Petra a jeho
sourozenců. Netuší, že ono udání je dílem závistivého,
hrabivého a dokonale slizkého souseda Albrechta z Krvenos
(Pavel Kříž), který netouží po ničem jiném, než se panství
zmocnit. Zdá se, že zlo už má vyhráno. Albrecht ovšem brzy
zjistí, že vyzrát nad partou malých rytířů je někdy těžší, než
porazit armádu Saracénů.
Podaří se dětem zvítězit nad mnohem silnějším nepřítelem?
Toto tajemství budeme s hrdiny rozplétat v příběhu plném
alchymie, rytířů a katapultů. Dobrodružná historická komedie
je po celém světě jedním z nejoblíbenějších žánrů. V novodobé
české kinematografii vzniká podobný film poprvé. Zároveň
čerpá z těch nejlepších tradic českého filmu pro děti a rodinu a
navíc svým umístěním do středověku přináší něco zcela
nového.
I když se jedná o dobrodružný příběh, skrývá v sobě i humor,
nadsázku a romantiku. Mezi dospělými herci exceluje
především Pavel Kříž, který dokazuje, že kromě recitování
básniček se dovede i „VELMI, VELMI, ZLOBIT!“. Zahanbit se
nenechají ani děti v roli jeho soupeřů. A nebyl by to Karel Janák,
kdyby nám Tereza Voříšková a Danny Mesaroš nepředvedli, jak
mohla vypadat teenagerovská láska ve středověku.
Pravé historické reálie v tomto filmu ale nehledejte. Čeká vás
totiž výprava do tak trochu jiného středověku a my věříme, že
se v něm budete cítit jako doma.

Režie: Karel Janák
Hrají: David Prachař, Pavel Kříž, Tereza Voříšková, Matěj
Hádek, Martin Písařík, Ota Jirák, Hynek Čermák, Predrag Bjelac,
Danny Mesaroš, Andrea Žádníková, Michael Beran, Ivana
Korolová, Šťěpán Krtička, Jan Komínek
Přístupnost: Mládeži přístupný.
Dobrodružný historický film ČR 2009 (109 min).
Vstupné: 40 Kč

Úterý 12. 1. 2010 v 19 hodin

PAMĚTNICE

Poslední školní sraz začíná. Poetický příběh o
nepochybně posledním školním sraze a soužití
dvou různých osobností.
Bývalí spolužáci se scházejí po šedesáti letech na
školním sraze, nepochybně posledním, tváří v tvář
spolužačce Milušce Bínové. Bínová, kdysi

nejoblíbenější spolužačka, dnes přijíždí po letech do rodného
města, rozhodnutá zjistit, který z jejích spolužáků jí kdysi zničil
život. Bínová se ovšem nevrací pouze po letech do rodného
města a ke spolužákům, ale musí si také najít cestu ke své
rodině a vnukovi, který se pokouší sraz zorganizovat.
Pamětnice však není filmem o pomstě, jak by se mohlo zdát, ale
o životě dnešních seniorů, o jejich vztazích s rodinou, se
společností a vzájemných vztazích mezi generacemi.

obří karbanátky. Pokud nemá město skončit pod lavinou želé a
zavalené melouny, je na Flintovi se Sam, aby společnými silami
stroj zastavili a dali všechno do pořádku.

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

3 SEZÓNY V PEKLE
*****
Úterý 16. 2. 2010 v 19 hodin

ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED
*****
Úterý 23. 2. 2010 v 17 hodin

Režie: Vlado Štancel
Hrají: Libuše Švormová, Tomáš Magnusek, Dalibor Gondík,
Vladimír Brabec, Vlado Štancel, Jan Cimický, Zita Kabátová,
Pavel Zedníček, Josef Zíma, Libuše Havelková, Antonie
Hegerlíková, Květa Fialová, Stanislav Fišer, Josef Somr,
Stanislav Zindulka ad.
Přístupnost: Do 8 let nevhodné.
Poetická komedie ČR 2009 (90 min).
Vstupné: 50 Kč
Úterý 19. 1. 2010 v 17 hodin

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 3D
Jste unaveni lidmi, kteří se vám snaží
říkat, co byste měli a neměli jíst? Jste
zklamáni tím, že musíte jíst pořád
stejná a fádní jídla? Čekáte na den, kdy
byste si mohli objednat cokoliv,
kdykoliv se vám zachce? Čekání je u
konce. Vaším dnešním šéfkuchařem je Zataženo, občas trakaře
– neuvěřitelné dobrodružství s velkolepými… porcemi. Film,
inspirovaný oblíbenou dětskou knížkou, přivádí diváky do
města, kde z nebe místo deště padá jídlo!
Snaživý vynálezce Flint Lockwood je podivínský génius,
zodpovědný za jedno z nejbizarnějších zařízení, která kdy
vznikla. Ale i přesto, že všechny jeho vynálezy, od bot ve spreji
až po překladač opičích myšlenek, byly naprostými
katastrofami a přivodily malému městu, v němž žije, jen
spoustu problémů, je Flint odhodlaný vytvořit něco, co lidi
potěší. Když jeho nejnovější vynález, stroj na proměnu vody v
jídlo, nešťastnou náhodou zničí náměstí a vystřelí do nebe,
domnívá se, že je s jeho vynálezeckou kariérou konec. Dokud se
nestane něco neuvěřitelného – z nebe začnou padat
cheeseburgery. Jeho stroj funguje! Jídlová přeháňka je
okamžitě obrovsky populární a Flint naváže přátelství se Sam
Sparks, televizní rosničkou, která do města přijíždí, aby udělala
reportáž o tom, co sama označuje za „nejvýznamnější
meteorologický fenomén v dějinách.“ Ale když se lidé začnou
nenasytně dožadovat víc a víc jídla, začne se stroj chovat
nepředvídatelně a vypouštět na město špagetová tornáda a

MIKULÁŠOVY PATÁLIE
*****
Úterý 9. 3. 2010 v 17 hodin

PRINCEZNA A ŽABÁK
*****
Úterý 16. 3. 2010 v 19 hodin

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

D O P O L E D N Í P Ř EDSTAVENÍ
KOLÁROVO DIVADLO
čtvrtek 10. 12. 2009 v 9.00 a 10.30

TYGŘÍK PETŘÍK

Divadlo Drak, Hradec Králové
Hlavním tématem příběhu je strach a způsob, jak se s ním
vypořádat. Hrdinou je tentokrát malý tygr jménem Petřík.
Podobně jako mnoho dětí má tygřík Petřík strach ze spousty
věcí. Bojí se tmy, pana doktora, psů i koček. Bojí se, že spadne z
houpačky, bojí se vody, dokonce se bojí i klaunů v cirkuse. Jeho
maminka tygřice je z toho celá nešťastná. Jednou z tygříka
Petříka vyroste velký tygr a ten se přece nesmí ničeho bát!
Kamarádi tygři si z Petříka dělají legraci, ale Petřík si neví rady,
jak na svůj strach vyzrát. Nakonec, podobně jako ve skutečném
životě, vše vyřeší neočekávaná událost… V představení
vystupují herci společně s loutkami. Barevná scéna se neustále
proměňuje a provokuje dětskou představivost. Živá kapela a
písničky dodává inscenaci ten správný rytmus a atmosféru.
Věříme, že se naši malí diváci budou opět nejen krásně bavit,
ale že některým z nich tygřík Petřík dokonce pomůže překonat
vlastní strach ze světa, který skýtá stále větší a větší množství
nejrozmanitějších nástrah.
Vstupné: 30 Kč
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VÁNOČNÍ KONCERT

KOLÁROVO DIVADLO

Čtvrtek 17. 12. 2009 od 19 hodin,

„VÁNOČNÍ KONCERT 2009“
Orchestru Václava Hybše
a jeho hostů
Hlavním hostem „Vánočního koncertu 2009“
je herec Luděk Sobota.
Dalšími hosty a zpěváky jsou: Jan Smigmator, čerstvý
absolvent konzervatoře, který účinkoval v muzikálech Golem a
J. Rozparovač bude nejen zpívat, ale i celý program konferovat.
Veronika Savincová – studentka 5. ročníku populárního zpěvu
na Pražské státní konzervatoři, dále studuje skladbu a
aranžování hudby, vystupuje s různými orchestry na naší i
zahraniční scéně. Nejmladším účinkujícím letošního turné je
16ti letá Barbora Mochowá, studentka zpěvu a hry na housle,
která při své výšce 152 cm vzbuzuje údiv svým sametovým
altem a Martin Růža, zpěvák – student Pražské státní
konzervatoře s neobyčejným hlasem, o kterém se mluví jako o
zázraku přírody. Dá se bez nadsázky říct, že o těchto zpěvácích
ještě hodně uslyšíme.
Vstupné: 170 / 160 / 150,‐ Kč.

PELLYHO DOMY
Dovolujeme si Vás informovat,
že ve dnech 28. – 30. 12. bude
v provozu pouze informační
centrum, a to s upravenou
pracovní dobou:
denně 9 – 15 hod.
Dne 31. 12. 2009 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 2010 připravovat - více
informací se o nich dozvíte na www.policko.cz nebo
v kulturním přehledu, který vyjde začátkem ledna.
Na programu adventních a předvánočních akcí a přípravě
Novoročního ohňostroje se mimo města podílí spolky a
jednotlivci, kterým touto cestou děkujeme za spolupráci.

Organizační složka CKV Pellyho domy

Pondělí 14. 12. 2009 v 19.30 hod

Expedice Gasherbrum I. 2009
Gasherbrum I.(8 086
m)
je
jedenáctou
nejvyšší horou světa a
třetím
nejvyšším
vrcholem Pakistánu. Na
vrcholu Gasherbrum I.
stanul v srpnu David
Knill z Police n. M. spolu
s dalšími 2 horolezci.
Vstupné:
40 Kč, děti 20 Kč
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TANEČNÍ KURZY pro mládež 2010
Zbývá 8 volných míst pro chlapce
a 8 pro dívky!
Přihlášky a platba v Pellyho domech do 21. 12. 2009
(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
Kč 500,-. Doplatek (Kč 700,-) bude splatný na
začátku února 2010.

Kurzovné zahrnuje 14 lekcí včetně závěrečného věnečku.

Taneční kurzy budou probíhat v sobotu od 19,00 hod
na sále Pellyho domů. Zahájení: sobota 6. září 2010
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

*****

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE
Město Police nad Metují vyhlásilo v květnu 2009 v rámci
projektu „Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu
Stolových hor a Broumovských stěn“ fotosoutěž.
Barevné i černobílé snímky byly přijímány od amatérských
fotografů z Čech i Polska, do tří kategorií dle
tematických okruhů:
1/ krajina (fauna, flóra, krajina, architektura)
2/ aktivní vyžití v regionu, aktivní dovolená
3/ kulturně-společenský život v regionu
(kultura, volný čas, tradiční akce apod.)
Do této soutěže se přihlásilo celkem 52 autorů z ČR i PR,
kteří zaslali 219 fotografií. Byla jmenována šestičlenná porota
sestávající z místních zkušených a profesionálních fotografů.
Jednotliví porotci obdrželi na DVD všechny přihlášené
fotografie rozdělené do příslušných kategorií a seznam
s názvem fotografií /anonymní, bez uvedení autorů/.
Prostřednictvím e-mailu zaslali členové poroty své návrhy
na umístění v jednotlivých kategoriích. Ta byla následně
sumarizována od všech do jednoho souboru a všichni porotci
byli seznámeni s návrhy ostatních členů. V listopadu se
porota sešla v Polici nad Metují, nad vyhodnocením fotografií
diskutovala a s přihlédnutím ke kvalitě fotografií a
vyhlášeným tématům stanovila toto pořadí:
Kategorie 01 - krajina (fauna, flóra, krajina, architektura)
1. Miroslav Macek, V. Poříčí
2. Helena Matyášová, Hradec Králové
3. Jaromír Beran, Bezděkov n. Metují
Kategorie 02 - aktivní vyžití v regionu, aktivní
dovolená
1. Jiří Malík, Teplice n. M.
2. Aleš Procházka, Praha
3. Tomasz Groszek, Radkow
Kategorie 03 - kulturně-společenský život v regionu
(kultura, volný čas, tradiční akce apod.)
1. Jaromír Beran, Bezděkov n. Metují
2. Milan Zítka, Police n. Metují
3. neudělena
Vítězům v jednotlivých kategoriích gratulujeme. Věcné
ceny budou předány na vernisáži výstavy nebo po osobní
domluvě jinou formou.
Všem 50 autorům děkujeme za účast ve fotosoutěži.

Padesát nejzdařilejších
snímků bude veřejnosti
představeno
v rámci
výstavy
(více
viz
Připravujeme na leden).
Některé
z
fotek
přihlášených do fotosoutěže
budou sloužit k propagaci
Policka,
např.
prostřednictvím zveřejnění
na webových stránkách
nebo
www.policko.cz
v nově
připravovaných
tištěných
propagačních
materiálech.
V rámci projektu dále
vznikly
dva
přenosné
rolovací bannery velikosti
2x1 m, které představují
Polici n. M., Policko a Góry
Stolowe. Ty budou sloužit
zejm. k prezentaci území,
např.
na
pořádaných
akcích, veletrzích apod. V letošním roce vzniknou ještě nové
propagační materiály.

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

Vánoční trhy na Masarykově náměstí

Jsou otevřena pro řádně přihlášené studenty i pro veřejnost
za 50 Kč na jedno přednáškové odpoledne.
Termíny jarního semestru: 27. 1., 3. 2., 24. 2., 10. 3.,
31. 3. a 7. 4. 2010
Přihlášení studentů se zaplacením školného bude probíhat
před první přednáškou každého semestru od 13.45 hodin.

Připravujeme - LEDEN
Neděle 10. 1. v 17,30 hod na náměstí
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 2010
Neděle 10. 1. v 18 hod, sál Pellyho domů
NOVOROČNÍ KONCERT
Big Band ZUŠ Police nad Metují
v podání ZUŠ Police nad Metují
vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek od 4. 1. v Infocentru.
Sobota 16. 1. od 20 hod, Pellyho domy
3. OSTROSTŘELECKO-MĚSTSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje Relax Band.
Vstupné vč. místenky: 100 Kč. Předprodej od
6. 1. v IC.
Bližší informace budou na www.policko.cz a
plakátech.
čtvrtek 21. 1. v 18.30 hod, sál Pellyho domů
ITALSKÉ DOLOMITY
Promítání polického fotografa Oldřicha Jenky.
Vstupné: 30 Kč
Sobota 23. 1. od 20 hod, sál Pellyho domů
BABSKÝ BÁL
pořádají Pěkovské ženy
Neděle 24. 1. od 14 hod, sál Pellyho domů
Sokol Police n. M. a CKV Pellyho domy pořádají:
DĚTSKÝ KARNEVAL
Odpoledne plné her a soutěží. Masky vítány!
Bližší informace budou na www.policko.cz a plakátech.

Soboty: 12. 12. a 19. 12. 2009
středa 23. 12. v 19,00 hod

PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
na Masarykově náměstí
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.

Polická univerzita volného času 2010

Studentem se může stát každý zájemce, který se řádně
přihlásí, vyplní přihlášku a zaplatí školné 200 Kč za semestr.
Přednášková odpoledne se konají na sále Pellyho domů od
14.30 hodin.
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Připravujeme
ÚNOR - KOLÁROVO DIVADLO

NÁCHODSKÝ SWING
UVÁDÍ

Neděle 21. 2. 2010 od 19 hodin, Kolárovo divadlo

TALKSHOW

Irena Dousková

CO JINDE NEUSLYŠÍTE 2

HRDÝ BUDŽES

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

vyprávět budou
Eva Holubová a Bohumil Klepl
pátek 12. 3. 2010 od 20 hodin
(Pellyho domy Police nad Metují)

Jevištní talk show, které nabízí divákům možnost
pobavit se se dvěma našimi předními herci Evou Holubovou
a Bobem Kleplem. Když uvádíme „pobavit se“, je to tak
opravdu myšleno. Podoba pořadu je totiž zcela netradičně v
rukou diváků, a to prostřednictvím jejich dotazů, ať už
psaných nebo položených přímo z hlediště. Každý večer je
tak originálem, který se nemůže opakovat.
Ať už budou dotazy jakékoliv, těšit se můžeme na
osobité vyprávění plné historek z jevišť či natáčení a
vzpomínek na kolegy, kteří lemují úspěšné kariéry obou
populárních protagonistů. Co jinde neuslyšíte II. je
pokračováním stejnojmenné (a úspěšné) talk show, ve které
na dotazy odpovídala Eva Holubová s Janem Krausem.
Předprodej vstupenek v Infocentru v Polici n. Met.
od druhé poloviny prosince 2009.

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

Někteří si možná vzpomenou, že Náchodský Swing už
Dana Bártu uváděl a že to nebylo zase tak dávno. Je to
pravda, koncert Dana Bárty s Robert Balzar triem se
uskutečnil 30. 1. 2009 v Hronově a měl takový úspěch, že
jsme se rozhodli Dana Bártu pozvat na Náchodsko znovu.
Zpěvák s nezaměnitelným hlasem vystoupí tentokrát v
městském divadle v Náchodě.
Do Městského divadla Dr. Josefa Čížka přijede tentokrát
se svou dvorní kapelou s názvem Illustratosphere. Ta Dana
Bártu doprovází ve složení Jaroslav Friedl (kytara), Filip
Jelínek (klávesy), Stanislav Mácha (piano), Robert Balzar
(kontrabas) a Jiří Slavíček (bubny). Nepochybujeme, že Dan
Bárta spolu s těmito muži opět nabídne Náchodsku velmi
silné zážitky, parádní atmosféru a hlavně hudbu, která
funguje.
Osoby a obsazení
Helenka Součková: Barbora Hrzánová j. h.
Žena: Jarmila Vlčková j. h. / Marcela Šiková j. h.
Muž: Libor Jeník j. h.
Vstupné: 220 / 210 / 200,- Kč.
Předprodej vstupenek od 25. 1. 2010 v Infocentru.

Plesová sezóna 2010 v České Metuji
16.1.2010 - Myslivecký ples spojený z výstavou u
příležitosti 60 výročí založení mysliveckého
sdružení ,,Metuje"
27.2.2010 - Tradiční Hasičský ples
13.3.2010 - Maškarní ples
14.3.2010 - Dětský maškarní karneval
Josef Rotter, místostarosta
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Vstupné: 320,- v předprodeji / 350,- na místě
Předprodej vstupenek v Infocentru v Polici n. Met.
od 4. 12. 2009.
CKV PD

POZVÁNKA

Vážení
vlastníci pozemků, vážení
občané. Myslivecké sdružení Koruna si
Vás dovoluje pozvat v sobotu 12. 12.
2009 na „POSLEDNÍ LEČ“ do pohostinství
a kulturního domu v Suchém Dole u
Bartoňů.
Akce bude zahájena po skončení honu
– cca po 16 hodině. Je připravena
myslivecká kuchyně s bohatou nabídkou jídel. K tanci a
poslechu bude hrát hudba. Tombola z ulovené zvěřiny a
další ceny.
Srdečně zve za Myslivecké sdružení Koruna,
předseda Jaroslav Stodola

Římskokatolická farnost Machov
vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
dne 25. prosince 2009 v 16:00 hodin
v kostele sv. Václava v Machově.
Účinkují pražští vokální sólisté:

Marie Matějková – soprán
Lenka Jančíková – alt
Dušan Růžička – tenor
Jakub Hrubý – bas
Petr Hostinský – varhany
V programu zazní Česká mše vánoční
od Jakuba Jana Ryby
a další vánoční skladby
od Adama Michny z Otradovic a Josefa Segera.

Z Bezděkova

Výstava betlémů
„Dřevěnce“

ve

staré

škole

Dovolujeme si vás pozvat do staré polické školy
„Dřevěnky“ na již tradiční vánoční výstavu betlémů, kterou
zde pořádá Regionální muzeum v Náchodě. Vernisáž výstavy
se uskuteční dne 14. prosince 2009 v 16 hodin. Výstavu pak
bude možné navštívit od 15. 12. 2009 do 10. 1. 2010, každý
den mimo pondělky od 9-12 a 13-17 hodin. Ve dnech 24.,
25. a 31.12. 2009 a 1.1.2009 bude výstava zavřená.
Na výstavě budou návštěvníci moci zhlédnout pestrou
kolekci betlémů vyrobených z nejrozmanitějších materiálů –
vyřezávané ze dřeva, keramické, těstové, sádrové, vázané
z kukuřičného šustí, voskové, papírové i z dalších méně
tradičních materiálů. Výstava tak zachycuje výtvarnou,
tematickou a technologickou pestrost a rozmanitost do jaké
se zobrazení tradiční vánoční tematiky rozvinulo.
Zastoupeny budou skříňkové betlémy, tradiční stavěné
betlémy s králickými figurkami a rozměrnou architekturou,
či skromnější, nicméně velmi populární betlémy vyráběné
z tištěných papírových předloh (Alšův betlém aj.).
Poměrně unikátní jsou historické polychromované
vyřezávané figurky z kostelních betlémů, vyznačují se
kvalitním výtvarným i řemeslným zpracováním. Mezi
vystavenými exponáty najdou návštěvníci i různé
zajímavosti, jako například miniaturní betlémek umístěný
v makovici.
Vedle historických a tradičních lidových betlémů budou
vystaveny i práce současných autorů z Náchodska, ale třeba
také rozměrný keramický betlém vyrobený známou
lékařkou, spisovatelkou, diplomatkou a političkou
Jaroslavou Moserovou.

V pátek 20.11. nás navštívilo divadlo "Úsměv" s
kouzelnou pohádkou "Jak pejsek s kočičkou pouštěli draka".
Děti se dozvěděly nejen jak se papírový drak staví, ale i že
bez větru létat prostě neumí. Vránu parádnici pak společně
s Kašpárkem naučili, že cizí věci se nemají brát a pokud
někdo něco provede, má se přiznat a pěkně, slušně se
omluvit.
Doufejme, že si to děti budou pamatovat.
Ve středu 25.11. jsme vyjeli z Bezděkova již v 7.15 do
Police nad Metují. Byli jsme pozváni na muzikál "Lví král".
Protože jsme měli před představením chvilku času,
navštívili jsme ZŠ a vyzkoušeli jsme si nejprve učebnu
hudební výchovy. Zde jsme si společně zkusili několik písní,
které připravujeme na besídku. Pak jsme odložili batůžky a
přesunuli se do divadla. Muzikál byl pěkný, děj zajímavý a
měl rychlý spád. Než jsme se nadáli, byl konec.
Vrátili jsme se do velké školy. 1. a 2. třída šla navštívit
kamarády z 1.B, 3. a 4. se nasvačila a vyprávěla si o zážitku
z muzikálu a jeho představitelích.
V 11 hodin jsme se vrátili autobusem zase k nám.

Ve čtvrtek 3.12.2009 navštívil MŠ Mikuláš a čertíci.
Mikuláš k dětem promluvil, některé pochválil, jiné trochu
pokáral. Pak každý přeskočil metličku.
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Nakonec
sladkostmi.

bylo

rozdělování

balíčků

s

ovocem

a

Marie Vaisarová

Z polické mateřinky…
…Vás dnes budeme informovat o návštěvě dětí
z Mateřské školy ze Swidnice v Polsku, jak jsme slíbili
v minulém čísle Polického zpravodaje.
S Mateřskou školou v polské Swidnici má naše MŠ už
několik let oficiální družební vztah a jeho součástí je 2x
ročně vzájemná návštěva. Letošní školní rok jsme proto
zahájili pozváním swidnických dětí a jejich paní učitelek
k nám.
Této návštěvě samozřejmě předcházela pečlivá příprava
– naše děti vyráběly pro své kamarády dárečky, paní
učitelky chystaly překvapení pro své polské kolegyně, paní
kuchařky vymýšlely, čím naše hosty pohostí a některé
šikovné maminky nám pomohly s pohoštěním upečením
dobrot.
21. 10. 2009 přijelo 21 dětí a 3 paní učitelky s paní
ředitelkou. Po vzájemném přivítání děti předaly svým
kamarádům dárečky a všichni se mohli se zaposlouchat do
koncertu, který pro ně připravily děti ze ZUŠ v Polici nad
Metují – zahrály na smyčcové a dechové nástroje. Koncert
se všem moc líbil a účinkující byli odměněni velkým
potleskem.
Dětem i paním učitelkám z Polska se také moc líbila
prohlídka naší školky, návštěva se přišla podívat a pozdravit
s dětmi ve všech třídách a každá třída dostala dáreček –
podzimní
aranžmá
se
zvířátkem
a
vynikající,
bezkonkurenční polské karamelky.
Po svačince – mimochodem velmi výborných zákuscích,
které upekly maminky našich dětí – se všichni rozdělili do
dvou skupin. Pro jednu skupinu byla připravena výtvarná
dílna, kde si děti mohly vyrobit vlastní prostírání s jablíčky
a to tiskáním rozpůleným ovocem speciální barvou na bílé
prostírání. Svůj výrobek si každý vzal domů na památku.
Druhá skupina dětí si zatím zahrála hru s koštětem,
zkusila si běh s pálkou a jablíčkem, soutěžila v motání
přivázaného plyšáka na papírovou roličku.
Po slavnostním obědě si děti měly možnost pohrát ve
třídě a prohlédnout si hračky, které je zajímaly. Paní
učitelky zatím plánovaly příští návštěvu, která proběhne na
oplátku v polské Swidnici.
Den utekl jako voda a přišel okamžik loučení, při němž
jsme předali našim kamarádům vlastnoručně vyrobené
dárečky také my. Příští návštěva proběhne na jaře v Polsku
a my už teď přemýšlíme, čím bychom mohli své kamarády
ve swidnické MŠ potěšit.
Rádi bychom v tomto čísle Polického zpravodaje
poděkovali všem rodičům, prarodičům, přátelům a
sympatizantům, kterým je naše školka blízká, za
spolupráci, pomoc a ochotu při
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zajišťování podobných akcí, při hladkém chodu naší
školky a při řešení některých problémů, které je potřeba
doladit, aby péče o Vaše děti byla výborná.
Děkujeme maminkám dětí ze třídy Kopretin p. Kunové,
p. Trnovské a p. Bendové a maminkám dětí ze třídy Berušek
p. Krejčové, p. Pirklové, p. Prouzové a p. Jenkové za
přípravu dobrůtek pro naše a polské děti.
Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili Drakiády ve
třídě Kopretin a Berušek a projevili nadšení při přípravě
dráčků se svými dětmi. Váš zájem nás moc potěšil.
Třídy Zvonečků a Sluníček děkují maminkám malých
dětí, které si mohly v den návštěvy z Polska nechat své děti
doma, protože díky jim jsme mohli celou akci zvládnout
pomocí přesunů dětí do jednotlivých tříd podle potřeby –
není legrace umístit navíc 21 dětí do třídy, proto jsme tuto
pomoc velmi ocenili.
Děkujeme p.řediteli Bořkovi, který přišel s dětmi ze ZUŠ
zahrát a předvést své umění. P.ředitelka i p. učitelky byly
nadšené. Při rozhovoru jsme se dozvěděli, že ve Swidnici
není škola tohoto typu a úrovně a vůbec ne pro děti
předškolního věku.
Dne 2.12.2009 naší školku navštívilo začínající divadélko
„Kočky“. Jejich představení mělo charakter výchovně
vzdělávací, mezi účinkujícími a dětmi probíhala po celou
dobu představení komunikace a představení se jim líbilo.
„Kočkám“ přejeme mnoho dobrých nápadů a děkujeme za
sponzorský dar 500,-Kč, který nám věnovaly z vybraného
vstupného.
A v nadcházejícím čase vánočního těšení a chystání
překvapení pro Vaše nejbližší Všem přejeme krásné vánoční
svátky, hodně zdraví a radosti z Vašich dětí! Těšíme se
s Vámi nashledanou v příštím roce.
Váš kolektiv učitelek MŠ

Základní umělecká
škola informuje
Concerto Bohemia 2009
Již jsme vás informovali o úspěchu smyčcového orchestru
Orchestra piccola ma giocosa a jeho účinkování na Koncertu
vítězů v Praze na Žofíně. Až vyjde toto číslo Polického
měsíčníku, budeme mít již za sebou také premiéru televizního
záznamu tohoto koncertu, který byl odvysílán v sobotu 5.
prosince na ČT2. K této významné události se tedy ještě
vracíme článkem z pera pracovníka Českého rozhlasu, který byl
uveřejněn na portálu Čro:
Tradiční Koncert vítězů Národní rozhlasové soutěže
mladých souborů a orchestrů Concerto Bohemia se letos
konal, jak jinak než před rozhlasovým mikrofonem a
televizní kamerou, ve Velkém sále paláce Žofín v sobotu 14.
listopadu. Devět vítězných souborů, na čtyři sta mladých
muzikantů, přes čtyři stovky diváků, osmnáctý ročník
soutěže, nejmladší muzikant ve věku šest let, jeden
rozhlasový přímý přenos, jeden televizní záznam, jedna
skladba věnovaná oslavě plnoletosti Concerta, více než sto
dvacet minut neobyčejného zážitku....
Jsou ale věci, které se do čísel nevejdou. Které těžko
zařadíte do statistik či tabulek. Atmosféra, která vždy tento
koncert provází - a letos snad ještě o trochu víc, zážitek na
obou stranách hřiště - radost z úspěchu a potlesku na straně
jedné, z jedinečného prožitku a pocitu "smět být při tom" na
straně druhé. Jsou věci, které se nevejdou ani do slov. A proto
doporučujeme - nebyli-li jste přímo na Žofíně či neposlouchali
přenos na Českém rozhlase 3 - Vltava, podívejte se na záznam
koncertu, který vysílá Česká televize na programu ČT 2 dne 5.
prosince od 20.00 hodin. Nebo ještě lépe: Nenechte si ujít
koncert příští. Vždyť již v tuto chvíli je vyhlášen 19. ročník
(tedy první ročník soutěže v dospělosti). Za sedm měsíců budou
známi noví vítězové, za dvanáct pak nabídneme další jedinečný
zážitek, který snad opět nebude možné umístit na žádnou

číselnou osu. Ze zkušenosti totiž zcela jednoduše říkáme: Letos
to tedy opravdu stálo za to.
Tomáš Vacek

Orchestra piccola ma giocosa s dirigentkou Michaelou
Michalovou při odpolední generálce na Žofíně

Orchestr uspěl také v soutěži
ZLATÝ OŘÍŠEK!
Hned druhý den po návratu z Prahy děti absolvovaly další
natáčení – do Police totiž přijel pro změnu televizní štáb z ČT
Brno, aby pořídil první záběry orchestru, který se dostal do
finále soutěže o Zlatý oříšek. Tuto neděli děti odjedou do
studia v Brně, aby natočily rozhovory a další záběry do pořadu
o soutěžících, který televize odvysílá na Nový rok.
Více o vlastní soutěži se dozvíte z následujícího článku:
Zlatý oříšek je soutěž orientovaná na nadané a šikovné děti
od 6 do 14 let. Vítězem se může stát každý chlapec nebo
děvče, kteří v daném roce vytvoří nebo učiní něco
mimořádného v jakémkoliv oboru. Může to být umění, sport,
ekologie, přírodověda, chovatelství, jazykové schopnosti atd.
Soutěž záměrně nemá kategorie, staví tak vedle sebe úspěšné
děti z nejrůznějších oborů a tak mezi vítěznými dětmi jsou
např.: malý včelař, šachista, skokanka na lyžích, houslistka,
baletka, členka Sněmu dětí ČR, atd. Dítě nemusí mít samé
jedničky, může však být šikovné, může mít nápad na nějaký
projekt, který někomu nebo něčemu pomůže. Jsou děti, které
by jinak vůbec oceněny být nemohly, přestože si to zaslouží,
prostě proto, že pro jejich činnost žádná soutěž neexistuje.
Projektem ZO chceme veřejnosti ukázat, že i u nás existují
mimořádně nadané, šikovné a cílevědomé děti, které si
zaslouží ocenění. Velká rozmanitost oborů dává soutěži půvab a
je velkou příležitostí pro všechny děti.
Z došlých přihlášek vybere porota složená z odborníků
nejrůznějších oborů 30 nominovaných kandidátů z celé
republiky. Tyto děti a jejich rodiny navštíví osobně zástupci
soutěže Zlatý oříšek, kteří kromě fotografie pořídí i vizitku
každého nominovaného. Pak zasedá výběrová komise, která
vybírá 10 vítězů, a to tak, že každý člen dostane 10 hlasů,
které rozdělí po jednom hlase, mezi nominované. Deset dětí
s nejvyšším počtem hlasů vítězí. Výběrovou komisi tvoří
zástupci médií, sponzorů a organizátoři soutěže.
Soutěž Zlatý oříšek se koná pod záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury.

Mini Brass: kategorie 0 :
1. cena
Tomáš Kubeček : Trubka
Daniel Kubeček: Baskřídlovka

Brass Duo:

kategorie 1 :
Tomáš Pavel:
Jan Pavel:

2. cena
Trubka
Baskřídlovka

Celostátní interpretační soutěž
komorní hry Vidnava 2009
16. října proběhla celostátní interpretační soutěž komorní
hry v moravském městečku Vidnava. Naši ZUŠ reprezentovaly
tři soubory: Mini Brass, Brass Duo a Junior Brass.
Výkony soutěžících hodnotila mezinárodní porota, která již
tradičně má velmi vysoké nároky a nikomu nedá ani setinu
bodu zadarmo. Naši žáci v tomto přísném hodnocení obstáli
naprosto skvěle. Všechny naše soubory podaly vynikající výkony
a ačkoliv patřily ve svých kategoriích mezi ty nejmladší,
porotci rozhodli o jejich umístění takto:

Junior Brass:

kategorie 2:
Jaroslav Kollert:
Monika Němcová:
Lukáš Kubeček:

BLAHOPŘEJEME!

1. cena
trubka
lesní roh
tuba

Lenka Němcová
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Celá výprava i s učiteli Lenkou Němcovou
a Josefem Fialou

Další akce školy:
Koncerty a vystoupení, která jsme pro vás připravili a na
které vás srdečně zveme:
- Čtvrtek 10. prosince v 18:00 Kolárovo divadlo:
I. vánoční koncert
- Pátek 11. prosince v 17:00 na náchodském zámku:
Adventní koncert Big Bandu
- Neděle 13. prosince v 18:00 divadlo Broumov:
Adventní koncert Big Bandu
- Středa 16. prosince v 18:00 Kolárovo divadlo:
II. vánoční koncert
- Pátek 18. prosince v 18:00 Pellyho domy:
Vánoční koncert smyčců
- Středa 23. prosince v 19:00 radnice:
Předvánoční vytrubování
- Středa 23. prosince ve 24:00 kaple na Hvězdě:
Dlouhonoční vytrubování
- Neděle 10. ledna v 18:00 Pellyho domy:
Novoroční koncert Big Bandu
Přejeme vám pokojný advent a pokud možno ne
povrchní a komerční prožití vánočních svátků, úspěšné
zakončení tohoto roku a pevné vykročení do nadcházejícího
roku – a to vše pokud možno bez chřipek… ☺
(ZUŠ)
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Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Listopadový program Polické univerzity volného času
byl vyplněn celkem dvěma akcemi. Ve středu 4. listopadu
přijela
z ne
příliš
vzdáleného
Vrchlabí
zdejší
místostarostka,
ale
především
bývalá
vynikající
československá reprezentantka v klasickém lyžování, paní
Blanka Paulů. V tradičním hudebním úvodu se nejprve
posluchačům představila Dominika Sedláčková, žačka
polické ZUŠ, která za doprovodu paní učitelky Blažkové
zazpívala ze svého repertoáru dvě lidové písně, za něž se jí
dostalo zaslouženého potlesku.
Pak se již ujala slova paní Blanka Paulů, která patřila
v 70. a 80. letech minulého století v klasickém lyžování ke
světové špičce. Je m.j. držitelkou stříbrné a bronzové
medaile z mistrovství světa 1974 ve Falunu a stříbrné
medaile z olympijských her 1984 v Sarajevu. Se sportem se
nedokázala rozloučit ani v pozdější době a její oblíbenou
disciplinou se stal běh do vrchu. A právě v této disciplině
získala v roce 2001 i titul mistryně světa veteránů. Svým
vyprávěním dala paní Paulů možnost nahlédnout do
prostředí vrcholového sportu v minulosti, porovnat
podmínky, za kterých se rodily sportovní úspěchy v této
době a za kterých se rodí sportovní úspěchy současné.
Zazněla i kritická slova na adresu organizátorů nedávného
mistrovství světa v lyžování v Liberci, a to nejen k mediálně
mnohokrát probraným záležitostem finančním, ale i
k nedostatečnému a necitlivému propagačnímu využití
minulých úspěchů našich lyžařů. A tak hezké a radostné
vzpomínání na minulost nekončilo právě optimisticky. Je
zarmucující, že i ve sportu, kde úspěchy v okamžiku jejich
dosažení dokáží přitáhnout miliony diváků k obrazovkám
televizorů a desetitisíce nadšenců do ulic a náměstí, se
stále naplňuje staré rčení o světské slávě a polní trávě.
Další setkání proběhlo 11. listopadu a mělo poněkud
slavnostní úvod. Před odjezdem na pražský koncert vítězů
rozhlasové soutěže žákovských a studentských orchestrů
Concerto Bohemia 2009 se posluchačům představil jeden ze
souborů polické ZUŠ, Orchestra piccola ma giocosa pod
vedením paní Michalové. I když soubor byl, podle slov paní
Michalové, poněkud indisponován nemocností, dokázal, že
v té naší „zušce“ to prostě umí. Vždyť jistě není náhoda, že
mladí muzikanti z našeho města již několik let po sobě
vystupují na přehlídce těch nejlepších v Praze na Žofíně (a
před tím ve Španělském sále Pražského Hradu).
Poté následovala plánovaná přednáška pana Jaroslava
Soumara, učitele výtvarného oboru polické ZUŠ. Tématem
přednášky bylo samozřejmě výtvarné umění. Byly osvětleny
základní pojmy, otázky tvorby samotné – talent, schopnosti,
nápad, ale také jednotlivé složky výtvarného díla –
vyvolávání dojmů, emocí či smyslové vnímání díla. Pro
posluchače, ať už jsou častými nebo jen občasnými
návštěvníky galerií nebo výstav, to byla vlastně taková malá
škola vnímání uměleckého díla, návodem, jak se na tato
díla dívat trochu jinýma očima, jak nahlédnout do hloubky
díla. Druhou část své přednášky věnoval pan Soumar
animaci a animovanému filmu. Na několika krátkých
ukázkách popsal používanou techniku rozfázování pohybu,
která pak ve svém výsledku, při promítání 12 obrázků za
sekundu vytváří dojem skutečného pohybu. Při jeho slovech
si také člověk uvědomuje, kolik času, trpělivosti a nadšení
musí autor do třeba i krátkého snímku vložit. Přednáška
byla ukončena promítnutím jedné z prací pana Jaroslava
Soumara, krátkého animovaného filmu Pověst o pokladu
v Polickém klášteře.
Vzhledem k tomu, že toto je poslední číslo letošního
ročníku Polického měsíčníku, zbývá na závěr jen
připomenout některým zapomětlivějším spolustudentům
silvestrovskou procházku k Čertově skále a popřát hezké
Vánoce plné klidu, míru, pohody a lásky a hodně zdraví,
štěstí a vzájemného porozumění v novém roce 2010, který

bude pro Polickou
jubilejním, desátým.

univerzitu

volného

času

rokem

Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Střední škola hotelnictví a podnikání
SČMSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz
PRACOVIŠTĚ HRONOV
Čapkova 193
549 31 HRONOV
Tel:
491 483 104, 491 483 809
Mobil::
602 163 890
Fax:
491 482 490
e-mail:
skola@hshronov.cz
PRACOVIŠTĚ VRCHLABÍ
Komenského 616
543 01 VRCHLABÍ
Tel. a fax:
499 429 149
Mobil:
724 984 585
e-mail:
hladikova@hshronov.cz
OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITOU
y Hotelnictví
y Cestovní ruch
OBORY S VÝUČNÍM LISTEM
y Kuchař – číšník
y Kuchař
y Číšník
y Cukrář
NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ
STUDIUM (denní i při zaměstnání)
y Podnikání

Žákům školy nabízíme
ubytování v domově mládeže v Hronově
celodenní stravování ve vlastní školní jídelně
zahraniční praxe, odborné kurzy a kroužky
cvičné zájezdy, účast v odborných soutěžích
prospěchová stipendia

Dny otevřených dveří Hronov i Vrchlabí - každá středa 13 - 17 hod.
(Prosíme o telefonické ohlášení - Hronov 602 163 890, Vrchlabí 724 984 585)
Prezentační akce s ochutnávkami pro žáky 9. tříd ZŠ a rodiče
11. 11., 2. 12., 9. 12., 13. 1. (vždy v 15 – 16 hodin)

STATISTIKA
K 30.11.2009 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4232 obyvatel.

JUBILEA

=========

V říjnu 2009 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Božena
Kollertová
pan Ján
Tóth
paní Marta
Dubišarová
pan Václav
Kollert
75 let
pan Stanislav Žid
pan Miroslav Prchal
pan Václav
Eichler
80 let
pan Evžen
Strašil
pan Josef
Černý
85 let
paní Lidmila
Stejskalová
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.
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SŇATKY = = = = = = = ===
Oddávali jsme pouze jedinkrát – v krásně útulné
chaloupce na Skalce. Pár si nepřeje zveřejnění.
– až na dvě svatby v obřadní síni…

STŘÍBRNÝ PODVEČER
V páteční podvečer 6.listopadu přijalo pozvání 5 párů
„STŘÍBRNÝCH MANŽELŮ“. Poseděli jsme v zasedací
místnosti, popovídali, zavzpomínali nad fotkami. Přejeme i
nadále manželské štěstí.

spolehlivý řidič, strojník a pak i jako zástupce velitele.
Práce u sboru s mládeží, kde na soutěže vedle dorostenců
připravoval i svého syna Michala, nebyla jeho jedinou
zásluhou ve sboru. Se zájmem a s pomocí své ženy Anny
pečovali a udržovali hasičskou buňku v Ochozi.
Za svou obětavou práci pro sbor získal nejedno ocenění
(např. v roce 2004 „Medaili za příkladnou práci“, v r.2008
„Za 40 let věrnosti sboru“).
S Novým rokem jsme chtěli Milana ocenit „Medailí Za
zásluhy“. Toto ocenění mu bude uděleno In Memoriam.

Ze světa odešel jeden z našich řad. Z myslí členů a
kamarádů ze sboru ale neodchází vzpomínky na společné
zážitky při zásazích u požárů a povodní, jichž se aktivně
účastnil. Zůstanou i hezké vzpomínky na společné akce pro
veřejnost, kde se zaujetím a pomocnou rukou nikdy
nemohl chybět.
Jestli hasiče něco dokáže zbavit strachu postavit se
čelícímu nebezpečí, pak věřím, že je to vědomí, že mu čelí
se svými druhy a vědomí, že dělá dobrou věc, pro druhé…
SDH ve Velké Ledhuji….budeme vzpomínat.
Za město a všechny dobrovolné hasiče přidávám
poděkování za dlouholetou aktivní činnost panu Milanu
Teimerovi. Život začíná a končí. Nikdo nevíme, kdy nám ta
naše svíčka dohoří. Je důležité, abychom po dobu jejího
hoření žili i pro druhé. A to Milan uměl!
Ida Seidlmanová

Poděkování
Ocenění bezpříspěvkových dárců
krve a krevní plazmy
Ve spolupráci s okresní pobočkou Českého červeného kříže
jsme na sále Pellyho domů předali 7 zlatých Jánského
plaket ( za 40 odběrů), 7 stříbrných ( za 20 odběrů) a 18
bronzových Jánského plaket ( za 10 odběrů). Alespoň
symbolicky jsme poděkovali malou pozorností, květinou a
občerstvením. Pravý význam nenahraditelné tekutiny
doceníme asi až tehdy, kdy ji budeme potřebovat sami či
někdo z našich blízkých. Děkujeme!
Dagmar Hambálková, matrikářka

„Milane….díky!“
V pondělí, 30.11.2009 nás navždy opustil náš dlouholetý
člen, Milan Teimer.
Milan nastoupil svou životní pouť u Sboru dobrovolných
hasičů již ve svých 15-ti letech. Snad obraz svého otce
Cyrila, nebo jen prostý zájem o to pomáhat druhým, z něho
ukoval aktivního člena. Milan působil v našem sboru jako
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Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem.
Marcel Achard

Děkuji manželům Frydrychovým, kteří velice
citlivě a ochotně podle mého přání připravili
rozloučení s mým manželem Františkem Hoškem.
Mnoha dalším nejmenovaným za podporu a
ohleduplnost.
Ilona Hošková

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Setkání v Pellyho domech 18.11. bylo opět zajímavé.
Senior klub Ostaš navštívili odborníci tentokrát na zoubky,
MUDr. Adéla Roubíčková a ing. J. Sedláček na téma „Péče o
chrup seniorů“ Zajímavé informace doplněny ukázkami na
maketě jak pečlivě čistit, péče o náhrady, plomby, můstky,
zjednodušeně,
abychom
je
mohli
„Cenit“
do

THYMOLINOVÉHO ÚSMĚVU, udělat pro ně maximum!
Výsledek stojí za to, věřte! Pokud sledujete v Televizi
reklamu, potom půvabná herečka Valentina Thielová, ta co
s chutí hryže do jablíčka a mnozí skrytě ten požitek
závidíme, má zuby svoje ne státní. Zpráva není z bulváru,
ale skutečně doložena. Nikdo z nás nechce mít pusu jak
noty na buben, samá pauza a tak rady odborníků najdou
uplatnění. Mnohé nám bylo dáno v genech, na tom nic
nezměníme, ale udržovat si do podzimu života alespoň pár
těch „zoufalců“ je nutné, nenosit je po kapsách a do
hrníčku v kredenci už rozhodně ne! Obdrželi jsme dárek
minibalení COREGA a to ještě nejsou Vánoce. My si je
prožijeme 16. 12. opět v Pellyho domech s pohoštěním,
programem a překvapením – tombolou. Senioři, jako léta
předešlá, zabalte úhledný balíček, dle slov pí předsedkyně
Heleny Pivoňkové: „Všechno co se nám doma nehodí, udělá
radost druhým“. Oprašte noty s koledou bude, se zpívat,
rozjímat, vzpomínat a radovat.

Dnes jsme nemohli vyslechnout krásu tónů našich
skvělých muzikantů, pan ředitel ZUŠ L. Bořek přišel
s omluvou – bohužel pro onemocnění, ale potěšil i sdělením,
že opět zazářili na soutěži v Praze na Žofíně. My se ale
potěšíme s nimi sledováním jejich vystoupení na ČT 2 dne
5. 12. Blahopřejeme! Zájem o počítačové kurzy sleduje
místopředsedkyně I. Richterová a pozvala nás na Vánoční
koncert našeho rodáka Václava Hybše. Jak bylo
v Krkonoších, si přečtete v závěru aktualit. Výlet se mohl
uskutečnit díky grantu „Aktivní život seniorů“ poskytnutý
Krajským úřadem KHK.
Vstoupili jsme do času rozjímání, vzpomínek, Adventu.
Prožijte hezké, radostné chvilky se svými blízkými, přáteli a
pokud se dostaví nějaká chmura, nenajde se kdo by Vás
vyslechl, přijďte mezi nás do Senior klubu Ostaš a spřízněná
duše se určitě najde. Co říci závěrem? S úžasným básníkem
panem Františkem Novotným: „Buďte blažení!“

Dole v Peci jsme obléhali prodejny se suvenýry,
pohlednicemi, abychom udělali radost těm našim milým a
protože túra nás uondala, gáblíček musel zákonitě přijít.
Objektem byl Hotel Vladimír. Při čaji, kávě a borůvkovém
koláči čas ubíhal a cíl té naší cesty končil v Jánských
Lázních, místě, kde lidem vracejí ztracené zdraví. O
původu, léčení, včetně prohlídky centra léčebného domu a
procházkou po Kolonádě pak patří poděkování pí Katce za
skvělou organizaci a za veškeré informace, které nám
sdělila. Stmívalo se, lázně osiřely, nadešel čas návratu. Byl
to hezky prožitý den, co na tom, že listopadový...

Kde nás najdete? www.meu-police.cz, záložka sport a
volný čas, Senior klub Ostaš.
Hana Krejčová

Krkonoše patří Kvíčerovským!
Zamračené nebe, sem tam kapka jako slza dopadala na
náměstí v Polici n. M. dne 25. 11. po osmé hodině, ale
skepsi vystřídala lepší nálada při prvních paprscích
listopadového sluníčka, které nás provázelo Krkonošemi,
cílem výletu Senior klubu Ostaš, téměř všude. O dobrou
organizaci a náplň se mimo předsedkyně pí H. Pivoňkové a
organizační referentky pí H. Tremčianské zasloužila paní
Katka z cestovní agentury Katarina.
Pomezní Boudy, první zastavení mimo plán, jako bonus
a pak návrat do Pece pod Sněžkou. Tady v Penzionu Sněžka
jsme výborně poobědovali, skutečně vynikající. A po
dobrém projížďka neobvyklým dopravním prostředkem.
Byly to ROLBY – neodmyslitelný pomocník horské služby.
Doskotačily s námi až do výše 1200 m na Hnědý vrch.
Rozhled byl úžasný na naši nejvyšší horu Sněžku!

Předvánoční zprávy z domova
důchodců
Po dvouměsíční odmlce přinášíme opět něco málo zpráv
z našeho domova. Uživatelé i zaměstnanci se zájmem
sledují rostoucí novou budovu DD, která začíná zářit do
okolí. Již se všichni těšíme až „vypukne“ zařizování a
stěhování. Při tom všem nám čas tak rychle utíká, že než se
nadějeme, budou Vánoce a konec roku 2009. I přes to ale
nezapomínáme na různé aktivity, besedy a posezení, které
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nám vždy přinesou příjemné chvíle a dozvíme se spoustu
zajímavých věcí.
Hned na začátku října jsme přijali pozvání k návštěvě
Domova Dolní zámek v Teplicích nad Metují, kde jsme si
prohlédli jeho prostory a přijali malé občerstvení u
příležitosti dne otevřených dveří. Budova zámku se
zahradou sama o sobě působí pohádkovým dojmem a je
vidět, že i zde se snaží prostředí pro své uživatele co nejvíc
vylepšovat a zkrášlovat. Děkujeme za pozvání.
Další říjnový a listopadový volný čas jsme trávili při
pečení štrůdlu, jeho následné konzumaci nebo při setkání
s hudbou nebo jen tak u kávy při povídání. Témata našich
„povídaček“ jsou různá. Třeba o knoflíkách, o tom, jaké to
bylo za časů našeho mládí nebo 11. 11. o svatém Martinovi.
Netušili by jste, co vše se může skrývat za obyčejným
slovem „knoflík“. Taková povídání, zpestřená různými
hrami i kvízy, jsou pro nás vždy povzbuzující a zábavná.
Jednou z dalších zajímavých akcí bylo promítání CD
s archívními fotografiemi ze života našeho domova.
Připomněli jsme si doby minulé i méně dávnější. Při
pohledu na některé z fotek jsme se pobavili, pousmáli a
opět jsme se přesvědčili o tom, že se u nás v domově stále
něco děje.
Jedenáctého listopadu za námi tentokrát nepřišel
kouzelník, ale znalec hvězd a celé naší sluneční soustavy,
člen polického hvězdářského kroužku, pan Karel Vacek.
Vyprávěl nám nejen mnoho zajímavostí o naší planetě,
Slunci, hvězdách a různých astronomických úkazech, ale i
tom, co takový koníček obnáší. Přinesl nám ukázat krásné
záběry nebeských těles a velký hvězdářský dalekohled.
Chtěli jsme se jím podívat, bohužel nebylo nic vidět,
protože ten den bylo velice zamračeno. Ale pan Vacek nám
slíbil, že nás určitě ještě někdy navštíví v příhodnější den,
kdy bude možné se na oblohu podívat. Moc děkujeme
poutavé a milé vyprávění.
Dvacátého čtvrtého listopadu k nám zavítaly naše dobré
známé obchodnice s textilem. Koupili jsme si nějaký ten
svetřík na zimu pro sebe i své blízké pod stromeček.
Máme za sebou první adventní neděli, začíná
předvánoční čas, čas rozjímání, očekávání a příprav na
Vánoce. Proto jsme 27. 11. s radostí přijali pozvání na
vánoční výstavu do DD Justýnka v Hronově. Obdivovali jsme
šikovné ruce tamních uživatel i sestřiček. Bylo to příjemně
strávené dopoledne s vůní jehličí a cukroví. Děkujeme za
pozvání i občerstvení.
V prosinci náš ještě čeká Mikulášská zábava, návštěva
dětí z MŠ a společná oslava Štědrého dne.
I tentokrát Vám, milí čtenáři, přinášíme recepty na jídlo
zpestřující vánoční stůl. Vybrali jsme několik dnes již skoro
neznámých pokrmů, které za časů našich babiček byly
naopak docela běžné.
Chtěli by jste si na Vánoce uvařit třeba Pučálku?
V dřívějších
dobách
patřil
v české
kuchyni
k nejoblíbenějším pokrmům hrách. Pučálka byla zároveň
jídlem i pochoutkou. Celý neloupaný hrách se namočí do
slané vody a nechá několik hodin stát, aby změkl a
nabobtnal. Potom se dá na misku a na teplém místě dva až
tři dny klíčit. Po vyklíčení (vypučení – odtud pochází název
pokrmu) se upraží na omastku, většinou na sádle a podává
se slazený medem cukrem nebo osolený a opepřený.
Upražit se může i na sucho, pučálku lze jíst i za syrova.
Další oblíbenou pochoutkou našich babiček byly
karamely. Velmi oblíbené byly v 19. století, kdy zdobily
stůl i stromek. Na pánvi nebo kastrůlku se rozpustí asi 30
dkg cukru až zkaramelizuje do hněda. Potom se přidají asi 2
dcl silné zrnkové kávy, mléka nebo smetany, tlučená
vanilka a asi 9 dkg másla. Na mírném ohni a za stálého
míchání se hmota nechá zhoustnout. Potom se vylije na
máslem vymaštěný plech a nožem se naznačí rýhy, podle
nichž se po úplném ztuhnutí hotové karamely ulamují.
Můžou se i balit do barevných papírků.
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A do třetice nabízíme jahelnou kaši. Jáhly se mají jíst
na Štědrý den proto, aby se Vás po celý příští rok držely
peníze. Dáme je několik hodin před vařením namočit do
vody. Pokud je zapomenete namočit, nic se nestane,
budete je jen o něco déle vařit. Vaříme je v osolené vodě
za občasného míchání tak dlouho, až se rozvaří a vznikne
z nich hustá kaše. Lžící pak nabereme na talíř několik
kopečků kaše a ty přelijeme uškvařeným máslem. Dobrou
chuť!
Závěrem přejeme všem polickým spoluobčanům šťastné
a veselé vánoční svátky, dětem bohatého Ježíška a v novém
roce 2010 pevné zdraví, hodně spokojenosti, osobních i
pracovních úspěchů.
Za DD: Věra Kašíková, ředitelka

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky filatelie

Umělecká díla na známkách

Námět známky:
František Ženíšek byl českým malířem, členem tzv.
generace Národního divadla, do které se významným
způsobem zapsal díky svému návrhu první opony Národního
divadla, která bohužel během požáru v roce 1881 shořela.
Dále je autorem lunet v Národním muzeu, kartónů k
nástěnným obrazům v Grégrově sále Obecního domu a
sgrafit pro Staroměstskou vodárnu. Byl i vyhledávaným
portrétistou. Monumentální obraz Oldřicha a Boženy, který
je vyobrazen na známce, namaloval Ženíšek pro rytíře J. S.
Doubka. V našich luzích a hájích to byl jeden z
nejoblíbenějších obrazů a dočkal se mnoha barevných
reprodukcí.
Způsob tisku:
ocelotisk z plochých desek kombinovaný s ofsetem
stabilizovaným čtyřbarvotiskem v ofsetu + 1x černá ocel

Vánoce
Námět známky:
Vánoce - nejkrásnější čas v
roce, svátky pohody a radosti,
kdy se schází celá rodina,
přátelé a známí. I přes změny,
které nutně se změněnou
dobou Vánoce prodělaly, se
stále dodržují lidové zvyky
jako například půst - aby se
večer objevilo zlaté prasátko,
lití olova, házení bačkorami či
rozkrajování
jablíček.Na
známce
je
vyobrazen
zvoneček. Uvnitř je kometa s
vánoční zasněženou krajinou. Zvoneček je pověšen na
větvičce jmelí s ozdobnou mašlí.

Způsob tisku:

URAN

Rotační ocelotisk kombinovaný hlubotiskem v barvě
modré (ocelotisk), žluté, červené, zelené, modré

NEPTUN

Známka nás naladila vánočně. Členové Klubu filatelie
přejí všem krásné svátky a úspěšný nový rok 2010,
filatelistům pěknou úrodu nových známek do sbírek.
Stanislav Plachta

Astronomický klub
Police nad Metují
NENÁPADNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE
budeme pozorovat na samý
závěr letošního roku.
Zatmění bude pouze částečné. Nebudeme zde popisovat
princip zatmění Měsíce, neboť je jistě dostatečně známý a
byl také popsán v PM 2/2008.
Průběh zatmění Měsíce dne 31. 12. 2009:
Částečné zatmění začne v 19 hodin a 52 minut, Měsíc se
dotkne zemského stínu.
Střed zatmění nastane ve 20 hodin a 23 minut, zastíněno
bude necelých 8 % měsíčního povrchu.
Částečné zatmění končí ve 20 hodin a 53minut, Měsíc
opustí zemský stín.
Tmavší kruh na obrázku představuje stín, který do prostoru
vrhá naše Země. Vidíme zde také polohy Měsíce v hlavních
okamžicích zatmění. Pro přehlednost je vynechána hranice
zemského polostínu. Z obrázku je patrné, že v největší fázi
zatmění bude zastíněný pouze jižní okraj Měsíce (tedy
žádné velké „divadlo“).
V letošním prosinci nastanou dva měsíční úplňky tj. 2.
a 31. Taková situace nebývá častá. Nazýváme ji „modrý
měsíc.“

na večerní obloze na hranici souhvězdí Ryb a
Vodnáře,
na večerní obloze v souhvězdí Kozoroha,
20. v konjunkci s Jupiterem
Karel VACEK, Astronomický klub Police

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Skautská filmová sobota 16.ledna 2010 v Polici nad Metují
Skautské středisko "Skaláci" ve spolupráci s Městem
Police
nad
Metují
a
Krajskou
radou
Junáka
Královéhradeckého kraje pořádají první Skautskou filmovou
sobotu.
V rámci celého projektu se uskuteční v průběhu roku
2010 promítání pěti zajímavých filmů v pěti městech
náchodského okresu. Do projektu se zapojili skauti z Police
nad Metují, Náchoda, Nového Města nad Metují, Jaroměře a
České Skalice. Zhruba v dvouměsíčních intervalech budou v
jednotlivých městech představeny vybrané československé
filmy (Všichni dobří rodáci, Vyšší princip,…). Celou koncepci
a odbornou garanci zajišťuje Oddíl bratra Františka z
Police. První promítání se uskuteční v našem městě v
sobotu 16. ledna, na programu bude jediný československý
skautský film - Na dobré stopě.
Pro skauty bude od 11 hodin připravena zhruba
tříhodinová hra po městě, která je uvede do dobového
kontextu i děje filmu. Od 14.30 hod. zahájíme úvodním
slovem v Kolárově divadle prezentaci filmového díla.
Pokud se podaří, rádi bychom přizvali i pamětníky natáčení.
Cílem je naučit dospívající vnímat filmovou tvorbu.
Samozřejmě je na promítání filmu zvána i široká veřejnost.
Josef Hejnyš

Na dobré stopě

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

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN

21. prosince v 18 hodin 46 minut SEČ vstupuje
do znamení Kozoroha. Začíná astronomická
zima, zimní slunovrat.
V prosinci se den ještě o 20 minut zkrátí,ale do
konce měsíce již o 4 minuty prodlouží.
2. a 31. v úplňku, 9. v poslední čtvrti, 16. v
novu, 24. v první čtvrti,
večer nad jihozápadním obzorem, podmínky
pro pozorování nejsou výhodné,
není pozorovatelná,
pozorovatelný po celou noc, 1. prosince
přechází ze souhvězdí Raka do souhvězdí Lva,
na večerní obloze v souhvězdí Kozoroha,
20. v konjunkci s Neptunem,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Panny,

Jedná se o první (a zatím poslední) skautský film v
historii české kinematografie. Film pro mládež vznikl v roce
1948, kdy ho podle námětu Lubomíra Kaválka a Jaroslava
Nováka – Braťky (vedoucího pražské skautské vodní Pětky;
redaktora a spisovatele) natočil režisér Josef Mach. Dílo
vzniklo v exteriérech na Seči ve skautském táboře, který
pro potřeby filmu postavili sami skauti, členové 5. vodního
oddílu z Prahy. Ti si také ve filmu zahráli většinu
chlapeckých rolí.
Josef Hejnyš

MAMINA >>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Maminčina mňamka na prosinec (od Káti)
Vzhledem k tomu, že MC v tomto roce nepořádalo
vánoční jarmark na trzích v Polici a hodně lidí se ptá na
naše perníčky, které jsme v předchozích letech pekli,
odtajňujeme nyní tento recept:
Perníčky:
60 dkg hladké mouky, 25 dkg moučkového cukru, 5 dkg
rozpuštěné Hery, 10 dkg tekutého medu, 4 vejce, 1 PL
skořice, 1 prášek do perníku, 1 čaj.lžička sody – vše
zpracujeme v hladké těsto a necháme asi 2 hodiny odležet
v lednici. Z vyššího těsta vykrájíme tvary, potřeme vodou a
zprudka upečeme. Ihned po vyndání z trouby potřeme
žloutkem.
Perníčky jsou hned měkké, není třeba nechávat
proležet, můžeme hned zdobit a konzumovat. Pokud něco
zbude, uložíme do krabice – nejlépe ne papírové, protože
vytahuje vodu.
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Program na říjen
v mateřském centru MaMiNa
Dopolední programy ve školním roce
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci
- pro nejmenší děti kolem 1-2 let, které se již naučily
chodit.
Úterý (9.30-11.30) – Miminkování
- program pro těhotné a pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Středa (9.30-11.30) – Kapříci
- program pro rodiče s dětmi od 2 - 4 let. Součástí
programu je malá výtvarná dílnička s procvičováním
jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci
- program pro rodiče s dětmi od 2 – 4 let s důrazem na
rytmiku, tanečky a říkadla.
Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek
- pro děti nejen jako příprava na vstup do mateřské
školky. Probíhá bez účasti rodičů. Na tento program je
nutné se přihlásit a to na tel.: 724935522 pí. Vítková
nebo přímo v MC, a to každé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 20,- za dítě a dopoledne.
Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.

Středa 16. prosince v 16 hodin – Zimní pohádka
V pohádce se potkáme se zvířátky – koníkem, pejskem,
kočičkou a dalšími. Zvířátka budou stavět sněhuláka,
sáňkovat a provádět další zimní radovánky. Po pohádce se
za dětmi přijde podívat klaun a Pepina. Pohádku si pro nás
připravilo Divadlo Kočky. Vstupné je 30,- za dítě, doprovod
zdarma.
Sobota 19. prosince od 15 hodin – Andělské svícení
Již počtvrté se potkáme s rodinami, které navštěvují
mateřské centrum 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: Káťa Hlávková, Simona Pohlová, Iveta
Tautzová, Naďa Dvořáková, Iveta Vítková a Lada Úlehlová.
Neděle 20. prosince od 14 hodin – Když pejsci venčí
sněhuláky
U poslední letošní speciální terapie se opět potkáme
s pejskem, který nás programem bude provázet. Přijďte si
odpočinout od vánočního shonu a na chvíli se se svými
dětmi pobavit a odreagovat. Na program není nutné se
přihlašovat, vstupné je dobrovolné.

Cvičení na míčích nejen pro těhotné v úterý od 18 hodin
– klasické cvičení na míčích pro budoucí maminky, které
pomáhá od bolestí a také se připravit na porod s lektorkou
Mgr. Karolínou Havlíčkovou. Přihlášky na 777 903 029 nebo
mailu katahlavkova@seznam.cz. Cena je 150,-Kč za 5 lekcí,
platba je předem, cvičení bude probíhat jednou za týden.
Lekce trvá 60 min. Počet míčů je omezen! Od nového roku
opět volná místa – hlaste se již teď!
Od nového roku plánujeme znovu otevřít kroužek
Keramiky spojené s dalším tvořením pod vedením Simony
Pohlové. Jedná se o tvořivý kroužek, kde budou mladší děti
s pomocí rodičů a starší děti sami poznávat keramickou
hlínu a tvořit z ní výrobky. Další náplní programu bude
tvoření z jiných a netradičních materiálů. Vaše přihlášky
přijímáme na mailu i.monka@seznam.cz nebo v MC, bližší
info Vám poskytneme i na tel.: 728 334 087. Finanční
podmínky jsou stejné jako u cvičení na míčích.
Kroužek bude probíhat každé úterý od 16 hodin –
začínáme již 12. ledna!

Doplňkový program v mateřském centru
Čtvrtek 10. prosince v 16 hodin - Babinec – Vánoční
dekorace
Tentokrát si vyrobíme rovnou tři vánoční výrobky –
zvoneček, svícen a přání.Sebou si kromě vánoční nálady
přineste: 2x květináč prům. 9 a 11 cm, stuha cca 1m (může
být i více druhů), 2 ubrousky s vánočním motivem (raději
menší vzor), různé vánoční dekorace k ozdobě (např.: malé
šišky, oříšky, skořápky, křížaly aj.), svíčku střední velikosti
a různé balící papíry (možno i zbytky či použité).Další
materiál bude zajištěn. Vstupné je 30,- . Setkání je určeno
široké veřejnosti, není třeba se na něj přihlašovat.
Čtvrtek 10. prosince – Canisterapie
Lekce canisterapie jsou určeny klientům dětského věku
se
speciálními
potřebami
z mikroregionu
Policka.
V současné době jsou navštěvovány 7 klienty a jejich
rodinami.
Lekce canisterapie a speciální odpolední programy s
jsou financovány z programu pro podporu činností, které
navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby
definované v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění, z rozpočtu Královehradeckého kraje pro
rok 2009.Děkujeme.
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Foto ze speciální terapie 28.11.2009: Ajsinka ukazuje
Tomíkovi, jak pejskové pomáhají sundávat ponožky dětem,
které to sami nezvládnou.

Pozvánky, nabídky, sdělení
MC oznamuje, že v období od 23.12. do 3.1. bude
uzavřeno. Těšíme se na Vás v novém roce 2010,
v pondělí 4.ledna.
Celé vedení a zaměstnanci mateřského centra přejí
všem krásné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška,
spokojená bříška, hodně procházek zasněženou krajinou a
šťastný nový rok 2010 – ať je zase o kousek lepší než ten
předchozí.
Velmi Vám děkujeme za podporu, kterou jste nám
věnovali v roce 2009 a těšíme se na setkání s Vámi v novém
roce.
Fotografie z činnosti MC k dispozici návštěvníkům
Oznamujeme, že v mateřském centru jsou k dispozici
CD s fotografiemi a videi z programů a akcí MC za školní rok
2008/2009, dále z kroužku Tanečků a programu Malý
Zvídálek. Pokud máte o některé z těchto CD zájem,
kontaktujte nás na mailu: katahlavkova@mcmamina.cz
nebo 777/903 029 nebo přímo v MC. CD je možno zapůjčit
domů, kde si stáhnete Vámi vybrané fotografie nebo Vám
ho můžeme i nechat vypálit celé.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Radost, štěstí, pohodu a úsměv,
v novém roce jistotu a úspěch
Vám přeje
Zdenka Galinová mobil č. 603526179
Hana Brahová
mobil č. 737663524
Finanční poradenství – kancelář nad samoobsluhou na
náměstí v Polici nad Metují

rychle uběhlo. Klobouk dolů před paní cestovatelkou, že
měla odvahu takovou pouť podniknout. Nakonec sdělila, že
na jaro už má zase něco naplánovaného. Tak se těšíme na
další zážitky, o které se s námi příště jistě ráda podělí.
Šárka Pokorná

Reakce na článek z minulého čísla
Ráda bych reagovala na článek z minulého čísla
měsíčníku o nově opravené cestě v Pěkově podepsaný pouze
BK.
Ano, můžeme být rádi, že se tato cesta konečně
podařila realizovat, jenže za jakou cenu. Abychom toho
dosáhli, museli jsem si prodat obecní majetek (dům čp.79),
se kterým jsme měli úplně jiné plány. Je smutné, že
děkujeme všem zastupitelům města, kteří s prodejem
souhlasili, protože je to vůbec nebolí, když vlastně tato
oprava nešla z rozpočtu města, ale z peněz obce.
To mi připadá postavené na hlavu. Ono totiž vypadá, že
jestli budeme chtít něco v naší obci dělat, tak si musíme
prodat další majetek obce, jenže toho majetku již mnoho
není, takže se asi opravovat ani budovat nebude.
Budeme muset čekat, až co nám město odsouhlasí
nějaké peníze. Za tu dobu, co jsme pod Policí nad Metují,
tak se vlastně opravoval hlavně střed obce, ale na další
místa se nedostávaly finance, a když, tak jen tak na
základní údržbu.
Doufejme, že se spolupráce mezi městem a naší obcí
zlepší.
Jana Rösselová

Začátkem listopadu t. r. začalo v Pěkově zdravotní
cvičení pod vedením p. Renaty Teichmanové – každou
středu od 18.30 hod. do 19.30 hod. v zasedačce bývalé
školy v 1. patře. Nápad p. Ivany Vrbové byl skvělý, o cvičení
je velký zájem. Setkávají se tu děvčata školou povinná až
po babičky. Ale místnost není nafukovací, tak se každá
cvičenka musí se svou karimatkou trošku uskromnit.
V sobotu 14.11.2009 si uspořádaly Pěkovské ženy jako
již každoročně malé posezení (účast – 22 členek). Každá
přinesla z vlastní domácí výrobny něco dobrého na zub,
k pití se také něco našlo. Že do Pěkova ještě krize
nedorazila, dokládá přiložený snímek. Stoly se opravdu
„prohýbaly“ dobrotami.

Dvěma ženám, které letos slavily pěkná životní výročí,
byly předány pozornosti. Členky byly seznámeny s plánem
činnosti na příští rok a hlavně se mluvilo o přípravě plesu,
který bude v lednu příštího roku.
Na pátek 20. listopadu 2009 pozval Osadní výbor Pěkov
občany na besedu s p. Irenou Rejchrtovou o tom, jak
cestovala koňským povozem s klisnou Jívkou a jezevčíkem
Benem kolem České republiky. Slečna Jana Hoffmannová
pomohla s promítáním fotografií, které má p. Rejchrtová
z cesty. Večer byl příjemný, dvouapůlhodinové povídání

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. Jako každý rok se snažíme
zajistit skupinky nejen v Polici, ale také v okolí, kde
jsme již na návštěvu skupinek zvyklí. Sbírka proběhne ve
dnech 8.-11. ledna 2010 na celém území České republiky
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.
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

Poděkování poctivému nálezci
Co by bylo všechno platné, kdyby mezi námi nebyli
takoví poctiví lidé, jako je pan Milan Plný? Našel na cestě
ztracený foťák a jeho bystrá paní hned podle snímků zjistila
okruh lidí kolem fotografa. Bez váhání ho šel doručit tomu,
komu patřil. Zpráva o nálezu způsobila nevýslovnou radost
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nejen mně - už zcela rezignovanému, ale také dalším
padesáti lidem, kolegům v práci a známým, kteří moji
ztrátu se mnou sdíleli. Společná oslava 60. narozenin
Františka Pohla v našem kolektivu, o které byla celá
fotoreportáž, tak nakonec jen díky Mánkově poctivosti
skončila krásným happyendem. Pane Plný, veliký dík.
Zdeněk Odl

Víte jak se dělá "Večer humoru?"
To jen hodíte na papír pár nápadů, a na všechno ostatní
musíte mít lidi.
Třeba takové interprety, jako jsou Ivanka Richterová a
Jiří Trnovský, k tomu pár takových muzikantů, jako trio
pana ředitele Lubora Bořka, a takový tým pořadatelů,
který, pod velením paní Věry Plachtové, zvládne každou
situaci. Výsledek pak už jen zdokumentuje kamera pana
učitele Vladimíra Berana, a na autora textu zbývá na
závěrečné děkovačce slíznout smetanu. Byla dobrá, a všem
za ni moc děkuju.
Inu, když na to máte lidi, pak dělat humor je vlastně
sranda.
M. Vítek

Vánoční zvyky a pověry
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Na Štědrý den nepište nikomu zamilované dopisy, jinak
vše špatně dopadne.
Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu.
Kouzelnou moc prý mají vejce snesená 25. prosince, a
také chleba upečený ve stejný den.
Mince nebo rybí šupina položená pod talířem přináší do
domu peníze.
Štědrém dnu se má zaklepat na studnu, aby byla dobrá
voda. Pod štědrovečerní stůl postavíte skleničku vody.
Jestliže po večeři vody ubude, bude v novém roce
sucho, přibude-li vody, bude rok mokrý.
Na Štědrý den se nemá nic dlužit, jinak se přivolí bída
s nouzí.
Kdo nikomu nic na Štědrý den nedaruje, přijde na
mizinu a dočká se bídy.
Zaklepá-li dívka na kurník a ozve se kohout, veselka je
jistá.
Kdo se celý den až do východu první hvězdy postí,
zaručeně spatří na stěně zlaté prasátko.
Vybral F. J.

25.října 2009 dlabání dýní aneb příprava na Halloween

Prosinec
Jaroslav Seifert
Jak je to dávno: bílé střechy,
pod prsty zlato na ořechy,
maminka sladké mandle krájí
a děti ani nedutají.
Tajemství patrně je tlačí,
stromek je svázán na pavlači.
Pak náhle jako o sklo mince
zazvoní zvonek. Tišší, tišší
je smutek vždycky při vzpomínce.
Čas letí prudce! Třeskni číši.
Vybral F. J.

Akce „Na kruháku“
Jsme „taková malá parta“ – scházíme se při všelijakých
možných i nemožných příležitostech. A protože náš polický
kruhák (první při vjezdu do Police nad Metují od Náchoda)
přímo vybízí k nějaké akci, něco málo jsme už vymysleli….
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29. listopadu 2009 rozsvícení 1.vánočního stromku na
kruháku
Za malou partu Alena Jenková

Lidové pranostiky podle církevních
svátků na měsíc prosinec
Prosinec je dvanáctý měsíc roku. Ve starořímském
kalendáři to byl měsíc desátý – december; toto označení
pak v různých obměnách proniklo do většiny evropských
jazyků. Český název posledního měsíce roku souvisí
pravděpodobně se slovem „siný“, „prosinět“ (tj. prosvítat)
– prosincové dny jsou „šedivé“, bledé, často mlhavé, neboť
slunce svítí v době kolem zimního slunovratu z celého roku
nejslaběji.
1. prosince: sv. Edmunda Kampiána, anglického kněze a
mučedníka ( + 1581 )
- O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.
3. prosince: sv. Františka Xaverského, španělského kněze a
misionáře ( + 1552 )
- O svaté m Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.
4. prosince: sv. Barbory, panny a mučednice z Malé Asie (+
307 )
- Je-li Barborka na ledě, budou Vánoce na blátě.
- Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bývá hodně trávy.
- O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
- O svaté Barboře měj sáně na dvoře.
- Po svaté Baruši střež nosu i uší.
- Svatá Barborka vyhání dříví ze dvorka.
6. prosince: sv. Mikuláše, biskupa v Malé Asii ( + 397 )
- Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
- O svatém Mikuláši často snížek práší.
- Svatý Mikuláš splachuje břehy / pršívá /.
13. prosince: sv. Lucie, panny a mučednice v Itálii ( + ve 4.
stol.)
- Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
- Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá.
- Svatá Lucie ukazuje nám svou moc, neb nám dává nejdelší
noc.
16. prosince: sv. Albíny, panny a mučednici v Itálii ( + 3.
stol. )
- O svaté Albíně schovej se do síně.
17. prosince: sv. Lazara, přítele Páně
- O svatém Lazaru ucpi v senci každou spáru.
21. prosince: sv. Tomáše, apoštola, nyní 3.7.
- Na svatého Tomáše nejdéle je noc naše.
- Na svatého Tomáše zima se rozpáše.
23. prosince: sv. Viktorie, panny a mučednice v Římě ( + v
3. stol. )
- Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24. prosince: Adama a Evy (Štědrý den)
- Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera do Tří králů
zvěstuje povětrnost příštích dvanácti měsíců.
- Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
- Na Adama a Evu čekejte oblevu.
- Na Štědrý den večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
25. prosince: Hod Boží vánoční (Božího narození)
- Bílé Vánoce – zelené Velikonoce.
- Do vánoc není ani hladu, ani zimy.
- Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o
velikonocích plny kočiček.
- Když na Boží hod prší, sucho úrodu naruší.
- Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro
květem.
- Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
- Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.
- Na Boží narození o bleší převalení.
- Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na
polích.
- Tmavé Vánoce – světlé stodoly.
- Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
26. prosince: sv. Štěpána mučedníka
- Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.

- Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči hmouří.
- Na Štěpána každý se má za pána.
- Na svatého Štěpána když prudce zavěje, víno před zkázou
jistou se chvěje.
28. prosince: sv. Mláďátek betlémských
- O Mláďátkách den se omlazuje.
31. prosince: sv. Silvestra I., papeže ( + 335 )
- Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra
nenapadne zlato.
- Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám
dobrého vína se nadíti.
- O Silvestru papeži snížek si již poleží.
Vybral František Janeček

PF 2010
Dobré víno - tvoří dobrou krev.
Dobrá krev - je předpokladem dobré nálady.
Dobrá nálada - přináší dobré myšlenky.
Dobré myšlenky - dávají vzniknout dobrým skutkům
a
dobré skutky - dělají člověka člověkem …
Čtenářům Polického měsíčníku přeje do nového roku
hodně dobrého vína Mgr. František Janeček, Holice

Murphyho zákony a vánoce
Peacefullův zákon
Zapomeňte na to, že Vánoce jsou svátky klidu a pohody.
Dreadův zákon
Vánoce jsou ve skutečnosti svátky děsu a skřípění zubů.
Saintův zákon
Obecně se má za to,že Vánoce se slaví na počest narození
Ježíše Krista.
Dislikeův zákon
Je-li Ježíš nyní se svým otcem v nebi, je velmi
pravděpodobné, že se mu způsob oslavy jeho narozenin
hrubě nelíbí.
Nostradamův bilanční zákon
Dojde-li někdy ke konci světa, je velmi pravděpodobné, že
se tak stane na Vánoce.
Outliveův zákon
V dnešní době je už zcela lhostejné, zdaje původ Vánoc
náboženský, nebo světský, ale je vhodné se sem tam
pomodlit za to, abyste je přežil.
Iluzorní axiom prof. Hopa
Přežít Vánoce ve zdraví je jediné vánoční přání, které Vám
Ježíšek nesplní.
Langův časový zákon
Vánoční šílenství obvykle začíná před samotnými Vánoci.
Fornerovo pravidlo
Nevěřte tomu, že se vám podaří nakoupit vánoční dárky
dříve než ostatním a vyhnete se tak nejtěžší davové
psychóze.
Vainův zákon
V obchodě, který je třiadvacátého prosince prázdný,
s největší pravděpodobností prodávají protetické pomůcky
nebo náhradní díly k proudovým letadlům.
Splutterův kumulační zákon
Všechny ostatní obchody kromě výše jmenovaných budou
třiadvacátého prosince narvané k prasknutí.
Zákon doc. Obtaina
Pokud vaše děti Ježíškovi píší, zásadně si přejí najít pod
stromečkem věci, které jsou prakticky nesehnatelné.
Beggarův zákon
To, co si pod stromeček přejí dostat dospělí příslušníci vaší
rodiny se oproti tomu dá sehnat poměrně snadno, ale
prakticky vždy je nákup takové věci nad vaše finanční
možnosti.
Vybral F. J.
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Jména ulic
v Polici (nad Metují) v letu let.
Čtvrté pokračování ...

Pojednáním o názvu řeky Metuje jsme v minulém čísle
poněkud odbočili z daného tématu, doufám však, že
smysluplně, tedy rychle zpět k názvu města. Příslušné
úřední kroky spojené s jeho změnou byly správou města bez
průtahů zahájeny a nový název města začal oficiálně platit
počínaje rokem 1922. Dne 30. března toho roku tehdejší
starosta města, odborný učitel Josef Šulc, oznámil na
zasedání obecního zastupitelstva, že tehdejší ministr vnitra
Jan Černý schválil podaný návrh na změnu pojmenování
města Police (německy Politz) na nový úřední název obce:
„POLICE NAD METUJÍ“. A dále, že totéž ministerstvo
jménem vlády (výnosem ze dne 6. února) rozhodlo o
sloučení obcí Police a Ledhuje v jednu místní obec pod
názvem Police nad Metují. Přípis ministerstva dále uvedl,
že „dosavadní osady obce Ledhuje (Velká a Malá) podrží i
nadále vlastní katastry. Veškeré jmění a statek obecní,
ústavy a fondy jmenovaných obcí, jakož i veškerá jejich
práva přecházejí dnem sloučení na novou obec Polici nad
Metují“.
I to s dnešního pohledu nevyhnutelné sloučení těsně
sousedících obcí (i když v té době budilo dost emocí,
zejména na straně ledhujských) však mělo a má jednu
velikou vadu na kráse. Jeden z požadavků obce Ledhuje,
podmiňující sloučení s městem Policí zněl, že „jméno Velké
Ledhuje i osady Malé Ledhuje pro všechny budoucí časy
bude zachováno s označením jako předměstí neb třída a
číslování domů bude nezměněno.“ Rozhodnutí o ponechání
vlastních katastrů a navíc podmínka Ledhuje, že nebude
měněno číslování domů, však bylo nešťastné řešení. Dodnes
tak zůstalo trojí paralelní číslování domů, a tak má např.
své číslo popisné 1 jak klášterní budova, tak i hostinec
Krčma, čp. 1 měl i někdejší hospodářský dvůr stojící opodál
kláštera. K rozlišení bylo nutné u budov Velké Ledhuje
k jejich popisným číslům připojit VL, u osady Malá Ledhuje
pak k popisným číslům budov (kterých je naštěstí jen 17)
připočítat číslo 500. Navzdory těmto opatřením působí tato
rarita často zmatky při orientaci ve městě, zvláště u cizích,
věci neznalých návštěvníků města.
Toho roku 1922 pak konečně došlo i k úřednímu
pojmenování téměř všech tehdejších ulic a uliček města
Police nad Metují. Byl již skutečně nejvyšší čas, protože to
začínalo způsobovat při stále rostoucím městě potíže
v orientaci, zejména při evidenci obyvatelstva i např. při
doručování poštovních zásilek. Nutno však podotknout, že
toto rozhodnutí obecního zastupitelstva zřejmě nejvíce
ovlivnil ten rok vydaný zákon č. 266/1920 Sb. „O názvech
měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními
tabulkami a číslování domů“. K tomuto účelu byla
vytvořena zvláštní komise, zřízená ad hoc ze zástupců
Osvětové komise, zástupců odboru Klubu československých
turistů a členů městské rady, která v říjnu roku 1922
předložila své návrhy názvů všech ulic v Polici nad Metují,
přičemž některé dosud bezejmenné ulice pojmenovala.
Úřední jména ulic byla touto odbornou komisí navržena
a posléze obecním zastupitelstvem schválena takto: ulice
směřující z náměstí k Bezděkovu byla nazvána ulicí
„NOVOU“, tedy již dávno zavedený a vžitý název. Zde
pouze dodejme, že do kopce stoupající konec Nové ulice,
jejíž domy se zde začaly budovat až počátkem 20. století,
se neoficiálně nazýval a ještě dosud mezi starousedlíky
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nazývá „MANŽŮRSKO“ (či „Manžurie“ nebo „Mandžursko“ –
jak se komu líbí). Zdá se, že je to velmi pravděpodobně
odezva na někdejší rusko-japonskou válku, probíhající
v letech 1904-1905 na severu Číny v Mandžusku (anglicky
Manchuria, německy Mandschurei). Možná, že k lidovému
pojmenování této části ulice přispěla i přednáška novináře
a předsedy národně sociální strany Václava Klofáče z Prahy,
který dne 17. září roku 1905, jak zaznamenal Josef
Brandejs, „v hostinci Na Poště měl přednášku a sebou
v stínových světelných obrazech ukazoval mnohé tamější
podoby války Rusů a Japonců, sběhlé na moři i na suché
zemi. Tentýž večer jest u nás nazván Manžůrský večírek.“
Ulice směřující z náměstí k nádraží, od Nové ulice
doprava, byla nazvána ulicí „NÁDRAŽNÍ“ – tedy opět
staronový název. Ulici vedoucí z ulice Nádražní doprava až
k čp. 115 byl potvrzen stávající název ulice „SOUKENICKÁ“
(takto pojmenované již roku 1905; Soukenických ulic je
dnes v ČR ještě 30, nejblíže nám je v Broumově, někdejším
významném středisku soukeníků, známém již ve
středověku). Ulici z náměstí směrem k severu byl ponechán
historický název ulice „KOSTELNÍ“. Ulice z náměstí směrem
východním, dříve zvaná Hořejší: ulice „TOMKOVA“
(nazvaná tímto jménem již roku 1903). Celkem
bezvýznamná vozová cesta, vedoucí od domku od čp. 259,
kde bydlel a zjara toho roku zemřel zde několikrát citovaný
kronikář Josef Brandejs, podél zahrad domů Tomkovy ulice
až k dřevěné lávce přes potok Ledhujku poblíž čp. 53/VL
(od roku 1936 to je betonový most), obdržela poněkud
neobvyklý název „U DAMIÁNKY“. Žádnou záhadu v tom však
netřeba hledat, název ulice pochází od pojmenování
studánky. Studánka, poskytující údajně velmi chutnou
vodu, bývala na zahradě domku čp. 59, který od roku 1808
patřil jistému Průšovi, křestním jménem Damián.
Oblíbenému zdroji pitné vody se tedy říkalo Damiánova
studánka – zkrátka „Damiánka“. Hezký název, půvabná
místní historka. Netřeba snad ani dodávat, že toto
pojmenování ulice je jediné v Česku.
Cesta, směřující od obecní mostní váhy, vedoucí kolem
zemědělské usedlosti rolníka Josefa Foglara (čp. 53/VL)
k ledhujskému pivovaru byla nazvána „PELLYHO CESTOU“ –
snad proto, že sledovala hranice „dominia“ továrníka
Viléma Pellyho, sestávajícího z jeho továrny a z několika
zemědělských usedlostí, stojících „na kopečku“ nad cestou.
Ulička z náměstí, začínající tunelovým průchodem a mířící
dále ke hřbitovu, všeobecně známá jako „Umrlčí“ či
„Umrlá“, obdržela název „HVĚZDECKÁ“. Zřejmě se zde
prosadil
vliv
reprezentantů
Klubu
turistů
(KČT)
zastoupených v názvotvorné komisi, protože přijatý název
napovídá, ke které turisticky atraktivní lokalitě bylo lze po
této cestě přes Kluček nakonec doputovat; podobně jako
ulicí Hvězdeckou v Broumově, směřující ke Křinicům a dále
na Hvězdu. Ještě jedna Hvězdecká ulice je v obci Luže u
hradu Košumberk – jsou tedy pouze tři v celé ČR.
Ulice, vedoucí od této uličky směrem jižním, od
roubené budovy někdejší školy čp. 15, obdržela název ulice
„ZAHRADNÍ“. Proč zrovna Zahradní? Jednoduché vysvětlení
– na pozemcích, kde dnes stojí chátrající budovy někdejší
družstevní mlékárny a další čtyři přilehlé (nechátrající)
domy, se rozkládala po dlouhá léta školní zahrada, zrušená
rozhodnutím obecního zastupitelstva roku 1926 (a poté
občanstvem dočista rozkradená). Jak se to mělo v jiných
městech nevím, ale Zahradních ulic je v celé ČR celkem
200.
Příčná ulice mezi ulicemi Na Babí a Tomkovou byla
nazvána ulicí „NA PRÁDLE“. Původ názvu bude hned
srozumitelný, když si uvědomíme skutečnost, že v malém
přístavku k domu čp. 32, ve kterém bydlívali úředníci
správy benediktinského panství, bývala dříve pro mnichy z
kláštera prádelna (dnes je to malý domek čp. 33). A tak se
tomuto místu odedávna říkávalo „Prádlo“ nebo „Na
prádle“. Je to dost neobvyklý název, přesto jsou v Česku

ještě tři ulice s tímto jménem (a jedna nazvaná „V
Prádle“).
Pokračování v příštím čísle.

Miroslav Pichl

Hvězda na Broumovských stěnách
(674 m n. m.) v datech
Dokončení z minulého čísla
1946
Plakali jsme všichni,
když nám Hvězdu vzali,
pěstě zatínali,
když nám Ostaš rvali.
Museli jsme mlčet
sedm dlouhých let,
prožívati muka,
o nichž nesnil svět.
Zlomena je navždy
Němců hrubá síla,
Hvězda opět září.
Pravda zvítězila !
Antonín Krtička
2. června byla poprvé po válce turistická chata po nutných
opravách znovu otevřena a přivítala první návštěvníky.
„Byla hodně poškozena; nákladem správy velkostatku byly
provedeny nutné opravy a chata dána opět do provozu.
Turistický odbor konal toho dne vycházku na Hvězdu.“
Chatu převzalo sokolské družstvo Vzlet, v roce 1956 pak
národní podnik Restaurace a jídelny (RaJ) v Náchodě a
v rámci těchto vlastnictví se vystřídalo několik vedoucích.V
letech 1945 – 1951 pan Khaml, v roce 1952 pan Máša, dále
Jiří Kubeš, Vilém Polický, Emil Beneš, dále pánové Jan
Durdík, František Jareš a Kábrta.
1948
8. května oslavil Klub českých turistů (KČT) v Polici nad
Metují zapálením vatry na Hvězdě otevření nově vytyčené,
červeně označené turistické cesty – tzv. „Strážní stezky“,
která vedla po pohraničních horách celé republiky.
21. října zemřel během léčení v lázních Poděbrady ve věku
45 let Jan Pejskar (*1903), majitel hotelu v čp. 22 na
náměstí v Polici nad Metují, sy n hoteliéra Bohumila
Pejskara a Marie, roz. Brandejsové (dcery kronikáře Josefa
Brandejse). Předtím, v letech 1923-1938 byl nájemcem
benediktinského
turistického
hostince
na
Hvězdě
v Broumovských Stěnách (od roku 1937 se svou manželkou
Annou, dcerou Jana Vacka, hostinského z čp. 4). „Pohřeb se
konal v neděli 24. října za velké účasti místního a značného
počtu i vzdáleného občanstva. Zesnulý byl velmi dobře
znám v kruzích turistických, neboť byl delší dobu
restauratérem na Hvězdě v Polických stěnách.“
1956
Tento rok byla vyhlášena přírodní rezervace Broumovské
stěny (638,08 ha). Rezervaci tvoří hřebenová část
Broumovských stěn. 12 km dlouhé pásmo kvádrových
pískovců středního turonu vykazuje výraznou modelaci.
Uplatňuje se v něm celá škála povrchových i podzemních
pseudokrasových jevů, z povrchových tvarů vyniká
množstvím tzv. „skalních hřibů“. Její severní část je
tvořena jednoduchým asymetrickým hřbetem s příkrým
vnějším svahem a mírným vnitřním svahem. Jižní část je
tvořena několika tektonicky oddělenými pískovcovými
strukturními plošinami. Z přirozených lesních společenstev
se v chráněném území zachovaly reliktní bory na skalních
stanovištích a místy kyselé a květnaté lučiny. Bučiny jsou
zastoupeny zvláště v okolí Hvězdy a Božanova, ostrůvkovitě
pak na Signálu. Značnou plochu rezervace zaujímají
smrkové kultury. Rezervace je významná také výskytem
celé řady chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů.

1958
19. července bylo na popud oddílu turistů v Polici n. Met.
započato s úpravou polní cesty vedoucí z obce Hlavňova na
Hvězdu tak, aby bylo možno vyjet až nahoru s autobusy.
Prozatím bez pevného povrchu. První brigádníci Jaroslav
Linhart st., Jaroslav Ticháček, František Kadidlo, Jan
Durdík, Václav Horský, František Šeda, Vilém Selichar, Josef
Středa ml. a Karel Baudyš vykopali příkop v délce 50 metrů.
Brigádníci dostávali 5 Kč na hodinu, povoz s koňským
potahem obdržel 15 Kč. V tomto roce byla též zahájena
výstavba přípojky elektrického vedení na Hvězdu.
1959
5. ledna byl postaven na Hvězdě stožár pro televizní
retranslační stanici, sloužící pro příjem TV signálu
v broumovské kotlině. Stožár byl převezen z Otovic u
Broumova, kde kdysi sloužil jako větrné čerpadlo na vodu.
Byla to první retranslační stanice v okolí.
10. ledna byla v restauraci zapojena nová přípojka
elektrického vedení, vedoucí od Hlavňova. Dosavadní
vedení od Broumova dodávalo velmi slabý příkon
elektrického proudu, takže v kuchyni restaurace nebylo
možno použít žádné výkonnější elektrické spotřebiče.
Přípojka byla nutná také pro chod retranslační stanice.
5. července byla slavnostně otevřena nová silnice Hlavňov –
Hvězda ukončená parkovištěm asi 250m pod Hvězdou.
Asfaltová silnice byla postavena z finančních prostředků
Krajské komise turistického ruchu (projekt ing. Brikner,
plánovaná částka 1 400 000 Kč, vlastní náklad 850.000 Kč –
stavba započata roku 1958). Organizátorem celé akce byl
turistický oddíl TJ Spartak v Polici nad Metují. Velkou
zásluhu na vybudování silnice měli tehdejší funkcionáři TJ
Jaroslav Ticháček a Karel Vacek a především spousta
brigádníků.
Během prvního dne při slavnostním otevření byl na
Hvězdě uspořádán koncert dechové hudby s estrádou.
Odpoledne bylo v restauraci a na prostranství před ní cca
2.000 lidí. Novou silnicí projelo ten den na Hvězdu 478
motocyklů, 211 osobních automobilů a 53 autobusů (!).
V téže době byl zpřístupněn i dosud neschůdný hřeben
Broumovských stěn vybudováním nové, žlutě označené
turistické cesty, zvané „Vyhlídková“ nebo také „Rasovská“.
19. listopadu se konalo zasedání rady MNV. Zprávu komise
cestovního ruchu přednesl s. Jaroslav Ticháček. „Podal
stručný přehled dosavadní činnosti, a to zvláště řízení akce
na záchranu chaty Hvězda a postavení silnice na Hvězdu.
Tato akce blíží se již ke svému dokončení a zajišťuje se
ještě přivedení pitné vody do chaty. Dále referuje, že
k návrhu komise byly učiněny potřebné kroky k tomu, aby
nově otevřená vyhlídka v chatě Hvězda byla nazvána
»vyhlídkou Mistra Aloise Jiráska«. Dále bylo navrženo, aby
nově vybudovaná turistická stezka od chaty Hvězda směrem
k Honům, byla nazvána »Stezkou ministra akademika Dr.
Zdeňka Nejedlého«. Oba výše jmenovaní na Hvězdě často
pobývali a mají k těmto místům svůj osobní vztah.“
Při stavbě silnice na Hvězdu bylo při lámání kamene
v malém lomě poblíž cesty nalezeno uhlí. „Netvořilo
souvislou vrstvu, ale vyskytlo se jen ojediněle v kouscích
asi ½ kg. Jaroslav Linhart, důchodce, který po dlouhá léta
je činným turistou a značkuje turistické cesty, přinesl
kousky uhlí a bylo je možno vidět ve výloze na náměstí.“
1960
Na jaře byla rozšířením původního balkonu dokončena
stavba nové vyhlídkové terasy u restaurace a od této doby
se datují postupně vnější i vnitřní úpravy restaurace.
1962
Březen. Byl dokončen 102 metrů hluboký geologický vrt
k zajištění vlastního zdroje pitné vody pro restauraci na
Hvězdě (studnařské práce byly zahájeny v srpnu 1961).
Zkušební čerpání vody probíhalo do května. Až do této doby
musela být voda pro hostinec pravidelně dovážena
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v cisternách z Hlavňova,
s velkými obtížemi.

v zimním

období

nejednou

ekonomice prostřednictvím turistů, návštěvníků tohoto
regionu.

1969 – 1970
Za hostinského Jana Fulky, bývalého náměstka n. p.
Kovopol, bylo započato s rozsáhlou celkovou rekonstrukcí a
modernizací interiéru hostince, která se ale nedotkla
historického hlavního sálu. Dalším hostinským byl pak
krátký čas Josef Klusáček.

2007
Restaurace
byla
vrácena
původnímu
majiteli
–
broumovskému opatství řádu benediktinů. Původní
„švýcarský“ ráz restaurace byl v hrubé stavbě i v interiéru
značně uchován až do dnešních časů, restaurace je
vyhlášena jako kulturní památka. Současný nájemce pan
Jan Novák se o tento unikátní objekt vzorně stará. Po svém
dědečkovi a otci pokračuje v rodinné tradici a sám
vychovává ve svých dvou dětech následovníky. Jím vedená
restaurace vyniká výbornou kuchyní a obsluhou.
Kdo dnes vstoupí do sálu chaty Hvězda má možná pocit,
že nenavštívil výletní restauraci či hostinec, ale malé
šlechtické sídlo. Ve vysokém vstupním sále plápolá ve
velikém krbu oheň a na stolech svíčky. Slunce sem shora
prochází historickými okny, na stěnách visí trofeje z vysoké
zvěře a nad hlavou ční dva majestátní ochozy. Celý sál je
v původním tmavém dřevě.

1972
Do restaurace nastoupila rodina Kábrtova a za nich dochází
k dalšímu postupnému zvelebování restaurace.
1978
9. prosince se otužilci poprvé zúčastnili zimního táboření
na Hvězdě, které se pořádá dodnes. Byl to již 14. ročník,
táborníci se sem přestěhovali z Ostaše po požáru tamního
hostince, když vznikl nedostatek vhodného zázemí
k občerstvení.
1994
6. srpna se arciopat břevnovského kláštera P. Anastáz II.
Opasek, OSB zúčastnil tradiční pouti na Hvězdě.
2000
11. května navštívil Polici nad Metují ministr kultury Pavel
Dostál. Prohlédl si klášterní budovu, poté navštívil Hvězdu.
2001
14. srpna přijel do Broumovského výběžku prezident ČR
Václav Havel, aby se seznámil osobně s programem Oživení
Broumovska.
Jeho
návštěva
měla
svůj
začátek
v dopoledních hodinách na Hvězdě, kde jej za všechny
přítomné uvítala místostarostka Police nad Metují Ida
Seidlmanová. Byla to vůbec první návštěva hlavy státu
v tomto regionu.
Rád sem jezdil jako premiér ČR pan Vladimír Špidla,
občas přijedou pánové Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak.
Častým hostem býval na Hvězdě také Josef Vágner,
zakladatel královédvorské safari.
2005
„Dárkem“ k výročí 150 let od zprovoznění kaple byla její
rekonstrukce. Zásluhou děkanství Police nad Metují kaple
dostala novou měděnou krytinu, byly opraveny krovy a
vyzlacena hvězdička na vršku kaple. Opravu realizovala
Náchodská stavební společnost B-E, s. r. o. Velkou část
finančních nákladů se podařilo pokrýt z vlastních prostředků
děkanství,
z prostředků
Ministerstva
kultury
ČR,
Královéhradeckého kraje, města Police nad Metují a
sponzorů. Děkanství také požádalo město Police nad Metují
o dar dřeva. Při hvězdecké pouti, 6. srpna, byla kaple
znovu vysvěcena královéhradeckým biskupem Dominikem
Dukou.
Od své ženy, kamarádů myslivců a lesníků dostal
hostinský Jan Novák na čtyřicáté narozeniny sele divočáka –
bachyni. Jmenuje se Baruška. Neupekl si ji však, ochočil ji
a stala se jeho divokou kamarádkou a občasným vděčným
obveselením pro hosty. Zároveň však napůl zůstala
v přírodě – kolem Hvězdy má svůj akční rádius a se svými
dospělými potomky brázdí okolní lesy a pole.
2006
19. srpna byla slavnostně otevřena opravená silnice na
Hvězdu. Pásku přestřihl jeden z iniciátorů a budovatelů
silnice na Hvězdu v letech 1958 – 1959 pan Karel Vacek a
silnici vysvětil pan farář Marián Lewicki. Stavba Úprava
parkovišť a místní komunikace na Hvězdu přišla na 6
milionů 200 tisíc korun, přičemž 104 920 Euro činil
příspěvek od EU. Součástí byla oprava komunikace na
Hvězdu a parkovišť v Hlavňově i na Hvězdě a odvodnění. Na
hvězdeckém parkovišti byla postavena čekárna se sedlovou
střechou a vikýřem. Dolní parkoviště ozdobil altán
s pětiúhelníkovým půdorysem. Jedním z cílů tohoto
projektu bylo zlepšení turistické infrastruktury v oblasti
Policka a tím i zvýšení podílu cestovního ruchu v místní
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2008
O prvním prosincovém víkendu byla zahájena za účasti
desítek našich i zahraničních táborníků zimní turistická
sezóna již 45. ročníkem Zimního táboření na Hvězdě. Akce
je určena pro všechny milovníky zimní přírody a spaní
v přírodě. Doprovodný kulturní program obsahuje promítání
diapozitivů, koncerty, výlety do okolí…
Dřevěný sál na Hvězdě si občas připomene i zlaté časy
první republiky. Pravidelně každý rok se tu totiž konají
„Garden party“, kdy se mladí lidé z Police nad Metují a
okolních měst a obcí oblečou do meziválečných obleků a
šatů a pozvou si muzikanty, kteří hrají šlágry jako „Jen pro
ten dnešní den“, „Slunečnice“ či „Sám s děvčetem v dešti“.
Miroslav Pichl a František Janeček

Žijí mezi námi…
P. MARIAN LEWICKI – farář z kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad
Metují

Je v Polici pro Vás něco, o čem byste mohl říci: „Je to
moje srdeční záležitost?“
Jednoznačně jsou mojí srdeční záležitostí moje
kostelíčky. Tady v Polici, na Bezděkově a v Machově. A místo
mému srdci nejbližší je kaple Panny Marie Sněžné na

Hvězdě. Potom mám rád svůj byt v klášteře, který je
útulný, vstřícný a plný slunce.
V současné době není možné přehlédnout, že se
opravuje klášter. Víte jaký s ním má benediktinský řád
plány do budoucna?
Klášter je takové dítě, které všichni chtějí i nechtějí.
Nejdřív byl majetkem Královéhradeckého kraje, ale dnes je
už spravován benediktiny. Takže budoucnost kláštera je v
jejich rukou. Jsem velice rád, že se konečně začal
opravovat. Doposud všichni těžili a nikdo nepřidával.
Veškerá rozhodnutí jsou v pravomoci benediktinského
řádu. Na jejich rozhodnutí čeká třeba i Základní umělecká
škola, která by ráda využila ještě víc prostorů, ale i já,
protože bych byl rád, kdyby se klášter využíval.
Je Police Vaší první farností v Čechách?
Moje první farnost byla v Červeném Kostelci, kde jsem
byl devět let a tady jsem teď také devátým rokem, takže
jsem v Čechách už 18 let. Kdyby nenastala „Sametová
revoluce“, tak tady společně takhle nesedíme. (pozn. –
rozhovor jsem dělali 20.11.2009) Poslední co by tehdejší
vláda povolila by bylo, aby sem přišli evangelizovat kněží z
ciziny.(smích)
Zmínil jste „Sametovou revoluci“. Jak jste události v
listopadu 89 vnímal Vy v Polsku?
Ze začátku jsme věděli málo. Jeden z prvních náznaků,
že se i tady něco mění, byla chvíle, kdy byla svatořečena
svatá Anežka Česká v Římě. Spolu s ní byl svatořečen i
blahoslavený Adam Chmielowski, bratr Albert a my jsme
věděli, že v přímém přenose se díváte i vy v Čechách. Ale
pořád ještě panovalo takové informační embargo. Až teprve
po několika dnech jsme se dozvěděli, co se tady v listopadu
dělo. A fandili jsme vám, protože my v Polsku už svobodu
měli od červnových voleb 1989, kdy byl zvolen první
nekomunistický premiér od doby druhé světové války.
Jak jste se tady „aklimatizoval“? Přece jen Polsko je
zemí, kde je většina obyvatelstva věřících, kdežto v
Čechách stále ateismus převládá.
Ono se to asi takhle nedá říci. Při sčítání lidu v Čechách
byla na dotazníku i otázka víry, ale nebylo povinné ji
vyplnit. Takže to číslo, které vyšlo, asi 29% věřících a
většina z toho katolíků, nemusí být úplné. Samozřejmě, že
je to menšina, ale nedávno jsme všichni viděli, jak krásně
Češi přijali papeže Benedikta XVI. Když jsem odcházel z
Polska, říkal mi můj biskup, že všude jsou lidi, všude mají
stejné problémy, radosti, bolesti i strasti, mluv s nimi a
uvidíš, že se Ti to vyplatí. Dlouho jsem se učil Váš jazyk, ale
měl jsem dobré předpoklady, protože od roku 1969
pracovala moje maminka v Čechách. A dnes naslouchám a
mluvím s lidmi a vyplácí se to.
Svatý Vojtěch je patronem Polska, přestože se narodil v
Čechách. Jak je možné, že patronem Polska je Čech?
V X. století, kdy svatý Vojtěch žil, byla myšlenka
„globálního chápání světa“ mnohem větší. Razili ji slavní
císaři Otto II. a Otto III. a svatý Vojtěch, jako jeden z
nejvzdělanějších lidí tehdejší doby, měl v této myšlence
samozřejmě své místo. Nakonec odešel po neshodách z
Čech a jeho mise v Prusku nedopadla dobře, hned na jejím
začátku byl zavražděn. Traduje se, že polský kníže a pozdější král Boleslav Chrabrý vykoupil jeho tělo a zaplatil za
něj tolik zlata, kolik vážilo. Vojtěch byl pak pochován v
Hnězdně, kde vzniklo metropolní arcibiskupství a prvním
arcibiskupem se stal Radim, Vojtěchův nevlastní bratr. A
díky tomu vznikala první biskupství nezávislá na Němcích.
Polsko přijalo svatého Vojtěcha s otevřenou náručí a úcta
ke svatému je v Polsku mnohem větší než tady, kde se
narodil.
Byl jste se někdy podívat ve Vojtěchově rodišti, v Libici
nad Cidlinou?
Jistě, byl jsem tam několikrát. Ať už v kostele, nebo na
hradišti Slavníkovců a samozřejmě že jsem byl několikrát i
v katedrále v Hnězdně. A tam pořád Vojtěchova tradice
přežívá. Poselství svatého Vojtěcha připomněl i papež Jan

Pavel II., při své návštěvě Polska, kde říkal, že Slované
nejsou Evropany druhé nebo třetí kategorie. Když jsme
vstupovali do EU, byli jsme plni radosti, že jsme v Evropě,
ale my tam přece patřili vždycky.
Odkud přesně pocházíte?
Narodil jsem ve Valbřichu, takže nedaleko odsud. Z
Police k prahu domu rodičů, kde teď bydlí můj bratr, to
mám 45 kilometrů. Tam jsem chodil do základní i střední
školy. Po maturitě jsem se hlásil na politickou ekonomii. Ale
bylo to jen kvůli tomu, abych mohl vystudovat bohosloví a
Teologickou fakultu. Jenže kdyby to věděli, tak by mě
nenechali udělat maturitu. Po šesti letech studia jsem se v
roce 1982 stal knězem arcidiecéze Wroclawské. A v roce
1991 jsem se rozhodl jít vypomoci sem do Čech.
Blíží se Vánoce. Jak se díváte na mediální kampaň
útočící na peněženky rodičů?
Jsem z toho trochu smutný. Vánoce jsou spojeny s
očekáváním příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Očekávání
příchodu je sice radostné, ale neznamená to, že v listopadu
se bude zpívat „Narodil se Kristus Pán“. Ale není to
záležitost pouze česká, tohle přinesly do Evropy velké
super- hypermarkety. Vypadá to trochu jako z písně skupiny
Jabkoň: Kam ti lidé běží? Tam kde svítí hvězda, tam kde
svítí hvězda nad supermarketem. (smích) Listopadové
reklamy v televizi na vánoční dárky jsou smutné, ale člověk
je ten, který má v ruce ovladač k televizi a může se sám
rozhodnout, jestli se bude nebo nebude dívat.
Máte vůbec čas na nějaké koníčky?
Sice jsem se nikdy nenaučil hrát na žádný nástroj, ale
mám rád hudbu. Teď poslouchám víc hudbu vážnou, ale
když jsem byl mladý, líbilo se mi to co skoro všem okolo.
Takže rock, počínaje Deep Purple a Pink Floyd konče. Byl
jsem na posledním koncertu Pink Floyd v Praze a byl to
zážitek, který mi zůstane na celý život. Z české hudby
poslouchám Karla Kryla, Jaromíra Nohavicu, Martu
Kubišovou, ale i Karla Gotta. No a nejbližší mému srdci je
skupina Čechomor.
Co nejraději jíte?
Jednoznačně můžu svíčkovou, kterou se moje maminka
naučila vařit tady v Čechách.
Máte pro nás všechny nějaký vzkaz k Vánocům?
Když se narodil Ježíš v Betlémě, ve městě masa nebo
chleba, podle toho jak se budeme dívat, zda z arabské,
nebo židovské strany, tak andělé zpívali „Sláva na výsostech
Bohu, na Zemi pokoj lidem, ve kterých Bůh má zalíbení“. A
protože Bůh má zalíbení v každém člověku, tak můžeme
pokoj do svého srdce dostat svojí láskou, svou upřímností,
ale také tím, že vnímáme, že nejsme sami. Protože kouzlo
Vánoc spočívá v tom, že se díváme na druhého člověka jako
na přítele a ne jako na někoho, koho můžeme využít, kdo
nám může být prospěšný. To třeba symbolizuje volné místo
u stolu při štědrovečerní večeři. Na Vaši otázku odpovím
krásnými verši:
Když se ráno probudíš s přáním milovat
Boha a v něm bratry – ten den jsou Vánoce.
Když v sobě zpozoruješ vnitřní popud
podat ruku tomu, kdo tě urazil,
toto vnuknutí jsou Vánoce.
Když v kostele, doma nebo na pracovišti
cítíš nutnost zamyslet se nad tím,
jak se chováš k Bohu, rodině a k druhým,
ten okamžik jsou Vánoce.
Když vychováváš své děti, aby se zřekly
zbytečných a drahých hraček,
abyste mohli pomoci tomu, kdo je v nouzi,
tento postoj jsou Vánoce.
Když jsi ochoten darovat sebe Pánu,
který trpí v lidech chudých a opuštěných
a nemocných, pak jásej radostí – žiješ Vánoce.
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Jestli však zjistíš, že tento celý svět dobra
zanechá tě lhostejným a že nejsi schopen
myslet na nic jiného než na sebe
a na své zájmy, pak se neusmívej:
Vánoce od tebe odešly...
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych
I my dva si všem čtenářům dovolujeme popřát, aby
okamžiků, kdy jsou Vánoce, bylo mnohokrát víc, než těch
chvilek, kdy Vánoce od lidí odcházejí...

Městská policie informuje
V měsíci listopadu městská policie :
provedla několik kontrol restauračních zařízení společně
s pracovnicemi sociálního odboru
přijala okolo třech desítek oznámení od občanů
pomáhala se zajištěním akcí pořádaných městem
dohlížela a spravovala průběh Martinských trhů
zjistila pachatele krádeže vázy na hřbitově a po zásluze
jej za jeho nehorázný čin odměnila.
společně s Policií ČR provedla rozsáhlou kontrolní akci na
podávání alkoholu mladistvým, veřejný pořádek ve městě
a dopravu.
vypracovala desítky písemností a zpráv pro instituce všeho
druhu.
prováděla kontroly městských vyhlášek a to zejména
záborů veřejného prostranství a pořádku
provedla měření průjezdnosti ve čtyřech časových
intervalech
místo pro svůj nový domov našel, po takřka více jak dvou
letech prožitých v našem útulku, i slepý jezevčík. Přejeme
mu ještě mnoho hezkých dnů života.
spolupracovala s TS při odstraňování vzniklých situací,
zejména pořádku okolo kontejnerů na sídlišti u rozvodny.
prováděla preventivní kontroly a pochůzky.
svou pomocí přispěla k vyřízení několika stížností.
Dovolte nám, abychom Vám všem, jménem našeho malého
policejního sboru, popřáli krásné prožití Vánoc a šťastný,
bezstarostný a bezpečný rok 2010.

Kolektiv městské policie

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Nový církevní rok, advent, doba
vánoční, nový občanský rok
Opět se rok s rokem sešel a máme tu měsíc prosinec,
tedy poslední měsíc kalendářního roku. V církvi je to
naopak první měsíc nového liturgického roku, protože
tradičně už od 12. století začíná liturgický rok dobou
adventní, a to první nedělí adventní. Podobně jako
velikonoční svátky mají svou přípravnou (postní) dobu, tak i
vánoce dostaly svoji přípravnou (adventní) dobu. A proč se
tato doba nazývá adventní? Je to odvozeno od slova
latinského slova advent (adventus), které znamená
„příchod“. Jde tedy o dobu přípravy na příchod dlouho
očekávaného Spasitele světa - Ježíše Krista na svět, jako
Božího syna v podobě člověka. Doba adventní je krásné
období přípravy na ještě krásnější dobu vánoční, období
očekávání, těšení se a také sbližování. Lidová zbožnost a
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zvyky, které se v této době už silně soustřeďovaly na
vánoční svátky, přidělily adventu ve vědomí křesťanů
zvláštní postavení. Adventní očekávání má dvojí rozměr:
jednak jde o přípravu na oslavu Narození Páně jako malého
dítěte v judském městečku Betlém a zároveň je to doba
v níž, vedeni touto vzpomínkou, směřujeme v myšlenkách k
očekávání druhého Kristova příchodu na konci věků.
Adventní doba má čtyři adventní neděle před slavností
Narození Páně. Při adventních bohoslužbách se používají
fialová roucha, neboť fialová barva vyjadřuje naději a
očekávání. K adventní době patří také adventní věnec. Jeho
zelená barva je symbolem věčného života a věnec sám je
symbolem vítězství a královské důstojnosti toho, který se
sice 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 a touží přijít do
srdce každého člověka. Adventní doba je velikou příležitostí
a nabídkou k vnitřní obnově, otevření srdce a návratu k
Pánu dějin, k Bohu, ale také příležitostí ke konání dobra.
Po období adventní přípravy pak přichází doba vánoční,
tedy vlastní oslava Božího příchodu na svět. No a poté už tu
bude (z toho civilního občanského pohledu) závěr letošního
roku a s ním i rekapitulace toho, co jsme prožili, co se nám
podařilo i nepodařilo, co přinesl ale i odnesl. 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 rok. Jaký bude a co přinese zatím
nevíme, možná víme jen jaký bychom si ho přáli mít. Zatím
má jen podobu našich představ a plánů. Očekávejme věci a
události příští s pokorou, s pokojem v srdci a v pravdě, ale i
s radostí a nadějí.
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 (4., 11. a 18. 12.), tzv. rorátní,
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 sv. Štěpána - mše sv. od 8.00 hod.
- celý den až do 16.00 hod bude otevřený kostel
27.12. - Svátek Svaté Rodiny - mše sv. od 8.00 hod
- Vánoční koncert v podání Dechové Harmonie
Náchod, se sólisty - od 15.00 hod.
(vstupné dobrovolné)
29.12. - mše sv. od 17.30 hod.
30.12. - mše sv. od 8.00 hod.
31.12. - mše sv. na poděkování za rok 2009 od 16.00 hod.
1.1. - půlnoční mše sv. v kapli na Hvězdě na začátek
nového roku, sloužená otcem biskupem
Mons. Dominikem Dukou - od 0.00 hod.
- Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
mše sv. od 8.00 hod.
- celý den až do 16.00 hod bude otevřený kostel
3. 1. - 2. neděle po Narození Páně –
nedělní mše sv. od 8.00 hod.
6.1. - Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů) –
mše sv. od 17.30 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 21. a 22. 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 volně
přístupný. V ostatních dnech pak bude betlém přístupný v
době bohoslužeb. Mimo tento čas je také možná
individuální návštěva a prohlídka, a to po předchozí
domluvě s děkanstvím.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
9. listopadu 6. prosince biskupa
8. prosince 13. prosince 20. prosince 24. prosince 25. prosince 26. prosince 27. prosince 28. prosince 31. prosince 1. ledna 3. ledna 6. ledna -

Svátek
2. neděle adventní, Svátek sv. Mikuláše,
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 sv. ŠŤEPÁNA, prvomučedníka
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Svátek sv. Mláďátek betlémských
Silvestr
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
2. neděle po Narození Páně
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)

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

tentokrát závod pořádal pan Míl z klubu Racing-RM
v Náchodě. Tohoto závodu se znovu zúčastnilo několik
jezdců z AMK Police nad Metují, kteří se na závod vydali
autobusem AMK společně se svými stroji, kdy se posléze
přímo na místě přihlásili do různých kategorií, které
pořádající vypsal. Do kategorie „Junioři“ se přihlásil Tomáš
Holzknecht, do kategorie „Hobby 125“ se přihlásili Jaroslav
Beran III, Jan Vajsar, Karel Janda, Petr Teiner, Pavel
Plachta, do kategorie „Hobby Open“ se přihlásili Radovan
Řezníček, Václav Kohl, do kategorie „Veterán“ se přihlásil
Lorant Holzknecht a konečně do kategorie „Čtyřkolky“ se
přihlásil Jiří Dostál. Závod se opět uskutečnil na poli u
silnice směrem na Českou Skalici. Celkem se v každé
kategorii jely 3 jízdy, kdy jedna z toho byla trénink a
ostatní již samotný závod. Každá jízda se jela 10 minut,
umístění z obou jízd se sčítalo a jezdec s nejlepším
umístěním v obou jízdách se stal celkovým vítězem
v samotné kategorii. V kategorii „Hobby 125“, které se
mohli zúčastnit jezdci jezdící na strojích 125 2T nebo 250
4T, se v první jízdě samotného závodu skvěle umístil
Jaroslav Beran III, který byl ze všech jezdců nejlepší.
S očekáváním jsme se těšili na druhou jízdu samotného
závodu kategorie „Hobby 125“ a přáli Jaroslavu Beranovi III
štěstí a to zejména v tom, aby ho nezradila technika. Jarda
opět velmi dobře odstartoval, držel se dlouho na předních
příčkách a v závěru skončil na velmi dobrém 3. místě.
V kategorii „Hobby Open“, jíž se mohli zúčastnit jezdci na
strojích bez rozdílu obsahu, si dojel po první jízdě pro 2.
místo Radovan Řezníček a v druhé jízdě se umístil na
skvělém 4. místě. Celkově se v kategorii „Hobby 125“
umístil Jaroslav Beran III na úžasném prvním místě, Karel
Janda se umístil do 10. místa a ostatní členové AMK Police
nad Metují ostudu neudělali. V kategorii „Hobby Open“ se
Radovan Řezníček umístil na výborném 2. místě, Václav
Kohl skončil na 7. místě. Gratulujeme!
Všem členům AMK Police nad Metují, příznivcům
motorismu a ostatním občanům přejeme krásné prožití
svátků vánočních a šťastný nový rok.

Přejeme Vám všem pokojné prožití doby adventní,
radostné a požehnané vánoce a všechno dobré do
nového roku. A nezapomeňte si dopřát dostatek času pro
sebe, své blízké a přátele a nenechte stranou osamělé a
potřebné lidi kolem Vás.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Církev československá husitská oznamuje,
že Půlnoční mše se koná 24. prosince ve 22.00 hodin.
Mše na Hod Boží vánoční 25. prosince v 9.00 hodin.
Přejeme Vám pokoj v době adventní, klidné Vánoce, zdraví
a pohodu do nového roku.
Stanislav Švarc, farář CČSH a rada starších

Za AMK Police – Petr Dostál
****

Ekologická likvidace automobilů

Josef Vilímek

Tak to konečně dopadlo!
Po čtrnácti dnech od závodu terénních motocyklů
pořádaných v Klenech dne 31.10.2009 s názvem „Poslední
tankování“ se členové AMK Police nad Metují zúčastnili dne
14.11.2009 závodu terénních motocyklů opět v Klenech u
České Skalice a opět pod názvem „Poslední tankování“, kdy

Kostelec nad Orlicí
ZDARMA ODVEZEME
ZDARMA
ZLIKVIDUJEME
Vystavíme likvidační protokol
Info. na tel.č. 603 237 188
****
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SSK PEDRO Police nad Metují
pod záštitou MěÚ Police nad Metují

pořádá jubielní 10. ročník florbalového turnaje

otevřené mistrovství Polické křídové pánve určené všem
milovníkům děravého míčku bez rozdílu věku, pohlaví i
výkonnosti…

23. – 24. 1. 2010

termín :

víkend

systém :

skupiny a zápasy o pořadí
3 + 1 hráčů na hřišti, počet lidí v týmu neomezen

informace : veškeré informace obdrží přihlášená družstva písemnou
formou, dotazy na www.sskpedro.policenadmetuji.cz
vítěz získává putovní pohár věnovaný starostkou města
novinka : 2 skupiny – Soutěžáci a Pro radost
už v přihlášce uveďte váš zájem hrát v hlavní sekci Soutěžáci a mít tak
šanci na zisk poháru, nebo v sekci Pro radost, to je pro spolky, kterým
nejde ani tak o výhru jako o pohyb a radost nad každou dobrou akcí –
v této skupině máte možnost pokusit se zvítězit nad sebou samými,
nebo si užít pohodový den - vítěz této skupiny získává putovní pohárek..

Poděkování za ten letošní a přání všeho
dobrého našim účastníkům, příznivcům,
spolupracovníkům, sponzorům, ale také všem
lidem dobré vůle - v tom roce příštím...
za SSK Pedro Petr Jansa
**

Pronajmu dlouhodobě kancelář
v přízemí domu č.p.92 u náměstí
TGM v Polici N.Met.

Kancelář je v přízemí, bez výlohy, vlastní AKU
vytápění a měřená elektřina + kuchyňka. Ke
kanceláři je společné WC + část společné chodby
( chodba 1. dle půdorysu ) na vývěsky, vitríny
apod. Vstup do prostor jen na zvonek.
Je možno odprodat / pronajmout nábytek ( viz
obrázky ). Nejsou nutné žádné stavební úpravy.
Cena dohodou, prohlídky po dohodě s
majitelem.

startovné : 300,- / slovy třista ! / korun za tým

Ing.
Miroslav Bahník
společník, jednatel
miroslav.bahnik@
arkatip.cz
GSM: 736 480 070

přihlášky : do 10. ledna 2010 - písemné a závazné,
zaplacením startovného máte účast jistou, počet týmů omezen

jansapetr@seznam.cz , P.J. ZŠ Na Babí 190, 54954 Police n.M.

Přijďte pobejt !!!

Petr Jansa
1.11.2009
**
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**

Pronajmu byt 2+1, I.kategorie
v klidném prostředí v Polici n./Met.
plyn.topení. Volný od 1.1.2010.
Tel.607679788

Dostupné půjčky
•
•
•
•
•

vyřízení zdarma, bez poplatků
platíte pouze měsíční splátky
splatnost do 4 let
dokládáme OP, příjem, číslo účtu
půjčky pro zaměstnance, důchodce,
podnikatele
Naletěli jste podvodníkům? Zavolejte nám!
Tel.: 728 490 666
****

Jana
Burešová
17. listopadu 123,
Police nad Metují

Nečekejte na jaro,
právě v zimním období si nechte
opravit Vaše travní sekačky.
Provádíme:
běžné, střední a
generální opravy sekaček
MF – 70
prodej náhradních dílů
prodej nových žacích kos

Novinka:
provedeme Vám přestavbu MF – 70 na
čtyřtaktní motor benzínový nebo diesel,
zn. KAMA za příznivé ceny.
Dle našich a dodavatelských možností
opravíme rotační sekačky různých
výrobců.
Zprostředkujeme Vám nákup kvalitní
techniky od firmy VARI – HONDA
Kontakt:
Jiří Rössel, Pěkov 15, 549 54 Police nad
Metují
tel.: 603 782 312

Kosmetika – kouzlo doteku
Masáže – úleva pro tělo i duši

Dopřejte si chvíli jen pro sebe a přijďte si
odpočinout.
Pro Váš dobrý pocit nabízíme tyto služby:
Kosmetika:
• ošetření všech typů pleti depilace obličeje i
těla
Masáže:
• klasická, relaxační nebo sportovní
• kosmetická masáž
• medová (detoxikační)
• masáž baňkou
• přístrojová lymfatická masáž
(celulitida)
Ostatní nabízené služby:
dárkové poukazy na všechny nabízené služby
prodej kosmetiky firmy ATOK a Nobilis Tilia
na všechny nabízené služby můžete čerpat
Vaše benefity
Pracovní doba podle dohody.
Objednat se můžete na telefonním čísle
604 799 189.

34

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ
VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve
500 Kč dám za pivní láhev
LEDHUJ,
ostatní lahve koupím
za nejvyšší ceny
* SBĚRATEL *

Přilby vojenské, hasičské
a vše z obou válek.
Dále nábytek a starožitnosti
Petr Vágner
Broumov I/5
606 270 421, 608 103 810
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin řidičského
oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D

Broumov
Šalounova 87
Datum:
15. prosince 2009
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
17. prosince 2009
v 15.00 hod.

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

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA
na klíč - bytovky, penziony; opravy
a montáže na rodinné domy

SLOUČÍME,
ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností
a Vašich přání YAGIEX
ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
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Kosmetika Drahomíra Večeřová
Kosmetické ošetření kosmetikou MARY KAY
-

bez minerálních olejů a parabenů

Ošetření pleti na míru:
- ošetření je zaměřeno na specifický projev pleti
- posiluje pleťové funkce
- čištění pleti
- lymfatická stimulace
- aplikace speciální pleťové kúry a masky
- masáž obličeje a dekoltu
- barvení řas a obočí
Prodej kosmetiky MARY KAY v prosinci sleva -10%
Možnost ukázky kosmetiky Mary Kay ZDARMA

Žehlička na vrásky (speciální ošetření pleti s okamžitým účinkem)
Mikromasáž očního okolí

Depilace teplým i studeným voskem

Novinka : cukrový peeling
Kosmetické ošetření pro muže
Poradenství v oblasti péče o pleť
Líčení denní, společenské, svatební .
PRODEJ VÁNOČNÍCH POUKAZŮ NA KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ
vše na tel: 775 393608
Tomkova 62 Police nad Metují
Všem svým zákaznicím přeji pěkné Vánoce,
hodně zdravíčka a sluníčka do nového roku 2010.
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PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
•
•
•
•

setkání s Mikulášem a čerty
mikulášská nadílka
rozsvícení vánočního stromu
vypouštění lampionů přání

▲ Polický farář pan Marian Lewicki vysvětlil

přítomným, co je to vlastně advent

▲ Pak přišel Mikuláš s andělem, které přivítal pan

Jiří Trnovský a samozřejmě nedočkavé děti

▲ Každý, kdo zarecitoval básničku a přeskočil

přes čertovu metlu, dostal nějakou sladkost
39

Štěpána Horáka

▲ Čert hledající zlobivé děti,

které by si odnesl sebou do pekla

▲ Po rozsvícení vánočního stromu a komety se

začalo s vypouštěním lampionů přání

▲ Hořák vydrží hořet 10-15 minut a lampiony

mohou vyletět až do výšky 500 metrů

proběhne na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují
ve dnech 21. – 22. 12. 2009 v době od 9.00 do 16.00 hod.
a 23. 12. 2009 v době od 9.00 do 12.00 hod.
Na místě si můžete bez objednání zakoupit:
pstruhy, kapry, amury, štiky, candáty,
líny a tolstolobiky

Ceny ryb shodné s rokem 2008.
Na Vaši návštěvu se těší členové MO ČRS
Police nad Metují.

... pokračování z titulní strany
Josef Vejrych musel již roku 1858 dům kvůli dluhům
prodat a za 4.050 zlatých rak. čísla jej koupil František
Lamka, rolník z Bezděkova. Ten jej roku 1859 za 5.000
zlatých prodal perníkáři Josefu Kristovi z čp. 90 a jeho
manželce Anně (roz. Mazáčové z Náchoda). Roku 1880 dům
převzal jeho syn, rovněž perníkář Augustin Matěj Krista se
svou manželkou Josefou (dcerou Anny Pejskarové, dcery
truhláře Kajetána Pejskara z čp. 37 na Babím, známého
také jako dlouholetého kostelníka), který pekařství v domě
zrušil a zavedl si obchod se střižným zbožím. Josef Brandejs
připomíná, že „toho času bylo ve městě Polici 14
obchodníků ve střižném zboží a ještě vícero hausírnic se
střižným zbožím.“ Augustin Krista zemřel roku 1916 ve stáří
76 let. „Mělť jednoho syna lékaře v Horních Rakousích a
druhého lékárníka v Kralupech“. Ještě vzpomeňme, že 11.
ledna roku 1885 vznikl v domě požár, oheň (doutnaly trámy
na půdě) se však podařilo v zárodku uhasit.
Třetí syn Augustina Kristy, Viktor Krista (*1876) převzal
dům roku 1905 za 8.200 zlatých. V dobře zavedeném
obchodu s textilní galanterií, s deštníky, s látkami a koberci
dále pokračoval. Viktor Krista byl od roku 1915 i předsedou
správní rady Právovárečného měšťanstva (do r. 1936), když
převzal tuto funkci po smrti Josefa Durdíka, správce
Občanské záložny, který ji předtím vykonával 42 let. Od
roku 1918 byl Viktor Krista i krátce starostou města po
Emilovi Katschnerovi. Touto funkcí starosty překlenul
období Rakousko-Uherska a začátek československé

republiky a vykonával ji až do nových obecních voleb,
konaných dne 15. 6. 1919, kdy byl novým starostou města
zvolen poštmistr Josef Peluněk.
Obchod se „šnitvórou“ byl po roce 1953 Viktoru Kristovi
komunisty zkasírován a na místo něj byl v jeho prostorách
zřízen obchod s hračkami a sportovními potřebami n. p.
„Zdar“; mnozí ještě pamatují jeho vedoucí Mářu Jenkovou.
Sám dům však postupně chátral, a stárnoucí majitel, sám
bez prostředků, aby stavení zachránil, nabídl jej jako dar
Domovní správě. To se však nesetkalo s žádným velkým
nadšením, protože dne 4. října 1962 projednávala rada
MěNV žádost Domovní správy, aby byl odmítnut dar domu
čp. 23 majitele Viktora Kristy ve prospěch státu. Výsledek
jednání byl ten, že „přípis Domovní správy o nesouhlasu
převzetí byl projednán a usneseno, že vzhledem k tomu, že
se jedná o havarijní dům, který vyžaduje s okamžitou
platností vybudování celé nové střechy a další úpravy, na
které není úhrada materiálu zejména dřeva, bylo
doporučeno, aby celou záležitost s. Reichl projednal
s předsedou ONV s. Stuchlíkem a podle výsledků jednání
bude učiněno rozhodnutí. V daném případě rada
upozorňuje, že se jedná o naléhavý případ, neboť
v uvedeném domě bydlí 4 nájemníci, kteří již delší dobu
upozorňují na tento stav a dosud bezvýsledně.“ Situaci
nakonec vyřešil ONV tím, že k navrhované demolici domu
nesvolil a také sám Viktor Krista, který roku 1963 ve svých
87 letech zemřel. Nato byla dne 4. března 1964 generální
oprava značně zchátralého domu zahájena. Jak asi
probíhala, o tom svědčí zápis z jednání rady MěNV ze dne 5.
srpna 1965, která mj. projednávala dotaz Československého
rozhlasu v Praze „ohledně úprav budovy hotelu Ostaš a
Kristova domu (čp. 23), které jsou v desolátním stavu a
žádají o ověření názorů některých posluchačů rozhlasu.“
Rada se usnesla ztotožnit se „s názorem některých
posluchačů, kteří informovali čs. rozhlas o desolátním
stavu uvedených domů a společně s MV KSČ zastávala názor
oba domy vybourat. S ohledem na vyjádření komise pro
výstavbu ONV a některých dalších odborníků bylo
rozhodnuto provést některé adaptace a toto se již provádí
hlavně na domě čp. 23 a letošního roku dojde k zahájení
GO hotelu Ostaš. V tomto smyslu bude odpověděno.“
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Ke kolaudaci generální přestavby domu došlo až 23. 12.
1966, když byl Domovní správou celý dům přestavěn, v
poschodí vznikly čtyři bytové jednotky a v přízemí byla
adaptována prodejna. Vyčerpáno bylo 312.492 Kčs,
k dofakturování zbývalo 47.500 Kčs. Kuriozitou, kterou si
tehdy okamžitě povšiml i pouťový zpravodaj „Hlasy z
Kvíčerova“ bylo, že se na střeše po rekonstrukci domu
objevilo velké množství komínů, což bylo komentováno
vtipnou notickou: „Protiletecká obrana v Kvíčerově. Na
střeše Kristova baráku byla zřízena protiletecká baterie.
Jedenadvacet laufů ráže 15 cm ční k obloze a je připraveno
zasáhnout. Kvíčeráci mohou tedy klidně spát“...
Hračkářský obchod se z domu přestěhoval roku 1965 na
místo zrušeného obchodu s potravinami v čp. 75 (tj. dnešní
Pellův dům). Roku 1967 byla v přízemí, v prostorách
bývalého obchodu, otevřena prodejna potravinových
polotovarů (předtím byla od r. 1959 umístěna v čp. 96 na
náměstí) včetně nabídky jakéhosi občerstvení (počítaje v to
i hojně vyhledávané lahvové pivo), kterou vedla Ludmila
Flecková. To trvalo až do roku 1974, kdy bylo přízemí tohoto
domu propojeno (!) s vedlejší budovou hotelu „Ostaš“ a v
přízemních prostorách domu (tam, kde býval dříve obchod)
vznikla v září 1974 pivnice, kterou hosté zakrátko
pojmenovali názvem „Na Růžku“. Pivnice byla
uzavřena roku 1987. V roce 1990 zde ještě byla
na krátký čas otevřena nová stylová vinárna,
která však dlouhý život neměla. Dům byl roku
1992 vrácen v restituci z majetku Domovní
správy oprávněným nabyvatelům a vinárna v
tomto domě roku 1993 zanikla. Dům nato koupil
p. Milan Zocher, propojení s hotelem Ostaš bylo
zrušeno, novým majitelem byl dům částečně
stavebně upraven a znovu prodán. V místnostech
bývalé pivnice je dnes prodejna s podobným
sortimentem jako před lety: koberců, bytového
textilu a bytových doplňků majitelky Marie
Koubkové, v domě je umístěn i penzion.
Čp. 24.
Jak jsme již výše nakousli, roku 1778 postavil
na zahradě domu čp. 23 svůj příbytek František
Kravikovský, švagr majitele domu Josefa Tykala.
Stavební pozemek „v délce jak zahrada vynáší a
v šířce 10 loket rakouských“ koupil za 15 kop
míšeňských. Od roku 1787 byl majitelem domu
Vojtěch Pejskar, roku 1796 František Stantejský,
roku 1802 Vojtěch Rajman, za pět let, roku 1807
František Vojnar. Roku 1807 stavení koupil
tkadlec Václav John (v Polici ovšem „Jóna“),
pak od roku 1828 byl majitelem jeho syn Václav,
rovněž tkadlec. Dům roku 1842 při obrovském
požáru města vyhořel. Od roku 1848 byla majitelkou vdova
Kateřina a počínaje rokem 1850 obuvník Josef John, syn
Václava Johna. Švec Josef John zde roku 1895, „napřed na
podsíni“, postavil jakousi budku, kde jeho manželka Anna
prodávala hračky poutníkům, mířících do „Šolcova“ lesa za
vyhlášenými zjeveními Kristiny Ringlové. Připomeňme spolu
s Josefem Brandejsem, že „Josef Jóna byl cechmistrem u
řemesla ševcovského od roku 1869 až do roku 1903. Jeho
25leté trvání oslavil jemu cech s průvodem s lampiony
k němu a daroval jemu spolek stříbrnou tabatěrku (toho

času bylo v městě Polici 38 ševců, kteří pracovali
samostatně pro sebe). Josef John zemřel 9. 3. 1910. Na
témž čísle jest fundace pro kapličku stojící u čp. 186.“ Od
roku 1910 byl majitelem domku hokynář Václav Soumar
z Hronova, který stavení koupil za 4.400 zl. („onen musel na
poručení obce tu budku z r. 1895 postavenou vybořiti“), od
roku Ferdinand Klepš z Broumova, rovněž hokynář. Roku
1917 domek společně koupili řezník Jan Pejskar a obchodník
Viktor Krista. Poté se zde usadili mistři řemesla holičského.
Nejprve Emil Urban, po jeho smrti se k vdově Františce
přiženil rovněž holič Adolf Havel (*1885), původem z Nového
Bydžova. Starší poličtí občané tuto šerou oficínu ještě dobře
pamatují. Poslední zprávu o holičském řemesle Adolfa Havla
máme ze 16. února 1956, kdy holič na odpočinku Havel,
důchodce v Polici n. Met., bytem Tomkova ulice čp. 24,
požádal radu MNV o doporučení své žádosti, „aby mu bylo
povoleno holiti v bývalé jeho holírně.“ Rada se usnesla,
„vzhledem k tomu, že Adolf Havel jest přes 70 roků stár a
jeho důchod ve výši 260 Kčs měsíčně nestačí k výživě, dále
pak se zavazuje, že bude řádně měsíčně platiti daň z příjmu
obyvatelstva doporučiti žádost ku kladnému vyřízení.“
Dlouho však neholil a zanedlouho zemřel. Dne 23. dubna
1959 projednala rada MNV demolici domku čp. 24 v Tomkově

ulici, a konstatovala, že se bourání brigádnicky zúčastní
členové požární jednotky z Police nad Metují. Návrh na
zbourání domu čp. 24 v Tomkově ulici majitele Viktora
Kristy byl podán již na schůzi MNV dne 22. 5. 1958. A to je
konec jednoho zajímavého domku v Tomkově ulici, na jehož
místě je dnes vjezd do dvora hotelu Ostaš a který nám dnes
připomíná jen několik zažloutlých fotografií. Roku 1959 bylo
číslo domu přeneseno na dům Josefa Kábrta v ulici U
Damiánky.
Miroslav Pichl

